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GÜÇBİRLİĞ1 BİLDİRİSİ 

Atatürk'ün ve büyük milletimizin eseri olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nin, Anayasamızda belirtilen nitelikleriyle, 
millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 
yaşayıp ilerlemesine hizmet etmek; 

Vatanımızı ve hür demokratik rejimi bütün yıkıcı faa
liyetlere karşı inançla savunmak; 

Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünü ve ba
ğımsızlığını her tehlikeye karşı korumak; 

Sosyal adaleti ve sosyal güvenliği gerçekleştirmek; 
Türkiye'yi totaliter rejimlerin ve Atatürkçülüğe aykırı 

akımların tehdidinden de, yoksulluk ve fakirlikten de kur
tarmak; 

Milletimizi tarih boyunca ayakta tutan bütün değerlere 
sahip çıkarak ve Atatürk'ün açtığı ışıklı yolda sapmadan 
ilerleyerek, Türk milletini çağın en üstün medeniyet se
viyesine ulaştırmak ülküsü ve azmiyle, 

bu bildirideki temel fikirler etrafında güçlerimizi bir
leştirmeğe karar vermiş bulunuyoruz. 

Atatürk'ün Akılcı ve Medeniyetçi Yolu 

Atatürk ilkelerinin inançlı savunucusuyuz. İnanıyoruz 
ki, siyasî hayatımızın Atatürk ilkelerine bağlı olarak ge
lişmesi, demokratik rejimi de güçlendirecektir. Milletimiz, 
Atatürk'ün akılcı ve medeniyetçi yolunu izleyerek, bütün 
engelleri aşacak, bütün güçlükleri yenecektir. 
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"Millî Hâkimiyet" Ülküsü ve Hür Demokratik Rejim 

Hür demokratik rejimi insan haysiyetine uygun tek 
idare şekli sayıyoruz. Atatürk'ün "millî hâkimiyet" ülkü
süne bağlıyız. Demokratik rejimin sıhhatli ve verimli şekil
de işlemesinin sorumluluk duygusuna ve dürüstlüğe bağlı 
olduğuna; kanun hâkimiyetinin yok olduğu ve anarşinin 
hüküm sürdüğü yerde hürriyetin ve demokrasinin de teh
likeye düşeceğine, meşru otorite ile hürriyetler arasındaki 
dengenin iyi kurulması gerektiğine inanıyoruz. 

Milliyetçilik 
Türk milletinin bütün fertlerini kaderde, kıvançta, ta

sada ortak, bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ül
küler etrafında toplayan, birleştirici ve yüceltici milliyet
çilik anlayışı ilham kaynağımızdır. 

Dengeli Karma Ekonomi 
Türkiye'nin dengeli bir karma ekonomi sistemi ile kal

kınacağı inancındayız. Karma ekonomiyi bir başka düzene 
geçişin aşaması değil, Türkiye'nin gerçeklerine ve çağdaş 
ilme dayanan, devamlı bir sistem olarak benimsiyoruz. 
Kamu sektörü ve hür teşebbüs, millî kalkınmanın ekonomik 
ve sosyal amaçlarına uygun ve ahenkli şekilde birbirini 
tamamlayacaktır. 

Tarımdan geçinen kütlelerin refah seviyesini yükselt
mek, millî gelirin artması ve işsizliğin önlenmesi açısın
dan hayatî önem taşıyan sanayi alanında hamle yapmak, 
yatırım şevkini artırmak ve yatırımları millî kalkınmanın 
ve toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek, 
kalkınmanın nimetlerinden geniş halk kütlelerinin ve yur
dun bütün bölgelerinin âdil ve dengeli şekilde yararlan
masını sağlamak için, Anayasamızın öngördüğü demokra
tik plânlama tekniğinden de yararlanarak, lüzumlu ted
birler alınmalıdır. 
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Sosyal Devletten Yana, "Sosyalist Devlet" Macerasına 
Karşıyız 

Sosyal devlet anlayışından yanayız ve onun gereklerini 
yerine getirmek kararındayız. 

Hürriyete, insan haysiyetine, yurttaşlarımızın mutlu
luğuna, ülkemizin bağımsızlığına değer verdiğimiz için, 
"sosyalist devlet" macerasına kesinlikle karşıyız. 

Reformların Gecikmeden ve Millî İhtiyaçlara En Uygun 
Şekilde Gerçekleştirilmesi 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamız için zorunlu 
olan toprak ve tarım, idare, eğitim, kamu iktisadî kuruluş
ları, adalet, maliye, maden reformları gibi reformların 
Anayasa çerçevesinde, en kısa zamanda ve millî ihtiyaç
lara en uygun şekilde gerçekleştirilmesi lüzumuna inanı
yoruz. 

Yeraltı servetlerimizin zamanında, en verimli, yurt ih
tiyaçlarına ve millet yararına en uygun şekilde değerlen
dirilmesi, özellikle enerji üretimi bakımından hayatî önem 
taşıyan madenler ile stratejik minerallerin kamu kuruluş
ları eliyle işletilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Kanun Hakimiyetine, Mülkiyete, Şeref ve Haysiyetlere 
Saygılı Görüş 

Ekonomik ve sosyal tedbirlerin, ülkemize huzursuzluk, 
darlık ve adaletsizlik değil, daha çok huzur, daha yaygın 
refah ve daha büyük adalet getirmesi şarttır. Bu amaca, 
yabancı ideolojiler taklit edilerek, kanun dışı eylemler kış
kırtılarak, yağma teşvikçiliği yapılarak, yurttaşın güven 
duygusu ve çalışma şevki yok edilerek değil; kanun hâ
kimiyetine, mülkiyete, şeref ve haysiyetlere saygılı bir 
görüşle ulaşılabilir. 
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Yolsuzluk v* İsrafla Mücadele 

Devlet idaresinde dürüstlüğü hâkim kılmak, her türlü 
yolsuzluk ve israfla mücadele etmek kararındayız. 

Sınıf Partisi DeğiL Millî Kütle Partisi 

Sınıf ve zümre partisi olmayacağız. Temel görüşleri
mizi paylaşan bütün yurttaşlara açık, millî bir kütle par
tisi anlayışını benimsiyoruz. Fertler, zümreler, sınıflar ara
sındaki farklılıkların millî birlik ve beraberliği bozma
ması; yurttaşlar arasında dayanışma, sevgi ve saygı duy
gularının sosyal, ekonomik ve kültürel tedbirlerle arttırıl
ması lüzumuna inanıyoruz. 

Düşmanlık Değil, Sevgi 

Memleketin huzurunu, demokratik rejimin selâmetini 
ve milletimizin geleceğini düşmanlıklara feda etmemek, 
siyasî hayatta sevgiyi hâkim kılmak kararındayız. 

Tutucu da. Yıkıcı da Değil, Yapıcı Olacağız 

Memleket yararına olan bütün çalışmaları destekleye
cek, milletimiz için zararlı gördüğümüz her davranışın kar
şısına dikileceğiz. Siyasî mücadelede, sorurtrtuz kışkırtma
lara yer vermeyen seviyeli ve memleketçi bir tutum izle
yeceğiz. 

Tutucu da, yıkıcı da değil, yapıcı olacağız. 

TBMM'nin Yetkilerine Saygı - Genel Merkez Sultasını Red 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin millî hâkimiyet ilke
sinden doğan yetkilerine gölge düşürecek ve TBMM ile 
onun bünyesinde bulunan siyasî parti grupları üzerinde 
"genel merkez sultası" kuracak usulleri ve müdahaleleri 
memleketimiz için tehlikeli görüyor ve reddediyoruz. 

14 



Atatürkçü Gençlik 

Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini 
emanet ettiği Türk gençliği, geleceğimizin teminatıdır. Gö
nüllerinde millet sevgisine, kafalarında çağdaş bilime yer 
veren gerçekten Atatürkçü kuşaklar yetiştirilmesini başta 
gelen millî bir görev sayıyoruz. 

Aşın Uçlara Sapmayan Siyasi Güç - Bütün Yurtseverlere 
Çağrı 

Aşırı uçlardan hiçbirine sapmayan ve sapmayacak olan 
bir siyasî gücün meydana getirilmesindeki lüzum ve za
rureti görerek gvçlerini birleştirmeğe karar veren bizler, 
bu bildiri ile ilân ettiğimiz temel görüşleri paylaşan bütün 
yurtseverleri saflarımıza katılmağa çağırıyoruz." 
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CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ PROGRAMI 

K I S I M : I 

TEMEL GÖRÜŞLER 

G İ R İ Ş 

Partimiz : 
Tarihi boyunca büyük Devletler kurmuş olan Türk 

Milleti'nin bağımsız ve hür yaşamasını ve ülkemizin bü
tünlüğünün korunmasını başta gelen hedef sayar; 

Yurttaşlarımızın, bölünmez bir bütün hâlinde, millî 
şuur ve ülküler etrafında toplanmasına çalışır; 

Dünya Milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli 
bir üyesi olarak, Türk Milleti'nin barış ve huzur içinde 
ilerlemesini ister; 

Kanun önünde eşit olan bütün Türk vatandaşlarının, 
ayni Millet'e mensup olmaktan doğan birlik, tesanüt, kar
şılıklı sevgi ve saygı duygularının daha da kuvvetlenme
si ve fertler, zümreler, sınıflar arasındaki her türlü fark
lı* ıkların millî birlik ve beraberliği bozmaması amacını 
güder; 

Toplayıcı, birleştirici, yüceltici Atatürk milliyetçiliği
ni, kalkınmamızı sağlayacak ilham kaynağı ve şaşmaz 
rehber sayar. 

Partimiz, bir sınıf ve zümre partisi değil. Milletimizin 
hürriyet ve sosyal adalet içinde hızla kalkınmasını iste
yen ve görüşlerimizi paylaşan her yurttaşa açık bir «millî 
prtrti» dir. 
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Partimiz : 
Demokratik rejimin bütün teminat müesseseleriyle bir

likte kurulmasını sağlamış olan Anayasa'nın temel ilke ve 
görüşlerine inançla bağlıdır; 

Demokratik rejimin memleket bünye ve ihtiyaçlarına 
uymadığı, memleketin iktisadi ve sosyal dâvalarına bu re
jim içinde çözüm yolu bulunamayacağı tarzındaki inkar
cı ve yıkıcı iddiaları reddeder. 

Türk Milleti'nin bunca emekle kurduğu demokratik re
jimin ve hukuk devletinin korunması, insan haysiyetine, 
hürriyete ve köyde, kentte yaşayan bütün yurttaşlarımı
zın yüzyıllardan süzülüp gelen sağduyusuna beslediğimiz 
derin inancın gereğidir. 

"Vatandaşların Devlet için değil. Devletin vatandaş
lar için» olduğuna inanan Partimiz, kanunlara ve vatan
daşlara saygılı, dürüstlükten ayrılmayan, herkese âdil 
muamele yapan, işlerini kudretle yürüten bir idare ku
rulmasını temel dâvalardan biri olarak görür. 

Partimiz, toplumun temel inançlarını, demokratik re
jimi, kanun hâkimiyetini, dinî inançtan, mülkiyeti, şeref 
ve itibarlan yıkmak isteyen komünistlere veya çeşitli 
maskeler altında ayni gayreti sarfedenlere ve lâik Cum
huriyet esaslarını tanımayanlara karşı. Anayasa düzeni
ni, bu düzenin ve Türk toplumunun dayandığı manevî de
ğerleri ve inançtan azimle savunacaktır. 

"Partimiz, cemiyet yapısında önemli yeri olan manevî 
değerlerin, ahlâkın, millî örf ve âdetlerin saygı görmesini 
ve her türlü baskıdan uzak tutulmasını ister. 

Partimiz, aileyi Türk cemiyetinin temeli sayar. Aile ya
pısının ve ödle bağlarının kuvvetlenmesini, cemiyetin kuv
vetlenmesini sağlayan unsurlardan biri olarak kabul eden 
partimiz, bu yolda gerekli tedbirleri alacaktır." 

Büyük Atatürk, Türk Milleti'ni çağdaş medeniyet se
viyesine ulaştırma çabasında, memleketimizin şartlarına 
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uygun olmayan sosyalizmi de, liberalizmi de açıkça red
detmiş ve yurt gerçeklerinin, akıl ve bilim yoluyla değer
lendirilmesini esas tutan doğru yolu göstermiştir. 

Yolumuz, Atatürk'ün gösterdiği yoldur. 

1. D e m o k r a t i k R e j i m 
Partimiz, insan haysiyetine en uygun rejim saydığı 

demokratik rejim içinde, Türkiye'nin karşılaştığı bütün 
dâvaların çözüm yoluna ulaştırılabileceği inancındadır. 

Türkiyemiz, gelişmeğe muhtaç ülkeler arasındadır. 
Türkiye'de tütmeyen ocak, işsiz kol, geçim darlığı çe

ken aile, hekimsiz ve ilâçsız hasta, okulsuz çocuk, susuz 
ve yolsuz köy bırakmamak için, kalkınma mücadelesine 
azimle devam etmek lâzımdır. 

Vatandaşlarımızın ve memleketin sayısız dertleri ve 
çözüm bekleyen meseleleri vardır. 

Biz, bütün bunlara, hür ve demokratik bir rejim için
de çare bulunabileceği inancındayız. 

lktisaden gelişmeğe muhtaç bazı ülkelerde demokra
tik rejimin karşılaştığı güçlükleri öne sürerek Türk Mille
ti'nin bu rejime lâyık olmadığı fikrini yaymaya çalışan
lar, Türk tarihini, Milletimizin haslet ve meziyetlerini, Mil
letçe bugün ulaşmış olduğumuz merhaleyi iyi anlamayan 
ve değerlendiremeyenlerdir. 

Türk Milleti, bağımsızlığına yeni kavuşmuş bir millet 
değildir; Devlet idaresinde engin tecrübesi vardır. Türk 
yurttaşında Devlet fikri, kökünü şerefli tarihjmizde bulan 
sarsılmaz bir gelenek hâlinde yerleşmiştir. Tarihin en es
ki çağlarından beri bağımsız yaşamış olan Milletimiz, 
Devlet yönetiminde ve toplum işlerinde, pek az millete 
nasip olmuş bir sağduyu kazanmıştır. 

Türk toplumu, gelişmeye muhtaç memleketlerin pek 
çoğundan daha ileri bir ölçüde, millî bütünlüğünü ve kay
naşmasını gerçekleştirmiştir. 
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Millî Mücadele'den bu yana, Türk Milleti, kadere bo
yun eğip her türlü yoksulluğa katlanmak zorunda olmadı
ğını; kendi aklı, iradesi ve gayretleriyle fakir ve geri kal
mış bir millet olmaktan kurtulabileceğini anlamıştır; daha 
iyi bir hayata erişme, fakirliği yenme, bilgiye ve refaha 
ulaşma arzusu ve ümidi bütün yurttaşlarımızın yüreğinde 
yer etmiştir. 

Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılâplar, ge
lişmeğe muhtaç birçok ülkelerin bugün hâlâ esiri olduk
ları nice engelleri ortadan kaldırmıştır. Türkiyede okuma-
yazma oranı henüz düşüktür. Fakat, gelişme halindeki ül
kelerin çoğundan ve Batı ülkelerinin demokratik rejime 
geçtikleri sırada ulaşmış oldukları orandan daha yüksektir. 

Türkiye, demokratik rejim içinde demokratik plânlama 
yoluyla, gelişmeğe muhtaç ülkelerdeki fert başına yıllık 
gelir artışından çok daha fazlasını gerçekleştirmeğe muk
tedir olduğunu isbat etmiştir. 

Gelişmeğe muhtaç ülkelerin pek çoğunda, en basit işler 
için yetişmiş insan bulmak güç olduğu halde, Türkiye, ye
tişmiş insan gücü bakımından bu ülkelerden daha ileri bir 
seviyededir. 

Bütün bunlar, Türk Milleti'nin demokratik rejim içinde 
yükselebileceğine güvenmek için yeterli sebeplerdir. Mem
leketimiz, ulaşmış olduğu seviye bakımından, sosyal ada
lete uygun hızlı kalkınmayı insan hak ve hürriyetlerine 
dayanan demokratik rejini içinde gerçekleştirebilecek im» 
kanlara sahiptir. 

Milletimizin daha dün bağımsızlığına kavuşmuş ve 
hiçbir devlet tecrübesi olmayan milletlerden ne kadar 
farklı ve ileri olduğunu görmeyerek veya görmezlikten ge
lerek, Türk kalkınmasının ancak zor ve baskı usulleriyle, 
dikta yoluyla gerçekleştirilebileceğini açık veya kapalı 
şekilde ileri sürenler yanılmaktadırlar. 

Türk vatandaşı, yirmi yılı aşan bir zamandan beri tek 
deeceli seçimlerle, değişik siyasi partiler arasında seçme 
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yapmaktadır. Türk vatandaşı bu hakkını kutsal saymak
tadır. 

Türk vatandaşı, tek dereceli genel oyla birlikte, kendi 
Devletinin işlerine ve yönetimine, ilk defa, eşit olarak ka-
tı'ma ve siyasî kararlan etkileme imkânını bulmuştur. Tek 
dereceli genel oy, vatandaşa, kendi kendisinin ve Devle
tin efendisi olduğunu göstermiştir. Türk vatandaşı, artık, 
bu hakkın elinden alınmasına razı olmayacaktır. 

2. A n a y a s a D ü z e n i 

Vatandaşlarımız siyasî düşünce farklarına rağmen, bu
gün yürürlükte olan Anayasanın dayandığı temel görüş 
ve ilkeler etrafında birleşmiştir. 

Partimiz, temel hürriyetlerimizin dayanağı olduğu ka
dar, çizdiği sınırlarla milli bütünlüğümüzün ve güvenliği
mizin de teminatını teşkil eden bu Anayasa düzeninin 
inançlı savunucusudur. 

Cumhuriyetçiliğe aykırı görüşlerle; komünizmle, fa-
şimle, ırkçılıkla; ve egemenliği bir şahsa, bir aileye, bir 
zümreye, bir sınıfa vermek isteyen her türlü Anayasa dışı 
okunla kesin ve etkili şekilde mücadele edeceğiz. 

Vicdan, din ve ibadet hürriyetine karşı en yüksek say
gıyı ifâde eden, vatandaşların dini inançları sebebiyle kı
nanmasını, baskı veya farklı muamele görmesini önleyen 
bir lâiklik görüşüne sahibiz. Bu görüş, vatandaşın manevî 
değerlere bağlılığını ve inançlarını üstün tutarak; ve bu 
inançların siyasî istismar konusu yapılmasını önleyerek, 
Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak 
olan bir anlayışa dayanır. 

Partimiz, millî olmayan maksatlara hizmet eden ve in
san haklarını ortadan kaldırmak, Türk Devletinin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlâl etmek 
amacını güden fertlerin ve kuruluşların faaliyetlerini Ana
yasa dışı sayar. Bunlarla mücadeleyi milli borç bilir. 
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3. M i l l i B ü t ü n l ü k v e B e r a b e r l i k 

Partimiz, Türk Milleti'rd, ayni tarihten gelen, ayni milli 
kültüre sahip, ortak ülkü ve kader birliği içinde bölün
mez ve ebedî bir varlık olarak kabul eder; Türk halkında 
millî ruh ve şuuru korumaya ve geliştirmeye önem verir. 

Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, ül
ke ve Millet olarak bütünlüğünün korunmasını milliyetçi
likte görür. 

Dünyada olup bitenler .ve en katı ideolojik bloklar 
içindeki çatlamalar da gösteriyor ki, milliyetçilik bugün 
hiçbir ideolojinin yenemediği büyük bir güç halindedir. 

Atatürk milliyetçiliği, Türk Milleti'nin sosyal adalet 
içinde kalkınmasını sınıf kavgasın ela görmez. Atatürk, Türk 
toplumunu teşkil eden köylü, çiftçi, esnaf, san'atkâr, işçi, 
sanayici, tüccar, serbest meslek mensubu, memur gibi her 
çeşit meslek ve zümrelerin ayni millî toplumun birer un
suru olarak, sosyal adalet esasları içinde, ahenkli bir tarz
da işbirliği yapmalarını; bunlar arasında çıkabilecek uyuş
mazlıkların, Millet yararını her şeyin üstünde tutarak uz-
laştırılmasını ve bağdaştırılmasını öngören bir temel dü
şünceye dayanmıştır. 

Türk toplumuna mensup her ferdin maddî ve manevî 
gelişmesini sağlamak; onu bilgi, kültür ve refaha kavuş
turmak, Türk Devleti'nin amacıdır. 

Bu amaca ulaşmak için sosyal adaleti ve sosyal gü
venliği sağlayıcı tedbirler alınacak; fakirlik, işsizlik, has
talık, cehalet .her türlü darlık ve yokluk ortadan kaldırı
lacaktır. Bu hedıeflere sınıf kavgası ve demagojik kışkırt
malarla ulaşılamaz. 

Her servet ve gelir farkını, her türlü ticarî faaliyeti ve 
mülkiyeti sömürme imiş gibi göstererek vatandaşları de
vamlı surette birbirine karşı kışkırtan ve düşman olmağa 
iten iptidaî bir sosyalizm edebiyatı, millî tasarruf ve yatı-

21 



rint gücünü azalttığı gibi, milli bütünlüğü ve Anayasa dü
zenini de kökünden sarsar. 

Bu kışkırtmalar başarı kazanırsa, bilhassa gelişmeye 
muhtaç ülkelerde, bundan doğacak rejim bir aşırı sol dik-
tasıdır. Aşırı sol diktası, daima, kendi kışkırtma edebiya
tının yarattığı aşırı tüketim eğilimlerini ve mübalâğalı is
tekleri baskı altında tutarak, tasarruf ve yatırım gücünü 
arttırabilmek için zulüm usûllerine başvurmuştur. 

Sınıf kavgası kışkırtmalarının millî bütünlüğü boza
rak bir aşırı sol diktasına götürmesi tehlikesi yanında, 
faşist eğilimleri körüklemek gibi bir sonucu da vardır. 

Aşın sol kışkırtmaları, faşizmi davet ettiği gibi; aşın 
sağın hareketsizliği ve ilerlemeğe karşı çıkışı da, aşın so
la bahaneler verir. 

Bu iki yönlü tehlikeden kurtulmanın bir tek yolu var
dır. O da, Atatürk'ün bütün vatandaşları Millet potasında 
kaynaştıran, sınıf kavgasını reddeden milliyetçi ve ısla
hatçı tutumludur. 

4. S o s y a l A d a l e t 

Memleketimizde, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri, 
adım adım geliştirilen sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
tedbirleri, ezilen zümrelerin sınıf kavgası yolu ile elde et
tiği sonuçlar değildir. Bu tedbirler. Devletin milliyetçi bir 
anlayış içinde, Türk Milleti'ni kaynaşmış ve bağdaşmış 
hâle getirme yolundaki şuurlu çabalarından doğmuştur. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleri, vatandaş
ların kalkınma gayretlerine gerekli heyecanla katılabil
meleri için de zaruridir. Kamu hizmetlerinin ve kalkınma
nın gerektirdiği külfetlerin ve sağladığı nimetlerin sosyal 
adalete uygun bir şekilde dağılmasına çalışılırsa, vatan
daşlar, kalkınma gayretlerine daha büyük biz şevkle ka
tılırlar. 
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Sosyal adaletten anladığımız, zengini orta halli, orta 
halliyi fakir hdle getirmek değildir. Biz, vatandaşlar ara» 
sında yoksulluğu değil, refahı daha yaygın hale getirmek 
istiyoruz. Türkiyemizden fakirliği söküp atmak gerektiğine 
inanıyoruz. Bunun da yolu, sosyal adalet ve sosyal gü
venlik tedbirlerini, toplam millî gelirin artırılmasını sağ
layacak iktisadî tedbirlerle muvazi yürütmektir. 

Yurttaşları devlet kapısında köle haline getiren sos
yalist - kollektivist sistemler, refahta değil, esarette eşitlik 
sağlarlar. Türkiye'de köyde yaşayan vatandaşlar, en bü
yük sıkıntılara katlanan yurttaşlarımızda. Bu sebeplerle, 
köylünün alınterini ve mahsûlünü değerlendirmek, sosyal 
adalet yolunda atılacak adımların başında gelir. Bit, 
yurttaşlara bir lokma ekmek vermek için, hürriyetlerini, 
manevî inançlarını, haysiyetlerini ayaklar altına alan re
jimleri reddediyoruz. Memleketimizin şartlan içinde hür
riyeti ve refahı birlikte gerçekleştirmenin, Atatürk ilkele
riyle mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Aslında, tek dereceli genel oya dayanan hür demok
ratik rejim, geniş vatandaş kitlelerinin oy baskısıyla, sos
yal adalet ve sosyal güvenlik tedbirleri yönünde büyük 
tesirler yaratır. 

Milli gelirin daha âdil dağılmasında; âdil bir vergi 
sisteminin, büyük halk kütlelerine yönelmiş ve en uzak 
köylere kadar uzanan kamu hizmetleri ile çeşitli sosyal 
güvenlik tedbirlerinin büyük önemi olduğuna inanıyoruz. 

Sosyal adalet, sadece milli gelirin vatandaşlar ara
sında dağılmasıyla ilgili değildir. İktisadi, sosyal ve kül
türel bokundan ihmal edilmiş ve geri kalmış yurt bölgele
rinin hızla kalkındırılması da şarttır. Doğusu, Orta Ana-
dolusu, Batısı, Karadeniz Bölgesi ve Güneyi ile bütün Tür
kiye'nin refaha ve mutluluğa kavuşması, sosyal adaletin 
ve bölgelerarası adaletin şartıdır. Partimiz, zümreler ara
sında sosyal adalet kadar, bölgeler arası dengeye de önem 
verecektir. 
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Geliştirilmeye muhtaç bölgelere yalnız sağlık, eğitim, 
bilim kurumları gibi hizmetlerin değil, gelir ve is imkânla
rını arttıracak yatırımların da sevk edilmesi gereklidir. Bu 
konuda, hem Devlet yatırımlarına, hem de özel yatırımları 
teşvik edici tedbirlere önem verilecektir. 

Kalkınma plânının yapılmasında ve uygulanmasında, 
gelişmeğe muhtaç bölgelere ve bunların başında gelen 
Doğu illerimize öncelik tanınacaktır. Bunu sosyal adaletin 
ve milletçe dengeli kalkınmanın icabı sayıyoruz. 

Devlet idaresi halkın hizmetine yönelmelidir. Vatan
daşlar Devlet için değil. Devlet vatandaşlar içindir. İdare 
âdil ve muktedir olmalı; halkın hizmetinde olduğunu bil
meli ve vatandaşlara güler yüzlü, şefkatli, saygılı, dürüst 
muamele yapmalıdır. 

Sosyal adalet anlayışımız, vatandaşların, toplum için
de fırsat eşitliğine sahip olmalarını da gerektirir. Vatan
daşların toplumun değişik faaliyetlerinin yönetimine ka
biliyet, ehliyet ve çalışkanlıkları ölçüsünde erişmek ve 
toplum içinde yükselmek imkânlarına kavuşturulmaları 
gerekir. 

Sınıf kavgasını reddeden böyle bir sosyal adalet anla
yışının millî tesanüt bağlarını da gitgide kuvvetlendire
ceği inancındayız. 

Türkiye'de en büyük kütleyi teşkil ettiği halde hak ve 
menfaatlannı koruyucu etkili bir teşkilâta kavuşturulma
mış olan köylü ve çiftçilerimizin ihtiyaçları üzerinde ön
celikle durularak dert ve meselelerinin halli hususunda 
özel bir gayret gösterilmesini, sosyal devlet ilkesinin bir 
icabı ve içtimai huzurun şartı saymaktayız. Partimiz Türk 
köylü ve çiftçisinin hak ve menfaaflarının savunucusu ve 
takipçisi olacaktır. 

5. K a r m a E k o n o m i 
Milletçe yükselmemiz, ileri seviyede refah, eğitim ve 

kültüre erişebilmemiz için büyük bir yatırım faaliyetine 
girişilmesi zarurîdir. 
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Anayasamız, yatırım faaliyetlerinin ve bütün iktisadi 
faaliyetlerin esas çerçevesi olarak, mülkiyet hakkını, ça
lışma, sözleşme serbestilerini ve özel teşebbüsler kurma 
hakkını koymuştur. İktiscrdSî faaliyetler, bu hukuki temel
lere dayanan piyasa mekanizması içinde cereyan edecek
tir. Anayasamız, bu hakların özüne kanunla dahi dokunu-
lamayacagını belirtmiştir. 

Gelişme halinde olan bir memleketin karşılaştığı te
mel dâva, insan gücünün tam olarak ve en verimli bir şe
kilde kullanılmasıdır. Bu amaçla, işsizlik ve gizli işsizlik 
ortadan kaldırılmalıdır. Bunun için, memleketin güçlü bir 
tarım kesimine sahip olmasının yanında, hızla sanayileş
mesi ve hizmetler kesimini geliştirmesi zorunlugu vardır. 

İktisadî ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
yış seviyesine uygun tarzda düzenlenebilmesi, ancak bu 
yoldan mümkün olabilir. 

Türkiye gibi gelişme halinde olan bir ülkede bu ama
ca, ancak, iktisadî ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmek
te ve bu maksatla, millî tasarrufu arttırmak ve yatırımları 
toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmekte Dev
letin ödevli olması sayesinde varılabilir. Partimiz, Devle
tin, bu ödevini yerine getirebilmek için, kalkınma planlan 
yapmasını zaruri görür. 

Devlet tarafından hazırlanıp yürürlüğe konacak olan 
kalkınma plânlarının demokratik olması şarttır. Demokra
tik plancılık, özel teşebbüsün kalkınmadaki önemli yerini 
kabul eden ve piyasa mekanizmasından faydalanan bir 
metodtur. 

Gelişme halinde olan bir memlekette, millî tasarrufun 
yaratılması, sermaye birikiminin yeterince sağlanması ve 
plânın hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için, Devle
te iktisadî alanda önemli görevler düştüğü inancındayız. 
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Planın hedeflerine uygun olarak yürütülebilmesi İçin, 
Partimiz, büyük enerji ve sulama tesislerinin, büyük ba
yındırlık faaliyetlerinin, toprak kazanma ve toprak muha
fazası işlerinin, karayolları yapımının, demiryollarının, 
P. T. T. faaliyetlerinin, temel harb sanayii ile ağır sana
yiin, maden kömürü işletmelerinin, milli iktisat ve milli 
güvenlik açısından stratejik nitelikteki madenler ile tekel 
durumunda olan madenlerin, petrol arama, çıkarma ve tas
fiyesi faaliyetleri ile, petrol boru hatlarının, petro-kimya 
sanayiinin. Devletin veya kamu iktisadi teşebbüslerinin 
elinde bulunmasını lüzumlu görür: Devletin temel deniz ve 
hava nakliyeciliğinde görev almasını da zorunlu sayar. 
Belli başlı sosyal güvenlik kurumlan ile sağlık ve öğre
nim kurumlarının kurulmasında başlıca görev Devletin
dir. Ormanlarımızın korunmasının icapları, bütün orman
ların gözetiminde Devletin görevi olmasını ve Devlet or
manlarının mülkiyetinin özel kişilere devredilmemesini ge
rektirir. 

Yukarıda sayılanlar dışındaki iktisadi faaliyetlerde 
esas, özel teşebbüstür. 

ö z e l teşebbüslerin milli iktisadın gereklerine, sosyal 
amaçlara ve kamu yaratına uygun yürümesini sağlayıcı 
tedbirleri almak. Devletin görevleri arasındadır. 

Partimiz, bu tedbirler alınırken, özel teşebbüsün ser
best karar imkânlarına, izin, lisans gibi yollarla dolaysız 
fizikî sınırlamalar tarzındaki müdahalelere, ancak kesin 
zorunluk halinde ve mümkün olduğu kadar az başvurulma
sı gerektiğine inanır, ö z e l teşebbüsün kalkınma plânının 
hedeflerine uygun hareket etmesini teşvik edici tedbirle
rin, daha çok, maliye, para, kredi, chş ticaret politikalan 
şeklinde dolaylı tedbirler olması gerektiği kanısındayız. 

Devlet, Anayasaya uygun olarak, özel teşebbüslerin 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmalarını sağlayıcı ted
birleri almakla da görevlidir. Hızlı kalkınmanın basanla-
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bilmesi ve teşebbüs zihniyetinin gelişmesi için bu güven 
ve kararlılığı sarsacak dav ra n ıslardan kaçınılması lazım
dır. 

ö z e l teşebbüsün esas olduğu, fakat çeşitli sebeplerle 
henüz yeteri kadar giremediği iktisadi faaliyet alanlarında 
ve yine özel teşebbüsün, teşvik tedbirlerine rağmen, çe
şitli sebeplerle yeteri kadar gidemediği yurt bölgelerinde 
gerekli yatırımları yapmak. Devlet ve kamu iktisadi te
şebbüsleri için zaruri hale gelir. İktisadi kalkınmada, 
üretim ve hizmet kesimleri arasında kurulması zaruri olan 
denge, darboğazların ve tıkanıklıkların giderilmesi, bölge-
lerarası dengesizliklerin azaltılması, bunu gerekli kılar. 

Devlet, özellikle tarım alanında, üreticinin malının 
değer fiatla satılabilmeğini sağlamak; çiftçi ve esnaf gibi 
büyük üretici kütlelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kredi 
imkânlarını çoğaltmakla da görevlidir. 

Partimiz, iktisadi hayata Devletin müdahalesinin, bir
kaç ferdi zengin etme vasıtası olarak kullanılmasına kar
şıdır. 

Partimiz, gelişmekte olan bir ülkenin şartları ve ihti
yaçları bakımından, kamu kesiminin girişeceği iktisadi 
faaliyetlerin neler olduğunun kalkınma plânlarında açık
lıkla belirtilmesinin, özel teşebbüse güvenlik ve kararlı
lık içinde gelişme imkânı sağlayacağına inanır, ö z e l te
şebbüs, böylelikle yatırım faaliyetlerini istikrar içinde yü
rütmek ve geleceğe ait hesaplarını sıhhatle yapmak im
kânını bulur. 

Özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılığa kavuşturul
ması, ayni zamanda, kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüs
lerin, piyasada eşit şartlar içinde çalışmalarıyla sağlana
caktır. 

Partimizin inancına göre, memleketimizin hızla kal
kınması. Devlet ile özel teşebbüsün, böyle bir karma ikti-
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sert sistemi içinde ahenkli bir tarzda çalışmasıyla mümkün 
olacaktır. 

Partimiz, anahatlarını açıkladığımız bu karma iktisat 
sistemini devamlı bir sistem olarak görmektedir. 

Partimizin karma iktisat görüşüne göre, kalkınmada 
Devlete tanınması zorunlu olan rol, özel teşebbüsün geliş
mesini önleyici tarzda ve özel teşebbüs düşmanlığı şek
linde yorumlanamaz. 

Ferdin yaratıcı kabiliyetinden azamî faydayı sağla
mak, ancak önemli bir özel kesim sayesinde mümkün ola
bilir. 

Karma iktisat sistemi içinde önemli bir özel teşebbü
sün yer alması, kişinin temel hak ve hürriyetlerinin teh
likeye düşmesini önlemek için de zorunludur. 

iktisadî faaliyetlerin Devlet ve kamu elinde toplandı
ğı, özel iktisadî faaliyetlerin anlamsız bir ölçüye indirildi
ği sistemlerde, siyasî iktidarı elinde tutanların ve onlara 
bağlı idarecilerin yetkileri, tam bir istibdat halini alır. İk
tisadî faaliyetlerin bu ölçüde Devlet ve kamu elinde top
landığı bir sistemde bürokrasi, türlü israflara yol açar; üs
telik, sırtını Devlet kudretine dayamış bir imtiyazlı sınıf 
türer. 

Bu sakıncaların doğmasını önlemek ancak, toplum faa
liyetlerinin her alanında karar merkezlerini çoğaltmak ve 
bunlara gerçek teminat sağlamakla mümkündür. 

ö z e l teşebbüsün önemli rol oynamadığı sistemlerde 
bu şartların mevcut olmadığı meydandadır. 

Partimiz, toplumun iktisadî kararlarının alınmasına 
vatandaş kütlelerinin müminin olan ölçüde katılmasını ve 
küçük tasarrufların yurt kalkınmasında değerlendirilme
sini sağlamak amacıyla, özel kesimde, gerçek mânâda 
anonim şirketleri ve gönüllü kooperatifçiliği teşvik edecek
tir; Fakat, Partimiz, özel kesimi sırf bu gibi teşebbüslere 
hasretmek fikrini reddeder. 

28 



Ferde ve aileye dayanan teşebbüsler de, ayni şekil
de. Anayasamızın teminatı altındadır, İster kamu kesimin
de, ister özel kesimde, büyük teşebbüslerin yönetiminin 
bürokratik bir hâl almaması, donmaması ve yaratıcı gü
cünü kaybetmemesi, fertlerin ve ailelerin özel teşebbüs 
kurma hürriyetinin tam teminat altında bulunmasına bağ
lıdır. 

Partimiz, ister kamu kesiminde, ister özel kesimde bu
lunsun, bütün teşebbüsler arasında serbest rekabeti esas 
tutar. Bu sebeple, millî iktisat açısından zararlı tekeller 
kurulmasına karşıyız. Partimiz Devlet elindeki geleneksel 
tekellerin genişletilmesini gerekli görmez. 

6. T e m e l R e f o r m l a r 

Partimiz, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızın 
bazı temel reformların gerçekleştirilmesine bağlı olduğuna 
inanır. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılmış İnkı
lâpları ve ileri hamleleri koruyacağız ve yeni hamleler 
yapacağız. 

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmamızın başarısı 
için yapılacak hamleler arasında, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlamak; vergi ala
nında kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak, verimliliği arl-
tııurıtrk ve vergi adaletini gerçekleştirmek; İdarenin ve 
kamu iktisadi teşebbüslerinin israfsız, verimli ve halka da
ha yakın şekilde çalışmalarını temin etmek, özel bir önem 
taşır. Sosyal siyaset, konut, sağlık ve eğitim alanlarında 
ileri hamleler yapmak. Partimizin başlıca hedefleri ara
sındadır. 

Partimiz, Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş medeniyet 
seviyesine erişmesi için gerekli bütün ıslâhatın, toplum 
düzenini yıkmadan, vatandaşı şüphe ve huzursuzluk içine 
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olmadan, sosyal barış ve demokrasi içinde yapılabileceği 
kanısındadır. 

Islahatçıyız, yıkıcı değiliz. Reform taraftarıyız. Şeref
lere, haysiyetlere, hürriyete, mülkiyete ve kazanca düş
man değiliz. 

Partimizin temel görüşleri bunlardır. 
Bu temel görüşler, eskimiş ve donmuş ideolojilerden 

değil. Akla ve çağdaş bilime dayanan Atatürk ilkelerin
den ve yurt gerçeklerinden ilham alır. 
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K I S I M : II 

SİYASİ KONULAR 

Hukuk Devleti İlkesi 
MADDE 1. — Türk Milletinin isteğine, millî ihtiyaçla

rımıza ve insan haysiyetine uygun tek siyasî rejim say
dığımız demokratik rejimin dayanağı Anayasa hâkimiye
tidir. Anayasayı ve onun dayandığı meşru temeli her tür
lü tecavüzden koruyacağız. 

Türkiye, kişilerin ve keyfîliğin değil, Hukukun hâkim 
bulunduğu bir ülke olmalıdır. 

Partimiz, hak ve adaletin üstünlüğüne ve devlet de 
dahil bütün âmme kuruluşlarının ve fertlerin uymaları 
gereken temel hukuk prensiplerinin varlığına inanır. 

Cumhuriyet 
MADDE 2. — Cumhuriyet, Devletimizin değişmez şek

lidir. 
Partimiz, egemenliğin Türk Milleti'ne ait olmasını, de

mokratik rejimin ve Cumhuriyet'e bağlılığın vazgeçilmez 
icabı sayar. 

Partimiz, egemenliğin herhangi bir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa ait olduğu rejimleri ve devlet şekillerini 
kesinlikle reddeder. 

Kişinin Temel Haklan 

MADDE 3. — Partimiz, herkesin Özüne dokunulmaz, 
devredilmez ve vazgeçilmez temel haklara sahip olduğu-
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na inanır. Bu temel haklar, medenî bir toplumun en yük
sek manevî değerleridir. 

Kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce ve inanç 
hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, basın hürriyeti, özel ha
yatın korunması, konut dokunulmazlığı, seyahat ve yer
leşme hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ha
berleşme gizliliği, dernek kurma hakkı, hakkını arayabil
me, tabiî hâkimden başka bir merci önüne çıkarılmama, 
cezaların kanuniliği ve şahsîliği, bilim ve sanat hürriye
ti, kimsenin kendisini veya yakınlarını suçlandırabilecek 
beyanda bulunmaya zarlanamaması, seçme ve seçilme 
hakkı, siyasî parti kurma hakkı, kamu hizmetlerine girme 
hakkı gibi temel hak ve hürriyetler, vatandaşın huzur ve 
saadet içinde yaşamasının ve demokratik rejimin ayrılmaz 
unsurlarıdır. 

Sosyal ve İktisadî Haklar 

MADDE 4 . — Partimiz, temel hak ve hürriyetlerin va
tandaşlar tarafından gereğince kullanılmasını sağlamak 
için, kişi hürriyetleriyle siyasî hakların sosyal ve iktisadî 
haklarla tamamlanması zaruretine inanır. 

Aile kurma hakkı ve ailenin korunması, özel mülki
yet ve miras hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, özel te
şebbüs serbestliği, çalışma hakkı, angarya yasağı, insan
ca yaşama haklarına sahip olma hakkı, dinlenme hakkı, 
âdil ücret hakkı, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev 
hakları, sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı, öğrenim hak
kı gibi sosyal ve iktisadî haklar, Devletimizin sosyal ve 
iktisadî amaçları arasındadır. 

Demokrasi Ükesi 

MADDE 5. — Partimiz, sosyal ve iktisadî hakların tam 
olarak uygulandığı bir merhaleye erişebilmek için kişinin 
temel hürriyetleriyle siyasî hakların ve demokratik reji-
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min fedd «dilmesini göze alan bütün görüşleri kesinlikle 
reddeder. 

Sosyal ve iktisadî hakları gerçekleştirmek bahanesiy
le kişinin temel hürriyetlerini ve siyasî haklarını çiğne
mek, maddî refahı manevî değerlere tercih etmek demektir. 

Partimiz, sosyal ve iktisadî hakların gerçekleştirilme
si lüzumuna inandığı gibi, maddî refahın ferdin huzur ve 
saadetini sağlamağa yetmeyeceğine de inanır. 

Eşitlik 
MADDE 6. — Partimiz, bütün vatandaşların dil, ırk, 

cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep farkı 
gözetilmeden kanun önünde eşit olduğuna inanır. Bu se
beple, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınmasını kabul etmez. 

Nisbî Temsil 
MADDE 7. — Partimiz, yasama meclisleri seçimlerinin 

nisbî temsil esasına göre yapılmasını, millî ihtiyaçlarımı
za en uygun yol sayar. 

Bütün seçimler yargı organlarının genel yönetim ve 
denetimi altında, gizli oy ve açık sayım esasına göre ya
pılmalıdır. 

İktidar ve Muhalefet 

MADDE 8. — Partimiz, Muhalefetin varlığına ve ten
kit hürriyetine İktidarca saygı gösterilmesini, demokratik 
rejimin vazgeçilmez şartı sayar. 

Bu temel şarta uyan bir İktidar karşısında, Muhalefe
tin görevi de, demokratik rejimi işlemez hâle getiren dav
ranışlardan kaçınmaktır. 

Parlamento Rejimi 

MADDE 9. — Partimiz, Cumhurbaşkanının yasama or
ganınca kendi üyeleri arasından seçilmesine taraftardır. 
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Cumhurbaşkanı seçilen kimsenin Partisiyle ilişiğinin kal
maması ve tamamiyle tarafsız olması esastır. 

Partimiz, yasama organına karşı sorumlu Bakanlar 
Kurulunun başı olan Başbakanın yasama organı üyesi ol
masını zarurî görür. 

Yargı Bağımsızlığı 

MADDE 10. — Partimiz, yargı organlarının bağımsız
lığını ve hâkim teminatını demokratik rejimin ve hukuk 
devletinin yaşama şartı sayar. 

Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesi 

MADDE 11. — Kanunların Anayasaya uygunluğunun, 
Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini demokra
tik rejimin önemli bir teminatı olarak görürüz. 

İdari İşlemlerin Yargı Denetimi 
MADDE 12. — İdarenin bütün işlemleri yargı denetimi 

altında olmalıdır. 
Yargı organlarının verdikleri kararların uygulanması, 

Devletin hiçbir organı ve hiçbir idarî makam tarafından 
geciktirilmemelidir. 

Basın Hürriyeti 
MADDE 13. — Partimiz, basın, haber alma ve yayın 

hürriyetini demokratik rejimin gereklerinden biri ve bütün 
diğer hak ve hürriyetlerin teminatı sayar. Basın hürriyeti
nin siyasî, iktisadî, malî ve teknik kayıtlar ve baskılarla 
engellenip daraltılmasına karşıdır. 

Resmî ilânlar, gazete ve dergiler üzerinde bir baskı 
vasıtası olarak kullanılmamalıdır. 

Gazete ve dergi çıkarılmasının önceden izin alma ve 
malî teminat yatırma gibi şartlara bağlanmasına, Türki-
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ye'de yayınlanan gazete ve dergilerin idarî kararlarla 
toplatılmasına. Anayasanın 57. maddesinde belirtilen fiil
lerden mahkûm olma hâli dışında ve mahkeme kararı ol
madan kapatılmasına karşıyız. 

Yargı faaliyetinin selâmetle yürütülebilmesi için, ka
nunla belirtilmiş esaslar içinde ve hâkim tarafından ve
rilecek kararlarla konabilecek sınırlar dışında, olaylar 
hakkında yayın yasaklarını kabul etmeyiz. 

Devleti, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak 
ve kullanılmasını kolaylaştıracak tedbirleri almakla gö
revli sayarız. 

Basın hürriyetinin Anayasamızda gösterilen sınırlar 
dışında kayıtlanmasına karşıyız. 

lsbat hakkını basın hürriyetinin ve demokratik denet
lemenin tabiî icabı sayarız. 

Radyo'nun Tarafsızlığı 

MADDE 14. — Radyo ve televizyon yayınlarının ta
rafsızlığını ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun 
muhtar bir kurum olarak yönetilmesini, Partimiz demok
ratik rejimin önemli unsurlarından biri sayar. 

Devlet Ajanslarının Tarafsızlığı 

MADDE 15. — Devlet tarafından kurulan ve Devletten 
malî yardım gören haber ajanslarının tarafsızlığı. Parti
mizin üzerinde önemle duracağı konulardan biridir. Ana
dolu Ajansı'nın siyasî baskılardan uzak, istikrarlı, malî ve 
teknik bakımlardan güçlü bir kuruluş hâlinde çalışabil
mesi için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. 

İdarenin Tarafsızlığı ve Halk Hizmetinde Oluşu 

MADDE 16. — İdare halkın hizmetinde olmalıdır. Va
tandaşın dertlerini çözmek için şefkatli, güler yüzlü, ko 
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laylık gösterici bir davranış içinde bulunacak yerde, lü
zumsuz güçlükler çıkaran, halkın dışında, vatandaşlara 
karşı üstünlük iddiasında, vatandaşı hor gören ve ona üst
ten bakan idarî zihniyeti ortadan kaldıracağız. 

İdare'nin ve memurların tarafsızlığına önem vereceğiz. 
Memurun kanunsuz emirlere boyun eğme durumunda 

kalmasını önleyeceğiz. 
Dürüst ve vazifesine bağlı memurların teminatına önem 

verdiğimiz gibi, Millet ve yurttaş haklarına karşı gerek
li saygıyı göstermeyen ve suç işleyen memurların yargı
lanmasındaki özel usûllerin, suçluları himaye edecek şe
kilde kötüye kullanılmasına imkân vermeyeceğiz. 

Partimiz, siyasette, devlet ve millet hayatında ahlâkî 
ve dürüstlüğü hâkim kılmayı hedef bilir. Himaye, iltimas, 
haksızlık, rüşvet, suiistimal ve gayrimeşru yollardan ka
zanç sağlanmasına karşı tesirli bir mücadele yapılması 
zaruretine inanıyoruz. 

Üniversite Muhtariyeti 
MADDE 17. — Üniversitelerin bilimsel ve idarî muh

tariyete sahip olması demokratik rejimin dayanaklarından 
biridir. 

Mahallî İdareler 

MADDE 18. — Pariimiz, vatandaşlar taralından hür 
seçimle kurulan mahallî idareleri, demokratik rejimin ay
rılmaz unsurlarından biri olarak görür. 

Mahallî idareler seçimlerinde de nisbî temsil esasla
rının uygulanmasına taraftarız. 

Siyasî Partiler 
MADDE 19. — Partimiz, siyasî partileri, iktidarda ve 

muhalefette demokratik rejimin vazgeçilmez unsurları sa
yar. 
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Siyasî partiler, kamuoyunun teşekkülünü ve teşkilât
lanmasını demokratik yoldan gerçekleştirmek görevini ye
rine getirirken, iç çalışmalarını ve faaliyetlerini demok
ratik esaslara göre düzenlemek zorunda olmalıdırlar. 

Partilerin iç çalışmalarını ve faaliyetlerini demokrasi 
esaslarına göre düzenlemelerini ve Anayasa düzeninin te
mellerine uygun hareket etmelerini sağlamak üzere. Ana
yasa Mahkemesinin denetimi altında bulunmalarını zo
runlu sayarız. 

Partilerin ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla kapa
t ı labileceği ilkesini, demokratik rejimin temel teminatın
dan saymaktayız. 

Partilerin malî denetiminin de Anayasa Mahkemesin
ce yapılmasını zarurî görürüz. 

Anayasa Düzeninin Temellerinin Korunması 

MADDE 20. — Kişinin temel hakları ile siyasî parti
lerin kurulma ve çalışma serbestliği; insan hak ve hürri
yetlerine dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkele
rini, Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmezliği temel esa
sını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılamaz. Partimiz, 
temel hakların bu amaçlarla kullanılmasını demokrasiye, 
Anayasa ve Hukuk hâkimiyetine aykırı sayar. 

Din, Vicdan ve ibadet Hürriyeti; Laiklik 

MADDE 21. — Partimiz, vatandaşın din hürriyetine, 
vicdan serbestliğine ve ibadet hürriyetine tam saygı gös
terilmesini ister. 

Partimiz, lâik Devlet ilkesini benimser. 
Partimiz, lâikliğin dine ve ibadete saygısızlık şeklin

de anlaşılmasını reddeder. Lâiklik, dinî inanç ve duygu
ların, hiçbir istismarın erişemiyeceği yükseklikte tutulma
sını gerektirir. Partimiz, dinî inanç ve duyguların, siya-
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sî ve şahsî çıkarlar için istismar edilmesini, dine karşı 
saygısızlık olarak görür. 

Partimiz, Diyanet İşleri Başkanlığının genel idare için
de yer almasına taraftardır. 

Partimiz, kifayetli din adamlarının yetiştirilmesini ve 
bunların yaptıkları hizmetin önemi ile mütenasip imkân
lara sahip olmalarını, siyasî iktidarın baskısından ve si
yasî istismar gayretlerinden masum olarak görev yapma
larının sağlanmasını lüzumlu görür. 
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K I S I M : III 

MİLLÎ GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKA 

B ö l ü m : I 

MÎLLÎ GÜVENLİK 

Silâhlı Kuvvetlerin Siyaset Dışı Olması 
MADDE 22. — Türk Silâhlı Kuvvetleri, bağımsız Cum

huriyetimizin, Millet ve ülke bütünlüğümüzün ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin milletlerarası haklarının teminatıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimiz, her çeşit siyaset tartışma ve mü
cadelelerinin dışında tutulmalıdır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin Gücü 

MADDE 23. — Partimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
çağdaş savaş tekniğinin icablarına göre en iyi bir şekilde 
kurulmasını, yetiştirilmesini ve donatımını, millî güvenli
ğimizin temel şartı olarak görür. 

Partimiz, Silâhlı Kuvvetlerimiz personelinin özlük hak
larının gerçek ihtiyaçlara ve Türk Askerinin vekar ve şe
refine uygunluğunu sağlamayı vazife sayar. 

Partimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp silâh, araç 
ve gereçleri ihtiyacının mümkün olan ölçüde yurt içinden 
karşılanmasını hedef bilir. 

Silâhlı Kuvvetlerin Kollanmadaki Payı 

MADDE 24. — Partimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bil
gi, tecrübe ve teşkilât gücünden aslî görevlerini aksatma-

39 



dan yurt kalkınmasında da faydalanılmasına büyük önem 
verir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin halk eğitimi ve teknik eğitim 
alanlarındaki hizmetlerinin yurt kalkınmasında değerli bir 
yeri olduğuna inanırız. 

B ö l ü m : II 

DIŞ POLİTİKA 

Bağımsızlık; Egemenlik 

MADDE 25. — Cumhuriyetçi Güven Partisi, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını her düşüncenin üstünde 
tutar. 

Türk Devleti, Dünya Milletleri ailesinin eşit egemenlik 
haklarına sahip şerefli bir üyesidir. 

Partimiz, milletlerarası münasebetlerde münhasıran 
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili olduğu hususlara diğer 
Devletlerin ve milletlerarası kuruluşların karışmasına ke
sin olarak karşıdır. 

Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit egemenlik hak
larının, yabancı Devletlere, milletlerarası kuruluşlara ve 
yabancı uyruklulara imtiyaz tanınması yoluyla ihlâl edil
mesini kabul etmez. 

Millî Menfaatin Korunması 

MADDE 26. — Bütün Devletlerle ve milletlerarası ku
ruluşlarla memleketimizin münasebetlerinin düzenlenme
sinde baş rehberimiz, Türk hak ve menfaatlerinin en et
kili bir şekilde korunmasıdır. 

Dış politikada millî menfaatin ve millî güvenliğin ko
runması esastır, ideolojik yakınlık veya ayrılık Devletin 
dış politikasında temel etken olamaz. 

Partimiz, Birleşmiş Milletler Anayasasına ve Millet-
asası taahhütlerimize sadakat prensiplerinden ayrılmaksı-
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zzn, jeopolitik durumumuzun ve millî menfaatlerimizin ge
rektirdiği dinamik ve şahsiyetli bir dış politika güdülme-
sini zaruri görür. 

Milletlerarası Banş ve İşbirliği 
MADDDE 27. — Dış politikamızın temeli, Atatürk'ün 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesidir. 
Partimiz, bütün Devletlerle dostluk ve iyi komşuluk 

münasebetlerinin kurulmasına; Devletlerin birbirlerinin 
içişlerine karışmamasına; milletlerarası işbirliğinin siyasî, 
iktisadî, sosyal, kültürel ve teknik her alanda gelişmesine 
taraftardır. 

Partimiz, barışın sağlam temellere kavuşturulması için, 
dünya düzenini korumakla tesirli yetkilere sahip olan ve 
Devletlerin eşitliği esasına dayanan milletlerarası kuru
luşların gelişmesi ve kuvvetlenmesini ister. 

Silâhlanma yarışı ve mevcut nükleer tahrip silâhları
nın yarattığı karşılıklı «dehşet dengesi», dünya barışı için 
güvenilir bir teminat değildir. 

Dünya barışının sağlam temellere oturtulması, gerek 
nükleer silâhları, gerek klâsik silâhları kapsayan bir si
lâhsızlanmanın milletlerarası denetim altında adım adım 
yürütülmesiyle mümkün olabilir. Partimiz, genel silâhsız
lanmanın başarısı için milletlerarası bir ortak emniyet sis
teminin kurulması zaruretine inanır. Genel silâhsızlanma 
gayretleri, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı'na yeterli yetkiler 
tanımak suretiyle geliştirilecek ortak emniyet sistemine 
muvazi olarak yürütülmelidir. 
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K I S I M : IV 

İKTİSADİ KONULAR 

B ö l ü m : I 

PLÂNLAMA 

Demokratik Planlama 
MADDE 28. — Demokratik plânlama anlayışımızda 

esas, plânın, kamu kesimi için emredici, özel kesim için 
ise teşvik edici olmasıdır. 

ö z e l kesimin plân hedeflerine uygun hareket etmesini 
sağlamak için, özel teşebbüsün karar serbestliğini doğru
dan doğruya sınırlayan dolaysız kayıtlamaları ancak ke
sin zorunluk hâlinde uygulamak ve bu dolaysız tedbirle
re, vergi, bütçe, para, kredi ve dış ticaret politikalarının 
dolaylı tedbirlerini tercih etmek esas olmalıdır. 

Kalkınma plânlarında ve bu plânların yıllık uygula
nışını gösteren programlarda kamu kesiminin yapacağı ya
tırımların, özel müteşebbislere güvenlik verecek bir açık
lıkla gösterilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Plân disiplini 

MADDE 29. — Plân disiplininin bütün kamu hayatına 
hâkim olması esastır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Partimizin anlayışına gö
re, Hükümet tarafından tesbit edilecek tutarlı temel siya
sî tercihlere göre kalkınma plânları ve yıllık programlar 
hazırlamakla görevlidir. 
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Kalkınma plânlarının gerek yürütme organınca hazır
lanmasında, gerek T.B.M.M.'nce kabulünde bilimsel tutar-
lığının ve bütünlüğünün korunması zarurîdir. 

Plânların ve yıllılk programların uygulanmasında, Dev
let Plânlama Teşkilâtı, bütün Devlet İdaresinin ve kamu 
kesiminin faaliyelterini gözetebilmek için gerekli imkân ve 
vasıtalara sahip kılınmalıdır. 

Partimiz, Devlet Plânlama Teşkilâtının, özel kesimin 
meslekî menfaatlerini temsil eden ve düzenleyen kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî kuruluşlarla ve temsil kabi
liyetine sahip işçi sendikaları konfederasyonlarıyla de
vamlı temas halinde olmasından fayda sağlanacağı inan
cındadır. 

İstatistik 

MADDE 30. — Plânlı kalkınmanın en doğru verilere 
dayanılarak yürütülmesi, istatistik hizmetlerimizin gereken 
seviyeye ulaşmasına bağlıdır. 

Partimiz, resmî istatistik hizmetlerinin bir elden yürü
tülmesi ve ahenginin sağlanması lüzumuna inanır. 

Araştırma 

MADDE 31. — Bilim ve teknolojiden faydalanılması 
zorunluğuna inanan Partimiz, bilimsel ve teknik araştırma 
faaliyetlerinin bir Devlet kuruluşu eliyle koordine edil
mesini zorunlu sayar. 

Plânlı kalkınma çabalarının başarısı, aynı zamanda, 
iktisadî ve sosyal konularda memleket gerçeklerinin en 
doğru bir şekilde öğrenilmesine bağlıdır. Partimiz, bu 
amaçla, iktisadî ve sosyal araştırma faaliyetlerinin de bir 
Devlet kuruluşu vasıtasiyle koordine edilmesinde büyük 
fayda görür. 
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Geri Kalmış Bölgeler 

MADDE 32. — Yurdumuzun geri kalmış bölgelerine ka
mu hizmetlerinin, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve ikti
sadî yatırımların öncelikle gitmesi, Partimizin temel he
deflerindendir. 

Her çeşit yatırımların yerinin tesbitinde, işletmecilik 
açısından verimliliğin icabları yanında, bölgeler arası den
ge ve adalet icabları da göz önünde tutulacaktır. 

Özel yatırımların yurdun geri kalmış bölgelerine git
meğe teşvik edilmesi için vergi ve kredi politikaları yo
luyla gereken teşvik tedbirleri alınacaktır. 

Gelişmeğe muhtaç bölgelerin kalkınması için, münha
sıran bu bölgelerin gelişmesine hizmet etmekle görevli, 
ayrı bir Yatırım ve Kalkınma Bankası kurulmasını da za
rurî görüyoruz. 

B ö l ü m : II 

TARIM VE KÖY KALKINMASI 

Tarımın önemi 

MADDE 33. — Partimiz, nüfusumuzun büyük çoğunlu
ğunun tarımla geçindiği gerçeğini gözönünde tutarak ta
rım kalkınmasına büyük önem verecektir. 

Sınaî gelişmenin sağlanmasında tarım kalkınmasından 
yararlanmak zorundayız. Artan nüfusun gıda ihtiyacını 
karşılamak, köylümüzün sınaî mamulleri satın almasını ko
laylaştırmak ve dış ticaret gelirlerimizi çoğaltmak bakı
mından da tarım kalkınmasına önem vermek lüzumuna 
inanıyoruz. 

Bu sebeple, tarım alanında üretimin ve verimin arttı
rılmasını millî kalkınmanın hayatî bir unsuru sayıyoruz. 
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Zirai Reform; Toprak Reformu 
MADDE 34. — Tarım kalkınmasının gerekli kıldığı 

- kooperatifçilik dahil - bütün tedbirleri içine alan bir izi
mi reform» yapılacaktır. 

Toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmek 
ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlarıyla gerçekleştirilecek «toprak 
reformu», ziraî reformun zarurî bir unsurudur. 

Toprak reformunun toprak dağıtımından ibaret olma
yıp, tamamlayıcı tedbirleriyle birlikte gerçekleştirilmesi 
lâzımdır. 

Toprak reformu, «Toprakta özel mülkiyet» esasına da
yanacaktır. 

Hiç kimsenin toprağı, gerçek bedeli Anayasanın ön
gördüğü usûller gereğince verilmeden elinden alınamaz. 

Gübre Sağlanması. 

MADDE 35. — Tarımda verimi arttırmak amacıyla 
çiftçiye ucuz ve iyi vasıflı gübre sağlamak lüzumuna ina
nıyoruz. 

Tohumluk Sağlanması 

MADDE 36. — Verimi arttırmak için köylü ve çiftçi
mize yüksek vasıflı ve ucuz tohumluk sağlanmasına önem 
veriyoruz. 

Kullanılan tohumların hastalıklara karşı dayanıklı, iç 
ve dış piyasalarda aranan çeşitlere uygun olmasına önem 
verilecektir. 

Tohumluk konusunda istikrarlı fiat politikası uygula
nacaktır. 

Başka ülkelerde denenmiş olup, başarı sağlayan ve 
yurt şartlarına uygun olan yeni tohum çeşitlerinin kulla
nılmasını kolaylaştıracağız. 
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Zirai Mücadele 
MADDE 37. — Tarımda verimi azaltan her türlü has

talık, haşerat ve âfetlere karşı mücadelede Devlet, köylü 
ve çiftçimize yardımcı olmalıdır. Mücadelede kullanılacak 
iyi vasıflı ilâç ve araçların ucuza sağlanması önemlidir. 

Salgın halini alan hastalık ve haşeratla mücadeleyi 
Devletin başlıca görevleri arasında sayarız. 

Tem m da Makinalaşma 
MADDE 38 — Tarımın makinalaşması bellibaşlı amaç

larımızdandır. Bu amaçla, tarım makinaları sanayiine ön
celik tanıyacağız. Traktör ve diğer makina tiplerinin da
ğınık ve çok çeşitli olmasından doğan zararlı önlemek 
için gerekli tedbirleri alacağız. 

Çiftçiye ucuz ve iyi vasıflı tarım makinaları ve araç
ları sağlamakta Devletin büyük vazifeleri olduğu inancın
dayız. 

Tanın Kredileri 
MADDE 39. — Köylü ve çiftçimize verilen kredilerin 

miktar olarak arttırılması lüzumuna inanıyoruz. Bu kredi
lerin vâde ve faizleri köylü ve çiftçinin kalkınmasına elve
rişli olmalıdır. 

Aynî kredi ve denetimli kredi usûllerinden köylümü
zün daha geniş ölçüde faydalanmasına çalışacağız. 

Tarım kesiminde, çiftçinin kolaylıkla kredi alabilme
sini sağlamak için kefalet şartlarının devamlı olarak göz
den geçirilmesini ve bu amaçla, toprak değerleri baremin
de gereken ayarlamaların yapılmasını lüzumlu sayarız. 

Mahsûlün Değerlendirilmesi 

MADDE 40. — Köylü ve çiftçimizin yetiştirdiği bütün 
mahsûllerin değer fiatla satılabilmesi, Partimizin en çok 
dikkat edeceği hususlardan biridir. 
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Köylü ve çiftçimizin emeği ve alınteri tam olarak de-
ğerlenmelidir. 

Bu konuda ve mahsûllerin pazarlanmasında Devlete 
büyük görevler düştüğü kanısındayız. 

Köylümüzün geçim kaynağı olan ziraî mahsûllerin fi-
atlarında mevsimlik ve yıllık dalgalanmalar ve diğer se
beplerden doğan anî değişmelerin önlenmesi için gerekli 
tedbirleri alacağız. 

Gerek bu amaçla, gerek köylümüzün mahsûlünün ger
çek değerini bulabilmesi için, destekleme politikasına 
önem vereceğiz. 

Arazi Sınıflandırılması 

MADDE 41. — Arazinin sınıflandırılması ve kullanma 
kabiliyetinin tesbiti işlerine önem verilecektir. 

Su ve Rüzgâr Aşındırmasına Karşı Mücadele 

MADDE 42. — Vatan toprağının azalmasına ve verimi
nin düşmesine yol açan su ve rüzgâr aşındırmasına karşı 
tedbir alınmasını, Partimiz önemli yurt dâvalarından bi
ri sayar. 

Sulama 
MADDE 43. — Tarımımızın gelişmesi için büyük ve 

küçük sulama tesislerinin kurulması büyük önem taşır. 
Çabuk sonuç veren küçük su kaynaklarının değerlen

dirilmesi işinde, Devlet, köye ve köylümüze bütün gücüy
le destek olmalıdır. 

Yeraltı sularının kullanılması konusunda Devletin, ge
rekli yatırımları, öncülüğü ve öğretim görevini yapması 
lüzumuna inanıyoruz. 

Taşkınların önlenmesi, Devletin önde gelen ödevlerin-
dendir. 
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Köylerimizin aralarında sulama birlikleri kurmaları 
teşvik edilecektir. 

Tanın Sigortası 
MADDE 44. — Kuraklık, şiddetli yağmur ve sel, dolu, 

rüzgâr, don, haşere, salgın hastalıklar ve yangın gibi 
âletlere karşı köylü ve çiftçilerimizin korunması için ta
rım sigortası sistemini geliştirmek, Partimizin amaçların
dan biridir. 

Tarımsal Araştırma, Eğitim ve Yayın 
MADDE 45. — Tarım alanında teknik gelişmeyi sağ

lamak için, tarımsal yayın, eğitim ve araştırma faaliyet
lerinin önemine inanıyoruz. 

Hayvancılık 
MADDE 46. — Türkiyenin kalkınmasında, köylü va

tandaşlarımızın refaha kavuşmasında ve beslenme dâva
sının hallinde, hayvancılığın birinci derecede önemi ol
duğu inancındayız. 

Hayvancılığın gelişmesine elverişli ucuz kredi politi
kasına taraftarız. 

Hayvan hastalıklarıyla tesirli şekilde mücadeleye 
önem vereceğiz. 

Değişik bölgelerin şartlarına en uygun hayvan ırkları, 
iç ve dış pazarlama imkânları da göz önünde tutularak, 
geliştirilecektir. 

Yem ve hayvan ürünleri sanayiinin hızla kurulmasını 
teşvik edeceğiz. 

Hayvan ve hayvan ürünleri ihracatının geliştirilmesi 
için bütün tedbirleri alacağız. 

Hayvancılıkla ilgilenen kamu iktisadî teşebbüslerinin 
daha verimli çalışması ve vatandaşlarımıza daha faydalı 
olması için gerekli ıslahat yapılacaktır. 
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Hayvancılıkla ilgili Devlet teşkilâtının, konunun öne
mine uygun şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu konu
daki Devlet hizmetlerinin, öncelikle, geçimi hayvancılığa 
bağlı bölgelere yöneltilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Hayvancılıkta kooperatifçiliği teşvik edeceğiz. 
Mer'aların ıslahı, bakımı ve mer'a hukukunun düzen

lenmesine öncelik tanıyacağız. 

Balıkçılık 
MADDE 47. — Balıkçılığımızın geliştirilmesi için koo

peratifçiliğe önem verilecektir. Konuyla ilgili kamu ikti
sadî teşebbüsünün çalışmaları daha verimli hâle sokula
caktır. 

Balık nesillerinin yokedilmesine yol açacak avlanma 
usûllerinin uygulanmasına karşı gerekli kanun ve zabıta 
tedbirleri alınmalıdır. 

Açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi için gerekli ted
birlerin alınması lüzumuna inanmaktayız. 

Aramaya dayanan balıkçılığın geliştirilmesi amacıy
la, balık sürülerinin bulunup balıkçılara duyurulması işi 
Devletçe ele alınmalıdır. 

Ormanlar 
MADDE 43. — Partimiz, ormanların korunması, yeni or

man yetiştirilmesi yanında; orman bölgesinde yaşayan va
tandaşlarımıza yeterli geçim imkânları sağlanması konu
sunda da, Devletçe gerekli bütün tedbirlerin alınması ge
rektiğine inanmaktadır. 

Orman içinde ve civarında oturan vatandaşlarımızla 
Orman İdaresi arasında lüzumsuz ihtilâfları giderecek ted
birler alınacaktır. 

Orman sınırlarının millî menfaatlere en uygun bilim
sel şekilde tesbiti bu tedbirlerden birisidir. 
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Orman bölgelerinde yapılacak yatırımlarda orman 
köylerinde yaşayan yurttaşlarımıza iş sahası açılması göz 
önünde tutulmalıdır. Bu bölgelerde el ve ev sanatlarıyla 
köy sanayiinin geliştirilmesine öncelik verilmelidir. 

Millî parkların kurulmasına, hız verilmesine taraftarız. 
Ormanların gözetimi Devlete ait bir görevdir. Millet 

malı olan ormanların şahıslara devredilmesini uygun gör
meyiz. 

Köy Kalkınması 

MADDE 49. — Partimiz, bütün köylerin okula ve öğ
retmene kavuşturulmasına ve köy yolları yapımına büyük 
önem vermektedir. 

Köy içme suları dâvası bir an önce halledilmelidir. 
Okulsuz, yolsuz, susuz köy bırakmamak başlıca dava

mızdır. 
Köyleri elektriğe kavuşturma yolundaki faaliyetlere 

hız verilmelidir. 
Köylü vatandaşlarımızın köylerini okula, camiye, çe

şitli tesislere kavuşturmak, kalkındırıp imar etmek yolun
da gönüllü olarak giriştikleri gayret ve fedakârlıklara 
Devletin yardımcı olması lüzumuna inanıyoruz. 

Halkın gönül rızasıyla kalkınma gayretlerine katılma
sını mümkün kılan demokratik toplum kalkınması usûlle
rini geliştirmek. Partimizin gayeleri arasındadır. 

Köy Ev Sanatları 

MADDE 50. — Köylerimizde ev ve el sanatlarını ge
liştireceğiz. Sabit ve gezici köy kurslarıyla, köylü yurttaş
larımızın çeşitli alanlardaki teknik bilgilerini arttıracağız. 

El ve ev sanatlarından başka, mümkün olan yerlerde, 
tarıma destek olan küçük köy sanayiinin kurulmasını teş
vik edeceğiz. 
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Halk eğitimi çalışmalarında köy kalkınmasına öncelik 
tanıyacağız. 

Köylü yurttaşlarımızın boş vakitlerini değerlendirme
nin, hem köylerimizi refaha kavuşturmak, hem millî kal
kınmamızı hızlandırmak bakımından önemli olduğuna ina
nıyoruz. 

Köylerin Yakıt İhtiyacı 

MADDE 51. — Köylerimizin yakıt ihtiyacının, millî eko
nomi açısından daha verimli yollardan karşılanmasına ve 
bu suretle, tarlanın ihtiyacı olan gübrenin tarlaya gitme
sine imkân veren bir yakıt politikası uygulayacağız. 

Köy Evleri 

MADDE 52. — Köylü vatandaşlarımızı sağlık şartla
rına uygun birer eve sahip kılmak için, «Kendi evini ya
pana yardım» esasına uygun olarak, destekleyici tedbirler 
alınmalıdır. 

Köylü yurttaşlarımızın orman mahsûlleri ve inşaat 
malzemesi temininde uğradıkları güçlükleri azaltacak ça
reler bulunması zaruretine inanıyoruz. 

Köye Hizmet Götürülmesi 

MADDE 53. — Köylerin dağınıklığından ve sayılarının 
çokluğundan doğan mahzurları azaltmak ve gerekli hiz
metlerin bütün köylü vatandaşlarımıza rahatça ulaşma
sını kolaylaştırmak maksadıyla kalkınma plânlarında ge
rekli tedbirlere yer verilecektir. 

Zirâi Teşkilâtlanma 

MADDE 54. — Çiftçilerin, meslekî menfaatlerini bir 
arada korumaları için teşkilâtlanmalarını teşvik edeceğiz. 
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B ö l ü m : UI 

SANAYİ 

Sanayileşme 
MADDE 55. — Partimiz, Türkiyenin hızla sanayileşme

si zaruretine inanır. Sanayileşme, köy ve şehirde artan 
nüfusa iş bulma, tarım kesiminde kullanılmayan insan gü
cünü en verimli şekilde değerlendirme, refah - devletinin 
temellerinden olan kütle halinde üretim ve tüketim merha
lesine erişme, Devletimizi savunmada ve dış politikada 
azamî güce ve imkânlara kavuşturma bakımından hayatî 
önem taşır. 

Sanayi Yatırımları 
MADDE 56. — Sanayi yatırımlarında, bir yandan, yer

yüzündeki en ileri teknolojiye yetişme zarureti gözönünde 
tutulacaktır; öte yandan, işsizliği önlemek için işgücü kul
lanma oranı yüksek yatırımlara önem verilecektir. Yatırım
ların önceliği hesaplanırken, millî gelire ekliyecekleri kat
ma değer ve geri kalmış bölgelerin kalkınması göz önünde 
tutulacaktır. 

İhracatımızı arttırıcı ve ithalât mallarının yerine yerli 
malları ikame edici sanayi kollarına özellikle önem vere
ceğiz. 

Tarım, orman ve maden ürünlerinin mümkün olduğu 
kadar yurt içinde işlendikten sonra ihracı esas olmalıdır. 

Sanayileşmenin ilk safhalarında lüks tüketim malları 
yerine dokuma, giyim, gıda gibi zarurî tüketim maddeleri
ne ve lüks olmayan dayanıklı tüketim maddelerine öncelik 
vereceğiz. 

Yabancı Rekabete Karşı Sanayinin Korunması 
MADDE 57. — Gerek kamu kesimindeki, gerek özel ke

simdeki sanayi teşebbüsleri, yabancı rekabete karşı ma-
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kül süreler içinde korunacaktır. Yabancı ülkelerle ve eko
nomik topluluklarla ilişkilerimizde, yerli sanayinin ko
runması ihtiyacı gözden uzak tutulmayacaktır. 

Sanayide Verimlilik 
MADDE 58. — Gerek kamu kesiminde, gerek özel ke

simde işletmecilik ve insan ilişkileri bakımından verimlili
ği arttırıcı tedbirler alınacaktır. 

Esnaf ve Sanatkârlar 

MADDE 59. — Bir yandan, büyük sanayi tesisleri kuru
lurken; öte yandan, esnaf ve sanatkârların gayretleri de
ğerlendirilecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın her alanda hızla teşkilât-
lanabilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. 

Esnafa ve sanatkâra kredi sağlayan kurumlar ile ke
falet kurumları geliştirilecektir. 

Küçik sanayi ile sanayi arasındaki işbirliği tedbirleri 
planlanacaktır. 

Sanayi sitelerinin kurulmasına önem verilecektir. 
Çıraklık müessesesinin düzenlenmesine önem verece

ğiz. 

B ö l ü m : IV 

ENERJİ, TABİİ SERVETLER VE PETROL 

Elektrik Enerjisi 

MADDE 60. — Gelişen sanayinin ve şehirleşmenin 
elektrik enerjisi talebini hızla arttırdığı göz önünde tutu
larak, elektrik enerjisi tesislerini geliştireceğiz. 
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Enerji Hizmetlerinin Koordinasyonu 
MADDE 61. — Partimiz, bütün enerji kaynaklarını kap

sayan bir millî enerji politikasının tesbitine taraftardır. 
Partimiz, elektrik ile ilgili hizmetlerin bir kamu iktisa

dî teşebbüsü eliyle koordine edilmesi gerektiğine inanır. 

Madencilik 
MADDE 62. — Devletin maden arama faaliyetlerini 

geliştirmek, Partimizin gayelerindendir. 
Maden kaynaklarımızın sömürülmesini ve israf edilme

sini önlemek için, Devletin gerekli tedbirleri almasına ta
raftarız. 

Petrolde Devlet İşletmeciliği 

MADDE 63. — Partimiz petrol konusunu millî bir dava 
sayar. Petrol araması, çıkarması, tasfiyesi faaliyetleri ile 
petrol boru hatlarının ve petro - kimya sanayiinin Devlet 
kesimi içinde yer almasını amaç biliriz. 

Yürürlükteki mevzuat gereğince memleketimizde pet
rol arama, çıkarma ve tasfiye faaliyetlerinde bulunan ya
bancı şirketlere tanınmış olan haklar, süreleri tamamla
nınca Devlete geçecek; ve yabancılara yeni arama, çıkar
ma ve tasfiye hakları tanınmayacaktır. 

Yabancı petrol şirketlerinin daha önce aldıkları ruh
satlara dayanarak yapacakları faalliyette iyiniyetin gerek
tirdiği tarzda ve sür'atle çalışmalarının sağlanması zaru
retine inanıyoruz. Bu şekilde çalışmayan yabancı şirket
lerin ruhsatları, hukuk kurallarına uygun olarak geri alın
malıdır. 

Millî Petrol Kuruluşlarının Hakları 

MADDE 64. — Partimiz, sermayesi Devlete ait millî 
petrol kuruluşlarının petrol arama, çıkarma ve tasfiye faa-
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liyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin kaldırılmasını 
ister. 

Millî Petrol Üretiminin Tercih Edilmesi 

MADDE 65. — Partimiz, petrol ve petrol ürünleri ihti
yacının sadece millî üretimle karşılanmasını hedef bilir. 

Bu hedefe ulaşılıncaya kadar, yerli petrolümüze ve 
yerli petrol ürünlerimize, ithâl malı petrol ve petrol ürün
lerine göre öncelik tanınmalıdır. Bu amaçla, petrol ve pet
rol ürünleri ithâline gereken sınırlamaları koymak Devle
tin görevidir. 

Devletin ve kamu kesiminin petrol ürünü ihtiyaçları
nın karşılanmasında, sermayesi Devlete ait millî petrol 
kuruluşlarına öncelik tanınmalıdır. 

Millî Petrol Kuruluşlarının Geliştirilmesi 

MADDE 66. — Partimiz, petrol konusundaki amaçları
na ulaşabilmek için, petrol konusuyla uğraşan millî ku
ruluşların malî ve teknik imkânlarını geliştirmek kararın
dadır. 

B ö l ü m : V 

ULAŞTIRMA - P. T. T. 

Ulaştırma Şebekesinin Geliştirilmesi 
MADDE 67. — Memleketimizi iktisadî bir bütün hali

ne getirmek ve millî yakınlaşmayı arttırmak bakımından 
büyük önem taşıyan devlet, il ve köy yolları şebekemi
zin geliştirilmesi ve ıslahına devam etmek, Partimizin 
önem verdiği konulardandır. 

Karayolları Trafiği 
MADDE 68. — Karayolları trafiğinin, karayollarından 

azamî verimi sağlayıcı ve kazaları önleyici tedbirlerin 
alınması suretiyle düzenlenmesini gerekli görürüz. 

55 



Demiryolları 

MADDE 69. — Demiryolu şebekemizi çağdaş teknolo
jiye uygun bir seviyeye getirmek, demiryolları ile ilgili 
sınaî faaliyetleri geliştirmek ve demiryolu şebekemizi ge
reken yerlere uzatmak amacımızdır. 

Deniz Ticaret Filosu 

MADDE 7 0 . — Deniz ticaret filomuzun geliştirilmesi 
ve bellibaşlı döviz kaynaklarımızdan biri haline getiril
mesi hedefimizdir. 

İhracat ve ithalâtımızın kendi gemilerimizle yapılma
sı için gereken tedbirleri almağa çalışacağız. 

Hava Ticaret Filosu 

MADDE 7 1 . — Hava ticaret filomuzu geliştirmek ve 
dış seferler için teçhiz etmek gerektiğine inanıyoruz. 

Yurt içi havayolu şebekemizi genişletmek amacıyla 
hava alanları yapımına önem vereceğiz. 

Ulaştırma Hizmetlerinde Koordinasyon 

MADDE. 72 . — Partimiz, demiryolu, karayolu, deniz
yolu ve havayolu ile yapılan ulaştırma faaliyetlerinin, 
israfa yol açmayacak biçimde ahenkli bir şekilde düzen
lenmesini gerekli görür. 

P. T. T. 

MADDE 7 3 . — Posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin 
yurda en geniş ölçüde yayılmasını, Partimiz bellibaşlı 
hedeflerinden biri sayar. 

En uzak köylere kadar posta ulaşımının sağlanması 
amacımızdır. 
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Radyo Yayınlan 
MADDE 74. — Millî Radyonun yurdun her tarafından 

rahat şekilde dinlenmesi amacımızdır. 
Partimiz, mahallî radyoların gelişmesine önem vere

cektir. 

Televizyon 
MADDE 75. — Partimiz, televizyon tesislerinin kurul

masını, genel eğitim ve kültürün ilerlemesi bakımından 
önemle ele alacaktır. 

Televizyondan büyük halk kütlelerinin faydalanması 
hedefimizdir. 

B ö l ü m : VI 

TURİZM 

Turizm Politikası 
MADDE 76. — Partimiz, turizmi kalkınmamız için za

rurî döviz kaynaklarının sağlanması, iç iktisadî hayatın 
canlılığı, sosyal görgünün artması ve milletlerarası ta
nışma ve dayanışmanın gelişmesi bakımından önemli 
görür. 

Turizm politikamız, gerek turist sayısının, gerek turist 
başına elde edilen ortalama döviz miktarının arttırılması 
esaslarına dayanacaktır. 

Genellikle kütle turizmine elverişli yatırımları teşvik 
etmek kararımızdır. 

Partimiz, yabancı turistlerin celbi kadar, iç turizmin 
gelişmesine de önem verecektir. 

Turistik Yatırımlar 

MADDE 77. — Partimiz, turizm alanında Devletin gö
revini, turistik yatırımların ve faaliyetlerin geliştirilmesi 
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için gerekli şartları hazırlamak ve teşvik tedbirlerini al
mak olarak görür. 

Turistik yatırımlar, esas itibarile özel teşebbüs tarafın
dan gerçekleştirilmelidir. Kamu kesimindeki sosyal güven
lik kurumlarınca kurulmuş turistik tesislerin işletilmesi 
de özel teşebbüs eliyle yapılabilir. 

Turistik yatırımları kolaylaştırmak amacıyla Devletin 
turistik imkânlarımızı gösteren ve değerlendiren bir «ge
nel turizm plânı» yapması ve bu plânın uygulanmasında 
bölge plânlaması usullerine yer verilmesi gerektiği ka
nısındayız. 

Turizm kredilerinin iyiye kullanılmasını sağlamak ama
cıyla, turizm kredi politikası tek elden yürütülmelidir. 

Turistik alt - yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi. 
Devletin ve Belediyelerin görevidir. 

Kamu kesimine ait turistik tesislerin tek elden yöneti
mine taraftarız. 

Turistik Bölgelerin Korunması 

MADDE 78. — Turistik bölgelerin korunması, turizm 
alanında başarının şartıdır. 

Turistik nitelikteki kıyı ve sahillerimizin, iç ve dış küt
le turizmine açık tutulmasını sağlamak amacıyla gere
ken tedbirleri almak kararındayız. Turistik değeri olan kı
yı ve sahillerin, özel konutlar ve turistik olmayan tesisler
le kapatılmasını önlemek için gereken kanunî tedbirleri 
alacağız. 

Tanıtma 

MADDE 79. — Memleketimizin yabancı turistlere ta
nıtılması için tanıtma ve turist celbi faaliyetleri geliştiri
lecektir. 
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Turistik İmkânların Geliştirilmesi 

MADDE 80. — Turizm bakımından önemli olan bütün 
kaynaklar, tarihî anıtlarımız, arkeolojik servetimiz, kara, 
deniz ve nehir avcılığı imkânlarımız, kaplıca ve içmece-
lerimiz turistik yönden geliştirilecektir. 

Turistik işletmelerin denetiminde belli esasların uy
gulanması ve denetim işlerinin koordine edilmesi, Devlet
çe sağlanmalıdır. 

B ö l ü m : VII 

VERGİ POLİTİKASI 
Vergi Adaleti 

MADDE 81. — Partimiz, kamu giderlerini karşılamak 
üzere alınan vergilerin herkesin malî gücüne uygun ol
masını, sosyal devlet ilkesinin başta gelen icaplarından 
sayar. 

Partimiz, genel vergi yükünün âdil suretle dağılması 
ve millî gelir dağılımında adalet sağlanması için, gelir 
vergisi sisteminin müterakkî esasa dayanmasını, vasıta
sız vergilerle vasıtalı vergiler arasındaki oranın iktisadî 
ve sosyal icaplara göre ayarlanmasını; vergilendirmede 
emek gelirlerinin diğer vergilere oranla daha elverişli 
şartlara tâbi tutulmasını zarurî görür. 

Vergi Politikası 
MADDE 82. — Kamu gelirleri, kalkınma plânının fi

nansmanını sağlamakta, genel arz ve talep arasındaki 
dengeyi korumakta ve iktisadî faaliyetlerin plân hedefle
rine uygun cereyanını temin etmekte çok önemli bir va
sıtadır. Özel tasarruf ve yatırımların teşvik edilmesinde, 
özel yatırımların millî iktisat ve büyük vatandaş topluluk
ları bakımından yararlı alanlara ve gerikalmış bölgelere 
gitmesinde vergi sisteminin büyük rolü olduğuna inanı-
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yoruz. Vergi sistemi, çeşitli üretim kesimlerinin kalkınma 
plânının finansmanına dengeli bir şekilde katılmalarını 
da sağlamalıdır. 

Vergi Esnekliği 
MADDE 83. — Partimiz, vergi mevzuatının sık sık de

ğiştirilmesini önlemek ve kalkınma plânının finansmanı
nı sağlamak için, genel vergi sistemimizde esnekliğin art
tırılmasına öncelik verir. 

Vergi Kurumları; Vergi Usûlleri 
MADDE 84. — Partimiz, vergi mevzuatının vatandaş 

tarafından kolay anlaşılabilmesini sağlamağı ödev bilir. 
Vergi kayıplarını önlemek ve vergide verimliliği art

tırmak için gerekli denetim usûllerini ve teşkilâtını kur
mak ne kadar önemli ise; mükelleflere kolaylıklar sağlan
ması, yersiz güçlükler çıkarılmaması, hesap ve defter tut
mada lüzumsuz külfetler yüklenmemesi de o kadar önem 
taşır. 

Esnaf ve çiftçi vatandaşlarımız için götürü usûlleri, bu 
bakımdan, esas itibariyle, memleket gerçeklerine uygun 
sayarız. 

Vergi usûl hukukunda, mükellefe kolaylık sağlamak 
ve kendiliğinden denetim usûllerini geliştirmek, başlıca 
amaçlarımızdan biridir. 

Vergi alanındaki yargılama usûllerinin de mükellefe 
lüzumsuz külfetler ve zorluklar yüklememesi ve vergi yar
gı organlarında çabukluğun sağlanması, Partimizin önem 
verdiği konulardandır. 

B ö l ü m : VUJ 

BÜTÇE VE MALİYE POLİTİKASI 

Plân ve Bütçe 
MADDE 85. — Devlet bütçesinin hazırlanmasında, kal

kınma plânının yıllık uygulama programlarının esas ol-
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masını sağlamağı, plânlı kalkınmanın bellibaşlı icapla
rından sayarız. 

Devlet bütçesinin hazırlanmasında, tertibinde ve uy
gulanmasında, her çeşit israfları önleyici rasyonel bir sis
temin tatbik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Carî kamu harcamalarının, yatırım harcamaları ve 
gelişme harcamalarına oranla aşırı ölçüde artmaması, 
plânlı kalkınmanın başarısı için temel gereklerdendir. 

Devlet hayatında her türlü israf, gösteriş ve verimsiz 
harcamayı önlemenin zaruretine inanıyoruz. 

Enflasyon ve Deflasyonun önlenmesi 

MADDE 86. — Partimiz, plânlı kalkınmanın başarısını, 
enflâsyoncu ve duraklatıcı etkilerin iktisadî hayata hâ
kim olmamasında görür. 

Partimiz, gerek enflâsyonun, gerek deflasyonun, ikti
sadî hayatı ve plânlı kalkınmayı altüst eden, ciddî özel 
teşebbüs için gerekli istikrar şartlarını ortadan kaldıran 
ve millî gelir dağılımında sosyal adalete aykırı eğilimle
re kuvvet veren hastalıklar olduğu kanısındadır. Bu se
beple, Partimiz, iktisadî kalkınmanın, genel arz ve genel 
talep arasındaki dengenin korunması suretiyle yapılması 
ve yüksek bir yatırım seviyesinin bu esas içerisinde ger
çekleştirilmesi lüzumuna inanır. 

Türk Parasının Değerinin Korunması 

MADDE 87. — Partimiz, Türk parasının dış değerinin 
korunmasını da, dış ticaret faaliyetlerinin istikrarı ve kal
kınma plânının başarısı için zorunlu sayar. 

Bu amaçla, sıkıcı kambiyo tedbirlerinden çok, dış te
diye bilançomuzda dengeyi sağlıyacak tedbirlerin tercih 
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
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Kamu Harcamaları: ihaleler 
MADDE 88. — Partimiz, kamu harcamalarının zama

nında yapılması ve kamu yatırımlarının gecikmemesi için, 
Devlet ve mahallî idarelerin giriştikleri ihalelerde, bir ta
raftan tesirli bir denetimi sağlarken, öte yandan lüzum
suz kırtasiyeciliğe son verilmesi amacıyla gerekli tedbir
leri almak kararındadır. 

Ayni nitelikteki tedbirlerin, bütçenin uygulanması ba
kımından da alınması gerektiğine inanıyoruz. 

B ö l ü m : IX 

KAMU İKTİSADI TEŞEBBÜSLERİ 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Bünyesi 
MADDE 89. — Kamu iktisadî teşebbüsleri, esas itiba

riyle, özel teşebbüslerle eşit şartlara tâbi olarak piyasa 
mekanizması içinde çalışmaktadırlar. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin, gördükleri hizmetin 
özelliklerine uygun bir sermaye ve teşkilât bünyesine sa
hip olmaları gereklidir. 

Partimiz, sermayesinin tamamı Devlete ait olan ikti
sadî devlet teşekküllerinin yanında, kamu sermayesinin 
özel teşebbüsü yarıdan az payla ortak ettiği teşebbüsle
rin de yer almasını uygun görür. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Islahat 
MADDE 90. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin sermaye 

ve teşkilât bünyesinin tespitinde esas, bu teşebbüslerin 
yaptıkları hizmetlerin niteliği olmalıdır. Geleneksel ka
mu hizmetlerini yerine getiren veya piyasa mekanizma
sına göre çalışması mümkün olmıyan teşebbüslerin, esas 
itibariyle, katma bütçeli daireler haline getirilmesi zaru
rîdir. 
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Kamu iktisadî teşebbüslerinin verimli çalışması, yetiş
miş vasıflı insan gücünü muhafaza edebilmelerini Bağlı
yacak bir personel politikası ile mümkündür. 

Bu teşebbüslerin yönetici kadrosunun kurulması ve 
atanmasında da, teşebbüslerin yarı-muhtar niteliğini esas 
tutan bir sistem uygulanmalıdır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Fiyat Politikası 
MADDE 91. — Kamu iktisadî teşebbüslerinin iiyat po

litikasını tespit yetkisi, esas itibariyle, bu teşebbüslerin 
yönetimine ait olmalıdır. Hükümetin, kamu iktisadi teşeb
büslerinin fiyat politikasına müdahale ederek, fiyatlarını 
düşük bir seviyede tutmalarım talep etmesi takdirinde 
doğacak açıkların Devlet bütçesinden sübvansiyon olarak 
ödenmesini, Partimiz zarurî sayar. 

B ö l ü m : X 

BANKACILIK VE KREDİ POLİTİKASI 

Kredi Politikası 
MADDE 92. — Partimiz, kredi politikasını, iktisadî 

faaliyetlerin dengeli bir şekilde cereyanı ve yatırımların 
kalkınma plânının hedeflerine uygun alanlara gitmeğe teş
vik edilmesi bakımından önemli bir vasıta sayar. 

Partimiz, bu bakımdan, Merkez Bankasının Devlet 
kontrolünde bulunmasını zorunlu görür. 

Partimizin ana prensibi, bankacılık sisteminin, kanun
la kurulacak kendi teşkilâtı sayesinde, Devletin iştiraki ve 
gözetimi altında kendi kendisini denetlemesidir. 

Banka Hizmetleri 
MADDE 93. — Partimiz, her alandaki kredilerin kal

kınmaya ve piyasanın genel dengesine muvazi olarak art-
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masını sağlayacak ve kredi darlığı yüzünden iktisadî faa
liyetlerin aksamasını önliyecek bütün tedbirleri alacaktır. 

Vatandaşlarımızın tasarruflarının mevduat yoluyla 
yatırım faaliyetine aktarılabilmesi ve teşebbüslerin kolay
lıkla kredi sağlıyabilmeleri amacı ile, bankacılık hizmet
lerini yurdun her köşesine yaymak için gerekli tedbirleri 
alacağız. 

Küçük tasarrufları harekete getirebilmek için P.T.T. ta
sarruf sandıkları kurmak amacımızdır. Ayni amaçla, tarım 
kredi kooperatiflerine mevduat kabul etme hakkının ta
nınmasını uygun karşılarız. 

Esnaf ve sanatkârlarımızın kredi ihtiyaçlarını karşıla
mak ve tasarruflarını değerlendirmek için halk bankacı
lığını, esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerini geliştire
ceğiz. 

Sosyal güvenlik kurumları kaynaklarının ekonominin 
kredi ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmasını, bu kurum
ların hizmetlerini aksatmamak şartıyla, teşvik etmek ka
rarındayız. 

Faiz oranlarının gönüllü tasarrufları azaltmadan ve 
bankacılık sisteminin gelişmesini engellemeden makûl 
hadlere düşürülmesini, bellibaşlı iktisadî dâvalarımızdan 
biri sayıyoruz. Bankaların faize ek olarak çeşitli adlarla 
aldıkları ücretlerin de düzenlenmesi gerektiği kanısında
yız. Mevduat toplama işlerinin maliyetini azaltmak ve ban
kalar arasındaki zararlı rekabeti önlemek gerektiği kanâa-
tındayız. 

Kredi Usûlleri 

MADDE 9 4 . — Kredi politikamızda, belirli iktisadî faa
liyetler için değişik şartların uygulanmasına imkân veren 
selektif kredi metodlarmı geliştirmek kararındayız. 
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Devletin Bankacılık Hizmetleri 

MADDE 95. — Tarımsal faaliyetleri desteklemek, sos
yal konut yapımını teşvik etmek, küçük esnaf ve sanat
kârın kredi ihtiyaçlarını karşılamak, kamu kesiminin kre
di taleplerini sağlamak için bankacılıkta Devlete önemli 
görevler düştüğüne inanıyoruz. 

Bu alanlarda kurulmuş kamu iktisadî teşebbüslerinin 
sermaye imkânlarının, ekonominin ihtiyaçlarına muvazi 
bir şekilde geliştirilmesi gerektiği kanısındayız. 

ö z e l Yatırım Bankacılığı 

MADDE 96. — öze l teşebbüsün yatırım ve işletme kre
disi ihtiyaçlarının sağlanması için özel yatırım bankacılı
ğının teşvikine önem vermek kararındayız. 

Bu bankaların, özel teşebbüsün sanayi, madencilik, 
gemi inşaatı, turizm gibi alanlardaki yatırım faaliyetlerini 
ve özel yatırımların yurdun geri kalmış bölgelerine yö
nelmesini teşvik etmekte faydalı olacağına inanıyoruz. 

B ö l ü m : XI 

ÖZEL TEŞEBBÜS 

Sermaye Piyasasının Kurulması 

MADDE 97. — Küçük tasarruflar başta olmak üzere, 
tasarruf sahibi vatandaşlarımızın tasarruflarını sermaye 
piyasasına akıtmak için gerekli emniyet şartlarını hazır
lamak ve sermaye piyasasını geliştirmek, Devletin ödev-
lerindendir. 

Halka Açık Anonim Şirketler 
MADDE 98. — Küçük tasarrufların sermaye piyasası

na akmasını sağlamak için gerçek anonim ortaklıkların 
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halka açık bir biçimde kurulmasına, Partimiz büyük önem 
verecektir. 

Gerçek anonim ortaklıklar kurmakta, esnaf kuruluş
larına ve işçi sendikalarına da önemli görevler düştüğü 
inancındayız. 

Gerçek anonim ortaklıklar kurulması yolundaki bütün 
gayretleri teşvik edeceğiz. 

Ticaret 
MADDE 99. — Partimiz, üretilen malların pazarlanma-

sı, üretici ile tüketici arasında karşılıklı irtibatın kurulma
sı bakımından ticarî faaliyetlerin ekonomik hayattaki fay
dalı rolünü kabul eder. 

Üretici ile tüketici arasındaki münasebetlerin, her iki
si için de hakkaniyet esaslarına ve milli iktisadın gerek
lerine uygun olarak kurulmasında, kooperatiflerin geliş
mesine önem vereceğiz. 

özel Teşebbüse Teknik Bilgi 
MADDE 100. — Devlet, işletmelerinin rasyonel çalış

ması için gerekli işletmecilik bilgisini ve teknik bilgiyi 
sağlamakta özel teşebbüse yardımcı olmalıdır. 

Bu bakımdan, kamu kurumu niteliğindeki meslekî ku
ruluşlarla işbirliği yapılarak kurslar açmak, piyasa ve 
pazarlar hakkında bilgi toplamak, mahsûl ve mamullerin 
kalite kontrolünü ve standardizasyonunu sağlamak, Dev
letin görevidir. 

B ö l ü m : XII 

DIŞ ÖDEMELER VE DIŞ TİCARET 

Dış ödemeler Dengesi 
MADDE 101. — Partimiz, dış ödemeler dengesinin 

memleketimiz lehine geliştirilmesini, iktisadi kalkınmamı-
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zm temel başarı şartlarından sayar. Kalkınma için gerek
li yatırımları yapabilmemiz, her şeyden önce gerekli döviz 
kaynaklarının sağlanmasına bağlıdır. 

Gerekli döviz kaynaklarını sağlamanın, herşeyden ön
ce millî gayretlerimize bağlı olduğuna, Partimiz kesinlik
le inanmaktadır. 

Bu amaçla başta gelen tedbirler, ihracat malları üre
timinin arttırılması; ithalât mallan yerine ikame edilebi
len mallar üretiminin geliştirilmesi; ve lüks tüketim mal
ları ithalâtının mümkün olan azamî ölçüde daraltılma-
sıdır. 

Dış Ticaretin Bünyesi 

MADDE 102. — Partimiz, dış ticaret faaliyetlerinin 
düzenlenmesinde ideolojik ilkelerden hareket etmeği, kar
ma ekonomi anlayışına aykırı bir tutum sayar. 

Bütün iktisadî faaliyetlerde olduğu gibi, dış ticaret 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde de esas, toplum yararına 
en yüksek verimliliğin sağlanması olmalıdır. 

Bu esas içerisinde, Partimiz, dış ticaret faaliyetleri
nin tümünün Devlet eline alınması veya tümünün özel te
şebbüse bırakılması gibi görüşlerin, uygulanması müm
kün olmayan görüşler olduğuna inanır. 

Partimiz, bu alanda, kamu kesiminin, kendi faaliyet 
alanlarında ihracat ve ithalâtını kendisinin yapabileceği 
kanısındadır. 

Partimiz, tarım makina ve araçları, bunların yedek 
parçaları, sun'î gübre ve tarımsal ilâçlar gibi büyük va
tandaş topluluklarının ihtiyaç duyduğu maddelerin elve
rişli fiat ve şartlar içinde satılmasını sağlamak için. Dev
letin dış ticaret alanında gerekli tedbirleri alması gerek
tiğine inanır. 
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Partimiz, diğer bütün alanlarda dış ticaret faaliyetle
rinin özel teşebbüsün kendisi tarafından yürütülmesini 
millî ekonomi açısından zorunlu sayar. 

Partimiz, dışarıya ihraç edilen tarımsal ürünleri üre
ten çiftçilerimizin kuracakları tarım satış kooperatiflerini 
teşvik etmek kararındadır. 

ihracatın vc İthalâtın İkâmesinin Teşviki 

MADDE 103. — Partimiz, genellikle üretimin ihracata 
yöneltilmesini sağlamak için vergide, kredide ve sair alan
larda bütün teşvik tedbirlerinin alınması ve aynı nitelikte
ki tedbirlerin ihraç malları ve ithalâta ikâme malları sa
nayiinin teşvikinde de kullanılması gerektiğine inanmak
tadır. 

Partimiz, ihraç pazarlarının aranması, ihraç malları
mızın bu pazarlara yöneltilmesi ve ihraç mallarımızın 
standartlaştırılması konularında Devletin görevli olduğu 
kanısındadır. 

İktisadi Birlikler 

MADDE 104. — Partimiz, dış politikamızın temel ilke
lerine ve istikametlerine uygun olmak şartı ile, memle
ketimizin milletlerarası bölgesel nitelikteki iktisadî birlik
lere katılmasına karşı değildir. 

Bununla beraber, bu gibi birliklere memleketimizin 
katılma şartları düzenlenirken, kıt tasarruflarımızın ve ye
tişmiş işgücünün dış memleketlere kaymasını önlemek, tü
ketim talebinin dış tediye güçlükleri yaratmasına imkân 
vermemek ve yeni kurulan sanayimizin kaldıramayacağı 
rekabetlere yol açmamak zarureti gözönünde tutulmalıdır. 

Söz konusu birliklere intibakımızın şartları gerçekle
şinceye kadar, Partimiz, dış ticarette kota sisteminin ve ko
ruyucu gümrük tarifelerinin devamında zaruret görür. Bu, 
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rasyonel olmayan teşebbüslerin yaşamasını süresiz şekil
de teminat altına almak mânâsına gelmez. Bu sebeple, 
Partimiz, söz konusu intibakın millî iktisadî zarara sok
madan adım adım gerçekleştirilecek tedbirlerle sağlanma
sını uygun görmektedir. 

Dış Ticaret Hadleri 

MADDE 105. — Partimiz, dış ticaret hadlerinin geliş
meğe muhtaç memleketler aleyhinde ve gelişmiş ülkeler 
lehinde değişmesini önlemek amacıyla, etkili milletlerara
sı tedbirlerin alınması için gerekli bütün gayretleri sarf-
etmeği hayatî bir ödev bilir. 

B ö l ü m : XIII 

YABANCI ÖZEL SERMAYE 

Yabancı ö z e l Sermaye Politikası 

MADDE 106. — Partimiz, yabancı özel sermaye konu
sunun, tüm yabancı sermaye taraftarlığı veya tüm yaban
cı sermaye düşmanlığı şeklinde ortaya konmasını, hatalı 
görüşler olarak kabul eder. Partimiz, yabancı özel serma
yeyi memleket yararına uygun ise kabul etmek; değilse 
reddetmek kararındadır. 

Yabancı özel sermayenin memleket yararına uygun 
olabilmesi, ihracatı çoğaltıcı ve ithalâtı azaltıcı nitelik
te yatırımlara yönelmesi veya ileri bir teknoloji getiren 
nitelikte olmasıyla mümkündür. Bu nitelikteki özel yaban
cı sermayeye yatırım izni verilmesi de, millî iktisada sağ
layacağı katma değerin dışarıya çıkaracağı kıymeti aşma
sı hâlinde mümkün olmalıdır. 

Partimiz, plân hedeflerine aykırı olan; yerli sanayiin 
kurulmasını ve gelişmesini engelleyici, plânda öngörülme
yen iç tüketim eğilimlerini teşvik edici veya dış ödeme 
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dengemizi bozucu nitelik taşıyan özel yabancı sermayeye 
izin verilmesine taraftar değildir. Yabancı sermaye ile ku
rulmuş montaj sanayiinin imalât sanayii hâline çevrilme
sini de zorunlu görürüz. 

Partimiz, yabancı özel sermaye yatırımlarının millî ik
tisat bakımından zararlı tekeller hâlini almasına müsaade 
etmemek kararındadır. 

Bunun gibi, Partimiz, yabancı özel sermaye yatırımla
rı sonucunda, yabancı nüfuzunun iktisadî karar mihrak
larımızı etkileyecek bir hâle gelmemesini de dikkatle iz
lemek gerektiği inancındadır. 

B ö l ü m : XIV 

DIŞ YARDIM 

Dış Yardım Politikası 
MADDE 107. — Partimiz, memleket kalkınmasında 

başlıca gayretlerin millî kaynaklara dayanması gerekti
ğine inanır. 

Bununla beraber, Partimiz, dış yardımı, gelişme hâ
lindeki memleketimizin kalkınmasında faydalı bir unsur 
olarak kabul eder. 

Partimiz, siyasî şartlara bağlı olmamak ve eşit ege
menlik haklarımıza aykırı düşmemek şartiyle her mem
leketten dış yardım kabul edilmesini uygun görür. Dış yar
dımların. Devletin dış politikasının temel yönlerine uygun 
olması da gereklidir. 

Gelişme halindeki memleketler ile gelişmiş memleket
ler arasındaki uçurumun kapatılması bakımından başarılı 
bir yola girilemediği takdirde, hür toplum fikri ve dünya 
barışı tehlikeye düşer. Bu sebeple, dış yardımın miktarının 
artırılıp şartlarını düzeltmenin gelişmiş memleketler için 
kaçınılmaz bir sorumluluk teşkil ettiği inancındayız. 
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K I S I M : V 

SOSYAL KONULAR 

B ö l ü m : I 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

Sendika Hürriyeti 
MADDE 108. — Partimiz, sendika hürriyetini korumak 

azmindedir. 
tşçi ve işveren sendikalarının kurulup gelişmesi, ça

lışma hayatımızın barış ve sosyal adalet içinde teşkilât
lanması bakımından büyük önem taşır. 

Partimiz, Türk işçilerinin, sınıf kavgasını teşvik edici 
ve memleket şartlarına aykırı eskimiş ideolojilere daya
nan kuruluşlar etrafında değil, barış içinde sosyal adaleti 
sağlamayı hedef tutan millî kuruluşlar etrafında siyasî 
inanç farklarına bakılmaksızın toplanması için elinden ge
len hiçbir gayreti esirgemiyecektir. 

Kendilerini ilgilendiren konularda işçi ve işveren ku-
ruluşlariyle devamlı olarak danışmak Hükümetlerin gele
neği hâline gelmelidir. 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Haklan 
MADDE 109. — Partimiz, toplu sözleşme hakkını ve 

onun müeyyidesi olan grev ve lokavt haklarını benimser. 
Partimiz bu konularda işçi ve işveren arasında âdil bir 

dengeyi muhafaza eden ve toplum yararını her türlü çı
karların üstünde tutan bir anlayış içindedir. 
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Çalışma Şartlan 
MADDE 110. — Partimiz, bütün işyerlerinde çalışan 

işçilerin, kendi özelliklerine göre, çalışma şartları ve iş is
tikrarı bakımından gereken teminata kavuşturulmasını 
amaç bilir. 

Partimiz, tarım işçilerinin ve toprak sahibi olmayan 
çiftçilerin haklarının korunmasına özel önem verecektir. 

Mevsim işçisi olarak çalışanların hakları da ele alı
nacaktır. 

tş Eğitimi 
MADDE 111. — Kalkınma plânı amaçlarına uygun 

insan gücünün sağlanması için iş başında eğitim ve mes
leğe yönelme çalışmalarına önem vereceğiz. 

Sosyal Güvenlik Hakları 
MADDE 112. — Partimiz, sosyal güvenlik tesis ve hiz

metlerinin bütün Türk vatandaşlarını kapsıyacak şekilde 
geliştirilmesini ana hedeflerinden biri sayar. 

Kaza, hastalık, yaşlılık, sakatlık, ölüm sigortalarını 
adım adım geliştirmek ve işsizlik sigortası konusunu ele 
almak kararındayız. 

Bu sigortaların kapsamına ilk merhalede, esnaf ve sa
natkârların alınması hedefimizdir. 

İşsizlikle Mücadele, 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 
MADDE 113. — İş ve işçi bulma hizmetlerinin geliş

tirilmesine çalışacağız. 

İşsizlikle mücadele için gerekli her türlü tedbirin alın
masını devletin önemli görevlerinden biri sayıyoruz. 
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Asgari Ücretler 
MADDE 114. — Partimiz, işçilerimizin insanca yaşa

ma şartlarına kavuşabilmesi için her alanda asgarî ücret
lerin âdil şekilde tesbitine özel dikkat şadedecektir. 

Dinlenme Hakkı 
MADDE 115. — Kalkınmanın gerektirdiği ölçüler için

de işçilerimize dinlenme hakkı tanımak ve bu hakkı, ik
tisadî gelişmeye muvazi olarak geliştirmek temel hedefle
rimizden biridir. 

İşçi Konutları 

MADDE 116. — İşçilerimiz için sosyal konut yapılma
sını, sosyal güvenlik kurumları ve kooperatifler eliyle teş
vik edeceğiz. 

Çocuk yuvalan. Kreşler, Esenlik Evleri 

MADDE 117. — Çalışanların çocuklarını bırakabile
cekleri çocuk yuvaları ve kreşler kurulması konusu önem
le ele alınmalıdır. 

Emekli işçiler için esenlik evleri kurulması lüzumuna 
inanıyoruz. 

İşçinin iktisadi Devlet Teşekküllerinde Yönetime ve 
Kâra Katılması 

MADDE 118. — Partimiz, iktisadî devlet teşekkülle
rinde, işçinin yönetime ve kâra uygun şekilde katılmasına 
taraftardır. 

Yurt Dışındaki İşçilerimiz 
MADDE 119. — Yurt dışına giden işçilerimizin her 

türlü haklarını teminata bağlamak ve gittikleri ülkenin 
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işçileriyle hak eşitliği içinde bulunmalarım sağlamak he
defimizdir. 

Yurt dışına giden işçilerimizin öğretmen, din adamı 
gibi ihtiyaçları sağlanacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarını değerlendir
meleri için gerekli tedbirleri alacağız. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yurda dönüşleri ile ilgili 
meseleleri, önemle ele alınacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin karşılaştıkları çeşitli güç
lükleri yenmek ve haklarını korumak üzere gerekli bütün 
teşkilâtı kurmak zaruretine inanıyoruz. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, yıkıcı ve millî menfaatle
rimize aykırı faaliyetlerin etkisinden korunması için ge
rekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

B ö l ü m : II 

SAĞLIK 

Sağlık Hakkı 

MADDE 120. — Herkesin beden ve ruh sağlığı için
de yaşayabilmesini ve tıbbî bakımdan faydalanabilmesi
ni, Devletin başta gelen hizmetlerinden sayıyoruz. 

Türk neslinin sağlam ve enerjik olarak yetişmesi, sağ
lık hizmetlerimizin amacı olacaktır. 

Koruyucu Hekimlik 

MADDE 121. — Sağlık hizmetlerinde koruyucu hekim
liği ön plâna alacağız. Şehir ve kasabalar gibi köylerde 
yaşıyan vatandaşlarımızın da Devletin sağlık hizmetle
rinden yararlanmasını mümkün kılacak bütün tedbirler 
alınacaktır. 
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Hastalıklarla Mücadele 

MADDE 122. — Vatandaşlarımızı ve gelecek nesilleri 
tehdit edecek verem, sıtma, trahom ve cüzzamla tesirli şe
kilde mücadeleye devam edeceğiz. 

Kanser konusunda milletlerarası çalışmaları dikkatle 
izliyecek ve kanser araştırmalarına özel bir önem vere
ceğiz. 

Tedavi Edici Hekimlik 
MADDE 123. — Tedavi edici hekimlikte hastahanele-

rimizi bütün ihtiyaçları karşılıyacak bir niteliğe kavuştur
mak kararındayız. 

Nüfusumuzun artış oranı da dikkate alınarak, hasta 
yatak adedinin arttırılmasını zarurî görüyoruz. 

Bu alanda gerekli sağlık şartlarını ve araçlarını haiz 
özel hastahaneler kurulmasını teşvik edeceğiz. 

Ana ve Çocuk Sağlığı 
MADDE 124. — Ana ve çocuk sağlığının korunması

na ve nüfus plânlaması çalışmalarına önem vereceğiz. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu; Sağlık Sigortası 

MADDE 125. — Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu 
konusunda uygulama aksaklıklarını giderici tedbirleri ala
cağız ve bu sistemin gelişmesini sağlıyacağız. 

Memleket ölçüsünde bir sağlık sigortası kurulması he
defimizdir. 

Yoksulların Himayesi 
MADDE 126. — özellikle himayeye muhtaç yaşlılar 

için huzur evlerini ve kimsesiz çocuklar için de bakım ve 
yetiştirme kurumlarını geliştireceğiz. 
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ilâç Sanayii 

MADDE 127. — Yerli ilâç sanayiinin gelişmesini teş
vik edeceğiz. İlâç ihtiyacının müsait tarzda ve ucuz olarak 
karşılanması için gerekli tedbirleri alacağız. 

B ö l ü m : III 

İMAR VE İSKÂN 

Konut Hakkı 
MADDE 128. — Bütün ailelerin sağlık şartlarına uygun 

bir konuta sahip olmalarını sağlamak gayemizdir. 
Bu alanda kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve koo

peratifler tarafından, gerekli gayretlerin gösterilmesi ve 
devletin özellikle dar gelirli vatandaşları sağlık şartları
na uygun konuta kavuşturmak için bütün tedbirleri al
ması lüzumuna inanıyoruz. 

Şehirleşme ve imar Politikası 
MADDE 129. — İmar ve İskân işleri, Türkiye'nin çeşit

li bölgelerinin özelliklerini hesaba katan plân ve prog
ramlar çerçevesinde yürütülecektir. Sanayileşmeye muvazi 
olarak yurdun çeşitli bölgelerinde şehirler kurulması, is
kân politikamızın temeli olacaktır. 

Partimiz, memleketimizin çeşitli bölgelerinde kurulacak 
şehirler için imar plânının önceden hazırlanması gerek
tiğine inanır. 

Şehirlerde yerleşme bölgeleri önceden parsellenecek, 
yol, su, elektrik, kanalizasyon, P.T.T., park, okul, karakol, 
cami gibi tesisler için plânda önceden yer ayrılacaktır. 

Rrsa Spekülâsyonunun önlenmesi 
MADDE 130. — Şehirleşme sırasında arsa spekülâs

yonunu önlemek için gerekli tedbirleri alacağız. 
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Sosyal Konutlar 
MADDE 131. — Vatandaşlarımızın sosyal konut yap

mak amacıyla kooperatifler hâlinde bir araya gelmeleri 
teşvik edilecek ve bu kooperatiflere uzun vadeli ve düşük 
faizli krediler sağlanacaktır. 

Sosyal konut yapanlara ve bu kooperatiflere, kamu 
kurumları eliyle plân ve proje yardımı yapılacaktır. 

Sosyal meskenler için ucuz ve standart yapı malzeme
si imalâtı teşvik edilecektir. 

Gecekondu Politikası 
MADDE 132. — Partimiz, gecekonduların sosyal konut 

haline getirilebilmesi için gereken bütün tedbirleri almak 
kararındadır. 

Gecekondularda oturanlara, bu konudaki haklarını 
belirten bir kanunî belge verilecektir. 

Gecekonduların sosyal konut haline getirilmesinde, 
«kendi evini yapana yardım» ilkesine göre plân, proje, 
ucuz yapı malzemesi yardımları yapılacak, kredi kolay
lıkları gösterilecektir. 

Gecekondu alım ve satımı, kiralanması, gecekonduda 
oturanların menfaatim koruyacak şekilde düzenlenecektir. 

Gecekondu bölgelerine yol, içme suyu, kanalizasyon, 
elektrik, otobüs gibi belediye hizmetlerinin götürülmesine 
ve bu bölgelerin okul, karakol ve P.T.T. gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına önem vereceğiz. 

İçinde oturanlara uygun bir yere yerleşme imkânı gös
terilmeden gecekondu yıkmak, bu dâvanın çaresi değildir. 

Suların ve Havanın Zehirlenmesinin önlenmesi 

MADDE 133. — Sanayileşme ve şehirleşme sonucun
da suların ve havanın zehirlenmesi ve kirlenmesine karşı 
gereken tedbirleri alacağız. 
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Tapu ve Kadastro 

MADDE 134. — Toprağın mülkiyet durumunu hukukî 
yönden açıklığa kavuşturmak için kadastro ve tapulama 
işlerine hız vereceğiz. 

Toprak mülkiyetindeki karışıklıkların âsâyiş bakımın
dan olaylar yaratması, çeşitli Devlet gelirlerinin azalma
sına yol açması ve kalkınmayı yavaşlatması bu suretle ön
lenmiş olacaktır. 

Göçmenler 

MADDE 135. — Anavatana gelen göçmenlerimizin uğ
radıkları her türlü güçlükleri giderecek, çeşitli tarihlerde 
gelen göçmenler arasındaki farklılıkları kaldıracak, vatan
daşlığa girme işlemlerini kolaylaştıracak bütün tedbirle
rin alınması lüzumuna inanıyoruz. 

B ö l ü m : IV 

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 

Millî Eğitim Politikası 

MADDE 136. — Partimiz, millî eğitimi milletçe yüksel
memizin temeli sayar. Partimiz, millî eğitimin, Anayasa 
düzeninin dayandığı temel ilkeler üzerine kurulması, millî 
kültürümüze, tarihî ve manevî değerlerimize lâyık olduk
ları önemi ve yeri vermesi gerektiği inancındadır. 

Partimizin eğitim politikasında izleyeceği temel amaç, 
Türk milletinin bütün fertlerini «kaderde, kıvançta, tasa
da ortak bölünmez bir bütün halinde, millî şuur ve ül
küler etrafında» toplamaktır. 

Eğitim kurumlarımız, Türk çocuklarına insan hak ve 
hürriyetlerine ve hukuk devleti ilkelerine dayanan demok
ratik rejimi sevdirmekle görevlidir. 
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Eğitim politikamız, Türk gençlerini milliyetçi, vatan
sever, sosyal adalet anlayışına sahip, millî ve ahlâkî de
ğerlerimize bağlı yurttaşlar olarak yetiştirme gayesine gö
re düzenlenecektir. 

Eğitim gayretlerimizin en önemli gayelerinden birisi, 
Türk toplumunu çağdaş medeniyete ulaştırmak için ger
çekleştirilen inkılâpların gençlerimizin şuuruna tam ola
rak yerleşmesini sağlamaktır. 

Türk gençlerinin, millî ahlâkî, insanî üstün değerlerini 
geliştirmek, onları, şahsî teşebbüs zihniyetine ve topluma 
karşı sorumluluk fikrine sahip, ilim, teknik, güzel sanat
lar, iktisat gibi sahalarda, yapıcı, araştırıcı ve seçkin 
yurttaşlar olarak yetiştirmek başlıca gayelerimizdendir. 

Partimiz, eğitim işlerimizin, millî kalkınma plânı ile 
ahenkli şekilde düzenlenmiş uzun vadeli bir eğitim plânı 
çerçevesinde geliştirilmesini ve istikrarsızlıktan kurtulma
sını zarurî görür. 

Partimiz, Türk gençliğini kısır kavgalardan, millî ülkü
lerimize aykırı yabancı ideolojilerin tesirinden uzak tut
mak, eğitim çağında ve hayata atıldıkları sırada gençlere 
gerekli desteği sağlamak, aydın işsizliğine mâni olmak 
azmindedir. 

Eğitim Hizmetleri 
MADDE 137. — Partimiz, eğitim ve öğretim hizmetleri

nin yürütülmesinde başlıca görevin Devlete ait olduğu ka
nısındadır. Bütün yurttaşlarımızın öğrenim ve eğitim ih
tiyaçlarının karşılanmasında başlıca sorumluluk Devlete 
düşer. 

ö z e l eğitim ve öğretim. Devlet gözetimi ve denetimi 
altında serbest olmalıdır. Özel okulların bağlı olduğu esas
lar, Devlet okullarıyla erişilmek istenen seviyeye uygun 
olmalıdır. 
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Eğitimde Fırsat Eşitliği 
MADDE 138. — Köyde ve kentte yaşıyan bütün yurt

taşların, kabiliyet ve çalışkanlıklarına uygun olarak, öğ
renim ve eğitimin her derecesindeki imkânlardan eşit şe
kilde faydalanmalarını sağlamak Devletin ödevidir. 

Devlet, bu maksatla, müsabaka imtihanları sistemini 
geliştirmeli; maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren
cilerin en yüksek öğrenim derecesine çıkabilmeleri için 
burslar ve diğer yollarla yardımcı olmalıdır. 

öze l Durumlarda Eğitim 
MADDE 139. — Devlet, durumları dolayısiyle özel 

usûllerle eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılmak 
için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Partimiz, sakatlık, hastalık gibi sebeplerle normal eği
timden geçmelerine imkân olmayan çocukların yetiştiril
mesi için gerekli eğitim kurumlarının kurulmasına önem 
verecektir. 

ilk öğretim 
MADDE 140. — Partimiz, ilköğrenimin bütün Türk va

tandaşları için mecburî olması ilkesini benimser, llköğre-
nim Devlet okullarında parasız olmalıdır. 

Devlet, bütün vatandaşların ilköğrenimden geçmele
rini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

İlköğrenimin, iktisadî kalkınmanın gerektirdiği bilgi
leri vatandaşa sağlamasını zorunlu görüyoruz. 

İlkokul sayısının az olduğu veya köylerin çok dağı
nık bulunduğu bölgelerde yatılı bölge okulları sistemini 
geliştirmek kararındayız. 

Halk Eğitimi 
MADDE 141. — Halk eğitimine büyük önem verece

ğiz. Bu alanda gece dershanelerini, sabit ve gezici kurs
ları geliştirmek kararındayız. 
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Meslek! ve Teknik öğretim 
MADDE 142. — Kalkınmanın gerektirdiği yetişmiş in

san gücünün sağlanması için, meslekî ve teknik öğretime 
birinci derecede önem verilmesi gerektiği kanısındayız. 

Kız teknik okullarının, kızlarımızı tüketimden çok, ik
tisadî bakımdan faydalı alanlara sevkedecek tarzda ge
liştirilmesine önem vermek kararındayız. 

Sanat enstitülerini ve okullarını bitirenlerin teşebbüs
ler kurarak memleketin kalkınmasına hizmet edebilmele
ri Devletçe teşvik edilecektir. 

İmcan - Hatip Okulları 
MADDE 143. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İmam 

- Hatip Okulları ve Yüksek İslâm Enstitüleri amaçlarına 
uygun olarak geliştirilecektir. 

Öğretmenler 

MADDE 144. — Türkiye'nin kalkınmasında çok önem
li görevi olan öğretmenlerimizin maddî ve manevî huzur 
içinde çalışmalarını sağlıyacağız. 

Her derecede öğretmen yetiştiren okullarımızın sevi
yesini devamlı olarak yükseltmek amacımızdır. 

Üniversitelerimizde eğitim fakültelerinin kurulmasına 
çalışacağız. 

Aile, Kadının Eğitimi, Okul - Aile İşbirliği 

MADDE 145. — Aile bağlarının ve dolayısiyle millî 
bünyenin kuvvetlenmesi ve milletin yarını olan Türk ço
cuklarına verilecek ruh ve terbiye bakımından Türk ka
dınının aile ve toplum hayatında mümtaz ve çok önemli 
bir mevkii olduğuna inanıyoruz. 

Türk kadınının aile ve toplum içindeki vazife ve sorum
luluğunu tam olarak kavrayacak ve gereklerini noksansız 
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yerine getirecek bir ruhla yetiştirilmesini ve kadının top
lum hayatında en etkili şekilde yerini almasını, binlerce 
yıllık Türk geleneklerine uygun olarak lâyık bulunduğu 
saygıyı görmesini millî bir zaruret sayıyoruz. Bunu sağ
layacak bütün tedbirleri alacağız. 

İlk ve orta öğretim kademelerinde okul - aile işbirliği
ni geliştirmek kararındayız. 

Yüksek Öğretim 
MADDE 146. — Üniversitelerimizin ve diğer yüksek 

öğrenim kurumlarımızın hizmetlerinden faydalananların 
sayısını arttırmak amacıyla, yurdun değişik bölgelerinde 
yeni Üniversiteler ve yüksek okullar açarken, mevcutlar
da da gece dersleri sisteminin kurulmasına çalışacağız. 

Teknik Üniversitelere ve mühendis yetiştiren t eknik 
okullara büyük önem vereceğiz. 

Üniversitelerimizin araştırma faaliyetlerinin geliştiril
mesine gayret edeceğiz. 

Yabancı ülkelere öğrenci gönderilmesinde Devlet im
tihanı sistemini uygun bulmaktayız. 

Okul Kitapları 
MADDE 147. — öğrencilerimiz için iyi ve ucuz kitap, 

eğitim politikamızda başta gelen konulardan olacaktır. 

Bilimsel İlerlemenin İzlenmesi 
MADDE 148. — Milletlerarası sahada ilim ve teknolo

jideki gelişmeleri yakından izlemek amacı ile bilimsel araş
tırma kurumları ve değerli bilginlerden müteşekkil aka
demiler kuracağız ve geliştireceğiz. Başarılı ilim adamla
rımıza ödüller vermek kararındayız. 

Partimiz, yabancı dil öğrenimini geliştirmek için ge
rekli tedbirlerin alınması yanında, yabancı dillerde yazıl-
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mış önemli bilim eserlerinin Tiirkçeye çevrilmesi lüzumuna 
inanır. 

Güzel Sanatlar 
MADDE 149. — Partimiz, güzel sanatların, kültürel 

kalkınmada büyük önemi olduğu inancındadır. 
Güzel sanatların insanları birbirine yaklaştırdığına, 

ferdin kişiliğinin gelişmesine ve toplumun ahlâkî değerle
rinin yücelmesine yardım ettiğine inanan Partimiz, güzel 
sanatların yayılıp gelişmesini başlıca amaçlarımızdan bi
ri sayar. 

Bölge Kültür Merkezleri ve Kitaplıklar 
MADDE 150. — Sanat ve kültür hareketlerini geliştir

mek ve yaymak için yurdun çeşitli bölgelerinde kültür 
merkezleri kuracağız. Kitaplıkların geliştirilmesine, yeni, 
yeni kitaplıklar açılmasına, millî kültürümüz bakımından 
değer taşıyan eski eserlerin Türk harflerine çevrilerek yeni 
kuşaklara tanıtılmasına önem vereceğiz. 

Milli Müzik ve Oyunlar 

MADDE 151. — Türk halk müziğini ve halk oyunlarını 
derlemek ve geliştirmek için gereken tedbirleri alacağız. 

Filizncilik 

MADDE 152. — Türk filimciliğinin sanat seviyesini ve 
öğretici niteliğini arttıracak tedbirler alacağız. 

Sinemanın millî kalkınmada sağlayabileceği büyük 
imkânlardan faydalanmak lüzumuna inanıyoruz. 

Eski Eserler 
MADDE 153. — Eski eserlerimiz bütün insanlığın fay

dalanacağı kültür değerleri halinde restore edilecektir. 
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Arkeoloji çalışmalarına önem verecek ve müzeleri ge
liştireceğiz. 

Eski eserlerimizin ve arkeolojik servetlerimizin dışarı
ya kaçırılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağız. 

Gençlik ve öğrenci Kuruluşları 

MADDE 154. — Gençlik ve öğrenci dâvalarının çözül
mesinde, Anayasa düzeninin temel ilkelerine, demokratik 
rejime, milliyetçilik esaslarına bağlı ve Türk gençliğinin 
gerçek temsilcileri olan gençlik ve öğrenci kuruluşlarının 
yardımlarından faydalanacağız. 

Öğrenci Yurtları 

MADDE 155. — Öğrenci yurtlarının siteler halinde ge
liştirilmesi, yurtların ihtiyaca yeter hale getirilmesi ama
cımızdır. 

Yüksek tahsil kredi burslarından bütün muhtaç öğren
cilerin faydalanması sağlanacaktır. 

Öğrenci Tatil Kampları 

MADDE 156. — Yüksek ve orta öğretim gençliği için 
tatil kampları kurmak ve gençlerimizin boş zamanlarında 
yurt kalkınmasına faydalı olmalarını sağlamak için gere
ken teşvik tedbirlerini almak kararındayız. 

Spor 

MADDE 157. — Profesyonel sporculuğun seviyesini 
yükseltici tedbirleri alacağız. 

Amatör sporculuğu öğretimin ilk kademelerinden iti
baren teşvik etmek kararındayız. 

Güreş gibi millî spor dallarına özel önem vereceğiz. 
Spor tesislerini bütün yurt sathında tamamlamak ve 

geliştirmek amaçlarımızdan biridir. 
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K I S I M : VI 

ADALET VE İDARE 

B ö l ü m : I 

ADALET 

Adalet İsleri ve Ddvdlann Uzamaması 

MADDE 158. — Adaletin dağıtılmasında, vatandaşlar 
için kolaylıklar getiren, masrafsız ve külfetsiz usûllerin 
uygulanmasına, adalet teşkilâtımızın süratle çalışmasını 
sağlayacak imkân ve vasıtalarla donatılmasına önem ve
receğiz. 

Adalet işlerinin yürütülmesinde ihtisasa daha geniş 
yer verilmesini ve suçlu çocuklar için özel mahkemeler 
kurulmasını, ayrı yargılama usûlleri uygulanmasını, ıslah
haneler açılmasını lüzumlu görüyoruz. 

Davaların uzamasını ve sürüncemede kalmasını önle
yecek bütün tedbirleri almak kararındayız. 

Otlak, yaylak, kışlak ve su kaynaklarıyla ilgili uyuş
mazlıkların kısa zamanda çözülmesi için gereken tedbirleri 
alacağız. 

Adlî Yardım 

MADDE 159. — Maddî imkânları olmıyan vatandaşla
rımızın hak arama hürriyetlerini kullanabilmeleri için adlî 
yardım sistemini geliştireceğiz. 
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İnfaz Sistemi 

MADDE 160. — Cezaların infazı sistemini insanlık 
icaplarına uygun hale getirecek ve cezaevlerinin şartları
nı ıslâh edeceğiz. 

Tahliye edilen mahkûmların hayata i ntibaklarını ve 
iş bulmalarını sağlamak için patronaj sistemini kuracağız. 

Tutukluların hükümlülerle ayni yerde bulundurulma
sını önleyici tedbirler alacağız. 

Temel Kanunlar 

MADDE 161. — Temel kanunlarımızın günün şartları
na uydurulması ve teknik bakımdan ıslâhı amacıyla de
vamlı araştırma ve inceleme yaptırılması gerektiğine ina
nıyoruz. Bu arada, dağınık durumda bulunan mevzuatı 
ahenkli ve toplu bir duruma getirmek kararındayız. 

B ö l ü m : II 

ÎDARE 

Memur Hakları 

MADDE 162. — Devlet memurları, mahallî idareler me
murları ve kamu iktisadî teşebbüsleri memurlarının aylık 
sisteminin, kendi özel şartlarına göre ayarlanması sure
tiyle vasıflı kadroların İdareye bağlanması sağlanacaktır. 

Memur aylıklarının iktisadî şartlara uygun bir esnek
lik kazanmasını zarurî sayarız. 

Memurların sosyal sigortalar konusundaki her çeşit 
hakları teminata bağlı olmalıdır. 

Dul, Yetim ve Emekliler 

MADDE 163. — Dul ve yetimlerin, dar gelirli emekli
lerin hayat şartlarını düzelteceğiz. 
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Emekliler arasında değişik kanunların uygulanmasın
dan doğan farklılıkları kaldırmak amacımızdır. 

İdarenin Yeniden Teşkilâtlandırılması 

MADDE 164. — İdarenin çalışma usûllerinin ve teşki
lâtının yeniden gözden geçirilerek verimli bir hâle getiril
mesini, yetki ve sorumlulukların kesinlikle tesbitini zarurî 
görürüz. 

İdarenin yeniden teşkilâtlandırılmasında memur tas
fiyesi söz konusu olamaz. Devlet hizmetindeki insan gücü
nün en uygun yerde kullanılması esastır. 

İdarenin denetim usûllerini ıslâh etmek kararındayız. 

Teşkilâtın Tamamlanması 

MADDE 165. — Yurt sathına yayılmış mülkî teşkilâtın 
personel ve araç olarak eksiklerini tamamlamak, amaçla
rımızdan biridir. 

Mahalli İdarelerin Mali Kaynaklan 

MADDE 166. — Partimiz, Belediyelerin, İl ö z e l İdare
lerinin ve Köylerin malî güçlerinin arttırılmasının, kalkın
mamız için büyük önem taşıdığı inancındadır. 

Tarım kesiminden sağlanacak vergi gelirlerinin bir 
kısmının köye yönelen sulama, içme suyu, okul, yol gibi 
yatırımlarda kullanılmak üzere Köy İdarelerine bırakılma
sını faydalı ve lüzumlu görürüz. 

İller Bankası faaliyetlerini genişletmek amacımızdır. 

Kamu Personelinin Yetiştirilmesi 

MADDE 167. — Kamu hizmetleri için yüksek vasıflı 
personel yetiştirilmesine önem vereceğiz. 
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Bütün kamu hizmetlerinde geniş bilgi sahibi olması 
gereken yüksek idareci kadrosunun ve bu kadroya girme
ğe aday olanların, hizmet süresi sırasında özel şekilde ye
tiştirilmeleri için gereken kurumları tesis edeceğiz. 

Devlet Personeli Kuruluşları 

MADDE 168. — Devlet personeli kuruluşları ile İdare 
arasındaki ahenkli temasların ve danışma usûllerinin yer
leşmesine çalışacağız. 

Memurların Yardımlaşma Kurumlan 

MADDE 169. — Kamu kesimi memurları arasında yar
dımlaşma kurumları kurulmasını teşvik edeceğiz. 
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