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G t R î Ş : 

Aziz vatandaşlar 

Güven Partisi Büyük Türk Milletinin huzuruna, 
ona borçlu olduğu hizmeti yapmak azmiyle çıkmak
tadır. 

Aziz milletimizin güveni ve ondan aldığı güç ve 
ilhamla bu hizmeti başaracaktır. 

Türkiye, 12. Ekim. 1969 seçimlerine girerken 
büyük meselelerle karşı karşıyadır. 

Bir zamandan beri, memleketimiz, aşırı akım
ların ve yabancı ideolojilerin faaliyet alanı haline 
getirilmiştir. Demokratik rejimi sarsmak, sınıf ve 
zümreler arasında düşmanlık yaratmak, millî bütün
lüğümüzü zedelemek, vatanımızı bölmek ve parçala
mak isteyen faaliyetler yoğun bir ha.le gelmiştir. 

Her fırsatta, hürriyete, manevî inançlara, mül
kiyete, meşru kazanca, Millî güvenliğe yönelen te
cavüzler ve taşkınlıklar olmaktadır. İşgal ve tahribe 
yönelen anarşik hareketler birbirini kovalamaktadır. 
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Miletinıizi, komünizm ve faşizmin esaretine sürük
lemek isteyen hürriyet düşmanları, iktidarın yeter
siz ve cesaretsiz tutumundan da faydalanarak başı 
boş bir halde çalışmağa başlamışlardır. 

Hukuk dışı cereyanlar, özellikle komünizm dev
let bünyesine sızma gayretlerine girişmiştir. Türki
ye'de komünizm propagandası, artık açıktan yapıla
bilmektedir. 

G Ü V E N PARTİSİNİ DOĞURAN SEBEPLER : 

Güven Partisi, saydığımız vahim olayların seyri 
içinde ve aziz Türkiyemizi tehdit eden tehlikelere, 
aşırı akımlara karşı, miletimizin direnme azminden 
doğmuştur. 

Güven Partisi, Türk miletinin bağımsız ve hür 
bir milet olarak, huzur ve güven içinde yaşama iste
ğinden doğmuştur. 

Partimiz. Türk milletinin dilim, dilim düşman 
cephelere ve sivri kutuplara ayrılmasını önleme 
zaruretinden doğmuştur. 

Güven Partisi Türk milletinin hür yaşaması için 
mücadeleye atılmıştır. 

Bugün Türkiyede,memleketin' iktisadî ve içti
maî dertlerini çözecek kudrette olmayan bir iktidar 
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ve düzeni yıkma hevesine kapılmış solcu bir muhale
fet vardır. 

İktidar, geçim darlığı içindeki büyük yurttaş 
kütlesinin ıstıraplarına seyirci oluyor, memlekette 
kanun hâkimiyeti sağlanamadığı için tehlikeli bir 
başıbozukluk manzarası göze çarpıyor. Solcu muha
lefet dertleri sömürmeğe ve kışkırtmalarla çeşitli 
kanun dışı hareketleri körüklemeğe çalışıyor. 

Pahalılıktan, işsizlikten, git gide şımarık ve az
gın hale gelen komünizm kışkırtmalarından bunalan 
vatandaş, haklı endişeler içindedir. Vatandaş, ko
münizm propagandacılarını himaye eden düzen yık
ma heveslisi solcu muhalefetten de, komünizme 
«dur» demeği bilmeyen iktidardan da şikâyetçidir. 

İktidar yetersiz, solcu muhalefet sorumsuzdur. 

Dış tehlikeler yanında, Türkiye'yi içinden yık
mak isteyenler vardır. Bütün bunlara karşı koya
cak, komünizme dur diyebilecek ve memleketin te
mel iktisadî davalarını çözebilecek güçlü bir siyasî 
teşekküle ihtiyaç vardı. Güven Partisi bu millî ihti
yaçtan doğmuştur. 

G Ü V E N PARTtSÎ'NÎN TEMEL GÖRÜŞLERİ : 

Güven partisi seçkin devlet adamları kadrosuna 
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sahip bir fikir, program ve inanç partisidir. Prog
ramımız hürriyetçi, milliyetçi ve İslahatçı temellere 
dayanan ve aziz yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap 
veren sağlam esasları ihtiva etmektedir. Programı
mız, Türkiye'nin bütün meselelerine ışık tutan bir 
programdır. 

Güven Partisi, Türk milletinin bağımsız ve 
hür yaşamasını ve ülkemizin bütünlüğünün korun
masını, başta gelen hedef saymaktadır. 

Güven Partisi milliyetçidir. Toplayıcı, birleş
tirici, yüceltici Atatürk milliyetçiliğini, birliğimi
zi ve kalkınmamızı sağlayacak bir ilham kay
nağı ve şaşmaz bir rehber saymaktayız. 

— Güven Partisi sınıf ve zümre partisi değildir. 
Fikirlerini paylaşan her yurttaşa açık, bir millî par
tidir. Güven Partisi sınıf mücadelesine karşıdır. 

— Güven Partisi.demokratik rejimin en hara
retli savunucusudur. Demokratik rejimi, insan hay
siyetine en uygun rejim sayıyoruz. 

— Güven Partisi, sosyal adaletin anoak barış 
ve demokrasi içinde gerçekleşeceğine inanır. 

— Güven Partisi, mülkiyete, hür teşebbüse ve 
kazanca saygılıdır. 

— Güven Partisi hür düzen içinde karma ekono
miye taraftardır. 
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— Güven Partisi, kışkırtmalarla halkı ayaklan
dırmak değil, ciddî tedbirlerle milleti kalkındırmak 
isteyen bir partidir. 

— Güven Partisi ıslahatçıdır. Düzeni yıkmak da-
ğil, hür demokratik düzen içinde aksaklıkları düzelt
mek için çalışmaktadır .Yıkıcı değil, yapıcıyız. Kin 
değil, sevgi partisiyiz. Macera partisi değil, huzur 
partisiyiz. Yabancı ideolojilerin değil, Türk milletinin 
emrindeyiz. 

— Emperyalizmin her türlüsüne — hem kızıl 
emperpalizme, hem petrol rengi emperyalizme — kar
şıyız. 

— Din ve mukaddesat düşmanı değil, dinî inanç
lara saygılıyız. Dinî inancından dolayı vatandaşın 
kınanmasını, hor görülmesini, baskıyla uğramasını 
kabul edemeyiz. 

— Şahısların, milletten büyük olduğuna değil, 
milletimizin büyüklüğüne inanıyoruz. 

— Güven Partisi «doğruya doğru, eğriye eğri,» 
«aka ak, karaya kara» diyen dürüst, ve yapıcı siya
set anlayışını temsü eder, 

— Parolamız HUZUR, HÜRRİYET, REFAHTIR. 

Aşağıdaki bölümlerde bu temel görüşlerimiz, 
daha etraflı şekilde açıklanmaktadır. 
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A N A Y A S A GÖRÜŞÜMÜZ : 

— Partimiz, demokratik rejimin bütün teminat 
müesseseleriyle birlikte kurulmasını sağlamış olan 
Anayasanm temel ilkelerine bağlıdır. Ancak, hür
riyetçi Anayasamızın sağladığı hakların hür düzeni 
yok etmek için kullanılamayacağı inancındayız. Par-
timiz,Anayasamızda buna imkân veren boşlukların 
doldurulmasına ve demokratik rejimin korunmasiyle 
ilgili bazı hükümlere açıklık getirilmesine taraftar
dır. 

Bazı komünist ülkeler hariç, bütün ülkelerin ka
bul etmiş oldukları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Beyannamesinde, temel hak ve hürriyetlerin bu hür
riyetleri yok etmek için basamak yapılamıyacağmı 
ifade eden önemli bir madde vardır. Komünizme ve 
faşizme karşı tedbir alan bazı Anayasalarda, meselâ 
Federal Almanya Anayasasında da benzeri bir hüküm 
mevcuttur. Güven Partisi, Türk Anayasasına böyle 
bir maddenin eklenmesini zarurî görmektedir. Hür
riyet düşmanlarına ve yabancı ideolojiler hizmetin
deki yıkıcı unsurlara karşı, Türkiye Cumhuriyetini 
ve Anayasamızın temel ilkelerini korumak için, Ana
yasada, demokratik ve hürriyetçi yönde yapılacak 
değişikliklere taraftarız. 

— Geçirilen tecrübelerin ışığı altında, Anayasa
da yapümasını gerekli gördüğümüz başka değişiklik-
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lere, ilgili bölümlerde temas edüecektir. 

— Partimiz, temel hürriyetlerimizin kaynağı 
olduğu kadar, çizdiği sınırlarla, millî bütünlüğümüzü 
ve güvenliğimizin de teminatını teşkil eden Anayasa 
düzenini yıkmak isteyen aşırı akımların karşısında-
dır. 

— Güven Partisi, Cumhuriyetçüiğe aykırı görüş
lerle, komünizmle, faşizimle, ırkçılıkla ve hakimiyeti 
bir şahsa, bir aileye, bir zümreye vermek isteyen her 
türlü Anayasa dışı akımla kesin ve etkili bir şekilde 
mücadele etmek azmindedir. 

DEMOKRATİK REJİM : 

— Partimiz, hür seçimlere ve temel hürriyetle
re dayanan demokratik rejimi, milletimiz için tek 
idare şekli saymaktadır. Demokratik rejim içinde, 
Türkiye'mizin karşılaştığı bütün davalara çözüm yo
lu bulunabileceğine inamyor, demokratik rejimin 
memleketin bünye ve ihtiyaçlarına uymadığı yolun
daki iddiaları reddediyoruz. 

İnsanın insana kul olmasını kabul etmiyoruz. 
Milletten büyük şahıs tanımıyoruz. 

Güven Partisi vatandaşın reyine dayanan bir 
idarenin vatandaşa en verimli hizmeti yapacağına 
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kanidir. Rey hakkı, ezilen tâbaayı vatandaş haline 
getirir. Hür seçim olmayan yerde, köy yollarım sa
dece jandarma ve tahsildar bilir. Demokratik rejim 
hizmetin köye girmesini sağlamıştır, işçiye, esnaf 
ve sanatkârlara güven içinde çalışma imkânını vere
cek tek rejim demokratik rejimdir. Hür teşebbüs, 
şahısların ve keyiflerin değil, hukukun hâkim olduğu 
bir ortamda gelişir. 

— Güven Partisi, düzen yıkma heveslilerine kar
şı hür demokratik rejimi bütün gücüyle korumağa 
kararlıdır. Yarının müreffeh ve büyük Türkiyesini 
meydana getirecek bütün iktisadî, içtimaî ve kültü
rel hamlelerin demokratik düzen içinde gerçekleştiri
leceğine inanıyoruz. 

Güven Partisi, demokrasinin teminatıdır. 

HÜR SEÇİMLER : 
— Hür seçimler demokratik rejimin temel mü

essesesidir. Türk vatandaşı, 25 yıla yaklaşan bir za-
mandanberi, tek dereceli seçimlerle, değişik siyasî 
partiler arasında seçme yapmaktadır. Türk milleti
nin bu hakkını kutsal saymaktayız. 

— Türk vatandaşı, tek dereceli genel oyla bir
likte, kendi devletinin işlerine ve yönetimine eşit o-
larak katılma ve siyasî kararlan etkileme imkânım 
bulmuştur. Tek dereceli genel oy, vatandaşa, kendi 
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kendisinin ve devletin efendisi olduğunu göstermiş
tir .Türk vatandaşı, artık bu hakkının elinden alın
masına razı olmayacaktır. 

— Güven Partisi, Anayasamızın yasaklamamış 
olduğu fikirlerin ve görüşlerin parlâmentoda temsü 
edilmesi imkânım sağlayacak nisbî seçim esasının 
muhafazasına ve geliştirilmesine taraftardır. 

— Nisbî seçim sistemi içinde, vatandaşa aday
lar arasında seçme yapmak imkânım veren bir usû
lün bulunmasını, bugünkü önseçim sisteminden do
ğan mahzurların giderilmesini zaruri görüyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunun seçimle gelmeyen üye
leriyle ilgili Anayasa hükümlerinde de değişiklik ya
pılması zaruretine inanıyoruz.Tabiî Senatörlük mü
essesesi kalkmak ; Cumhurbaşkanı kontenjanına da
hil üyelerde Anayasanın aradığı vasıflar açıklığa 
ka\nışturulmalıdır. 

SİYASI PARTİLER H A K K I N D A K İ GÖRÜŞÜMÜZ : 

— Partimiz, siyasî partileri, iktidarda ve muha
lefette demokratik rejimin vazgeçilmez unsurları 
saymaktadır. 

— Partilerin iç çalışmalarının ve faaliyetlerinin 
demokrasi esaslarına göre düzenlenmesi ve bunların, 
Anayasa düzeninin temellerine uygun hareket etme
leri gerektiği inancındayız. 
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Partilerin Anayasa düzenine karşı çıkan faali
yet ve hareketlerine göz yumulmasını, rejimimizin 
ilerisi bakımından çok tehlikeli bir vazife ihmâli ola
rak görüyoruz. 

— Parti adını almadan siyasî faaliyette bulunan 
ve hür düzeni, millî bütünlüğü, Türkiye Cumhuriye
tini yıkma tertipleri peşinde koşan maskeli dernekle
rin bu türlü faaliyetlerine kesin olarak son vermek 
lâzımdır. 

M İ L L İ Y E T Ç İ L İ K A N L A Y I Ş I M I Z : 

Güven Partisi, Türk milletini, ayni tarihten ge
len, ayni millî kültüre sahip, ortak ülkü ve kader 
birliği içinde, bölünmez ve ebedî bir varlık olarak 
kabul etmektedir. 

— Millî ruh ve şuuru geliştirmeğe en büyük ö-
nemi veriyoruz. 

— Türk vatandaşlarının ayni millete mensup ol
maktan doğan birlik, tesanüt, karşılıklı sevgi ve 
saygı duygularının daha da kuvvetlenmesi, fertler ve 
zümreler jırasındaki her türlü farklılıkların millî bir
liği bozmaması amacımızdır. 

— Güven Partisinin milliyetçiliği, toplayıcı, bir
leştirici, yüceltici bir milliyetçiliktir. Aziz vatanımız
da yaşayan bütün yurttaşları,ırk, sınıf ve mezhep 
farkı gözetmeden kaynaştırarak ayni şuur ve millî 
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kültür etrafında birleştirmek hedefimizdir. 

— Sınıf kavgası yaratılmasına karşıyız. Sınıf 
kavgası değil, millî beraberlik istiyoruz. Sınıf şuuru
nu, sınıf kavgasını her şeyden önemli sayanların kar
şısına, millî şuur ve millî beraberlik bayrağı ile çıkı
yoruz. 

— Milliyetçilik her meseleye mülî menfaat açı
sından bakmağı emreder. Güven Partisi, millî men
faati arımızı her şeyin üstünde tutan bir partidir. 
Her konuda, şaşmaz rehberimiz millî menfaattir. 
tktLsatda da, dış politikada da milliyetçiyiz. 

SOSYAL A D A L E T ANLAYIŞIMIZ : 

— Bütün yurttaşların sosyal adaletten ve güven
likten yararlandığı, herkesin eğitim imkânına kavuş
tuğu, hürriyetlerle iktisadî refahın ve içtimaî adale
tin birükte gerçekleştiği bir Türkiye istiyoruz. Sos
yal adaletten arıladığımız, varlıklıyı ve orta halliyi 
fakir yapmak değildir, Türkiye'den fakirliği ve yok-
yoksulhığu söküp atmaktır. Biz, vatandaşlar arasında 
yoksulluğu değil, refahı yaygın hale getirmek kara
rındayız. 

— Sosyal adaleti hürriyetçi, milliyetçi yoldan 
gerçekleştirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. 
Memleketimizin şartlan içinde, hürriyeti ve refahı 
birlikte gerçekleştireceğiz. Refaha giden yol sınıf 
kavgasından, sol kışkırtıcılığından, mülkiyet ve ka-
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zanç düşmanlığından geçmez. Düzen yıkma edebiya
tı ve yağma usulleriyle refaha gidilemez. 

Her vatandaşa insanca yaşamak imkânını sağ
layacak bir millî refah seviyesi ancak ıslahatçı, hür
riyetçi, demokratik usûllerle gerçekleşebilir. 

— Türkiye'de tütmeyen ocak, işsiz kol, geçim 
darlığı çeken aile, hekimsiz ve ilâçsız hasta, okulsuz 
çocuk bırakmamak lâzımdır. Türkiye'de yolsuz, su
suz, ışıksız köy kalmamalıdır. 

— Biz bütün bu dertlere, ancak hür demokra
tik rejim içinde çare bulunabileceğine inanıyoruz. 
Biliyoruz ki, milletimiz hem kalkınma, hem hürriyet 
istiyor. Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek iste
miyor. Türkiye aç hürlerin veya tok esirlerin diyarı 
değil, hür ve tok insanların ülkesi olmalıdır. 

— Güven Partisi .içtimaî adalete ve güvenliğe 
«evet»; sosyalizme «hayır» demektedir. 

— Sol maceranm refahı değil, sefaleti yaygın 
hale getirdiğini bilen partiyiz. 

— Güven Partisi herkesi refaha ulaştıracak 
kalkınma yolunu temsil eder. 

P L Â N V E K A R M A EKONOMİ A N L A Y I Ş I M I Z : 
P L A N : 

— Güven Partisi, iktisadî kalkınmada demokra-
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tik plânlamaya inanır. Demokratik olmayan ve te
mel hürriyetlerle bağdaşmayan merkezî, topyekûn 
emredici, piyasa mekanizması yerine emir mekaniz
ması getiren sosyalist plânlamayı Türk Anayasası 
reddediyor. Türkiye'de böyle bir plânlama usûlünü 
savunmak, Türk milletinin temel hak ve hürriyetleri
ni hiçe saymak ve Anayasaya karşı gelmektir. 

— Demokratik plânlama, hem piyasa mekaniz
masının düzenleyici rolünden faydalanır, hem de pi
yasa mekanizması başı boş bırakıldığı zaman yol 
açabileceği israf ve tıkanıklıkları ölçülü müdahale
lerle önler. 

Karma Ekonomi : 

v — Anayasamız yatırım faaliyetlerinin ve bü
tün iktisadî faaliyetlerin esas çerçevesi olarak mülki
yet hakkım, çalışma ve sözleşme serbestliğini ve ti
ze! teşebbüsler kurma hakkını kabul etmiştir. 

— Güven Partisi, Türkiye'nin kalkınmasında 
hür teşebbüse de, devlete de, önemli görevler düştü
ğüne inanır. Karma ekonomiyi bu esas çerçeve içinde, 
verimli ve devamlı bir sistem olarak görür. 

— Devlet, bu sistem içinde, elbette özel teşeb
büslerin millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaç
lara uygun yürümesini sağlamak ve kamu yararına 
aykırı davranışları önlemek için, tedbirler alacak-
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tır. Ayrıca, gelişme halindeki bir ülkede millî tasar
rufun yaratılması, sermaye birikiminin sağlanması 
ve planın hedef terine uygun olarak yürüfö'mesi için 
de, devlete İkti* 13 -tüğüne kani-
y: Vıııa*., ka.'.r k^> ium.Ui ¿ 1 1 ileceği iktisadî faali
yetlerin neler olduğunun kalkmma plânlarında açık
ça belirtilmesini lüzumlu görüyoruz, özel teşebbüse 
güvenlik ve kararlılık içinde gelişme imkânı bu su
retle sağlanabilir. 

ÖZEL TEŞEBBÜSÜN ROLÜ : 

— Güven Partisi, kalkınma faaliyetlerinde, ö-
zel teşebbüse büyük önem verir. 

— Karma ekonomi düzeni içinde ciddî bir özel 
teşebbüs kesiminin yer almasını, kişinin temel hak 
ve hürriyetlerinin tehlikeye düşmesini önleme bakı
mından da zaruri saymaktayız, iktisadî faaliyetlerin 
devlet elinde toplandığı, özel iktisadî faaliyetlerin 
anlamsız bir ölçüye indirildiği sistemlerde, kişi hür
riyetlerinin de anlamsız bir hale geldiği açıkça anla
şılmıştır. 

— Bütün bu sebeplerle hür vatandasın yapıcı 
gücünü ve teşebbüs kabiliyetini azamî ölçüde değer
lendirmeği faydalı ve zarurî görmekteyiz. 

— Güven Partisi, özel teşebbüsü reddeden ko-
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münizmin en şuurlu düşmanıdır. Güven Partisi, özel 
teşebbüsü dar bir cendereye sokmak isteyen çeşitli 
sosyalist görüşlere de karşıdır. Sosyalistler, iş gücü 
çalıştıran bütün teşebbüsleri, hatta sahibinin tek ba
sma veya ailesi üe birlikte yürüttüğü küçük sanayi 
ve ticaret faaliyetlerini ve esnaf işletmelerini, devlete, 
mahallî idarelere veya kooperatiflere ve benzeri ku
ruluşlara mâl etmek isterler. Sosyalizm, bir ferdin, 
bir ailenin, kendi basma ciddî bir özel teşebbüse sa-
hib olmasını hoşgörmez. 

Güven Partisi, bu görüşü reddeder, Güven Par
tisi, ferdin yaratıcı kabiliyetinden azamî fayda sağ
lanmasının ancak güven içinde çalışıp gelişen bir özel 
sektör sayesinde mümkün olduğuna inanır. 

— Partimiz toplumun iktisadî kararlarının alın
masına vatandaş kütlel ermin büyük ölçüde katılma
sını ve tasarrufların yurt kalkınmasına değerlendi
rilmesini sağlamak amacıyle, özel kesimde, gerçek 
manada anonim şirketleri ve gönüllü kooperatifçiliği 
teşvik edecektir. Ancak, özel kesimi bu gibi teşeb
büslere hasretmek fikrini reddediyoruz. 

GÜVEN PARTİSİ ISLAHATÇIDIR : 

— Partimizin Türkiye'nin kalkınması ve çağdaş 
medeniyet seviyesine erişmesi için gerekli bütün ısla 
batın, toplum düzenini yıkmadan, vatandaşı şüphe ve 
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huzursuzluk içine atmadan, sosyal barış ve demokra
si içinde yapılabileceği inancındadır. 

— Kalkınmayı hızlandırmak; adaletsizlikleri dü
zeltmek; devlet teşkilâtında, eğitimde, tarımda, sana
yide, maliyede, vergilerde, sağlık işlerinde, bankacı
lık ve kredilerde, dış iktisadî münasebetlerde ihtiyaç 
duyulan ciddî ıslâhatı bu yoldan gerçekleştirmeğe 
azimliyiz. Yarının müreffeh Türkiye'sini meydana ge-
getirecek hamlelerin, ancak bu ıslâhat ile gerçekleş
mesi mümkündür. 

— Düzeni yıkmağa değil, ciddî ve bilgili ıslâ
hata taraftarız.. 

— Yapacağımız temel ıslâhatın çerçevesini Ana
yasamız çizmiştir. Her ıslâhat bu hürriyetçi çerçeve 
içinde olacaktır. 

DÎNÎ V E M A N E V Î İ N A N Ç L A R A S A Y G I L I Y I Z : 

— Güven Partisi, vatandaşın din hürriyetine, 
vicdan serbestliğine ve ibadet hürriyetine tam saygı 
gösterilmesini ister.Lâikliğin, dine ve ibadete saygı
sızlık şeklinde anlaşılmasının karşısındayız. 

Allah'a ve yüksek bir dine inanmanın milletimiz 
için bir kuvvet kaynağı olduğu inancındayız. 

— Dinî inanç ve duyguların siyasî çıkarlar için 
istismar edilmesini, dine saygısızlık sayıyoruz. 
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— Din görevlisi vatandaşlarımızın en iyi şekil
de yetişmeleri için ciddî gayretler harcamasım istiyo
ruz. Din görevlilerinin refaha kavuşturulması işini 
de, ön plânda ele alınması gereken konulardan biri 
sayıyoruz. 

— Güven Partisi,ibadet yerlerinin tamir ve ıs
lâhım, köylerimizde cami inşaa eden vatandaşları
mıza gerekli yardımlıarm yapılmasına önem verilme
sini istemektedir. 

— Vekil imamlar konusunun, âdil ve makûl bir 
çözüm yoluna bağlanmasını istiyoruz. 

HUKUK DEVLET VE K A N U N HAKİMİYETİ : 

— Türkiye kişilerin ve keyfiliğin değil, hukukun 
hâkim olduğu bir ülke olmalıdır. Hukuk devletinde 
kanun hâkimiyetinin kesinlikle sağlanması şarttır. 
Ağır müeyyidelere bağlanmış olmasına rağmen, son 
yularda, hukuk kurallarının çok kere çiğnendiğine 
şahit oluyoruz. Bu yüzden kanun hâkimiyetini sağ
lamak, bugün Türkiye'de en âcil bir mesele haline gel
miştir. 

— Vatandaş,kanun dışı taşkınlıklardan, işgal
lerden, yol kesmelerden, soygunlardan, kanlı sokak 
kavgalarından bıkmıştır. Büyük vatandaş çoğunluğu 
evinde, tarlasında, işyerinde, okulunda huzur ve gü
ven arar haldedir. Büyük milletimiz, millî bütünlü-
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gün zayıflamasına, uçların süâhlı ve kanlı çatışma
larına yol açan geüşmeleri endişe üe takip ediyor. 
Suç işlemek, adeta, tabii hale gelmiştir. Topluca yağ
ma, dükkân soyma, mal mülk tahribi, mahkeme kapı
sında adam öldürme, zorla ve silâhla hak almağa kal
kışma, kız ve kadın kaçırma vakaları da huzur ve 
güveni bozmaktadır. 

— Partizanlık, devletimizi ve mülî bünyeyi 
amansız bir şekilde tahrip eden korkunç bir hastalık 
halini almıştır. 

Bugünkü ikt idarın kanun hâkimiyetini sağla
maktan âciz olduğu artık sabit olmuştur, iktidar, 
olaylar karşısında yetersiz bir tutum içindedir. 

Düzen yıkma heves ve gayesinde olan solcu mu
halefetin kışkırtmaları durumun vahametini daha 
da arttırmaktadır. 

Güven Partisi, kurulduğu günden beri, devletin 
emniyetini, milletin huzurunu, kanun hâkimiyetini 
sağlayacak çarelerin ve tedbirlerin hür ve demok
ratik rejim içinde bulunabileceği inancmdadır. önem
li olan Türkiye'de kanun hâkimiyetinin sağlanması
dır. Kanun hâkimiyeti olmayan yerde hürriyet de, 
sürekli kalkınma da olmaz. 

Huzur ve güvem sağlamak için, akla gelen ük 
tedbir mevcut kanunların ciddiyetle uygulanması 
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olmalıdır. NereÛen gelirse gelsin kanun dışı şiddet 
hareketleri müsamaha görmemelidir. 

— Güven Partisi, hukuk düzenini yıkmağa el
verişli anarşik ortamın süratle k aidinim asım sağla
mayı en âcil bir ihtiyaç olarak görmektedir. Şehirde, 
köyde, kırda asayişsizlik hadiselerini süratle önle
mek kararındayız. 

Kanun dışı hareketlerin çoğalmasına imkân ve
ren ortamı değiştirerek, huzur ve güveni hâkim kıla
cağız. 

Vatandaşın malından, fanından, kazan omdan e-
min olarak yaşamasını ve çalışmasını sağlayacak 
bütün tedbirleri cesaretle almayı en önde gelen bir 
vazife saymaktayız. 

— Güven Partisi, huzursuzluk kaynaklarından 
biri olan partizanlığın da kökünü kazıyarak, haksız
lıklara w vatandaşlar arasında yersiz ayrımlara se
bebiyet veren bu hastalıktan cemiyetimizi kurtara
caktır. 

KOMÜNİZM V E YIKICI C E R E Y A N L A R L A 
MÜCADELE : 

— Güven Partisi Türkiye'yi milletlerarası ko
münizmin pençesine düşürmeğe çalışanların ve millî 
irade ile elde edemeyeceklerini, Türkiye'vi içinden 
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yıkarak elde etmek isteyenlerin oyunlarına karşı, aşıl
maz bir duvar olmuştur. 

— Anayasamız komünizmi yasaklamıştır. Ana
yasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesince karanı 
bağlanmış olan Ceza Kanununun maddeleri komünizm 
faaliytlerini suç sayan Buna rağmen, Türkiye'de 
komünizm propagandasının, kürsülere, gazete sütun-
lanna, kitaplara, hatta Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çatısı altına girmiş olduğunu kimse inkâr ede
mez. Türkiye'de, maskeli komünist kuruluşlar ve 
komünist propoganda makinası.başı boş ve şımank 
bir şekilde, faaliyettedir. İktidarın gevşekliğinden ve 
gafil destekçilerin himayesinden yararlanarak, her 
gün algınlığını arttırmaktadır. Yabancı komünist 
partileriyle işbirliği halinde olanlar, Türkiye'yi için
den yıkma gayretiyle, her kışkırtmaya, her iftiraya 
başvurmaktadırlar. 

Türkiye'de çeşitli sloganlann ve maskelerin ar
dında gizlenerek faaliyet gösteren komünizmin ger
çek çehresini, Güven Partisi ortaya koymuştur. 

— Komünistler, dünyanın her yerinde ayni u-
sulleri kullanırlar. Komünist olmayanları iftira üe 
sindirmeğe çalışırlar. Irk ve mezhep kavgasım, sınıf 
kavgasını körüklerler. Millî birliği yıkmak isterler. 
Her haklı davayı, kendi kirli emelleri için sömürme
ğe çalışırlar, tşçiyi, köylüyü, küçük memuru, yalan 
vââdlerle aldatmağa uğraşırlar. 
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Halbuki, komünizm, ruhun ölümü, hürriyetin 
sonu demektir. Komünizm, herkesi devlet kapısında 
köle haline getiren bir baskı ve zulüm idaresidir. Ko
münizm, A11 ahin ve mukaddesatın inkârıdır. Komü
nizmin girdiği yerden hürriyet ve saadet çıkar. Her
kesin haysiyeti ve şerefi bir kaç zalimin oyuncağı 
olur. 

— Komünizmde öğretmen, gazeteci, sendikacı 
herkes iktidar partisinin emrinde köledir. Komünist 
rejimde, köylü bir karış toprağın ve elde ettiği mah
sulün sahibi değildir. Komünist rejimde esnaf yok 
edilmesi gerekli, bir sınıftır. 

— Komünizmin değişmeyen hedefi, çeşitli yol
lardan dünyayı ele geçirmek, bir zulüm makinasiyle 
her ferdin hayatına hükmetmektir. 

— Komünizm insan tabi atma aykırıdır. Hürri
yet aşkı, Allah sevgisi, şeref ve haysiyet duygusu, 
insanların kalbinden devlet zoruyla sökülüp atıla-
maz. 

— Komünist kışkırtmalarını Türk gençliğine 
mal etme çabaları hüsrana mahkûmdur. 

Milletlerarası komünist propogandasımn gafü 
âleti durumuna düşen bir avuç insanın vatansever 
Türk gençliği adına konuşmağa hakkı yoktur. 

— Türkiye'de oynanmak istenen bu oyun devam 
edemez. Binlerce" yıllık şerefli bir tarihe sahip olan 
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büyük bir milletin Kaderi, milletlerarası komünizm 
şebekesinin tertiplerine ve bir avuç bedbahtın ve bun
ların gafil destekçilerinin kışkırtmalarına terkedilie-
mez. Millet, kendi varlığım ve temel inançlarım ko
rumak için gerekli tedbirleri alır. Büyük millerimiz 
kendisini içinden yıkmak isteyen ve Türkiye'yi Ma
caristan, Çekoslovakya veya Vietnam haline getir
meğe çalışan kızıl maceracılara «artık yeter» diye
cektir. 

— Bugünkü iktidar, diğer konularda olduğu gibi, 
komünizmle mücadele konusunda da yetersizliğini 
ortaya koymuştur. Bu mücadelede, herşeyden önce, 
fikir üstünlüğüne ihtiyaç vardır. Kanunları ciddiyetle 
tatbik hususunda, ısrarlı ve inançlı olmaya ihtiyaç 
vardır. Cesur olmaya ihtiyaç vardır. 

— Güven Partisi, bu mücadeleyi, en cesur iman
lı ve en bilgili şekilde yapmağa azimli olanların par
tisidir. 

— Güven Partisi, komünizmi de, yoksulluğu da, 
birlikte yenmeğe kararlı olan; bunun tedbirlerini 
söyleyen ve bu tedbirleri uygulamak cesaret ve ye
terliğine sahip bulunan partidir. 

DEVLET İDARESİNDE KÖKLÜ ISLAHAT 
YAPACAĞIZ : 

— Güven Partisi (vatandaşların idare için de-
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ğil, idarenin vatandaşlar için var olduğu) inancında
dır. 

— Kanunlara ve vatandaşlara saygılı, dürüst
lükten ayrılmayan, herkese âdil muamele yapan, 
işlerini kudretle yürüten bir devlet idaresi kurulma
sını temel davalardan biri sayıyoruz. 

— Bugünkü haliyle devlet idaremiz, bu nitelikte 
olmaktan saktır. îdare, vatandaşa gereken huzuru 
sağlayanınaıaktadır. Vatandaş, resmî makamlara 
başvurmaktan çekinir haldedir. 

— Devlet dairelerinden iş çıkarmak mesele hali
ne gelmiştir. Kırtasiyecilik, partizanlık, iltimas ve ka
yırma usulleri devlet teşkilâtımızı gün geçtikçe za
yıflatmaktadır. Memur yetiştirme ve çalışma metod-
larımız iptidaidir. Devlet personel rejimi tam bir ka
rışıklık içindedir. 

— Tefriş ve denetleme cihazlarımız iyi işlemi^ 
yor. Şikâyetler takipsiz kalmaktadır. Yolsuzluk id
diaları yaygındır. 

— Mahalli idareler ve belediyelerimiz kendile
rine düşen kamu hizmetlerini yürütecek malî güce 
sahip değildirler. 

— Devlet idaresi, baştan sona kadar, ciddî bir 
ıslâhat ihtiyacı içinde bulunmaktadır. 

— Bugünkü iktidar, merkezî devlet idaresinin 
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ıslâhı ve mahallî idarelerin yeni şartlara uydurul
ması gibi, temel davaları, yüzüstü bırakmıştır. Per
sonel kanunu konusunda hiçbir vaadini yerine getir
memiştir. 

— Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşa
ması ve çalışması, memleketimizin kalkınması ve 
aziz mületimizin refaha ulaşması bakımlarından bü
yük bir önem taşıyan ve zarurî bir hale gelen «idare 
ıshâhatı» nı Güven Partisi yapacaktır. Güven Parti
si, bunu, baş davalarından biri saymaktadır. 

— Merkezî idare ve bakanlıklar teşkilâtından 
başlayarak, il idarelerini ve mahallî idarelerimizi ye
ni baştan modern esaslara göre düzenleyeceğiz. 
Kamu hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürül
mesi, işlerin süratle görülmesi, halk ile devlet idare
si arasında karşılıklı itimadın doğması sağlanacak
tır. 

— İdarenin çalışma metodları rasyonel bir hale 
getirilecektir. Devletin dürüst, sağlam karekterli, bil
gili, cesur idarecilere ih'iyacı vardır. Bugünkü Tür
kiye'nin dertlerini ve bunların çarelerini bilen, va
tandaşın derdini kend' yüreğinde duyan idareciler 
kadrosuna ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç gözönünde tutu
larak, üstün vasıfta devlet personeli ve idareci yetiş
tirilmesine ait bütün tedbirler, süratle alınacaktır. 

— Devlet personeli ücret rejimindeki karışıklığı 
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ve ölçüsüz adaletsizlikleri ortadan kaldıracak ve dev
let personelinin huzur ve güven içinde çalışmalarını 
sağlayacak kanunî değişiklikler, süratle yapılacak
tır. 

— Hizmetleri halka yaklaştırmak üzere bir ta
raftan devlet daireleri lüzumlu araçlarla teçhiz edilir
ken bir taraftan da, ilçelerimizin sayısı arttırılacak
tır. 

— Murakabe cihazlarımız, etkili bir hale getiri
lecek ve her şikâyet, behemahal, esaslı bir suretle 
incelenecektir. 

— îsraf ve yolsuzluklara, idarede partizanlığa 
son verilecektir. 

— Partimiz, vatandaşlar tarafmdan hür seçim
le kurulan ve demokratik rejimin ayrılmaz unsurları 
saydığımız mahallî idarelerin malî bünyelerini ıslâh 
ve kaynaklarını kuvvetlendirmek suretiyle, bunların 
çalışmalarını verimli bir hale getirmek kararındadır. 

A D A L E T : 

— Vatandaş, mahkemelerdeki davaların uzama
sından ve sürüncemede kalmasından şikâyetçidir. 
Kırk sene süren ve dededen toruna intikal eden dava
lar vardır. 

Bu hal, birçok zararlara, huzursuzluklara, derin 
ıstıraplara sebep olmaktadır. Güven Partisi, davaların 

31 



sürüp gitmesini önleyecek her türlü kanunî tedbiri 
alacaktır. 

Yüksek Hâkimler Kumlunun tesirli ve süratli 
teftiş ve denetim imkânlarına kavuşturulmasını za
rurî görüyoruz. 

K A L K I N M A DAVAMIZ : 

— Güven Partisi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmamızın hürriyet, sosyal adalet içinde hızlı, 
dengeli ve plânlı bir şeküde gerçekleşebileceği inan
cındadır. 

— Türkiye, demokratik rejim yoluyla, hür re
jim içinde hızla kalkınmaya muktedir olduğunu İ3-
bat etmiştir. 

— Biz Türkiye'nin kalkınmasını eskimiş, don
muş ideolojilerde, ülkemize yabancı olan sistemler
de ve basma kalıp sloganlarda aramıyoruz. Türkiye, 
sosyalist düzenle değil, milliyetçi ve hürriyetçi yoldan 
kalkınacaktır. 

îlim ve akıl yoluyla yurt gerçeklerini iyi değerlen
direrek, huzur ve güven sağlayarak, kalkınacağız. 
Türkiye sosyalist macera hevesleriyle, kinlerin, düş
manlıkların iç kavgaların, mübalağalı tüketim istek
lerinin kamçılanması yoluyla, boş düzen yıkma ede
biyatıyla, düzen değiştirme safsatasiyle kalkınamaz. 
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Türkiye, tarihî sebeplerle kayıp ettiği zamanı sü
ratle telâfi etmek için ,devletin de, hür teşebbüsün 
de yapıcı imkânlarını seferber ederecek azamî ölçüde, 
yatırım yapmak suretiyle, kalkınma yoluna girebi
lir. Hızlı kalkınma, tasarruf hacmini arttırmak ve 
bu tasarrufları en etkili bir surette kullanmakla, ger 
çekleşebilir. Güven Partisi, bu gerçekçi yolu seçmiş 
olan partidir. 

— Kalkınma sosyal adalet içinde gerçekleşti
rilecektir. Gerçek kalkınma için, yoksulluğu ortadan 
kaldırmak ve refahı yaygın hale getirmek lâzımdır. 
Kalkınma zümreler ve bölgeler bakımından dengeli 
olmalıdır.. 

— Nimetlerin olduğu gibi, kalkınmanın yükünün 
de vatandaşlar arasında âdil bir surette dağılması lâ
zımdır. 

— Güven Partisi, hızlı ve dengeli ve istikrarlı bir 
kalkınmanın demokratik plân ile tahakkuk ettirilme
si gerektiği inancındadır. Kaynaklarımızı kalkınma 
için seferber etmenin ve verimli bir surette kullanma
nın, bununla mümkün olacağı, kanısındayız. 

K A L K I N M A P L Â N I N I S A M İ M İ Y E T L E U Y G U L A 
M A K L A Z I M D I R : 

— Kusursuz b]r plân yapmanın kalkınma dava
mızı yürütmek için yeterli olmadığını tecrübeler gös-
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termiştir. Herşeyden evvel plânın samimiyetle uygu
lanması, ve plânda gösterilen tedbirlerin eksiksiz ola
rak, yerine getirilmesi gerekir. Adalet Partisi ik
tidarının plân karşısmdaki tutumu, bu bakımdan çok 
yetersiz olmuş, kalkınma plânmda ve yıllık program
larda yer alan bir çok temel ıslâhat tedbirleri, takip
sizlik yüzünden.ihmâl yüzünden kâğıt üstünde kalmış
tır. 

Plânın öngördüğü finansman davası halledileme
miştir. 

Plânın tam olarak uygulanmasını sağlayacak kay
nak yetersizdir. Ek kaynak İhtiyacım karşılayacak 
ciddî bir tedbir almmamıştır. Sanayi ve tarım gibi 
hayatî alanlarda yatırımların ve gelişme hızının he
defe ulaşamamasının başlıca sebebi budur. 

— Güven partisi Türkiye'nin kalkınma davasına 
ve plân fikrine samimiyetle bağlıdır. Aziz Türkiye'
mizin kalkınma davasını başarryle yürütmeye mukte
dirdir. 

TAKIM VE KÖY KALKINMASI : 

Tarımın önemi : 

— Nüfusumuzun büyük çoğunluğunun tarımla 
geçindiğini gözönünde bulunduran Güven Partisi, 
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Programında tarıma en önemli yeri vermiştir. Nüfu
sumuzun % 68 i köylerde yaşamakta ve tarımla ge
çinmektedir. İhracat gelirimizin % 85 ini, millî geli
rimizin üçte birini tarımdan elde ediyoruz. Sanayimi
zin gelişmesi de, tarım alanında elde edilecek geliş
meye ve tarımın yapacağı desteğe bağlıdır. Bu se
beplerle tarımımızın ve köylümüzün kalkındırılması
nın hayati önem taşıdığımı inanıyoruz. 

— Türkiye'de ekilebiür toprakların hududuna 
gelinmiştir. Ziraî üretimi arttırmak için, araziyi ge
nişletmek imkâm çok azalmıştır. Bu itibarla, tarım
da gelişme ancak dönüm başına verimi arttırmak su
retiyle gerçekleşebilir. Tarımda ilk hedefimiz topra
ğın verimini arttırmak olacaktır. 

İnsan - Toprak İlişkisi : 

— Toprağı olmayan ve yeter toprağı bulunma
yan çiftçimize imkân nisbetinde toprak sağlanması 
hedefimizdir. 

Devlet elinde bulunan veya ıslâh suretiyle mey
dana çıkacak tarım arazisinin, toprağa muhtaç köy
lülere dağıtılması işine hız vermek kararındayız. 

Çiftçinin topraklandırılması için almcak tedbir
lerde, özel mülkiyet hakkına tecavüz edilmemesi, ve
rimli işletmecilik ilkesinin esas tutulması görüşünde
yiz. Yağma usullerini, yağma teşvikçiliğini ve toprak-
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ta özel mülkiyet düşmanlığını Anayasaya aykırı sa
yar ve reddederiz. 

Bu arada, ziraat işletmelerinin devamlı olarak 
küçülmesi ve parçalanması derdine de çare bulmak 
kararındayız. 

— Ziraatte en verimli işletmecilik tarzının özel 
mülkiyete dayanan aile işletmeciliği olduğu ve insan
ların kendi mallan olan topraklan daha iyi işlettik
leri kanısındayız. Bu itibarla, insan - toprak münase
betlerini düzenleyecek ıslâhatı (toprakta özel mülki
yet) esasına dayama kararındayız. 

Sulama : 

— Tarımımız, büyük kısmiyle hava şartlarına 
tabidir. Sulanması mümkün olan toprak]anmım) üç
te ikisinden fazlası henüz suıanamamaktadır. 

Güven Partisi, tarımımızın kaderini yağışa bı
rakmama karanndadır. Büyük, küçük sulama işini, 
tarımımızın, ekonomimizin ve köylümüzün başta ge
len bir davası olarak ele alacağız. 

Gübre: 

— Türkiye'de gübre tüketiminin hızla artmak
ta olmasım sevindirici bir olay olarak karşılıyoruz. 
Ancak, mahsul, fiatı ile gübre fiatı arasında makul 
bir denge yoktur. Pahalı gübre ile tarımın ve köylü
nün kalkınması şüphesiz mümkün değüdir. 
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— Gübre üretimini arttırarak maliyetleri düşü
recek tedbirlerin alınması âcil bir ihtiyaç halindedir. 

Tohum : 

— Memleketimizde iyi vasıfta tohum meselesi 
henüz halledilmiş değildir. Tohum üretmek üzere 
kurulmuş olan işletmelerimiz yeterli bir durumda 
bulunmamaktadır. Bir yandan bu işletmeleri yeterli 
hale getirmeğe çalışırken, diğer yandan yabancı 
memleketlerden ithal edilecek iyi vasıflı yeni tohum
ların dikkatle ve hata yapmadan denenmesini yerin
de görüyoruz, iyi ve ucuz tohum meselesini hallede
ceğiz. 

iyi vasıflı tohum konusunda solcuların giriş
tikleri maksatlı ve peşin hükümlü engelleme çaba
larını da esefüe karşılıyoruz. 

Ziraî Mücadele : 

— Hastalık, haşarat, zararlı otlar ve benzer
leriyle yeterli şekilde mücadele edilmemesi yüzün
den her yıl uğradığımız zararlar milyarlarca lirayı 
bulmaktadır. Ziraî mücadele teşkilâtımız, personel 
sayısı, para ve vasıta bakımından yetersiz durum
dadır. Meclis Grubumuz bu konuda Mecüse bir araş
tırma önergesi vermiştir. Bu konuyu gereken ciddi
yetle, ele almak »ekonomimize ve köylümüze büyük 
hizmet olacaktır. 
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Hayvancılık : 

— Hayvancılık, Türkiye için hem bir beslenme 
hem de dış ödeme dengemizi düzeltme meselesidir. 
Hayvancılık alanındaki idarî teşkilâtımız, hayvan 
yemi sanayiimiz zayıf durumdadır. Memleketimiz
de hayvan ırkları bozulmuştur. Et ve süt verimi 
bakımından başka ülkelerle yapılan kıyaslamalar 
hüzün verici sonuçlar göstermektedir. 

Kalkınma plânında, hayvancılığımızı geliştirmek 
için düşünülen tedbirlerin büyük bir kısmı uygula 
nam a maktadır. Hayvancılık konusunda bugüne ka
dar devam eden tutum değişmezse, Türkiye, ihracat 
yapmak şöyle dursun, pek yakında ciddî bir et dar
lığı ile karşılaşabilecektir. 

Hayvancılığı geliştirecek köklü tedbirler alınır 
ve normal yollardan ihracat imkânları sağlanırsa 
hayvancılığımız önemli bir döviz kaynağı olabilir. 

— Milyonlarca yurttaşımızın geçim kaynağı o-
lan hayvancılık konusunda Meclise önemli bir araş
tırma önergesi vermiş olan partimiz hayvancılığı
mızı geliştirecek tedbirleri, süratle almak kararın
dadır. 

— Hayvancılığın gelişmesine elverişli ucuz kre
di politikasına taraftarız. 

— Hayvan hastalıkları ile en tesirli şekilde, mü
cadeleye önem vereceğiz, 
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— Değişik bölgelerin şartlarına uygun hayvan 
ırkları, iç ve dış pazar imkânları göz önünde tutula
rak, geliştirilecektir. 

— Yem ve hayvan ürünleri sanayiinin hızla ku
rulmasını teşvik edeceğiz. 

— Hayvan ürünleri ihracatının arttırılması için 
gereken tedbirleri alacağız. 

— Hayvancılıkla ilgüi devlet teşekilâtını, önce
likle, geçimi hayvancılığa bağlı bölgelere yöneltece
ğe 

— Mer'alarm ıslâhı, bakımı ve mer'a hukuku
nun düzenlenmesine çalışacağız. 

— Güven Partisi, Et ve Balık Kurumu gibi hay
vancılıkla ilgüi devlet teşkilâtının, vatandaşlarımı
za daha yararlı olması için bu kurumda gerekli ıslâ
hatı yapacaktır Kurumun vatandaşların bekletme
den alım yapması ve bedelim derhal ödemesi sağla
nacaktır. 

— Güven Partisi, Tarım Bakanlığı bünyesi için
de hayvancılıkla uğraşan devlet teşkilâtım yeterU 
bir seviyeye ulaştırmak kararındadır. 

— Hayvan ve hayvan ürünleri için, istikrarlı, 
köylümüze ve millî ekonomiye yararlı bir fiat poli
tikası uygulanacaktır. 
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Balıkçılık : 

Güven Partisi, beslenmemiz bakımından büyük 
önem taşıyan balıkçılığımız için, koruyucu ve teşvik 
edici tedbirlerin alınmasını lüzumlu görmektedir. 

— Balık ihracatımızı arttırmak üzere, teşvik 
tedbirleri alınması gerektiği kanısındayız. 

— Balıkçılığımızı teşvik için, kooperatifçiliğe 
önem vereceğiz. 

— Balıkçılarımıza yeteri kadar kredi verilmesi
ni sağlayacak tedbirlerin süratle alınması lüzumuna 
inanıyoruz. 

Zirai Kredi : 

— Türkiye'de hâlen 3,5 milyon ziraî işletmeden 
1,5 milyonu ne Ziraat Bankasından ne de koopera
tiflerden kredi alamamaktadır. Köylü vatandaşla
rımızın büyük çoğunluğu için yıllık kredi miktarı, 
300 liradan azdır. Bu kredinin bir kısmı da don
muştur. Pek çok köyHi vatandaşın banka ile olan 
ilişkisi,eski borcu yenilemek ve faiz ödemekten iba
rettir. Kredi formaliteleri çoktur ve kredinin kulla
nışım zorlaştırmaktadır. 

— Kredi işlemlerinde tatbik edilen toprak bare
mi, toprağın gerçek değeri ile kıyaslanmayacak ka
dar düşüktür, 
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— Tefecilik büyük bir ıstırap kaynağıdır. % 
20 - 30 gibi ağır faizlerle kredi alan, bazan bu kredi 
karşılığında mahsulünü tarlada veya ağaçta satma
ya mecbur olarak ayrıca zarara uğrayan köylüyü 
yüksek faiz ödemeğe sevkeden sebep, hiç şüphesiz, 
ziraî kredinin yetersizliği ve dağılımındaki adalet
sizliktir. 

— Tefecinkle mücadelenin sözle veya kışkırt
malarla olmayacağı kanısındayız. Ziraî kredi mikta
rı arttırılmalı, kredi şartları ve dağıtım usulleri ıs
lâh edilmelidir. 

— Güven Partisi, bunu gerçekleştirmek için 
Ziraat Bankasmın imkânlarının genişletilmesi başta 
olmak üzere, bütün tedbirleri, gecikmeden, almayı 
köylümüze karşı bir vecibe saymaktadır. 

Ziraî kredi dağılışında şahıslar ve bölgelerarası 
adaletsizlik vardır. Güven Partisi Millet Meclisi Gru
bunun önergesiyle bu konuda açılan Meclis araştır
masının ortaya çıkardığı gerçeklerin de ışığı altın
da, ziraî kredi adaletsizliğine çare bulacağız. 

Ziraî Mahsulleri Değerlendireceğiz : 

— Köylü ve çiftçinin emeğinin ve alın terinin 
değerlendirilmesi, Güven Partisinin üzerinde ısrarla 
durduğu önemli konulardan biridir. 

Hububat müstahsili, pancar müstahsili, tütün 
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müstahsili ve daha çok başka mahsulleri yetiştiren
ler maliyet artışı ve hayat pahalılığına rağmen, ken
di ürünlerinin fiyatlarının yerinde saymasından ve
ya gerilemesinden haklı olarak şikâyetçidirler. Hu
bubatta, pancarda, tütünde fındıkta, pamukta, 
üzümde, zeytinde, elmada, başka meyva ve sebze
lerde, genellikle bütün ziraî mahsullerde, fiatlar is
tikrarsızlık içindedir ve çoğunda yetersizdir. 
Köylü vatandaşın güveni sarsılmıştır. Son dört yıl
da paramız değerinin dörtte birinden fazlasını kay
betmiştir. Para değerinin düşmesi ve başka yanlış 
iktisadî ve malî tedbirler yüzünden, köylünün satın 
aldığı maddelerin hemen hepsinin fiatları artmış ol
masına rağmen, ziraî mahsullerin flatlarının ayni öl
çüde yükselmemlş olması dengeyi köylümüz ve çift
çimiz aleyhine bozmuştur. Bu durum, köylümüzün 
geçim sıkıntısını arttırmakta ve bunları, her gün 
biraz biraz daha fazla yoksulluğa ve borca sürükle
mektedir. 

— iktidarın yürttüğü ziraî mahsullerle ilgüi 
fiat politikası, köylümüzü perişan ettikten baş
ka, ihracatımız üzerinde de olumsuz etkiler yapma
ya başlamıştır. Bu durum devam ettiği takdirde, 
üretim de düşecektir. 

— Ziraî mahsuller konusunda çok nâzik bir nok
taya gelmiş bulunuyoruz. Bu çok haksız ve adalet
siz durumu, süratle değiştirmek ve ziraî mahsul 
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alım fiatlarmı makûl bir seviyeye getirmek lâzım
dır. Bu mevzuda cesur tedbirler alınmasına ihtiyaç 
görüyoruz. Ziraî mahsûl fiatlarmı umumî fiatlarla 
ahenkli ve dengeli bir duruma getirmek şarttır. A y 
rıca, fiatlar konusundaki güvensizliği ortadan kal
dıracak istikrarlı ve tatmin edici bir taban fiaü poli
tikası uygulanmalıdır. Taban fiatlarının tesbitinde 
genellikle maliyet masrafları ve köylünün geçimi 
göz önünde bulundurulacaktır. 

— Çiftçinin ve köylünün emeğini ve ahn terini 
değerlendirmek, Güven Partisinin temel hedeflerin
den biridir. Güven Partisi bu hedefi mutlaka gerçek
leştirecektir. 

Ziraat Makinaları : 

— Ziraî makinaların çiftçiye çok pahalıya sa
tıldığı görülmektedir. Makinaların fiatlarında ma
kul ayarlamalar yapılması ve satışlarının düzenlen
mesi, âcil bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Mer'a ve Yayla ihtilâfları : 

— Köylü vatandaşlarımızın büyük şikâyet ko
nularından biri de, arazi - mer'a yayla ve su ihtilâf
larının sürüncemede bırakılmasıdır. Büyük huzur
suzluğa sebep olan bu ihtilâfların süratle halledil
mesi için, mevzuatta gerekli düzeltmeler yapılacak
tır. 
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— Kadastro ve tapulama işlerimiz gayet yavaş 
ilerlemektedir. Birçok huzursuzluklara sebep olan 
ihtilâfların ortadan kalkması, arazinin değerlendi
rilmesi ve mülk emniyetinin korunması bakımından 
önem arzeden kadastro ve tapulama faaliyetinin 
hızlandırılması için gerekli tedbirleri alacağız. 

— Ziraat Odaları aidatı konusundaki haklı şi
kâyetlere son vereceğiz. 

— Çiftçilerin, meslekî menfaatlarını bir arada 
korumaları için daha verimli şekilde teşkilâtlanma
ları teşvik edilecektir. 

Ziraî Sigorta : 

— Güven Partisi, kuraklık, şiddetli yağmur, 
sel, dolu, rüzgâr ve yangın gibi afetlere karşı ziraî si
gorta sistemini, tedrici olarak, kurmağa kararlıdır. 

— Kooperatifçilik tarımın gelişmesinde çok 
faydalı bir unsurdur. Partimiz gönüllü kooperatif
çiliği yaygın hale getirmek üzere gereken bütün 
tedbirleri alacaktır. 

K Ö Y Ü N D E R T L E R İ : 

— Güven Partisi, köyün bütün dertlerine çare 
aramayı ve bulmayı, kurulduğundan buyana bütün 
bir dava haline getirmiştir. 

— Köylerimizin dörtte üçünden fazlası kış - yaz 
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geçit veren standart köy yolundan, yarısı temiz iç
me suyundan, % 95 i elektrikten yoksundur. Eğitim 
imkânları dardır. Köylerde tarım teknolojisi geri
dir. Sağlık şartları iyi değildir. Çocuk ölümünün 
nisbeti yüksektir. 

— Bu acı gerçekler, milletçe, bütün imkânları
mızla köye yönelmemizi gerektirmektedir. Çok azim
li ve çok yönlü çabalarla köyün durumunu düzelte
bileceğimiz inancındayız. 

— Köy çocuklarına daha geniş eğitim imkânları 
ve fırsat eşitliği sağlamalıyız. Güven Partisi plânlı 
çalışmalarında bu konyu ele almış ve bazı önerge
lerini meclise kabul ettirmiştir. 

— Fedakâr ve uyanık köylü vatandaşlarımı
zın içme suyu, yol, elektrik, okul ve cami gibi temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına, devletin daha geniş 
ölçüde yardım etmesi lâzımdır. 

— Köy kalkınması, köy yollarının tamamlan
masına bağlıdır. Köy yolları yapımındaki gecikme
lerden ve program aksamalarından şikâyetçiyiz. 
Programa alman işler mutlaka yapılmalı partizan 
uygulamalara son verilmelidir. 

— Köy ve şehir farkının ayarlanması, ulaşıl
ması gereken önemli bir hedeftir. Sosyal adaletin 
gerçekleşebilmesi için medenî hizmetlerden köylü
müz de faydalanmalıdır. 
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Şehirde olduğu gibi, köylünün de sağlam ve 
sıhhî meskenlere kavuşturulması lâzımdır. 

—ı Köylierimiziiı hepsine imam kadrosu veril
mesini nimet ve külfetlerin âdil bir surette dağıtıl
ması prensibinin tabii bir icabı sayıyoruz. 

— Köyler arasındaki çatışmalara yol açan hu
dut ihtilâflarını ortadan kaldıracak kesin neticeli 
tedbirleri behamahal uygulamak lâzımdır. 

— Nüfusun süratle artması ve artan iş gücünün 
tamamının sanayide ve hizmetlerde çalışma imkân
ları bulması, köylerde gizli işsizliğin kabarmasına 
yol açmaktadır. Bunun önlenmesi ve köylümüzün 
boş zamanlarını kendi refahlarının arttıracak şe
kilde değerlendirilmesi, Güven Partisinin önemle 
üzerinde durduğu ve çare aradığı davalardandır. 
Partimiz, bu davanın devamlı takipçisi olacaktır. 

O R M A N K Ö Y L E R İ M İ Z İ N M E S E L E L E R İ : 

— Türkiye'de 13 bin köy orman içinde veya 
kenarmdadır. 2,5 milyon yurttaşımız doğrudan doğ
ruya orman içindeki köylerde, 4,5 milyon yurttaşı
mız da, orman kenarındaki köylerde barınmakta
dır. Orman köylüsünü bütün iktidarlar ihmal etmiş
tir. Orman köylerinin kalkınması için her yıl devlet 
bütçesine konması kanunen emredilmiş olan 50 mil
yon lira dahi, iktidarlarca esirgenmiştir. 
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— Orman korumanın çaresi Adliye koridor
ları ve hapishaneleri orman köylüleriyle doldurmak 
değildir; vatandaşın elinden geçim vasıtasını almak 
değildir. 

İktisadî zaruretlerin doğurduğu ıstıraplara çare 
bulmak, orman - halk ilişkilerini düzeltmek için 
Anayasaya «orman suçu af edilmez» diye hüküm 
Koymanın fayda vermediği görülmüştür. Yüz kızar
tıcı suçların ve en ağır cinayetlerin bile affedildiği 
göz önünde tutularak, bu Anayasa Hükmünün de
ğiştirilmesine taraftarız. Yapılacak iş orman köy
lüsünü geçim imkânına kavuşturmaktır. Civarında 
yaşayan insan için, orman, bir dert ve ceca kaynağı 
değil, geçim kaynağı haline gelmelidir. 

— Orman sınırlarının tesbiti işinin millî men
faati are en uygun şekilde halledilmesi lâzımdır. Gü
ven Partisinin, orman sınırlarının gerçeklere ve or
man köylüsünün menfaatti rina uygun olarak tes-
bit edilmesine; orman vasfını kaybedip hâlen bağ-
bahçe, tarla durumunda olan yerlerin köylünün ge
çimi için işletilmesine imkân veren bir teklifi, plâna 
alınmıştır. Uzun yıllardan beri, bağ - bahçe, tarla zi
raatı yapılan ve ilmen orman dışında olan arazileri 
orman sayarak bomboş bırakmakta fayda görmü
yoruz Bu topraklar, geçim imkânı olmayan orman 
köylülerine verilmelidir. 

— Orman idaresiyle vatandaş arasındaki Iüzum-
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sıız : nlaşmazlıkiarı ortadan kaldıracak tedbirlerin 
süratle alınmasını gerekli görüyoruz. 

— Orman bölgelerinde yaşayan vatandaşları
mıza iş sahası açacak yatırımlara öncelik verilme
sini istiyoruz. 

— Orman bölgelerinde el ve ev sanatlarının, köy 
sanayiinin süratle geliştirilmesini istiyoruz. Orman
la ilgili olarak kurulacak sanayiden orman köy
lerinin yararlanması sağlanacaktır. 

— Bulundukları yerde yeterli geçim imkânı ol
mayan köylerde yaşayan vatandaşlarımıza, yurt 
içinde ve .yurt dışındaki sanayi işçiliği için ön
celikle imkanlar tanınmalıdır. 

— Orman yollarının yapımında, teraslama, 
ağaçlama, kesim ve orman ürünlerini taşıma ve 
pazarlama işlerinden, orman köylüsüne daha geniş 
gelir imkânları sağlayacağız. 

— Bir yerin orman olup olmadığını tâyin ve 
orman sınırlarının tesbiti konusunda, delillerin de
ğerlendirilmesine ve mahkemelerin isabetli karar 
vermesine imkân bırakmayan bugünkü usullerin 
değiştirilmesini zaruri görüyoruz. 

— Orman köylüsünün derin ıstırabını dindire
cek tedbirlere Güven Partisi Programında geniş yer 
verilmiştir. Partimiz, programında yer alan ve 
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millete verilmiş söz mahiyetinde olan bu tedbirleri, 
süratle ve cesaretle uygulama kararındadır. 

Yakıt - Mesken - Köy Kanunu 

Köylümüzün yakıt ihtiyacının millî ekonomi 
açısından daha verimli yollardan karşüanmasma ve 
bu suretle tarlanın ihtiyacı olan gübrenin tarlaya 
gitmesine imkân veren bir yakıt poÜtikası uygu
lanması gerektiği kanısındayız. 

— Köylü vatandaşlarımızı sağlam ve sağlık 
şartlarına uygun birer eve sahip kılmak için (kendi 
evini yapana yardım) esasına uygun olarak destekle
yici tedbirler alacağız. Ayrıca, köylüye uzun vadeli 
kredi ile mesken yapmak isteyen devlet kontrolünde
ki kooperatifleri ve şirketleri teşvik edeceğiz. 

— Köylü yurttaşlarımızın orman mahsulleri ve 
İnşaat malzemesi temininde uğradıkları güçlükleri 
azaltacak çareleri bulacağız. 

— Eskimiş, bugünkü ihtiyaçları karşılamayacak 
duruma gelmiş olan Köy Kanununu, yürürlükten kal
dırarak memleket gerçeklerinin ve yeni görüşlerin 
ışığı altında yeni bir köy kanunu yapacağız. 

S A N A Y İ DAVAMIZ V E SANAYİİMİZİN 
MESELELERİ : 

Sanayileşme : 
— Partimiz, Türkiye'nin hızla sanayileşmesinin 

49 



zaruretine inanmaktadır. Sanayileşme, köyde ve şe
hirde süratle artmakta olan nüfusa iş bulma, tarım 
kesiminde kullanılmayan insan gücünü en verimli şe
kilde değerlendirme, refah devietinm temellerinden 
olan kütle halindeki üretim ve tüketim merhalesine 
yetişme, devletimizi savunmada ve dış politikada aza
mî güce, imkânlara kavuşturma bakımından, hayatî 
önem taşır. 

Türkiye'nin ekonomik yapısının değişmesi ve kuv
vetlenmesi hızlı bir sanayileşme ile gerçekleşebilecek
tir. 

Sanayi Yatırımları : 

— Sanayi yatırımlarında ve sanayiin kurulma
sında göz önünde bulundurulmasını istediğimiz esas
lar şunlardır : 

— Sanayi yatırımlarında, bir yandan yer yüzün
deki en ileri teknolojiye yetişme zarureti göz önünde 
tutulurken, öte yandan işsizliği önlemek için iş gücü 
kuüanma oranı yüksek olan yatırımlara önem verile
cektir. 

— Yatırımların önceliği hesaplanırken millî ge
lire ekleyecekleri katma değer ve geri kalmış bölgele
rimizin kalkınması göz önünde bulundurulacaktır. 

— İhracatı artırıcı sanayi kollarına özellikle 
Önem verilmesini istiyoruz. 
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— Partimiz, tarım, orman ve maden ürünlerinin 
mümkün olduğu kadar yurt içinde işlendikten sonra, 
ihracına taraftardır. 

— Sanayileşmede, yatırım mallan ve makina 
imâl eden sanayiin öncelikle kurulmasına taraftarız. 

— İstihlâki ve ithalâtı teşvik eden sanayiin ku
rulmasının memleketimizi dış ödeme bakımından bir 
çıkmaza götürdüğü, ulaştığımız merhalede açıkça 
meydana çıkmıştır. Bu hatalı sanayileşme politikası
nı gecikmeden düzeltmek lâzımdır. 

— Sanayiimizin ihracata dönük olması bizi dıs 
yardıma muhtaç olmaktan kurtaracaktır. Herşeyi dı
şarıya bağlı olan sanayiin mahzurları gün geçtikçe 
daha belirli bir Lale gelmektedir. 

— Montaj sanayiini süratle gerçek sanayi haline 
getirecek tedbirleri alacağız. 

Maliyet Meselesi : 

— Sanayiimizin büyük bir problemi maliyetlerin 
yüksekliğidir. Bilhassa başka sanayi dallarının ihti
yacı o%m temel maddelerde, Türkiye'deki fiatların 
Batı Avrupa memleketlerindeki fi ati ara kıyasla çok 
yüksek oluştı Türk sanayiinin başlıca zayıf nokta
sıdır. 

— Türk sanayiinin temel davalarından biri olan 
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maliyet ve fiat farkı, bir yandan sanayi mamulleri
mizin ihraç imkânlarını daraltırken, bir yandan da 
Ortak Pazarla ilişkilerimizin genişlemesini güçleştir
mektedir. 

— Sanayi mamulleri ihracı, herşeyden önce, bir 
fiat meselesidir. 

— Yüksek maliyetin sebepleri çeşitlid'r : 

Kısa vadeü ve ağır faizli kredilerle sanayi kurul
ması. Ham maddelerin ve imâlatta kullanılan malze
me ve makinalann pahalılığı, yüksek gümrük res
miyle ithal edilmiş olmaları, sevk ve idare noksanları, 
işgücü israfı, sanayi tesislerinin küçük ve dağınık 
oluşu. 

Ayrıca birçok sanayi da." arımızda büyük âtıl ka
pasite mevcuttur. 

Süratle sanayileşme ve sanayiimizin dış rekabete 
dayanıklı bir bünyeye sahip bir hale gelmesi zarure
tine inanan Güven Partisi, herşeyden evvel, sanayide 
maliyet meselesi üzerine eğilmek ve maliyetleri nor
mal seviyede tutmayı sağlayacak bir politika uygu
lamak lâzım geleceği inancındadır. 

— Sanayie, ucuz yatırım ve işletme kredisi sağ
lanmalıdır. 

— Âtü kapasiteleri süratle değerlendirmek 
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şarttır. Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalış
maları için gerekli bütün tedbirleri alacağız. 

— idarî ve malî alanda alınacak tedbirlerle bü
yük tesislerin kurulmasını teşvik edeceğiz. 

— Güven Partisi, Türkiye'de, özel teşebbüs ve 
devletin, istikrarlı ve güven verici bir karma ekonomi 
düzeni içinde, sanayileşme davamızı çözeceğine inan
maktadır. 

Devlet Yatırım Bankası yanında, özel teşebbüse 
daha ucuz sanayi yatırımı ve işletme kredisi ve tek
nik yardım temin edecek bir özel yatırım bankasının 
iaırulmasına ihtiyaç görüyoruz. Bütçeden ayrılacak 
teşvik fonları da, bu banka tarafından ve bankanın 
sıhhatli ölçüleri ile kullanılmalıdır. 

— Sanayi mamullerinin ihracını teşvik için kabul 
edilmiş olan kanunî kolaylıkların, sanayicileri içinden 
çıkılmaz formalitelerle yormayacak ve mamullerimizi 
gerçekten dış pazarlarda rekabet edebilir hale getire
cek usul ve ölçülerle uygulanmasını zaruri görüyoruz. 

— Devletin ve hür teşebbüsün yurdun gelişmeğe 
muhtaç bölgelerinde sanayi yatırımları yapmalarım 
kolaylaştıracak iktisadî, malî tedbirlerin alınmasını 
dengeli kalkınma bakımından lüzumlu görüyoruz. 
(Bu konu Gelişmeye muhtaç Bölgeler bölümünde ay
rıca işlenecektir.) 

— Sanaynmizin, makul süreler içinde, yabancı 
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rekabete karşı korunması lâzımdır. Ancak, bu hima
yenin ölçülü olması ve müstehlikin istismar edilmesi
ne yol açmaması gerekir. 

— Eğitim Programları sanayileşmenin ortaya 
çıkardığı ihtiyaçlara göre düzenlenecektir. 

— Vasıflı işçi, usta ve teknik eleman yetiştiril
mesi konusuna önem vereceğiz. 

E N E Î U İ , T A B İ Î S E R V E T L E R V E PETROL : 

Elektrik Enerjisi : 

— Güven Partisi sanayim ve şehirleşmenin 
enerji talebini hızla arttırdığını göz önünde tutarak, 
elektrik enerji tesislerimizi süratle geliştirme kara-
m : cindir. 

— Partimiz, bütün enerji kaynaklaıını kapsa
yan bir millî enerji politikasının tesbitini zarurî gö
rür. 

— Partimiz, elektrikle ilgili hizmetlerin bir ka
mu iktisadî teşebbüsü eliyle koordine ediimesini de, 
yararlı görmektedir. 

Madencilik : 

Güven Partisi, yer altı ürünlerimizin değerlendi
rilmesinin ekonomimiz ve kalkınmamız bakımından 
büyük önem taşıdığı kanısındadır. 
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— Maden arama faaliyetlerini geliştirmek, par
timizin programlaştırdığı konulardan biridir. 

— Yatırımların, madencilik alanına gitmesini 
teşvik edici tedbirlerin alınmasını lüzumlu ve faydalı 
görmekteyiz. 

— Madencilerimize ucuz yatırım ve işletme kre
disi sağlanmasına taraftarız. Sanayide olduğu gibi, 
madenlerimize, ilırac gücü kazandıracak tedbirlerin 
alınması lâzımdır. 

— Ham cevher yerine mamul ve yarı mamul cev
her ihracı teşvik olunacaktır. 

— Madenciliğe ait mevzuatın modern prensiple
rin ışığı altında, gözden geçirilmesini istiyoruz. 

PETROL D A V A M I Z : 

Petrolde Devlet İşletmeciliği : 

— Güven Partisi, petrol davasını millî bir dava 
saymaktadır. Programımız, petrol araması, çıkar
ması, tasfiye faaliyetleriyle boru hatlarının ve petro-
kimya sanayimin devlet kesimi içinde yer alması 
esasım benimsemiştir. 

— Yürürlükteki mevzuat gereğince memleketi
mizde petrol arama, çıkarma ve tasfiye faaliyetle
rinde bulunan yabancı şirketlere tanınmış haklar, 
süreleri tamamlanınca devlete geçecek ve yabancüa-
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ra yeni atama, çıkarma ve tasfiye hakları tanınma
yacaktır. 

— Yabancı petro! şirketlerinin daha önce aldık
ları ruhsatlara dayanılarak yapacakları faaliyette, iyi 
niyetin gerektirdiği tarzda ve süratle çalışmalarını is
tiyoruz. Hu şekilde çalışmayan yabancı şirketlerin 
ruhsatları, hukuık kurallarına uygun olanak geri alı
nacaktır. 

Millî Petrol Kuruluşlarının Haklan : 

Partimiz, sennayesi devlete ait millî petrol kuru
luşlarının petrol arama, çıkarma ve tasfiye faali
yetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin kaldualma-
sını isi er. 

Millî Petrol Ürünlerimizin Tercih Edilmesi : 

— Yerli petrolümüze ve yerli petrol ürünieri-
mize ithal maiı petrol ve petrol ürünlerine göre ön
celik tanınacaktır. 

Meclis Grubumuzun Petrol Konusundaki Gayret
leri : 

— Güven Partisi Meclis ve Senato Gruplan, 
Programımızın yukarıda işaret edilen prensiplerinin 
ışığı altında, ikinci kalkınma plânmın müzâkerelerin
de, petrol davası üzerinde önemle durarak, meclislerin 
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tasvibine mazhar olan önergeler vermişlerdir. Kabul 
edilen bu önergelere uygun olarak plânda açıkça yer 
alan hükümlerden biri şudur : (Petrol mevzuatının 
millî menfaatlanmız göz önünde tutularak süratle 
gözden geçirilmesi ve bu anlayış içinde özellikle ka
mu kuruluşlanmn çalışmalarını englleyen tatbikat ve 
mevzuatı, petrol kanununun kambiyo ve kâr trans
ferleriyle devlet payı konusundaki hükümlerinin yurt 
menfaatlarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenme
s i ) . 

Yine, Güven Partisi Grubunun verdiği bir önerge 
ile Plâna şu hüküm girmiştir : (Yabancı şirketlerden 
alman petrol ve petrol ile ilgili ürünlerin milletler
arası piyasada mevcut en elverişli şartlara göre sa
tan alınması hususu devamlı olarak takip edilecektir). 

— Güven Partisi Grubu ayrıca, ham petrol fiatla-
rmda bir kararname ile yapılan indirimin devlet hazi
nesi için yol açtığı büyük kayıplara dikkati çekmiş ve 
millet kesesinden yabancılara kazandırılan milyonla
rın hesabını sormuştur. Bu hatanın düzelmesi için 
mücadeleye devam edeceğiz. 

— Petrol konusunda önemli gördüğümüz diğer 
bir nokta, millî petrol kuruluşumuz olan Türkiye Pet
rollerinin rafinaj, taşıma, dağıtım gibi petrolcülüğün 
en kârlı alanlarında, lüzumsuz rekabetlerle ve güçlük
lerle karşılaşmasıdır. Türkiye Petrollerinin arama fa-
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aliyetleri için muhtaç olduğu kaynakları elde ede
bilmesi buna bağlıdır. 

— Adalet Partisi iktidarı Planda yer alan Petrol 
ile ilgili direktifleri henüz yerine getirmediği gibi, 
Petrol Kanununun verdiği yetkileri kullanarak ya
bancı şirketlerin aşırı kârlarını frenleyecek bir teşeb
b ü s e de bulunmamıştır. Tersine, yan'ış kararlarla 
yabancı şirketlere milyonlarca lira kazandırmıştır. 

— Petrol Kanunu değişikliği konusunda A . P. 
iktidarı sözünde durmamıştır. G.P. en kısa zaman
da, petrol kanununun millî menfaatlere uygun hale 
getirilmesine kararlıdır. 

U L A Ş T I R M A MESELELERİMİZ : 

Ulaştırma Şebekesinin Geliştirilmesi : 

— Memleketimizi iktisadî bir bütün haline getir
mek ve millî yakınlaşmayı arttırmak bakımından, bü
yük önem taşıyan devlet, iî ve köy yolları şebekemizin 
genişletilmesi ve geliştirilmesine devam etmek önem 
verdiğimiz konulardandır. 

— Köylerimizin hepsini en kısa zamanda, devlet 
ve il yolları ş*»l>ekosmc bağlamak kararındayız. 

— Kara yollarımızda azami verimi sağlayıcı tra
fik tedbirlerini süratle alacağız. 

— Kara yollarındaki, büyük can ve servet kay-
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bina sebebiyet veren trafik kazalarını önlemek üzere 
etkili bir trafik kontrol sistemi kuracağız. 

— I>emiryolu şebekemizi, çağdaş teknolojiye uy
gun bir seviyeye getirmek, demiryolları üe ilgili sınaî 
faaliyetleri geliştirmek, demiryolu şebekemizi hudut
larımıza ve ekonomik bakımdan yararlı görülecek yer
lere uzatmak programlaştırdığımız önemli işlerdendir. 

— Deniz ticaret filomuzun geliştirilmesi ve belli 
başlı döviz kaynaklarımızdan biri halline getirilmesi 
kararındayız. 

Ilava ulaştırması. 

— Hava ticaret filomuzu geliştirmek ve dış se
ferler için teçhiz etmenin faydalı olacağı inancındayız. 
Yurt içi hava yolu şebekemizi genişletmek amacıyla 
hava alanları yapımına önem vereceğiz. 

PTT : 

— Posta, telgraf ve telefon hizmetlerinin yurtta 
en geniş ölçüde yayılmasını zaruri görüyoruz. En uzak 
köylere kadar posta ulaşımının sağlanması amacımız
dır. 

— Bütün köylerimizi en kısa zamanda telefon 
şebekesine bağlamak azmindeyiz. 

Radyo Yayınları : 

— Millî radyonun yurdun her tarat uman ranat 
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şekilde dinlenmesini en kısa zamanda sağlayacağız. 

— Radyolarımızda öğretici mahiyetteki yayın 
programlarının genişletilmesini istiyoruz. 

— T. R. T. yi miUet bütünlüğünü ve hürriyet dü
zenini yıkmak için kullanmak da, millet radyosunu 
iktidarın emir kulu, bir siyasî partinin âleti haline 
getirmek de mümkün olmadığı inancındayız. Yayın
larda millî ahlâkın, harsın ve bütünlüğün kuvvetlen-
dirümesi hedefine önem verilecektir. 

Televizyon : 

— Partimiz, televizyon tesislerinin kurulmasını, 
genel eğitim ve kültürün ilerlemesi bakmamdan fay
dalı görmektedir. Televizyondan yurdun her köşe
sinde büyük halk kütlelerinin faydalandınlması ve 
televizyonun bir halk eğitimi aracı olarak kullanılma 
sı için çalışacağız. 

TURİZM : 

— Partimiz, turizmi, kalkınmamız için zaruri 
döviz kaynaklarının sağlanması vc iç iktisadî hayatın 
canlanması bakımından önemli görür. 

Turizm politikamız, gerek turist sayısının, gerek 
turist basma elde edilen döviz miktarının arttırılması 
esaslarma dayanacaktır. 

— Partimiz, turizm alanında devletin görevini 
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turistik yatırımların ve faaliyetlerin geliştirilmesi için 
gerekli şartlan hazırlamak ve teşvik tedbirlerini al
mak suretinde görmektedir. Turistik yatırımlar esas 
itibariyle, özel teşebbüs tarafından gerçekleştiril
melidir. 

— Turizm kredilerinin tek elden yürütülmesinde 
ve devletin genel bir turizm plânı vücuda getirmesin
de fayda görürüz. 

— Güven Partisi, vatajıdaşlanmızın dış seyahat-
larda sarfettikleri döviz miktanmn devamlı surette 
artmasını endişe Üe karşılamaktadır. Türkiye'den dı
şarıya sırf eğlence amacıyla yapılan dış seyahatleri 
sınırlayıcı malî ve idarî tedbirlere ihtiyaç olduğu 
inanandayız. 

DIŞ İKTİSADİ MÜNASEBETLERİMİZ : 

İhracat İthalât : 

— Partimiz dış ticaret faaliyetlerinin düzenlen
mesinde, idelojik peşin hükümlerden hareket etmeği 
karma ekonomi anlayışına aykırı bir tutum sayar. 
Bütün iktisadî faaliyetlerde olduğu gibi, dış ticaret 
faaliyetinin düzenlenmesinde de, esas, toplum yararı
na en yüksek verimUhğin sağlanmasıdır. Bu esas içe
risinde, partimiz dış ticaret faaliyetlerinin tümünün 
devlet eline alınması veya tümünün özel teşebbüse 
bırakılması gibi görüşlerin uygulanması mümkün ol
mayan görüşler olduğuna inanır. 
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— Tarım makina ve araçları, bunların yedek 
parçaları, sun! gübre ve tarımsal ilâçlar gibi büyük 
vatandaş topluluklarının ihtiyaç duyduğu maddelerin, 
elverişli fiat ve şartlar içinde satılmasını sağlamak 
için, dış ticaret alanında gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiği görüşündeyiz. 

— İhracatımızın, ekonomimizin gelişmesi bakı
mındım, büyük önem taşıdığı kanısındayız. İthalat 
ihtiyacımızın büyümesine mukabil, ihracatımız henüz 
bu aıtışı kovalayacak bir duruma gelmemiştir. Birin
ci plân devresinde her yıl, plân hedeflerini aşmak su
retiyle, ümit verici bir hale gelmiş olan ihracatımız 
son yılda birden bire duraklamış ve bir yıl öncesinin 
getrisin Ûe h diniştir. 

— İthalât ihtiyacı 1 milyar dolara ve 1968 de 
fiilî ithalatımız 850 milyon dolara vardığı halde ihra
catımız 500 milyon dolar civaruıda kalmıştır. Dış ti
caret ve dış ödeme açıklarımız mütemadiyen büyü
mektedir. Bu manzara bize, kalkınma plânlarında 
tahmin edildiği üzere, ekonomnvdn önümüzdeki bir 
kaç yıl içinde dış yardıma muhtaç olmaktan kurtu
lacağı ümidini vermemektedir. 

— Gitt tikçe büyümekte olan ticaret ve dış ödeme 
açıklırımjzuı kapatılması için başvurduğumuz dış 
kredilerin temininde de zorluklar başgöstermiştir. 
Bu durumda kalkınmamız ve sanayimizin ham mad-
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delerini karşılamak için muhtaç olduğumuz dövizi 
bulmak, şimdiden bir problem haline gelmiştir. 

— İktidarın aksini iddia etmesine rağmen, dö
viz darlığı çektiğimiz ve bu yüzden bazı sanayi kol
larında ham madde bulmak müşkülatı belirdiği ve 
istihsalde daralmalar olduğu bir gerçektir. 

— Saydığımız bu sebeplerle, ekonomimizin geliş
mesi bakımından hayatî önemde bir konu haline gelen 
ihracatımızın arttırılması ve dış açıkların azaltılma
sı için ciddî tedbirler alınması zorunluğu doğmuştur. 

— Güven Partisi, kurulduğu günden bu yana, 
Meclis içinde ve dış:nda, bu ihtiyacı ortaya koymuş ve 
köklü tedbirler tavsiye etmiştir. 

— Herşeyden cwc], ihracat konusunda çeşitli 
bakanlıklar ve merciler arasında ahenksiz bir şe
kilde dağılmış oılan yetkilerin ahenkli bir hale geti
rilmesi lâzımdır. Bakanlar Kurulunda (temel dava) 
olan ihracatın bir yetkili sözcüsü bulunmalıdır. 

Tarım, sanayileşme, kredi, vergi politikasını ilgi
lendiren bütün kararları dış ticaretimize tesiri açı
sından inceleyen yetkili bir bakanın pek çok hatayı 
önleyebileceği kanısındayız. 

Dış pazar arama, standardizasyon, ihracat kre
disi, vergi iadesi, maddî ve manevî teşvikler konula
rında böyle bir bakanlığm yapması icabeden pek çok 
iş vardır. 
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Bu sebeple, Güven Partisi bir DIŞ T İ C A R E T ba
kanlığı kurulmasını İsrarla teklif etmiştir. Olaylar, bu 
görüşümüzün isabetini ortaya çıkarmıştır. 

— İhracatımız, genel olarak ziraî mahsullere da
yanmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatının artış hızı 
oldukça yavaştır. Maden kaynaklarımız gereği gibi 
değerlendirilmediği için, ihracatımız içindeki maden 
üriinlerimn yeri önemsiz kalmaktadır. 

Dış ticaret dengemizi düzeltmek üzere bu bünye
nin değiştirilmesini zarurî görüyoruz, ihracat mad
delerinin çeşitlendirihnesi ve sınaî nmmuUerimize ih
raç gücü kazan d J rı İma sı Lâzımdır. Bunun için, mali
yet artışları sebebiyle tesirlerini kaybeden teşvik ted
birleri yerine, yeni ve köklü tedbirlere başvurulması
na ihtiyaç vardır. 

— ihraç mail arım izm maliyetlerinin düşürülme
si, fiat istikrarı sağlanması, yeni pazarlar aranması, 
nakliyat kolaylıkları temini, kredi kolaylıkları, vergi 
iadesi, ihracat sigortası gibi tedbirler yanmda, bazı 
maddeler için değişik kambiyo kurları uygulaması da 
ihracatı arttırmak bakımından faydalı olacaktır. Bu-
günki kambiyo politikası ithalâtı teşvik edici ve İhra
catı cezalandırıcı ters sonuçlar doğurmaktadır. 

— İthalât ihtiyacmı kamçılayan aşın istihlâk 
eğilimini frenlemek lâzımdır. 

— Sanayimizi geniş ölçüde ihracata yöneltme-
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ljyiz. Karşılaştığımız müşküllerin kaynağını, daha 
çok, sanayiimizin ihracata dönük olmayaşmda ara
mak lâzımdır. 

İŞÇİ DÖVİZLERİ : 

— Partimiz, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
yurda getirdikleri dövizleri ödeme dengemiz için çok 
kıymetü bir unsur saymaktadır. 

1964 yılında yürürlüğe giren bir kanun ile işçi mev
duatına farklı bir faiz oranı uygulanmasından son
ra bu dövizler süratli bir gelişme kaydederek 1966 yı
lında 115 milyon dolara ulaşmıştır. Bu tarihten son
ra yurt dışına çıkan işçilerimizin sayısı arttığı halde 
bu dövizlerde ayni oranda artış olmamıştır. Bunun, 
paramızın değerinin düşmüş olmasının bir sonucu ol
duğuna şüphe yoktur. 

Partimiz, bu dövizlerin gerçek piyasa değeri üze
rinden alınmasına taraftardır. Bu suretle, hem yurt 
dışında çalışan işçüerimizin alın teri değerlendiril
miş olacak ve hem de 100 milyon dolar olarak tahmin 
edilen yeni ve büyük bir döviz geliri Merkez Banka
mızın rezervlerini besleyecektir. 

— Kendi memleketimizin evlâtlarına kazandıkla
rı dövizin gerçek karşılığım ödemek, yabancı ülkeler
den faizle borç almaya nazaran, çok daha faydalı bir 
döviz sağlama yolu olduğuna inanıyoruz. 
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— işçi dövizlerinin yurdumuza gelmesi için alın
mış olan ve yeniden alınacak tedbirlerin, yurt dışın
daki işçilerimize tam olarak tanıtılması sağlanacak
tır. 

Dış Kredi ve Yabancı özel Sermaye : 

— Partimiz, memleket kalkınmasında başlıca 
gayretlerin millî kaynaklara dayanması gerektiğine 
inanır. Bununla beraber, dış krediyi gelişme halinde
ki memleketimizin kalkınmasında faydalı bir unsur 
olarak kabul ediyoruz. 

Birinci kalkınma plânı hazırlanırken, Türkiye'
nin, normal sermaye hareketleri dışında, dış yardıma 
muhtaç olmadan sürekli ve hızlı bir kalkınmayı ken
di gücüyle devam ettirebilecek bir hale 1972 yılında 
ulaşacağı tahmin ediliyordu. İkinci plân hazırlığı sı
rasında ise, Türkiye'nin ancak 1975 yılında bu du
ruma gelebileceği sonucuna varılmıştır. Plânımızı ve 
Türkiye'nin ihracat, turizm ve işçi gelirlerinin önü
müzdeki yıllardaki seyrini takip eden uzmanlar ise, 
ancak üçüncü plân dönemi sonunda Türkiye'nin bu 
duruma gelebileceği neticesine varmışlardır. 

— Alacağımız dış kredilerin vâde ve faiz yükü 
bakımmdan kalkınmamızı engellemeyecek bir nitelik
te olması şarttır. Bu nitelikte olmayan kredileri al
mamak, almaktan daha faydalıdır. 
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— Bu kredilerin siyasî şartlara bağlı olmaması
nı da gerekli görürüz. 

Yabancı Sermaye : 

— Partimiz, ne tüm yabancı sermaye taraftan, 
ne de yabancı sermaye düşmanıdır. Yabancı serma
yeyi memleket yararına uygı.a ise kabul etmek, de
ğil ise reddetmek kararındayız. Yabancı sermayeye 
düşman veya hayran olmayı, manasız hissî bir dav
ranış sayıyoruz. Yabancı sermaye akıl ve hesapla 
ele alınacak bir konudur. 

— Güven Partisi, dış ödeme dengemizin düzel
mesine, ihracatın artmasına hizmet eden veya ileri 
bir teknoloji getiren, yerli sanayii baltalamayan ya
bancı sermaye çeşitlerine taraftardır. Bu nitelikte ol
mayan veya smî tüketim ihtiyacı yaratıp, millî ta
sarruf kaynak lannı azaltan, dış edeme dengemizi 
olumsuz yönde etkiliyen yabancı ser.naye çeşitlerini 
memlekete zararlı sayarız. 

Yabancı sermayenin getirdiğinden fazla götür
mesine imkân vermiyeceğiz. 

I>ış Borçlar : 

— 30 Eylül 1969 tarihi itibariyle dövizle ödene
cek dış borcumuz 1 milyar 481 milyon dolardır. (Res
mî kurla, 13,5 milyar Türk l i r a s ı ) . 
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Dış borç konusunda bugün için en önemli gör
düğümüz cihet önümüzdeki 5 yıl içinde ödenecek 
borç mürettebatının çok yüksek olmasıdır. Faizi ile 
birlikte önümüzdeki beş yılda her yıl ödeyeceğimiz 
borç 150 milyon doların üstünde olacaktır. 

Dış ticaret gelirimizin üçte birine yaklaşan bu 
ödemelerin bizi çok müşkül ve sıkıntılı bir duruma 
sokmaması için vâdesi gelen veya gelmek üzere olan 
bu borçların bir kısmının ertelenmesini sağlamak 
şarttır. 

ORTAK P A Z A R : 

— Türkiye ile Avrupa ekonomik topluluğu ara
sında 1963 yılında kurulmuş olan ortaklık bağının 
ilk safhasını teşkil eden hazırlık dönemi tamamlan
mak üzeredir. Önümüzdeki Aralık ayından itibaren 
geçiş dönemine girilecektir. Bunun için, Brüksel'di 
müzâkereler yapılmaktadır. Geçiş döneminde Tür-
kiyenin gümrük resimlerini yavaş yavaş indirmesi 
ve bazı ithalât tahditlerini kaldırması söz konusudur. 

Güven Partisi, Türkiye'nin zaman ile ekonomik 
topluluğun tam üyesi olmasına taraftardır. Ancak 
bunun genç sanayiimizi sarsmayacak ve kalkınma
mızı engellemeyecek şartlar ve süreler içinde gerçek
leştirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 

Esas anlaşmanın, hazırlık döneminden ikinci dö-

68 



neme geçişte Türkiye'ye tanıdığı hareket serbestisin
den, müzâkerelerde faydalanmak gerektiği inancın
dayız. 

İşçi Davaları ve Çalışma Hayatı : 

— Güven Partisi, işçi haklarının ve sosyal hak
ların geliştirümesini memleketin topyekûn kakınma-
sınm unsurlarından birisi olarak görür. Türkiye'nin 
sosyal adalet, sosyal güvenlik yönünden üerlemeler 
kaydetmesi, sınıf kavgasmı teşvik edici, milletimizi 
bölücü ideolojüere dayanarak olmayacaktır. 

— Türk işçüerinin büyük çoğunluğunu demok
ratik rejime bağlı, sınıf kavgasını hedef tutmayan, 
kanunlara saygı çerçevesinde haklarını arayan, mil
liyetçi kuruluşlar etrafında toplanmış görmekle se
vinç duyuyoruz. 

— Hürriyetçi, milliyetçi, vatansever Türk işçisi 
millî beraberliği parçalamak isteyen bedbahtların va
sıtası olmamıştır ve olmayacaktır. Hürriyetlerimizin 
düşmanı, hür teşebbüs düşmanı, manevî ve millî var
lığımızın düşmanı olan sapık cereyanlar Türk işçisini 
maksatlarına âlet edememişlerdir, edemeyeceklerdir. 

— Güven Partisi, vatansever Türk işçisinin ya
lımdadır. 

— Partimiz, sendika hürriyetini korumak azmin
dedir, îşçi ve işveren sendikalarının kurulup gelişme-
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sinin, çalışma hayatımızın barış ve sosyal adalet için
de teşkilâtlanması bakımından büyük bir önem taşı
dığına inanıyoruz. 

— Partimiz, toplu sözleşme hakkının ve onun 
müeyyidesi o;an grev ve lokavt haklarının işçi ve 
işveren arasında âdil bir dengeyi muhafaza ve top
lum yarar.nı her türlü çıkarın üstünde tutan bir an
layış içinde kullanılmasına taraftardır 

— Grev, işçilerimiz içuı bir haktir. Ancak, bu
nun kanunsuz Ljgal ve tahribe yönelmemesi lâzundır. 
işçi haklarına < evet», işgal ve tahribe «hayır» diyo
ruz. 

— Türkiye'de işçi hakları kavga üe elde olun
mamıştır. Bunlar, millî dayanışmanm, adalet duygu
sunun, emeğe saygının mahsulüdür. Hürriyet ve Hu
kuk düzeni içinde bulunan demokratik memleketler
de işçilere sağlanmış olan bütün haklara aynı yol
dan işçiierinüziii de sahih olacaklarına inanıyoruz. 

— Güven Partisi, işçilerimizin haklı davalarının 
başından beri takipçisi olmuştur ve öyle kalacaktır. 

— işçilerimizin emeknük yaşı ve emekli aylığı 
üe ilgıÜ isteklerini ilk defa G.P. programma almıştır. 
Bu konuda Meclise ilk soru önergesiıü G.P. vermiş
tir. Bir de kanan teklifi sunmuştur. Partimizin de 
desteği ile Meclisten çıkmış olan karımı tasarısmın, 
Meclislerin erken tatile sokulması yüzünden Senatoda 
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kalmış olmasından dolayı üzüntü duymaktayız. Se
çimden sonra 1 ay içinde kanunun çıkmasına çalışa
cağız. 

— işsizlik sigortasının uygulama hazırlıklarına 
başlanması zamanının geldiğine inanıyoruz. Bugünkü 
şartlar içinde işsizlik sigortası adım adım gerçekle
şebilecek bir hedeftir. Ancak bunun işçiye ve iş vere
ne yeni prim yüklemeden yapılması mümkün olduğu
na inanıyoruz. Birçok memlekette olduğu gibi, dev
letin de sosyal sigorta fonlarına katkıda bulunması 
bu bakımdan faydah bir tedbirdir. 

— Gün geçtikçe bir afet halini almakta olan 
işsizliği azaltmak üzere, uzun vadeli tedbirler yanın
da, hemen uygulanacak tedbirler bulmağa mecbu
ruz. Iş bulma kurumu teşkilâtlımı genişletilmesi, 
bu arada düşünülecek tedbirlerden biridir. 

işçilerin kooperatifler ve ferdî kredi yoluyla 
mesken sahibi olmalarını kolaylaştıracak tedbirleri 
alacağız. 

— Sosyal Sigorta Kurumu fonlarından kabili
yetli işçi çocuklarına her derecede eğitim bursları 
verilmesini istiyoruz. 

— Artan hayat pahalılığının işçi ücretlerine ya
pılan zamları alıp götürmemesi için fiat istikrarının 
sağlanması yanında, gerekli tedbirlerin alınması şart
tır. 
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— Çalışma alanında Güven Partisinin önemle 
takip ettiği kotlulardan birisi de, memleketimizin 
bünyesine ve tar m sektörünün icaplarına uygun bir 
Tarım İş Kanununun yürürlüğe girmesidir. Tarımda 
çalışanlar güvenliğe kavuşturulmalıdır. 

— Bütçenin ( D ) ve ( E ) cetvellerinden üeret 
alan, ne memur ne de işçi sayılmayan yurttaşlarımı
zın durumlarının süratle açıklığa kavuşturulmasını 
istiyoruz. 

— Yurt dışındaki işçilerimizin bütün meselele
riyle daha yakından ilgilenmek ve çahştıklan mem
leketteki işçilerin sahib oldukları haklardan fayda
lanmalarını ve tasarruflarını memlekete getirerek 
ekonomiye yararlı şekilde kullanmalarını sağlamak 
kararındayız. 

Büyük iktisadî kararların alınmasında ve plân 
hazırlığında işçi ve işveren kuruluşlarıyla geniş ve 
verimli bir istişare ve işbirliği usulünü uygulamak 
fikrindeyiz. 

— iş yerinde eğitime önem vereceğiz. 

E S N A F V E S A N A T K Â R L A R I M I Z I N 
MESELELERİ 

— Güven Partisi, cemiyetimizin bir bakıma, or
ta direği olan esnaf ve sanatkârlarımızın, huzur 
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içinde çalışmalarını ve yarınlarına güvenle bakmala
rını ister. 

— Çalışarak hayatlarım kazanan, çalışma ve 
teşebbüs hürriyetinin, meşru kazancın, hür ve de
mokratik rejimin inançlı savunucuları olan esnaf ve 
sanatkârlarımızın, el atılması ve süratle çözülmesi 
gereken önemli meseleleri ve haklı davaları vardır. 

— Bu davalara düzen yıkma edebiyatı üe çö
züm yolu bulunamaz. 

— Esnaf ve sanatkârlarımız, huzur içinde, gü
ven içinde çalışabümeü, kazançlarından, mülkiyet 
haklarından emin olmalıdırlar. 

— Esnaf ve sanatkârlarımızın refah içinde ol
maları, sosyal yapımızı, uzak ve yakın bütün tehli
kelere karşı, daha dayanıklı hale getirecektir. 

— Çeşitli kanunlarımızda, esnafın ve sanatkâ
rın ayni surette tarif edilmemiş olması, her adımda, 
esnaf ve sanatkârlarımızın bir kısmı için, bazı mah
rumiyetlere sebep olmaktadır. Bu çelişmeleri süratle 
ortadan kaldırmak lâzımdır. 

— Esnaf ve sanatkârlarımız, işçi yurttaşlarımız 
gibi- hastalık ihtiyarlık, sakatlık ve benzeri haller
de, sosyal güvenliğe kavuşturulmalıdır. Esnaf ve sa
natkârımız, hastalandığı, kazaya uğradığı, yaşlanıp 
çalışamaz hale geldiği zaman, kimseye muhtaç olma-
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dan sigorta yardımından faydalanmalıdır. Ölüm ha
linde ailesi yardım görmelidir. 

— Esnaf ve sanatkârlarımıza verilen krediler, 
son yıllarda arttırılmış olmakla beraber, ihtiyacı 
karşılayacak bir seviyeye ulaşmamıştır. Esnaf ve sa
natkârlar için, kredi imkânlarını büyük ölçüde arttır
mak ve şartlarını daha elverişü hale getirmek, he
defimizdir. 

— Esnaf ve sanatkârlarımızın iş verimlerini art
tırmak için, sanayi siteleri, sanayi çarşıları kurulması 
işini hızlandırmayı gerekli görüyoruz. 

— Esnaf ve sanatkârlarımızın, kendilerine kül
fetli ve ağır gelen defter tutma usûlleri yerine, basit 
ve götürü usûlle vergi ödemelerine taraftarız. Gü
ven Partisi bu konuda Meclise bir kanun teklifi ver
miştir. 

— Esnaf ve sanatkârlarımızın, daha kuvvetli bir 
teşkilâta kavuşturulmasını gerekli görüyoruz. 

— Çıraklık konusunun derhal hallini istiyoruz. 
Öğrenci durumunda olan çırakların yetiştirilmesini 
güçleştiren, esnaf ve sanatkârlarımızı yüksek prim 
ödemeğe zorlayan, yersiz hükümlerin derhal değiş
tirilmesini zaruri görüyoruz. 

— Belediye mevzuatında, esnaf ve sanatkârları-
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mızı lüzumsuz ve faydasız formalitelere boğan hü
kümlerin süratle kaldırılmasını sağlayacağız. 

EĞİTİM VE KÜLTÜR DAVAMIZ : 

Milliyetçi ve Demokratik Eğitim : 

— Partimizin, eğitim politikasmda izleyeceği te
mel amaç, Türk milletinin bütün fertlerini, kaderde, 
kıvançta, tabada ortak ve bölünmez bir bütün halin
de, millî şuur etrafında toplamaktır. 

— Eğitimin her kademesinde, millî, ahlâkî ve 
manevî değerlere bağlı, demokratik anlayışı benim
semiş, Anayasa dışı sapık davranışlardan uzak, şah
sî teşebbüs zihniyetine ve topluma karşı sorumluluk 
duygusuna sahip, yapıcı ve milliyetçi gençler yetiş
tirmek istiyoruz. 

İLİM VE TEKNOLOJİ 
YARIŞINDA TÜRKİYE 

— Milletimizin geleceği, eğitim araştırma, tek
noloji alanında yapılacak hamlelere bağlıdır. Tarihin 
akış hızı artmıştır, ilim ve teknik, insanlık tarihinin 
hiçbir döneminde görülmeyen bir süratle, gelişmek
tedir. Bu gelişme, Türkiye için hem büyük imkânlar 
yaratmaktadır, hem de çağımızın eğitim, ilim, araş
tırma ve teknoloji alanındaki gidişine ayak uydur-
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madiğimiz takdirde, bizim için büyük tehlikeler doğu
rabilir. Güven Partisi- bu konuda, plân müzakerele
rinde öne sürdüğü tekliflerûı gerçekleşmesi için var 
gücüyle çalışacaktır. 

Her alanda, dünya ölçülerine göre, en ileri sevi
yede ilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeğe mecbu
ruz. Bu hedefe ulaşılması, kalkınmamızın iktisadî ve 
askerî kudretimizin, miUî varlığımızın başlıca temina
tı olacaktır. Bu davayı mutlaka halledeceğiz. 

— Eğitimde sayı kadar, kaliteye de önem veril
mesini istiyoruz. Eğitimde, sadece sayıları kabart
mak değil, verim ve kaliteyi yükseltmek lâzımdır. 
Milyarların, yılların ve kuşakların israfına yol açan 
verimsiz ve kalitesiz eğitim yerine, verimli ve kali
teli eğitimi getireceğiz. 

Okuma ve Yetişmede Fırsat Eşitliği : 

— Türkiye'de bütün gençler, okuma ve yetişme 
bakımından yeterli imkân ve fırsata kavuşturulma
lıdır. Okuma, bir imtiyaz değil, çalışan ve kabiliyeti 
olan her gencin hakkıdır. 

Köyde ve kentte yaşayan butun yurttaşların, 
kabiliyet ve çalışkanlıklarına uygun olarak, öğretim 
ve eğitimin her derecesindeki imkânlardan faydalan
malarını sağlamak kararındayız. 

— Ortaokul, lise ve meslekî okullara bağlı ola-
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rak köy çocuklarının okuyacağı yurtlar açılması; pa
rasız yatılı sayısının arttırılması; yüksek öğretimde 
burs ve krediden yararlananların sayısının yüksel
tilmesi, yurt ihtiyacının karşılanması; böylece, köy 
çocuklarının ve maddî imkânları dar olan bütün ka
biliyetli memleket evlâtlarının en yüksek öğretim 
imkânlarına kavuşturulması lâzımdır. 

Güven Partisi, plân müzâkerelerinde, parasız 
yatılı ortaokul ve lise öğrencilerinin sayısını, 5 yüda 
20 misli (4 binden 80 bine) arttıracak bir önerge ver
miş ve bunu kabul ettirmiştir. 

Bu plân hükmünün yerine getirilmesi ve daha 
cesur hamleler yapılması için çalışacağız. Kredi ve 
yurtlar kurumunun imkânlarını genişletmek ve öğ
rencilere ucuz kitap sağlamak için, parti grubumu
zun verdiği iki kanun teklifi meclistedir. Bunların 
bir an önce kabul edilip yürürlüğe girmesine çalışa
cağız. 

Güven Partisi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama 
yolunda, bütün gücüyle çaba göstermeğe devam ede
cektir. 

öğretimin Yurt Sathına Yayılması : 

— Güven Partisi, yalnız ilk öğretimin değil, or
ta ve teknik öğretimle, yüksek öğretimin de, yurt 
sathına âdil şekilde dağılmasını ve Türkiye'de kül-
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tür merkezlerinin çoğalmasını istemektedir. Yüksek 
okuJ ve üniversitelerin, birkaç büyük merkezde top
lanmasının mahzurları hergün daha iyi anlaşılmak
tadır. 

— Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Güney ve Ka
radeniz bölgelerinde, Trakya bölgesinde yeni kültür 
merkezlerinin geliştirilmesine ihtiyaç görüyoruz. 

— Orta öğretimin kalitesi, bölgelere göre farklı 
seviyededir, öğrencilerin, yüksek öğretime giriş im
tihan! arındaki başarılarına tesir eden bu duruma, 
çare bulmak kararındayız. 

Meslekî ve Teknik öğretim : 

— Kalkınmanın gerektirdiği yetişmiş insan gü
cünün sağlanması için, meslekî ve teknik öğretime, 
birinci derecede, önem verilmesi gerektiğine inanıyo
ruz. Teknik okulları bitirenlerin, teşebbüs kurarak, 
memleketin kalkınmasına hizmet edebilmelerine yar
dım edeceğiz. 

— Güven Partisi, plân müzâkeresinde, bütün 
meslekî ve tetknik okulların mezunlarının yük
sek öğretime daha geniş ölçüde devamlarını mümkün 
kılmak için bir önerge vermiştir. Öğretmen okulları, 
Ticaret ve Tarım Liseleri, çeşitli sağlık okulları, sanat 
enstitüleri, tmam Hatip okulları mezunlarının yük
sek öğretime devamları, her bakımdan, faydalı ola
caktır. 
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Özel Okullar : 

özel okullar konusunun, peşin hükümlerle değerlen
dirilmesini doğru bulmuyoruz. Güven part ismin tek
lifiyle, Cumhuriyet Senatosunda özel okullarla ügüi 
çok faydalı bir araştırma yapılmıştır. Bu senato araş
tırması, özel okullarda geniş ıslâhat tedbirleri alın
ması zaruretini ortaya koymuştur. Bu ıslâhatın ge
ciktirilmeden gerçekleştirilmesini istiyoruz. 

— özel okulların ciddî ve devamlı denetime tâbi 
tutulması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

öğretmen : 

— Türkiye'nin muhtaç olduğu insan gi':c'"'nün 
yetişmesinde, millî duyguları, fikrî seviyeleri, ahlâki 
vasıfları yüksek öğretmenlerin vazifesi büyüktür. 
Türkiye'nin kalkınmasında, yükselmesinde çok önem
li görev alan öğretmenlerimizin maddî ve manevî 
huzur içinde çalışmalarını sağlamayı, önde gelen bir 
vazife sayıyoruz. 

— öğretmenlerin, siyasî iktidarların baskısından 
da, solcu kuruluşların siyasî amaç güden tasallutun
dan da, kurtarılmasını zaruri görüyoruz, öğretmen
lerin meslekî kuruluşları kanunî amaçlarından saptı
rılmamak ve saygı gören kuruluşlar olarak vazife 
yapmalıdır. 
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Din eğitimi : 

— imam Hatip okulları ve yüksek islâm ensti
tüleri amaçlarına uygun olarak geliştirilecektir. 
Yüksek islâm Enstitülerini, :lmî seviye ve akade-
demik haklar bakımından, diğer yüksek okulların 
hak ve imkânlarına kavuşturacağız. 

ÜNİVERSİTE O L A Y L A R I 

Haldi istekler - Haksız Boykot ve işgaller : 
Kitap, burs, yurt, ders programları, imtihan 

usulleri, üniversite kanununun ıslâhı gibi konular
daki haili istekleri, partimiz olumlu karşılamış ve 
bunların yerine getirilmesi için yardımcı olmuştur. 
Bursların arttırılması, yurtların genişletümesi, yeni 
yurtlar açüması, kitapların ucuz fiatla satılması ile 
ilgili konularda Güven Partisi Grupları Millet Mecli
sine faydalı kanun teklifleri yapmıştır. Ancak, solcu 
partilerin işe karışmasiyle, isteklerin mahiyeti, hede
fi ve istikameti tamamiyle değişmiştir. 

1968 Haziran'ından bu yana, üniversitelerde ve 
yüksek okullarımızda boykot, işgal ve tahrip olay
larını başlatanlar, genellikle, Türkiye işçi Partisine 
bağlı sosyalist dernekler üe, CHP'nin üniversiteler
de kurduğu (Sosyal Demokrasi Dernekleri) mensup
larıdır. T ÎP ve CHP'ye bağlı öğrenci kuruluşlarının, 
geçen yıldan beri, bazan ayrı ayrı, bazan da işbirliği 
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halinde giriştikleri boykot, işgal ve benzeri hareket
ler, sonunda, tamamiyle komünist veya anarşist un
surların idaresine geçmiştir. Üniversite duvarlarına 
komünist ihtilâlcüerin resimleri asılmış, Sovyet Rus
ya'da kullanılan işaretleri çizilmiştir. 

Güven Partisi, marksist - leninist hareketlerin 
hedeflerini zamanında teşhis ederek, Türkiye'yi kızıl 
bir ihtilâle sürüklemek isteyenlerin karşısına dikil
miştir. Bugün üniversite senatosu öğretim üyelerinin 
ve yardımcılarının çoğunluğu ve gençlerin çok büyük 
bir kısmı, hâdiselere bizim koyduğumuz teşhisin isa
betini kabul etmiş bulunmaktadm. 

«Islâhata» Evet, «Anarşiye» Hayır : 

— Güven Partisi, her alanda olduğu gibi, eğitim 
alanında da ciddî ıslâhata «evet»; anarşiye ve düzen 
yıkıcdığına «hayır» demektedir. 

Büyük milletimiz anarşiden nefret ediyor. Dün
yanın bugünkü şartlan, Türkiye'de millî bütünlüğün 
ve huzurun korunmasını, daha da önemli bir hale ge
tirmiştir. 

Mustafa Kemal Türkiye'sinde, hele o büyük mil
liyetçinin admı kullanarak, Lenin Rusya'sından ve
ya komünist Çin'den ilham alan oyunlar sahneye ko
namaz. 

Molotof bombası savuran, yabancı ideoloji hiz-
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metinde bir avuç sözde öğrenciye, suç islemek hür
riyeti verilerek, okumak, öğrenmek ve yetişmek is
teyen gerçek öğrencilerin en tabii hak ve hürriyet
lerinin çiğnenmesine seyirci kalınmaz. 

Mületimizin hürriyetine ve millî varlığa kaste
den davranışlara, (artık yeter) demenin zamanı gel
miştir. Hürriyetsiz otorite, zulüm doğurur. Otoritesiz 
hürriyet de anarşiye ve sonunda zulme yol açar. 

— Adalet Partisi iktidarı, Türkiye'de huzuru 
tehdit eden tehlikeler karşısmda, daima yetersiz kal
mıştır. Eğitim alanında gerekli ciddî ıslâhatı yapa
cak kudretten, dinamizmden ve çalışma gücünden 
mahrum olduğunu göstermiştir. Plânda açıkça yer 
alan tedbirler, kâğıt üzerinde, sahibsiz bırakümıştır. 
İktidarın, Meclis tatilinden önce, mutlaka çıkaraca
ğını vaadetiği, üniversitelerimiz ve yüksek okulları
mızla ilgili, önemli kanunların yüzüstü bırakılması, 
memlekette lüzumsuz gerginliklere ve huzursuzluk
lara yol açmış ve kışkırtıcılara aradıkları fırsatı ver
miştir. 

— Gelişen olaylar, Güven Partisinin ıslahatçı, 
milliyetçi ve akücı tutumunun, ne kadar isabetli ol
duğunu, hergün daha çok ortaya koymaktadır. 

Her türlü ıslâhata karşı koymaktan nasıl hayır 
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gelmezse, solcu siloganlaruı ardında gizlenen sapık 
ve yıkıcı davranışlardan da, millete hayır gelmez. 
Türkiye'yi yüzyıllarca geriye götürmek isteyen ga
filler de, Türkiye'yi sol maceraya sürüklemek isteyen 
yıkıcılar da, karşılarında hür demokratik rejime bağ
lı, milliyetçi, manevî değerlere saygılı, gençlik çoğun
luğunu ve millî iradenin kalesini bulmalıdırlar. 

— Güven Partisi, siyasî partilerin üniversiteler
den ellerini çekmelerini ister. 

— Üniversite öğretim üyelerinin, ayni zamanda 
siyasî partilerin yönetim kurullarında günlük faal 
politika ile uğraşmalarını doğru bulmuyoruz. Bu ko
nudaki anayasa hükmünün gözden geçirilmesi lüzu
muna inanıyoruz, öğretim üyeleri araştırma kurul
larında görev alabilirler. Fakat bir taraftan üniversi
tede «tam gün çalışma» protestoları düzenleyen bazı 
öğretim üyelerinin bütün günlerini parti merkezlerin
de günlük politika ile uğraşarak geçirmeleri yersiz
dir. Siyasî konularda söz, yazı ve fikir hürriyetini 
kullanmakla, fiilî politika ayrı şeydir. 

Spor : 

— Sıhhatli bir kuşak yetiştirmek için, sporu bir 
eğitim vasıtası olarak ele almak lüzumuna kaniyiz. 
Spor yapabilecek yaşta olanları, seyirci olmak du
rumundan kurtararak, spor faaliyetine katmak lâ-
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•/imdir. Bu sebeple, okul ve halk sporuna öncelik ver
mek kararındayız. 

— Güreş gibi millî spor dallarına büyük önem 
vereceğiz. 

— Spor tesislerini bütün yurt sathında, tamam
lamak ve geliştirmek amacımızdır. Amatör sporcu
luğu bütün yurt köşelerine ulaştıracak tesisler ku
rulmasına çalışacağız. 

SAĞLIK İŞLERİMİZ 

— Sağlık politikasında temel ilkemiz, vatandaşı 
hasta olduktan sonra tedavi etme yerine, hastalık
tan korumaktır. Bu sebeple, koruyucu hekimliğin, 
ön plânda, ele alınmasını gerekli görüyoruz. 

— Herkesin ruh ve beden sağlığı içinde yaşaya-
bümesini ve sağlık hizmetlerinden yararlanmasını te
min etmek amacımızdır. 

— Şehir ve kasabalar gibi, köylerde yaşayan 
vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanma
larını mümkün kılacak bütün tedbirleri almak kara
rındayız. Hastanelerde fakir vatandaşlardan para 
alınması sonucunu doğuran tatbikatı kabul etmiyo
ruz. Hastanelerde vatandaşın eziyet çekmesini ve hor 
muamele görmesini önleyecek bir araştırma Önerge
sini G. P. Meclise vermiştir. 
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— Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu içinde 
meydana çıkan tatbikat aksaklıklarım gidererek, bu 
teşkilâtın görevlerini başarı ile yerine getirmesine 
ilişkin tedbirleri, eksiksiz olarak, almağa kararlıyız. 

— Büyük masraflarla kurulan sağlık ocakların
da ve sosyalizasyon bölgelerindeki hastahanelerde 
doktor bulunmaması, üzüntü verici bir olaydır. Dok
torsuz sağlık ocağı israftan başka bir şey değildir. 
Bu derde, kesin olarak, çare bulunmalıdır. Doktorsuz 
sağlık ocağı, ebesiz köy bırakılmamalıdır. 

— Sosyalizasyon bölgesinde çalışanlara sağla
nan malî imkânlar, sonradan çıkan kanunlarla, tesir
siz hale getirilmiştir. Sosyalizasyon bölgelerinin he
kime kavuşturulması için, bu durumun süratle dü
zeltilmesine ihtiyaç vardır. 

— Hastahanelerdeki yatak sayışım, ihtiyacı kar
şılayacak bir seviyeye çıkarmak amacımızdır. 

— Memleket ölçüsünde bir sağık sigortası ku
rulması hedefimizdir. Bunun haznr.k çalışmalarına 
başlanması zamanı gelmiştir. 

— Türkiye'de imâl edilen veya ithâl edilen ilâç
ların, ciddî ve tesirli bir kontrole tabi tutulması ve 
ilâç fiatiarınm makûl bir seviyede tutulması, mem
leket sağlığı için, büyük fayda sağlayacak bir hiz
met olacaktır. 
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GELİŞMEĞE MUHTAÇ BÖLGELER 

— Güven Partisi, yurdumuzun sosyal ve kültürel 
bakımlardan nisbeten geri kalmış bölgelerinin kal
kınmasını, adaletin ve millî bütünlüğün icabı saymak
tadır. 

Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ile Orta 
Anadolu'muzun ve Karadeniz'in bazı kesimlerini içi
ne alan yurdun gelişmeğe muhtaç bölgelerine, eğitim 
ve sağlık imkânlarının, çeşitli kamu hizmetlerinin ve 
iktisadî yatırımların, öncelikle ulaştırılması, temel 
hedeflerden biri olarak G. P. programına girmiştir. 

— Doğu Anadolu ve gelişmeğe muhtaç bölgele
rimiz, yıkıcı ve bölücü kışkırtma edebiyatı ile değil, 
ciddî ve yapıcı tedbirlerle kalkmabilir. 

G. P. bu konuda sadece söz söylememekle kal
mamış ciddî kanun teklifleri hazırlayarak Milılct Mec
lisine sunmuştur. 

Doğu illerimizi ve memleketimin gelişmeğe muh
taç diğer köşelerini süratle kalkındırmak için, herşey-
den evvel, konuya, Türkiye'mizin ve azız milletimizin 
b'rliğini korumak ve kuvvetlendirmek açısından 
bakmak lâzımdır. 

— Fert başına gelir, eğitim imkânları, doktor 
sayısı, sanayileşme derecesi, tarım tekniği, ulaştır
ma imkânlan bakımından yurdumuzun diğer bölge-
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lerinden daha fakir durumda olan bu bölgeler için 
harcanan gayretleri yeterli görmüyoruz. Gelişmeğe 
muhtaç 22 ilimize devletçe yapılan yatırımlar, 1968 
yılında, tüm devlet yatırımlarının % 15 ini aşma
mıştır. Halbuki bu illerimizde yaşayan nüfusun ora
nı % 24 dür. Demek ki, bu bölgelere yapılan yatırım 
mesafeyi kapatmağa yetmek şöyle dursun, mesafe
yi daha da açacak yetersiz bir seviyededir. 

Gerektiği kadar teşvik görmediği için bu bölge
lere özel teşebbüs gitmemektedir. Tersine bu bölge
lerden yurdumuzun diğer bölgelerine sermaye ve te
şebbüs gücü hicret etmektedir. Bu hicreti önleyecek 
ciddî tedbirler alınmalıdır. 

— Güven Partisi, gelişmeğe muhtaç bölgelerimi
zin daha fazla fakirleşmesini önlemek ve bölgelerara-
sı dengeyi süratle kurmak amacıyla «gelişmeğe muh
taç bölgeler» için, ayn bir K A L K I N M A ve YATIRIM 
BANKASI kurulmasını teklif etmiştir. 

(Gelişmeğe Muhtaç Bölgeler Kalkınma ve Ya
tırım Bankası), bütün imkânlarını yahuz mahrumi
yet bölgelerinde yapılacak yatırımlar ve kurulacak 
tesisler için kullanacaktır. 

— Su, enerji, yol, her derecede okul, sağlık te
sisleri, fabrikalar, hayvan ürünlerini değerlendire
cek çeşitli tesislerin yapılmasında bu bölgelere ön
celik tanınması yolundaki plân hükümleri kâğıt üs-
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tünde bırakılmayarak, mutlaka gerçekleştirilecektir. 

— Gelişmeğe muhtaç bölgelerin tabi kaynakla
rım ve gelişme imkânlarım en iyi şekilde değerlendir
mek üzere, «Bölge Plânlaması» yapılacaktır. 

— Doğu Anadolu'da kurulacak sanayi tesisleri
nin komşu ülkelere ihracat yapması için gerekli ted
birler alınacaktır. 

— Banka sistemi, bugün gelişmeğe muhtaç böl
gelerden topladığı mevduat kadar bu bölgelerde kre
di dağıtmamaktadır. Tersine bir kredi akımı vardır. 
Bu durumu düzelterek kredi akımını gelişmeğe muh
taç bölgelere doğru yöneltecek tedbirler alınacaktır. 

— Bölgede asayişin, can, mal ve çalışma güven
liğinin tam olarak sağlanması için, idari tedbirler ya
nında, gerekli iktisadî tedbirlerde ihmal edilmeye
cektir. 

— Güven Partisi, kurulduğu günden beri, ge
lişmeye muhtaç bölgelere en vasıflı, yapıcı, çalışkan 
devlet memurlarının gönderilmesi; mahrumiyet böl
gelerinde başariyle çalışanların maddî ve manevî ba
kımdan mükafatlandırılması görüşünü savunmuştur. 
Bu bölgeler, ceza ve sürgün yeri değil, en seçkin ida
reciler için şerefi hizmet yeri sayılmalıdır. 

— Bir cümle ile, Güven Partisi, her konuda ve-
her alanda, gelişmeye muhtaç bölgelerin hakkını ve
recektir. 
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MALÎYE, BÜTÇE VE VERGÎ 

Vergi Politikası : 

— Güven Partisi, devlet giderleri ve yatırımla
rını karşılamak üzere alınan vergilerin, herkesin ma
lî gücüne uygun olmasını, sosyal devlet ilkesinin 
başta gelen icaplarından saymaktadır. 

Vergi adaletini sağlayacağız : 

— Vergi sistemimizin, vergi yükünü fertler ve 
zümreler arasında âdil bir surette dağıtacak bir bün
yede olmasını istiyoruz. Doğrudan doğruya vergi 
ödeme gücüne hitab eden vergilerle vasıtalı vergiler 
arasında, vergi adaleti ile iktisadî icapları bağdaştı
ran, ölçülü bir nisbet kurmaya çalışacağız. 

— Vergi sistemimiz, millî gelirdeki artışları, sık 
sık kanun değişmesine ihtiyaç olmadan kovalayabi
lecek bir esnekliğe kavuşturulacaktır. 

— Vergi sistemimizin, tasarruf ve yatırımları 
teşvik etmesini sağlayacağız. 

— Esnaf ve küçük sanatkârlarla, çiftçi vatan
daşlarımızı külfetli defter tutma usullerinden kurta
rarak; bunun yerine, götürü usûllerle vergilendirme 
yoluna geçmeyi memleket gerçeklerine uygun sayı
yoruz. 
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— Vergi dairelerinin daha verimli bir şekilde 
çalışabilmelerini sağlamak üzere, geniş ıslâhat tedbir
leri alınacaktır. 

— Vergi kontrol teşkilâtı kuvvetlendirilerek, 
murakabenin müessiriyeti arttırılacak ve vergi kay
bının önlenmesine çalışılacaktır. Dürüst mükellefleri 
haksız rekabetten ve ağır vergi ödemekten kurtar
manın yolu budur. 

— Vergi kazasını yeniden düzenleyeceğiz. 
— Malî durumları son derece bozuk olan ve bir 

çok zaruri masraflarını büe karşılayamayacak du
ruma düşmüş bulunan mahallî idarelerin bu acıklı 
durumuna çare bulacağız. Plânm bu konuda öngör
düğü ve bugünkü iktidar tarafından bir türlü yürü
tülememiş olan tedbirleri uygulayacak ve malî tev-
zin kamumun çıkaracağız. 

— Tasarruf bonolarını derhal kaldıracağız. 

— Adalet Partisi iktidarının, saydığımız bu ıslâh 
tedbirlerinden kaçmış olmasının zararı büyük olmuş
tur. AP iktidarı, plânın gösterdiği doğru ve ilmî ted
birlere el sürmemiş, bütçe açığını kapatmak üzere, 
maliyetleri arttıracak, hayat pahalılığını ve geçim 
şartlarını ağırlaştıracak vergi zamlarına başvurmak 
yolunu tutmuştur. 

— Güven Partisi, kalkınma plânına aykırı ve ik-
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tisadî tesirleri bakımdan zararlı olan bu zamları ka
bul etmemiştir. Ihmıal ve israfların cezasının, esasen 
geçim sıkıntısı içinde bulunan vatandaşa çektirilme
sini hiçbir zaman tasvib etmeyeceğiz. 

BÜTÇELERİMİZ : 

— Devlet bütçesini plânlı kalkınmanın etkili bir 
vasıtası sayıyoruz. Bu itibarla, bütçelerimizin gerek 
hazırlanmasında, gerek uygulamasında plân esasları
na uyulmasını gerekli görüyoruz. 

— Bütçe rakamlarının toplam olarak büyüme
siyle övünmek, bize göre bir anlam taşımaz. Bütçe
lerde gelişmeyi sağlayacak hizmetlere ve yatırımlara 
ayrılan ödeneklere bakmak lâzımdır. Kalkınmamızı 
gerçekleştirmek için, bütçelerimizde her yıl, kamu 
gelirlerinin, artan oranda, yatırımlara ayrılması ve 
carî harcamalardaki artışın ise, sınırlı tutulması icab 
eder. 

— Kalkınma plânımız, bu prensipten hareket 
ederek kamu yatırım harcamalarının yılda, % 10,3 
oranında artmasını; buna karşılık, carî harcamaların 
daha yavaş bir tempo ile, % 8,5 oranında, büyüme
sini emretmiştir. Bütçelerimizin daha yapıcı ve ya
tırımcı bîr hale gelebilmesi için bu esasa riayet olun
ması gerekir. Halbuki, son yıllarda hükümetin getir
diği bütçeler bu nitelikte olmamıştır. Yatırım giderle
ri, plân tannnnJerinin ve hedeflerinin altında kalır-
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kem, carî harcamalar bu hedefleri aşmıştır. Adalet 
Partisi iktidarı, 1965 seçim beyannamesonde (yüksek 
masraflı ve maliyetli bir bütçe politikasına son ver
mek azmindeyiz) yolundaki taahhüdünü yerine getir
memiş ve ters yolda bir masraf politikası yürüte
rek, carî masrafları alabildiğine yükseltmiştir. Carî 
harcamalardaki plân dışı artışlar, iktisadî gelişme ile 
ilgili harcamalar da değildir. A.P . iktidarının bu tu
tumu, israfcıdır. 

— Güven Partisi, ciddî tedbirlerle, plân dışı carî 
masraf artışına son vermek azmindedir. Aksi halde, 
milletimizin yatırımlara harcamak üzere ayırdığı kıt 
kaynaklar, faydasız şekilde tüketilmiş olacak ve bu
nu karşılamak üzere vatandaşlara yeni vergiler veya 
zamlar yüklemek mecburiyeti doğacaktır. 

— Güven Partisi, Devlet idaresinde israfa son 
vermeğe kararlıdır. 

Devlet idaresinde zaman israfına, insan gücü is
rafına, para istafma, zaruri olmayan tören, ziyafet, 
gezi, resmî araba saltanatına son vermek şarttır. 
Kalkınma çabası içinde bulunan bir devlet, resmî ha
yatta her türlü debdebe ve israfı kaldırıp, sadeliği 
ve verimliliği hâkim kılmak zorundadır. G. P. bu 
konuda da Meclise bir araştırma önergesi vermiştir. 

Kısır ve verimsiz harcamaların ölçüsüz şekilde 
artması önlenmeli, yatırım ödeneklerinin gerçekten 
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yerli yerine sarfedilmesi sağlaıımalıdır. Kalkınmamı-
zın kaderi, bu alanda gösterilecek başarıya bağlıdır. 

Bütçe Açıkları : 

— Bütçe açıklarının tehlikeli şekilde büyümesini 
endişe ile karşılıyoruz. 

Son dokuz yıl içinde, sadece 1963 ve 1967 yıl
larında Devlet bütçesi açıksız kapanmıştır. Son yıl
ların birikmiş bütçe açıklarının tutan 4 milyarı aş
mıştır. 

iktisadî istikrarm dikkatle korunmasına muhtaç 
olduğumuz bir devrede, bütçe açıklarının büyümesi, 
bir yandan kalkınmamızı engellemekte, öte yandan 
hayat pahalılığmı ve geçim darlığı çeken yurttaşları
mızın yükünü arttırmaktadır. 

— Bütçe açıklarım üst üste birikmesinin yarat
tığı diğer bir sıkıntı da, hazine borçlarının kabarması 
yüzünden, ödemelerin zamanında yapılamaz hale gel
mesidir. Son yıllarda, devlet hesabına yaptığı inşa
atın, gördüğü hizmetin, sattığı malm karşüığını za
manında alamayan vatandaşlar, bu yüzden çok sı
kıntı ve bazen çaresiz durumlara düşmüştür. 

— Kabaran bütçe açıklarının yarattığı diğer bir 
tehlike, enflâsyon tehlikesidir. Açıkların Merkez 
Bankası kaynaklarından piyasaya yeni para çıkarıl-
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mak suretiyle karşılanmasının, bizi götüreceği çık
maz yol bu olacaktır. 

— Gerçek ve dengeli kalkınmanın ancak istik
rar içinde gerçekleşebileceğine inanan Güven Parti
si, bütçe açıklarını ciddî tedbirlerle ortadan kaldıra
rak memleketi denk bütçelere kavuşturmayı vazife 
bilmektedir ve bunu başaracaktır. 

İKTİSADÎ D E V L E T T E Ş E K K Ü L L E R İ : 

— İktisadi devlet teşekküllerimizin gerek işletme 
zararları, gerekse yatırım finansmanı açıkları sebe
biyle, bütçeye yük olmakta devam etmelerini doğru 
bulmamaktayız. 

Bir hesaba göre, 50 müyar, diğer bir hesapa gö
re, 100 müyar lira tutarında bir millî varlığa sahib 
olan kuruluşların, elde edecekleri kârlarla, devlet büt
çelerine destek olmaları gerekirken, yeni yatırımla
rı ve hatta işletme zararlarını karşılamak için dev
let bütçesine yük olmaları, üzerinde önemle durul
ması gereken bir mesele halindedir. Devlet demir 
yollan, kömür işletmeleri, şeker fabrikaları ve Sü-
merbank'm 1968 yılı için tahmin edilen açığı 1 milyar 
273 milyon, 1969 yılı için tahmin edilen açıkları 1 mil
yar 755 milyon liradır. 

Gittikçe büyüyen bu açıklar, endişe verici olma
ğa başlamıştır. 1964 yılında kabul edilen 440 Sayılı 
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Kanun, iktisadî devlet teşekküllerini kârlılık ve verim
lilik esasına göre çalışmasını hedef tutuyordu. Bu 
kanunla, iktisadî devlet teşekkülleri lüzumsuz siyasî 
müdahalelerden uzak kalacak, siyasî kayırma, par
tizanlık hastalığından kurtulacaklardı. Bu kuruluşla
rın başmda kabiliyetli insanlar bulunacak, muhasebe, 
istatistik, araştırma, sevk ve idare personel işleri 
çağdaş işletmecilik icaplarına uygun bir hale getiri-
lecekdi. 

Kanunun emrettiği yemden düzenleme ismi, 
Adalet Partisi iktidarı, yürütüp sonuca götüreme-
nıiştir. Bu teşekküller, gün geçtikçe birer partizan
lık yuvası haline gelmişlerdir. 

Müdahaleler ve kötü idare yüzünden kaynak ya
ratması beklenen teşekküller, kaynak yutan filler 
haline gelmiştir. Bu durum ve tutumun kalkınmamı
zı engelleyeceğine ve kaynaklarımızın israfına yol 
açacağına şüphe yoktur. 

— İktisadî devlet teşekküllerinde süratle ger
çekleştirilmesi gereken ve iyi niyet, bügi ve enerji is
teyen İslâhatı Güven Partisi başaracaktır. 

Fiat İstikrarı .* 

— Gerçek ve dengeli bir kalkınma için, fiat is
t ikam şarttır. Kalkınma plânımızın hedeflerinden 
biri de, iktisadî istikrarın sağlanmasıdır. Fiat dal
galanmaları, ekonominin dengesini bozmamalıdır. 

95 



Fiat dalgalanmaları artar ve genel fiat seviyesin
deki hızlı artışlar önlenmezse iktisadî gelişme yavaş
lar, millî gelirin esasen âdil olmayan ve ıslâha muh
taç bulunan dağılımı daha da adaletsiz bir hale ge
lir, bölgeler ve sektörler arasında gelir dağılımın
daki dengesizlik büyür, ihracat güçleşir ve milleti
mizin kıt kaynaklarının kullanılmasında israfa yol 
açüır. 

— Memleketimizde, plândan önceki döneme gö
re, nisbî bir fiat istikrarı vardır, denilebilir. Türki
ye'nin yeniden dörtnal bir enflâsyona kapılmasını, 
kalkınma plânlarımız önlemiştir. Ancak, Türkiye, fi-
atlaruı devamlı surette arttığı bir memleket olmak
tan kurtulamamıştır. Resmî rakamlara göre, fiat-
lar, dört sene içinde r/c 25 ten fazla yükselmiştir. 
Bu, paramızın dört yıl içinde, değerinin dörtte birin
den fazlasını kaybettiği anlamına gelir. 

Fiat Artışlarının tesirleri ve Hayat Pahalılığı : 

— Sürekli fiat artışlarını her alanda zararlı so
nuçları kendisini göstermektedir. 

Sürekli fiat artışlarının sonucu olarak Türkiye'
de hayat pahalılığı süratle artmakta ve geçim zor
lukları büyümektedir. 

Resmî ağızlar, istedikleri kadar hayat pahalılığı 
yoktur desinler, bugün büyük vatandaş kütleleri ha
yat pahalılığından, geçim darlığından şikâyetçidir ve 
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ıstırap çekmektedir. Genel fiat seviyesindeki artışla
rın, hayat pahalılığını arttırmaması için, son yıllarda 
iktidarlar lüçbir ciddî tedbire başvurmamışlardır. 
Geçim sıkıntısı bu yüzden afet haline gelmiştir. Sü
rekli fiat artışları, işçi ve memur ve personel ücret
lerine yapılan zamları tesirsiz hale getirmiştir. Çoğu 
zaman mahsulünün değerini tam olarak elde edeme
yen köylü vatandaş, çarşı pazarda satın aldığı mal
ların fiat mm durmadan yükp 'diğini görmektedir. 

Fiyat artışlarının sanayi ve ihracata da olum
suz tesirleri olmaktadır. 

Fiatlar genel seviyesindeki sürekli artışların ve 
hükümet tedbirlerinin bir sonucu olarak artan ham 
madde fiatları. sanayide maliyetleri yükseltmekte
dir. 

Ayni sebeple ihraç malı tarım ürünlerinin mali-
yetlesi de artmakta ve bu durum, tarım ürünlerine 
ve sınaî mamulere dış pazar bulunmasını zorlaştır
maktadır. 

— Tarım ürünlerindeki maliyetin bu maddelerin 
ihraç fiatlanna yaklaşmış olması, şimdiden, köylü
müzü perişan bir duruma sokmuştur. 

Fiat istikrarının korunmayışmın bir diğer neti
cesi de, ticaret açığının büyümesidir. 

— Dörtnal şeklinde olmasa bile, sürekli fiat ar
tışları, zamanla enflâsyoncu b r baskı tesiri meydana 
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getirmiş ve bizi müzmin bir enflâsyon dönemine sok
muştur. 

— Fiat artışlarını sürekli bir hale gelmesi bir 
noktada, paramızın dış değerinde, yeni bir ayarlama 
yapılmasını zorumlu hale getirebilir. îyi düzenlenme
diği takdirde bunun da getireceği yeni zararları var
dır. 

Güven Partisi, bütün bu ihtimalleri önceden gör
müş ve gerekli uyarmaları zamanında yapmıştır. 

Karaborsa ve istikrar : 

— Fiat istikrarsızlığının zararlı sonuçlarından 
bir diğeri de, karaborsadır. Memleketimizde ihtiyaç 
maddelerinden veya ham maddelerden bîr kısmının 
karaborsaya düştüğü sık sık görülen ve bakıma alışı
lan olaylar haline gelmiştir. Bunların bir kısmı da, 
hükümetlerin yanlış ve isabetsiz kararlarından doğ
maktadır. 

— Güven Partisi, fiat istikrarının sağlanmasını 
sürekli ve dengeli kalkınmanın şartı olarak görmek
tedir. Bu itibarla haksız fiat artışlarını önleyecek 
temel tedbirleri alacaktır. 

— Açık bütçe ve enflasyoncu para ve kredi 
politikasına son verilecektir. Dış ticaret ve dış öde
meler açıklarının azaltılması için köklü tedbirler alı
nacaktır. 

— ı Karaborsaya asla müsade edilmeyecektir. 
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x i i rk parasının içerde ve dışarda değeri korunacak, 
paramız itibarlı ve her yerde aranan bir para haline 
gelecektir. 

Kredi Politikamız : 

— iktisadî faaliyetin mühim bir unsuru ve kal
kınmamızın etküi bir vasıtası saydığımız kredi ko
nusuna, Güven Partisi, programında önemli bir yer 
verilmiştir. Programımız, gelişme halinde bulunan 
memleketimizde takib edilmesi gereken gerçekçi bir 
kredi politika sı nm esaslarını getirmiştir. 

— Türkiye'de kredi hacminin yıldan yıla art
mış olmasına rajınen, kredi konusunda şikâyetler 
eksilmemiştir. 

Memleketimizde, 

Kredi yetersizdir : 
Kredinin dağılışı adaletsizdir. 
Kredi pahalıdır. 

— Son beş yü içindeki artışlara rağmen, kredi 
genişlemekte olan ekonominin ihtiyacım karşılaya
cak bir seviyeye ulaşmamıştır. Ekonomi ve iş hac
mindeki büyüme, sermaye darlığı sebebiyle, krediye 
olan ihtiyacı daha büyük ölçüde artırmaktadır. 

Kredmin, ihtiyacı karşılayamamasmı bir sebe
bi de, sektörler arasında iyi dağılmamasıdır. Tarım, 
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sanayi, turizme ayrılan krediler çok yetersizdir. Yur
dumuzun gelişmeğe muhtaç bölgelerinde, kredi, daha 
yetersiz haldedir. Kredi imkânlarının yurt sathına 
dağılışında açık adaletsizlik göze çarpmaktadır. Ge
lişmeğe muhtaç bölgelerde vatandaşların bankalara 
yatırdığı mevduat bile o bölgelerde kredi olarak da
ğılmamaktadır. 

— Kredi meselesine süratle çözüm yolu bulaca 
ğız. İmkânlarının, ekonomiye en yararlı şekilde kul
lanılmasının tedbirlerini alacağız. 

Tanınırı ve sanayiin ihtiyaçları ön plânda tutu
lacaktır. 

— Kredinin daha çok ürethne dönük hale gel
mesini sağlayacağız. 

— Kredi dağrtmmda partteaabğa ve kayırma. 
poM(ikasına son vermek azm'ndeyiz. 

— Kredinin ucuzlatılmasını zaruri görüyoruz. 
Kredi hacminin arttırılması, kredi kaynağının büyü
mesine bağlıdır. Kredinin sağlam kaynaklara ve 
mevduata dayanması lâzımdır. Bu sebeple, mevdua
tın arttırılmasına çalışacağız. 

— Bankalarca mevduat sahiplerine verilen faiz
lerin mevduatı teşvik edecek bir sev'yeye çıkarılması 
şarttır. 

— Bankalarımızın büyük merkezlerde toplanma
sını doğru bulmuyoruz. Kredi dağılışmdaki adaletsiz-
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İlkleri önlemek üzere, banka şubelerini yurdun her 
köşesine yaymak gerekmektedir. 

— Kredinin ucuzlatılması para maliyetinin dü
şürülmesine bağlı olduğu için, bankacılığımızda bu 
bakımdan ıslâhat yapılmasına ihtiyaç görüyoruz. 

Memleketimizde sermaye piyasanın düzenlen
mesi kesin bir ihtiyaç haline gelmiştir. Tasarrufların 
sermaye piyasasına akmasını sağlayacak emniyet 
şartlarını geliştireceğiz. 

Sermaye piyasasımn düzenlenmesi, küçük tasar
rufların değerlendirilmesine ve yatırım ve işletme kre
dilerinin daha kolaylıkla ve daha ucuz olarak sağ
lanmasına imkân hazırlayacaktır. 

— İkinci kalkınma plânının ek finansman ihti
yacı, ne kamu sektörü ne de özel sektör için henüz 
karşüanmamâştır. Bu durum, sermaye piyasasımn 
süratle düzenlenmesini daha da zarurî hale getirmiş
tir. Ek finansman ihtiyacı karşılanmadığı takdirûc, 
120 müyar olarak hesaplanan yatırımların plân dö
neminde gerçekleşmesi mümkün olmayacak ve bu he
sap kâğıt üzerinde.kalacaktır. 

— Sermaye, piyasasının emniyet unsurlarından 
biri sayılan serbest hesap uzmanlığı müessesesinin 
kurulmasını da geciktirilmesi caiz olmayan işler ara
sında görüyoruz. 
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Halka Açık Anonim Şirketler : 

— Sermaye piyasasının kurulması ile halka 
açık anonim şirketlerin kurulup gelinmeleri imkânı 
doğacaktır. Halka açık anonim şirketlerin teşvik e-
dilmesi, harekete getirilecek küçük tasarrufların 
ekonomide en faydalı şekilde kullanılmasını mümkün 
kılacağı gibi, küçük ve orta gelirli vatandaşlarımı
zın hür teşebbüs düzeni içinde iktisadi teşebbüslerde 
pay sahibi olmalarım sağlamak suretiyle millî geli
rin daha ahenkli bir surette dağılmasına yardım ede
cektir. 

Kalkınma Bankaları : 

— özel teşebbüsün yatırım ve işletme kredisi 
ihtiyaçlarının karşılanması için özel yatırım bankacı
lığın] teşvik kararındayız. Bu bankalar, özel teşeb
büsün sanayi, madencilik, gemi inşaatı, turizm gibi 
alanlardaki yatırım faaliyetlerim ve özel yatırımla
rın yurdun gelişmeğe muhtaç bölgelerine yönelmesi
ni kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. 

MESKEN DAVAMIZ, KÖV MESKENLERİ , 
ŞEHİRLEŞME : 

Mesken : 

— Güven Partisi,her Türk ailesinin sağlam ve 
sağlık şartlarını haiz bir meskene kavuşmasuu ister. 
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Bu amaçla, devletin dar gelirli vatandaşları, sağlık 
şartlarına uygun konutlara kavuşmak için tedbirler 
almasmı gerekli görüyoruz. 

— Konut ihtiyacının iyi ve yeterli bir şeküde, 
karşılanması, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi 
da hızlandıracaktır. 

— Sosyal konut yapmak amacıyle kurulan koo
peratiflere uzun vadeli ve düşük faizli krediler sağla
nacak ve bunlara kamu kuruluşları eliyle plân ve pro
je yardımı yapılacaktır. 

— İmkânları sınırlı aileler için, devlet kontrolü 
altında, taksitle satılmak üzere belli standarta bina 
yapmak amacı ile kurulacak olan şirketleri teşvik e-
deceğiz. 

Gecekondu : 

— Hızlı nüfus artışı şehirleşme, şehir çevreleri
nin gittikçe genişleyen gecekondu kuşaklarıyle sarıl
masına yol açmıştır. Bu durumun önemini takdir 
eden Partimiz, programında gecekondu konusuna 
önemli bir yer ayırmış ve gerçekçi bir gecekondu poli
tikası tesbit etmiştir. 

— Gecekonduların tapulu sosyal konut haline 
getirilmesi-ne çalışacağız. Gecekonduların sosyal ko
nut haline getirilmesinde (kendi evini yapana yar
dım) esasına göre, plân, proje ve ucuz yapı malze-
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mesi yardımları yapılacak ve geniş kredi kolaylık
ları gösterilecektir. 

— Gecekondu alım ve satım ve kiralanması, ge
cekondularda oturanların menfaatlarını koruyacak 
şekilde düzenlenecektir. 

— Gecekondu bölgelerine yol, içme suyu, kana
lizasyon, elektrik ve otobüs gibi belediye hizmetleri
nin götürülmesine ve bu bölgelerin okul, karakol, 
P T T gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verüe-
cektir. 

Köy Meskenleri : 

— Köylerde 1965 sayımına göre, konut sayısı 
3,5 milyondur. Köylerimizde 2,7 nüfusa bir oda düş
mektedir. Köy konutlarımızın anoak yarısı sağlam
dır. Bu durumu gözönünde bulunduran partimiz, 
köylerde mesken meselesinin öncelikle halledilmesi 
kararındadır. 

Köylerde, mahallî malzeme üe inşa edilecek mes
kenler için, bölgelerin özelliklerine göre çeşitli tip
teki standart projeleri devlet hazırlayacaktır. 

— Köy meskenlerinde kullanılacak çimento, de
mir, kereste, cam gibi malzemenin ucuz fiatla sağ
lanması için gereken tedbirler alınacaktır. 

— Köylerde (kendi evini yapana yardım için) 
kurulacak fona Devlet bütçesinden, il özel idareleri 

104 



bütçelerinden her yıl 300 milyondan aşağı olmamak 
üzere ödenek ayrılacaktır. 

Şehir ve kasabalarımızın meseleleri : 

— Hızlı nüfus artışının ve sanayileşmenin tabii 
bir sonucu olarak Türkiye'mizde şehirleşme hare
keti hızlanmıştır. Hızlı şehirleşme, şehirlerin dü
zenli gelişmesini zorlaştırmakta ve düzensizlikler ya
ratmaktadır. 

— Şehirlerin düzenli bir surette gelişmelerini 
sağlamak üzere, imâr plânlan süratle tamamlanacak 
ve bu plânlan uygulayacak teşkilât kuvvetlendirile
cektir. Bu konudaki yolsuzluklar kesinlikle önlene
cektir. 

— Şehir ve kasabalarımızın yol, su, elektrik, 
kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinin yaptiması veya 
tamamlanması için belediyelerimize devletçe yapıl
makta olan malî ve teknik yardim genişletilecek ve 
arttırılacaktır. 

StYASÎ H A K L A R I N İADESİ : 

Siyasî hakların iadesine samimiyetle tarafta
rız Güven Partisi, Siyasî mahkûmiyetlerin doğurdu
ğu ıstırapları ortadan kaldırarak huzura ve milîî bü
tünlüğe yardımcı olmayı, her türlü art düşüncelerden 
uzak şekilde istemiştir. Bu konuyu siyasî oyun vası-
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tası yapmadık. Doğru bildiğimiz yolda yürümeğe de
vam edeceğiz. 

DIŞ POLİTİKA ve MİLLİ G Ü V E N L İ K : 

— Güven Partisi milliyetçi bir partidir. Güven 
Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığım ve 
toprak bütünlüğünü her düşüncenin üstünde tutar. 
Biz, Türk devletini dünya milletleri ailesinin eşit ege
menlik haklarına sahib şerefli bir üyesi olarak görü
rüz. Partimizin nazarında dış politikada millî güven
liğin ve millî menfaatin korunması esastır. 

«Ebedi Olan Millî Menfaattir» 

— ideolojik yakınlık veya ayrılık, devletimizin 
dış politikasında temel etken olamaz. Türkiye'mizin 
meseleleri, Vaşington'un, Moskova'nın veya diğer bir 
başkentin gözü ile değil, Ankara'nın gözü ile halle
dilir. Dış politikada hiçbir dostluk, hiçbir ittifak ebe
dî değüdir. Ebedî olan sadece millî menfaat ve millî 
güvenliktir. 

Böyle olunca, Türkiye'nin dostlukları ve ittifak
ları, dostluk veya ittifak münasebetlerine girişeceği
miz devletlerin ideolojilerine, Türkiye'yle ilgili olma
yan konulardaki hatalarına veya sevaplarına göre 
değü, sadece Türkiye'nin millî güvenlik ihtiyaçlarına 
ve millî menfaat düşüncelerine dayanacaktır. Güven 
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Partisi, Türkiye'nin NATO'ya dahü oluşunu işte bu 
açıda desteklemektedir. 

Türkiye Niçin NATO'ya Girdi? 

— Türkiye NATO'ya, herhangi bir devlete kar
şı taarruzî emeller beslediği için girmemişti. Millî ba
ğımsızlığım ve güvenliğini, açık ve ciddî bir tehlikeye 
karşı korumak için girmiştir. 

NATO, ikinci Cihan, Harbinden sonraki Sovyet 
tehdidinden doğmuş ve bu tehdidin tesirsiz kalmasın
da büyük rol oynamıştır. Sovyet Rusya, İkinci Ci
han Harbinden beri, yalnız Avrupada, Estonya, Le-
tonya, Litvanya devleüerinin tamamını, Finlandiya-
nm bazı önemli bölgelerini, Polanya'nın üçte birini, 
Çekos'lavakya'nın Rutenya eyaletini, Romanya'nın 
Beserabya ve kuzey Bukovina eyaletlerini, Doğu 
Prusya'yı ühak etmiştir. Bu ilhaklardan başka, kı
zıl ordu işgalinin baskısı altında ve nulletlerin arzusu
nu hiçe sayarak, Polonya, Doğu Almanya, Romanya, 
Macaristan, Bulgaristan, Çekoslavakya gibi ülkeler 
de Sovyet nüfusuna tâbi idarelerin eline geçirilmi§-
tir. 

Ayrıca Yunanistanda güçlükle bastırılan bir ko
münist ayaklanmasmm başlatüdığı, yarısı işgal edi
len İran'ın en önemli bir bölgesini boşaltmamak için 
direnme gösterüdiği ve Türkiye'den haksız arazi ta
leplerinde bulunulduğu hesaba katılınca, komünist 
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emperyalizminin bir masal olmadığı meydana çıkar, 
îşte N A T O , bu emperyalizmin durdurulmasını sağ
lamıştır. 

— Milletlerarası alanda gerginliği azaltmasını 
sevinçle karşıladığımız ve gelişmesini yürekten istedi
ğimiz «yumuşama» (détente) ve barış içinde birlikte 
yaşama» (co-existenc ; politikası, NATO'yu ortadan 
kaldırmak için gerekçe olamaz. Yumuşama, asımda 
NATÜ'nun doğurduğu bir sonuçtur. 

— Bununla beraber, N A T O , soğuk harp devrin
den yeni bir devreye geçildiğini elbette hesaba kat
malıdır. Güven Partisi, Türkiye'nin Atlantik ittifa
kından çekilmesine taraftar olmamakla beraber, At
lantik ittifakıylc olan ilişkilerimizin, dünya siyaset 
ve stratejisinin durmadan değişen şartlarını ve Tür
kiye'nin millî ve bölgesel menfaatlarmı dikkatle göz-
önünde tutması gerektiğine inanır. 

— Bugün saldırıyı önleyen, nükleer süâhların 
tahrip gücünden doğan «caydırma tesiridir. A B.D. 
ile Sovyet Rusya arasında, nükleer harbin göze ah:.-
masmı önleyen bir «dehşet dengesi kurmuştur. 

Batı tarafında bir zayıflama ortaya çıktığı ve 
N A T O engeli kalktığı takdirde, Hür Avrupaya kar
şı Sovyet Rusya'nın Stalin devrindeki saldırganlığına 
avdet etmesi mümkündür. 

Soyvet Rusya'nın ister göründüğü gibi, N A T O 
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ve Varşova Paktı bir arada ortadan kaldırılsa bile. 
Sovyet Rusya'nın mevcut özel anlaşmalardan, rejim 
beraberliğinden ve komşuluk durumundan faydalana
rak o ülkeler arazisine kolayca girebileceğini unut
mamak lâzımdır. Buna karşılık, N A T O yok edilirse, 
Atlantik bölgesinin savunması büyük güçlükle kar
şı laşacaktır. Yani, komünist blok, gerçekte hiç bir 
şey vermeden, NATO'yu dağıtmış olur. 

Devam Eden Tehdit : 

— 1945 den beri kuzeyimizdeki askeri gücün 
tahdidi, değişen üslûp dereceler içinde de olsa, özün
den birşey kaybetmeksizin devam etmektedir. Bo
ğazları ve bâzı Doğu liderimizi talep eden Stalin'in 
ölümünden sonra dahi, mületlerarası komünizmin 
genişleme ve yayılma emelleri sönmüş değildir. Sta
lin'in ölümünden sonra Moskovaya bağlı komünist 
partilerin yaptıkları çeşitli toplantılarda, savaş ve 
ihtilâl, komünizmin iktidara gelmesi için başvurulma
sı mümkün yoUar olarak kabul edilmiş ve bu konuda 
yayınlana, bildiriler yürürlüklerini resmen muhafaza 
eylemiştir. 

Hâlen Rusyada resmî makamların Stalin'in ha
tırasına yeniden itibar kazandırmak için gir ştikleri 
çabalar da bu bakımdan kayda değer Milletlerarası 
komünizmin gelişme emelleri, memleketimizin coğ
rafî ve stratejik önemi itibariyle Türkiye'nin duru-
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munu daha da nazik bir hale getirmektedir. 

Çekoslavakya'nm İşgali ve Düşen Maske : 

— Geçen yaz Sovyet Rusya, Varşova Paktına 
dahil dört müttefiki üe bir arada, yine bu paktın üye
si olan Çekoslovakya'yı işgal etmiştir. Çekoslovak
ya idarecileri, Soyvet ittifakından ayrılmayı ve dahil
de iktidarı komünist partisinden başkasına terket-
meyi düşünmedikleri yolunda teminat verdikleri hal
de, Sovyet Rusya, Çekoslavak komünisti°rinin iç si
yasetini kendi komünizm anlayışına uygun bulmadığı 
için, bu ülkeyi işgal etmiştir. Sovyet Hükümeti, sos
yalist devletlerin, sosyalizmi korumak içm gerekirse 
diğer sosyalist devletlerin iç işlerine müdahale ede
bileceği inancında olduğunu, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu kürsüsünden resmen ve açıkça ilân et
mektedir. Bir yandan «sosyalist Türkiye» öte yandan 
«bağımsızlık» diye bağıran malum kışkırtıcıların. 
Türkiye için düşündükleri âkibet budur ve bunların 
maskeleri Çevoslavakyanm işgalinden sonra iyice 
düşmüştür. 

— Amerika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs ko
nusundaki yanlış tutumu, Kıbrıs buhranının başında 
Türkiye dış politikasını yönetenlerin Amerika'ya faz
la bel bağlamaları, ikili anlaşmaların değişmeğe 
muhtaç hükümleri, Amerika Hükümetinin Türkiye'
ye sefir tayininde ve sefirin davranış ve beyanların-
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da göze çarpan kaba hatalar, milletlerarası komü
nizmin maşalarına geniş propoganda fırsatları ver
miştir. 

Çekoslavakya'nın işgali, kızıl emperyalizmin asıl 
çehresini aydmlatmasa idi, Türkiye'de ve başka ülke
lerde komünist oyunları daha geniş sonuçlar alabi
lirdi. 

Türkiye işçi Partisine bağlı bir «Sosyalist Fi
kir Kulübü», fikirden yoksun bir bildirisinde, mede
nî bir milleti boğan emperyalist Rus işgal kuvvetleri
ni şu sözlerle övüyordu: «Çevoslavakya'da emperya
lizmin tezgâhladığı karşı - devrime dur diyen dev
rimci güçler»!.. Bu sözler maskderini düşürmüştür. 

Güven Partisi, emperyaüzmin her türlüsüyle 
-hem kapitalist hem komünist emperyalizmle- müca
deleye kararlı olan milliyetçi partidir. 

— «NATO ittifakına bağlı kalmalıyız» derken 
rehberimiz millî menfaattir. Güven Partisi, gerçek
çi ve akılcı tahlillerle, Nato'da kalmanın mülî güven
liğimiz açısından faydalı olacağı sonucuna varmış
tır. 

ittifak içinde Eşitlik ve Haysiyetli Tutum 
ikili Anlaşmalar : 

— Güven Partisi'nin gözünde, Türkiye'nin At
lantik ittifakı içinde kalması ne kadar büyük önem 
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taşıyorsa, bu ittifak için de müttefiklerimizle olan 
münasebetlerimizin eşitlik esalarma ve egemenliği
mizin icaplarına uygun bir niteliğe sahib olması da 
ayni dercede önem taşır. 

— İkili anlaşmalar konusunda Güven Partisi 
Grubunun görüşlerini, genel başkan Prof Feyzioğlu 
1968 bütçe müzakerelerinde şöyle özetlemişti : (Tür
kiye'nin bir cihan savaşından ve mahallî tecavüzler
den korunması için zaruri olanın ötesinde, vatanı
mızda herhangi bir üs ve tesis kurulmamalıdır. Tür-
kiyenin savunması için kurulmasını uygun görece
ğimiz üs ve tesisler, Atlantik Paktı içinde mevcut 
mükellefiyetlerden daha fazlasını yiiklememeli ve ta
mamiyle meşru savunma halini hedef tutmalıdır. 

Bu üs ve tesislerin ve buralarda biz'.m iznimizle 
görev alacak müttefik personelin statüsü, tamamiyle 
eşit egemenlik esasma dayanmalıdır. 

Bu üs ve tesisler, Türk ve müttefik personelin 
ortak hizmetlerinde ortak olarak kullanılmalı, bunla
rın kurulması ve faaliyeti tamamiyle Türkiye'nin 
muvafakatine ve tam hâkimiyetine tâbi tutulmalı
dır. 

Bu üs ve tesislerin kurulduğu arazi üzerinde 
hükümranlık ve mülkiyet haklarımızın devri, hatta 
bir karış Türk arazisinin başka devlete, üs için kira
lanması elbette söz konusu olamaz. Yalnız arazi de-
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ğil, bu arazi üzerindeki tesislerin tamamı, Türkiye-
nin mülkiyetinde sayılmalıdır. 

Us ve tesislere giriş ve çıkış ve bunlardan yapı
lacak harekât konularında, Türkiye'nin hakimiyeti 
tam ve mutlak olmalıdır. 

Bu üs ve tesislerde Türkiye istediği kadar per
sonel bulundurabilmeli ve bunları N A T O dışındaki 
kendi millî amaçları için (meslâ Kıbrısla ilgili hare
kâtta) tam bir serbesti içinde kullanabilmeüdir. 

Bu üs ve tesislerdeki müttefik birliklerin kazaî 
vesair konulardaki statüsü, N A T O kuvvetler statü
sü sözleşmesine uygun olmalı ve bu sözleşmede yer 
alan ezit egemenlik esası dışında hiçbir hak ve imti
yazın verilmes' söz konusu olmamalıdır. 

Bu üs ve tesislerdeki müttefik personelin mikta
rı, silâh ve teçhizatı ile her çeşit ikmalleri, Türkiye'
nin tam kontrolüne tâbi bulunmalıdır.» 

— imzalandığı ilân edilen yeni temel anlaşma
nın TBMM de etrafhca müzakere edilmesini zaruri 
görüyoruz. 

— Türk milleti için, şu veya bu ittifaka dahil ol
mak, bir millî menfaat meselesidir. Ama, Türk mille
ti için, bir ittifak, evvelâ millî vekârkı bağdaşmaiıdır. 
Türkiye üe ittifaklarım devam ettirmekte menfaat 
görenler, bu gerçeği bümelidirler. 
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MİLLÎ SAVUNMAMIZ : 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri, bağımsız Cumhu
riyetimizin, millet ve ülke bütünlüğümüzün teminatı
dır. Silâhlı kuvvetlerimizin her çeşit siyaset tartışma 
ve mücadelelerinin dışında tutulması lüzumuna kani-
yiz. 

— Partimiz, Türk Silâhlı Küvetlerinin bugünkü 
savaş tekniğinin icaplarına göre, en iyi bir şekilde 
kurulmasını, yetiştirilmesini ve donatımını milli gü
venliğimizin şartı olarak görür. 

— Partimiz, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp -
süâh, araç ve gereçleri ihtiyacını, mümkün olduğu 
ölçüde yurt içinden karşılanmasını hedef bilir. Millî 
harp sanayiinin, genel sanayileşme politikamızla 
ahenkli şekilde, geliştirilmesine kararlıyız. 

— Mahallî savaş ve subversif faaliyetler teh
likesine karşı, Silâhlı Kuvvetlerimizin, mahallî savaş 
ve gerilla savaşı bakımından gücünü arttırmak lüzu
muna inanıyoruz. 

— Vurucu kuvveti ve hareket kabiliyeti çok yük
sek, çevik ve üstün eğitimli silâhlı kuvvetlere sahip 
olmak lüzumuna inanıyoruz. Bu istikametteki çalış
malar ilerledikçe, Silâhlı Kuvvetle mevcudunun ted
rici olarak (azaltılması imkânları araştırümahdır. 

Askerlik süresini kısaltma imkânlarının da yet-
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kili askerî mercilerde ve Millî Güvenlik kurulunda 
ciddiyetle incelenmesine taraftarız. 

Kıbrıs : 

— Kıbrıs meslesi Güven Partisi için vazgeçilmez 
bir millî davadır. Partimiz, bu konuda yapılan çeşit
li Mecüs müzakerelerinde, seviyeli, yapıcı, yol göste
rici vatansever muhalefetin en güzel örneklerini ver
miştir. Partimizin bu konuma savunduğu uzun vadeli 
temel çözüm yolu «taksim»dir. Partimiz bu görüşü 
savunurken, milletimizin çok büyük ekseriyetinin 
yüreğinde ve vicdanında yerleşmiş olan bir millî ül
küyü dile getirme görevini ifa ettiğine kanidir. 

— Kıbrıs'ta bir Kıbrıs nülleti yoktur, Adada, 
Türk ve Yunan milletlerinin, tek bir mülî toplum ha
line getirilmesi mümkün olmayan iki parçası yaşa
maktadır. Kıbrıs'a bağımsızlık verildikten sonra ka
bul edüen ve milletlerarası teminata bağlanan Ana
yasa, Türk ve Yunan milletleri arasında Ege'de ve 
Doğu Akdeniz'de dengenin muhafazası esasına daya
nıyordu. Başpiskopos Makarios, 1963 den beri giriş
tiği hareketlerle, bu muvazeneyi bozmak niyetinde 
olduğunu isbat etmiştir. Türkiye, ne bu muvazenenin 
bozulmasına, ne kahraman Türk Cemaatinin Rum 
zulmüne terkedilmesine, ne de bugünkü durumda gü
venliğimiz için büyük önem taşıyan adanın çeşitli 
emellere âlet edilmesine müsaade edemez. 
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— Kıbrıstaki askerî kuvvetimize ve mücahitle
rimize dayanan fiilî kuvvet durumumuzu artan bir 
şekilde geliştirmek, Türk Cemaatini ayakta tutmak, 
Cemaatin mücadele azmim her gün arttırmak, uzun 
vadede, Kıbrıs davasında başarıya ulaşmanın tek yo
ludur. 

— Bugün iki cemaat arasında cereyan eden mü
zâkerelerde, bir süre için devam edebilecek geçici 
bir hal çaresi aranıyor. Türkiye ve Türk Cemaati bu 
müzâkereler sonunda yürürlükteki anlaşmalardan 
bir bütün olarak daha geriye giden b'r hâl şeklini 
asla kabul edemez. Bugünkü durumumuzda bunun 
için hiçbir sebep yoktur. Hele, Kıbrıs Adasının asker
sizleştirilmesi ve Kıbrıs'tan Türk Alayının -uzun vade
de de olsa- geri çekilmesi gibi, aşırı solcuların -Kıb
rıs komünist partisi A K E L ' e paralel olarak- savun
dukları tezleri, Türk milletinin reddedeceği şüphesiz
dir. 
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G Ü V E N P A R T İ S İ N t N B A Ş K A 
Y A Y I N L A R I 

1 — Güven Partisi Programı 

2 — GUven Partisi Tüzüğü 

3 — Birinci Büyük Kongreye Sunulan 
Rapor 

4 — Birinci Büyük Kongreye Sunulan 
Grup Bildirileri 

5 Birinci Büyük Kongre Bildirisi 

0 — Güven Partisi T. B. M. M. Üyeliği 
Adaylık ve ön Seçim Yönetmeliği 

7 — GUven Partisi Mahallî Seçimler 
Adaylık ve Aday Yoklaması Yönet
meliği 

8 — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri ve 
Milletvekili Seçiminde Sandık Ku
rullarının Görev ve Yetkileri 

9 — Güven Partisi Hesap Yönetmeliği 

10 — Güven Partisi İl ve İlçe Kongreleri 
Yönetmeliği 

11 — Güven Partisi Gençlik Kolları Yö
netmeliği 

12 _ Güven Partisi Kadın Ko]Ian Yönet
meliği 

13 — Türkiye'nin Dış ödeme Güçlükleri : 

İthalat ve İhracat Konulan 

14 — Eğitim ve Gençlik Meseleleri 

15 — Huzur, Hürriyet, Refah (Radyo Ko
nuşmaları). 

16 — Güven Partisi Diyor ki... 


