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ANA PRENSİPLER 

MADDE 1) Millet Partisinin gayesi: Türkiye'de insan 
haklarını hâkim kılacak ve bunları güvenilir teminata bağlı
yacak bir r'evlet nizamı kurmakt ı r . 

Parti bu gayeye: 

a") Hürriyet , emniyet, müsavat ve adalet mefkurelerine, 
b) Mil'î Hâkimiyet ve lâik Cumhuriyet esaslarına, 

c) Garp örneği demokrasi hukukuna, 
d) Milliyetçilik akidesine, 

samimî s ırette bağlanmakla varılabileceğine kanidir. 

MADDE 2) Parti , bü tün faaliyetinde yalnız meşru ve ka
nunî yollarda yürümeyi kendisine vazife bilir. Bu vazife, ihti
yaca uymayan, ferdin tabiî hak ve hürriyetlerini tahdit ve il
ga eden kanunlar ı tenkit ten ve onların ıslâhına ve tâdiline 
çal ışmaktan feragati tazammun etmez. 

MADDE 3) Part i : Devleti, insanların cemiyet hal inde ve 
barış içinde yaşamak ve biribirine yardım etmek hususun
da duyduk lan tabiî arzu ve ihtiyaçtan doğmuş, devamlı ve 
medenî b.'r zaruret telâkki eder. 

Devletin gayesi; Hürriyet , emniyet ve en zengin bir te-
nevvü içinde gelişmesi zarurî olan insan şahsiyetinin, ser
bestçe teşekkül ve inkişafına engel o lmamak, şahsî faaliyet 
leri halk için ve halkın muvafakati ile uzlaşt ı rmak ve adaleti 
temin etmektir . Binaenaleyh, fert haklarmı cemiyet hakla
r ından ayırarak onun dûnunda bir mahiyet taşımasına ve 
fertlerin âmme menfaati icabı olarak görecekleri zararın 
tazmin edilmemesine müsamaha olunamaz. 

Cemiyet kadar , ferdin de hayatî menfaat im koruyacak 
usullerin tatbikini isteriz. 
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MADDE 4) Parti ; Adaleti, herkese hakkını vermek hu
susunda sarsı lmayan devamlı bir irade olarak kabul eder. 
Bu mahiyet, devletin eseri olmayan, devlete t akaddüm ve 
ona rehberlik eden, onun selâhiyetlerini tahdit eden üs tün 
bir hak mefhumunu zaruri kılar. Normal her insan, nefsin
de bu hak ve adaletin mânasını taşır. 

Hak, bizim için yalnız amelî bir takdir prensibi değil, 
ahlâki bir gaye, imân unsurudur . 

Biz, hak ve adalete inanıyoruz. 

MADDE 5) Parti ; îçt imaî nizamın teşekkülünde itikatla
rın, ahlâkın, geleneklerin, örf ve âdetin büyük hisselerini ta
nır. Bunlar sık sık değişmezler. Ve devletin nüfuz sahasının 
dışında kalırlar. 

MADDE 6) Part i ; Memleketin istiklâlini ve toprak bü
tünlüğünü bozmak ve insan haklar ım ihlâl etmek maksadını 
güden veya yabancı siyasî part i lere âlet olan fert ve cemiyet
lerin faaliyetlerini gayrî meşru sayar. Bu cümleden olarak 
devletin ve devlet adamlarının hayat haklarını inkâr eden 
anarşistler, şahsî ve siyasî hürriyet , mülkiyet haklar ım red
deden komünis t ler hakkında kanunî ko runma tedbirlerinin 
alınmasını zarurî görür. 

MADDE 7) Milliyetçilik, Partimizin ana prensiplerinden 
biridir. Bize göre millet mefhumunun en ehemmiyetli unsu
ru, bir nev'î düşünce ve his birliğidir ki, millî vicdanı teşkil 
ve müşterek b i r hayat ve istikbale inanışı t azammun eder. 
Millî şuurun teşekkülünde dil birliğinin büyük hissesini ka
bul ederiz. 

Parti , «Ben Türk 'üm. . .» diyen ve kendisini Türk sayan 
her insanı Türk olarak kabul eder. Türklüğün çok eski ve 
şerefli medenî mazisine ve pek büyük umut la dolu istikbali
ne inanır, eğitim ve öğretim müesseselerinde, millî şuurun 
kuvvetlenmesine elverişli bir programın tatbikini millî b ir 
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vazife bilir. Ve okul dışında dahi gençliğin bu imanla yetiş
mesine çalışmayı lüzumlu sayar. 

MADDE 9) Memleketin mesnet ve istikbali olan gençli
ği manevî bir kıymet olarak kabul eder. Partimiz, onu teh
dit eden kötü cereyanlarla mücadele etmeyi ve aile bağlarını 
kuvvetlendirecek her tür lü tedbirleri almayı cemiyetin bir 
varlık şartı sayar. 

MADDE 9) Memleketin mesned ve istikbâli olan gençli
ğin demokrat ik ve milliyetçi b i r ruh ve zihniyeti ile yüksek 
ahlâki vasıfta ve şahsiyet sahibi bi rer vatandaş olarak yetiş
tirilmesini bir gaye kabul eden part imiz, onlara, par t i mülâ
hazalarına kapı lmadan tahsil çağında her türlü yardmı ve 
kolaylığı sağlamak ve hayata atıldıkları zaman lâyık oldukla
rı kıymeti vermek ve geniş inkişaf imkânları hazır lamak az
mindedir. 

MADDE 10) Part i , din ve devlet işlerinin birbir inden ay
rı, olmasını kabul eder, herkesin vicdan ve itikat hürriyetini , 
dilediği dilde ve dilediği şekilde ibadet hakkını mukaddes 
tanır. Din ve vicdan hürriyetlerini diğet hak ve hürriyetler 
gibi korur. 

V e kifayetli din adamlar ının yetiştirilmesini ve bunlar ın 
yeter derecede geçim imkânlar ına kavuşturulmasını zarurî 
görür. 

MADDE 11) Part i , hiç bir ferde, bir zümreye veya iç
timaî sınıfa hususî b i r hak, bir imtiyaz veya asalet unvanı 
tanımaz. 

MADDE 12) Part i ; Mülkiyet ve tasarruf hakkının âdi
lâne olmayan bir suret te tahdidini ve servetin devlet eliyle 
idaresini terviç eden bü tün rejimlere aleyhtardır . 

Parti , âmme menfaati namına yapılacak kamulaşt ırma
ları, ancak mahkemelerde takdir edilecek değer pahası pe
şin verilmek şart ı ile tecviz eder. Mal ve mülkü bu suretle 
elinden alınan fert hâdisede âmme menfaatinin mevcut ol-
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madiği, mülkiyet hakkının lüzumsuz ihlâl edilip edilmediği 
hususunda mahkemeye itiraz hakkına malik olmalıdır. 

MADDE 13) Siyaseti, milletin refah ve saadetini temin 
için yapılan ve ahlâk esaslarına dayanan b i r faaliyet olarak 
kabul eder. Partimiz, bu esaslara uymayan hareketleri siya
sette mubah telâkki eden sakat ve zararlı zihniyetle mücade
leyi başlıca hedeflerinden saymaktadır . 

MADDE 14) Partimiz, her vatandaşın, dünya için bar ış 
ve emniyet unsuru olmasını sağhyan insanî b i r kül türe sa
hip olarak yetişmesini insanî dayanışma, iyi komşuluk, mua
hedelere sadakat , itidal ve bü tün insanlara karşı şefkat ter
biyesi içinde gelişmesini kendi milletimiz ve milletler ailesi
nin refahı ve saadeti için temel dâva addeder. 

MADDE 15) Partimiz, milletin refah ve saadetini sağla
maya matuf her tür lü faaliyetin ahlâk esaslarına dayanması
nı ve buna uymayan hareketlerle mücadeleyi başlıca hedefle
r inden biri sayar. Himaye il t imas, haksızlık, rüşvet, suiisti
mal ve karaborsacıl ıkla savaşmayı millî b i r borç bilir. Par
timiz fert aile ve devlet hayatında her tür lü israftan kaçınıl
masını ister ve gösterişe müteveccih müsmi r olmayan yatı
r ımlara gidilmesini reddeder. 

MADDE 16) îkt isaden pek geri du rumda bulunan Türki
ye'de, b i r taraftan a r tan nüfus ve onların ihtiyaçlarını, diğer 
taraftan he r tür lü istihsalin art ır ı lması zaruretini göz önünde 
tu tan part imiz, ziraî, sınaî ve malî işlerle her tür lü hizmetin 
bir kül halinde mütalâasını ve bunlar ın umumî bir kalkınma 
ve gelişme plânı dahilinde yürütülmesini esas alır Bu meyan-
da, bilcümle yat ır ımların istikrarlı ve muvazeneli b i r iktisadî 
sistemin gerektirdiği nisbet ve ölçülerde düzenlenmesini ve 
bunlar ın kontrolünü zarurî görür. 

MADDE 17) Parti , memleketin arzettiği imkân ve şart
lar içinde, ziraî kalkınma yanında sınaî kalkınmanın da (yer-
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altı servetleri ve deniz ürünler i dahil) en az aynı ehemmiyet 
ve ölçüde müstakbel varlık ve refahın temelini teşkil edeceği
ne inanır. 

MADDE 18) Sosyal devlet kavramı içinde Partimiz, eko
nomi alanında millî geliri a r t t ı rmaya müteveccih hareketle
r inde şahsî teşebbüs ve şahsî mülkiyete; meşru rekabete, iç 
ve dış pazar larda serbestçe ayarlanan ve iş bölümüne daya
nan serbest mübadele ekonomisine taraftardır . Bu a rada şah
sî teşebbüsü önleyici her tür lü tedbirleri reddeder. 

Şahsî teşebbüsün muvaffakiyetini sağlamaya matuf bü
tün gayretlerin sarfını lüzumlu görür ve fakat, hileli t icarete, 
sermaye haksızlıklarına ve ist ismarına, aşırı kâ r ihtirasına, 
bunlardan doğan büyük kitlenin ıst ırap ve sefaletine kayıtsız 
kalamaz. 

Emek ve sermaye münasebetler inde hakkaniyeti hâk im 
ve memleket menfaatlarını nâzım kılmak emelindedir. 

Prensip olarak Devlet, ziraat, t icaret ve sanayi ile iştigâl 
edemez. Bu itibarla, ferdî teşebbüsün hâlen başardığı işleri 
yapan devlet müesseselerinin, orada çalışanların da iştirakle
rini sağlamak suretiyle, şirketlere devrini uygun görür. 

Şahsî teşebbüsün bilgi ve sermayesinin, erişmiyeceği bü
yük çaplı iktisadî teşebbüslerde m ü m k ü n ise, evvelâ şahsî te
şebbüsle yabancı sermaye ve bilginin iştiraki sağlanır; değil
se, devlet, iç ve dış imkânlarıyle bu nevi teşebbüslere girişebi
lir. 

Şahsî ve yabancı sermayelerden ilgi görmeyen işler, bu 
meyanda limanlar, büyük su işleri, enerji kaynaklan , demir
yolları, posta, telgraf, telefon tesisleri ve emsali gibi teşebbüs
lerin devlet eliyle yapılmasını tasvip eder. 

MADDE 19) Millî gelirin art ır ı lması etrafında milletçe 
sarfedilen gayret ve tedbirlerden sağlanacak müsbet veya 
menfi hası lalardan bü tün vatandaşların, sosyal adalet esasla
rına göre, emek, teşebbüs, sermaye, hizmet ve başanlar iy le 
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mütenasip pay almaları ana görüşümüzdür . Bunun sağlanma
sı için bü tün iktisadî ve malî mekanizmaların ilmî ölçüler da
iresinde ayarlanması emelimizdir. 

MADDE 20) Partimiz, Devletin, her tür lü iktisadî alan
daki mahallî ter t ip ve teşebbüslerinde mahall î ve siyasî men
faat ve maksat lar ın müessir olmamasını , iktisadî hürriyeti 
or tadan kaldıran her nev'î inhisarın, millî emek ve sermaye
nin israfını reddeder. Ve fakat, iktisadî verimliliği esas alır. 

MADDE 21) Partimiz, her tür lü istihsal ve iş hayatının 
maliyet ve satış fiyatlarım, para, sermaye ve kredi piyasasının 
faiz hadlerini, bedenî, fikrî bilcümle hizmet erbabının ücret 
esaslarını, gayrimenkullerin i radlarmı gösteren kira ücretleri
ni, geniş mânasiyle iktisadî hayatın millî gelir hası lasından va
tandaşın paylarını almalarına yarıyan bi rer iktisadî mekaniz
ma telâkki eder. Ve bunlar ın arasındaki münasebetler i yakın
dan takip ve gözetliyerek içtimaî zümrelerin iktisaden ve tüm 
olarak kalkınmasını esas alır. Ve devletin, millî istihsal, kuv
vet ve imkânlarını her sahada desteklemesini ve iktisadî faali
yetlere tanzimci olarak karışmasını caiz görür. 

MADDE 22) Millî ekonomi kavramı içine giren bü tün fa
aliyetlerin, koordinasyonunun sağlanmasını mutlak bir zaru
ret addederiz. Ve icap ederse, bu çalışmalara tek merkezden 
ist ikâmet vermeyi düşünürüz. 

ADALET İŞLERİ 

MADDE 23) Memlekette adaletin t am bi r şekilde tecelli
sini temin için, kazâ fonksiyonunu icra edecek teşkilâtın ve 
bilhassa hâkimlerin her tür lü maddî ve manevî tesirden ma
sun bulunmalar ını ilk şart olarak kabul ediyoruz. Bunnu için: 

a ) Hâkim teminatını zedeleyen he r tür lü yetkilerin aley-
hindeyiz. 
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b) Adaletin kaabil olduğu kadar külfetsiz, masrafsız ve 
kolay tevziine taraftarız. 

c) Adlî kadronun bü tün elemanlarının azamî huzur ve 
refaha erişmesini ve bü tün adalet cihazının imkân ve vasıta
larla teçhizini düşünüyoruz. 

MADDE 24) Asliye Mahkemeleri ile Yargıtay aras ında 
ikinci bir kaza kademesinin kurulmasını işlerin süratlendiril-
mesi ve adaletin tecellisi için zarurî görüyoruz. 

Bütün mahkemeler in kuruluşuna, derecelerine ve vazife
lerine dair esaslı b i r mahkemeler teşkilât kanunu vücuda geti
rilmesi ve teşkilâtın dağınık hükümlerden kur tar ı lması lüzu
muna kaniiz. 

MADDE 25) Adalet işlerinin kaza birliği esasına uygun 
b i r şekilde sağlanması ve hususî mercilere verilen selâhiyetle-
r in kaldırı lması lüzumuna inanıyoruz. 

Yalnız Ordunun sırf askerî işlerden doğan suçların aske
rî mahkemelerde bakılmasını caiz görüyoruz. 

MADDE 26) Kanunlar ın birbiriyle ahengini temin e tmek 
için mevzuatı yeniden gözden geçirmek ve bilhassa hükümle
ri ve ta tb ikat ile iş hayatını sekteye uğra tan icra ve iflâs ka
nununu yeniden düzenlemek kararındayız. 

MADDE 27) Adalet cihazının ihtisasa yol açacak b i r şekil
de işlemesini istiyoruz. 

MADDE 28) Memleket kadas t rosunun b i ran evvel ikmâ
linin zaruret ine kani bulunuyor, bu sebeble ihtilâfları sür 'at le 
neticelendirmek için kadas t ro heyetleriyle mahkemeler inin 
günün şar t ve icaplarına göre, yeniden gözden geçirilmesini 
istiyoruz. 

MADDE 29) Suçlu çocukları muhakeme e tmek için hu
susî mahkemeler açılmasına ve ayrı muhakeme usullerine ta
b i tutulmasına, çocuk suçlular için ıslahhaneler açılmasına 
taraftarız. 
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MADDE 30) Adlî tıp müessesesine lâyık olduğu ehemmi
yetin verilmesini ve adlî tabiblerin çoğaltılmasını ve bu se-
beble lüzumlu görülen yerlerde, adlî t ıp teşkilâtı kurulmasını 
zarurî görüyoruz. 

MADDE 31) Tevkif evlerinin, cezaevlerinden, mut laka ay
rı lmalarını zarurî görmekteyiz. Ceza ve tevkifevlerinin insan
lık hislerine, sağlık ve medenî hayat şar t lar ına uygun hale ge
tirilmesine ve hükümlüler i manen ve maddeten yükseltmek, 
iş sahibi yaparak iyi b i r vatandaş du rumunda cemiyete iade 
etmek arzusundayız. 

MADDE 32) Cezaevlerinde tatbik edilegelen döner ser
mayeli işevlerini takviye, teşmil, ıslahhanelerde de ta tbik et
mek suretiyle verimli neticelere yönetmek arzusundayız. 

MİLLÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ 
MADDE 33) Part i , milli eğitim ve öğretim işlerini, bü tün 

faaliyetinin temeli sayar. Cekâlet ve ümmîlikle mücadeleyi 
esas alır. Bunun için de eğitim işlerimizin memleket ihtiyacı
nı en iyi şekilde karşılıyacak umumî b i r plâna bağlanmasını 
ve bu alanda tarihî kül tür , örf ve âdetlerini garbın teknik ve 
kül türü ile birleştirmeyi ve unsur lar ını bir a rada müta lâa et
meyi zarurî görmektedir . 

MADDE 34) Eğitim, millete ilim ve teknik bilgilerle be
raber millî ve ahlâkî terbiye verecek suret te nizamlanmalı, 
Türk gençliğine millî iman ve ü lkü aşılıyacak, kuvvetlendire
cek bir gaye takip etmelidir. Bu arada gençlerin vicdan hür
riyetleri ve mânevi inançlarının takviyesi ile insanlık sıfatla
rının yükselti lmesinde büyük hayır görmekteyiz. 

MADDE 35) Tahsilleri müddetince, öğrencilere şahsî te
şebbüs ve içtihat kabiliyetiyle yaratıcılık ve yapıcılık fikir ve 
terbiyesi verilmeli, çalışma esasına dayanan vazife ve mes'uli-
yet duygusiyle teçhiz edilmeli, amelî hayat ta muvaffak olacak 
şekilde yetiştirilmelidir. 
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Her sahada üs tün değerde ilim adamları ve liderler yetiş
t i rmek, fakir veya zengin olsun, ehliyet ve istidatlı gençlere 
imkân temin etmekle kendimizi vazifeli görmekteyiz. 

Gençliği her tü r lü tesirlerden korumak için onları b i rer 
meslek sahibi yapmak azmindeyiz. 

MADDE 36) Memleketin ilim ve teknik alanlarda geliş
mesini sağlamak maksadiyle muhtelif ilim ve fen şubelerinde 
araş t ı rma enstitüleri ve değerli bilginlerden müteşekkil , muh
tariyete sahip akademilerin kurulmasını faydalı görürüz. 

Bugünkü dünya ve memleket şar t lar ı karşıs ında teknik 
ve fen adamlar ının bolca yetiştirilmeleri zaruret ine kaniiz. 

*f MADDE 37) Eğit imde ve öğretimde yem m e t o d l a n n tat
biki zaruridir . 

Kültür, teknik ve sanat ın halka yayılması bakımından 
tedbirler alacağız. 

Memlekette san 'at ve teknik okullariyle fabrika, çırak 
okullarını çoğaltmak, küçük san'at ehlini bol laşt ı rmak gaye
mizdir. 

MADDE 38) İlköğretim, eğitim faaliyetlerinin temelini 
teşkil eder. Bu itibarla, mecburî ve parasız ilk öğretimin te
mini gayemizdir. Memleketin a r tan nüfusu ve yarının ihtiyaç
ları gözönünde tu tu larak yur t çocuklarının okullara ve öğ
retmenlere kavuşabilmelerini en kısa zamanda sağlamaya ça
lışacağız. 

Köy okulları yapılırken vatandaşın du rumunu güçleştire
cek mükellefiyet usulünden kaçınılması ve inşaat ta lüks ve is
raftan sakınılarak sağlam ve en sade yapj tiplerinin seçilmesi 
lâzımdır. 

Bü tün köy okulların da 5 er sınıflı olmasının teminine, 
dağınık küçük köylerin okutulması için bölge okullarının tesi
sine gayret sarfedilecektir. 
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i lköğret im temin olunduktan sonra bilhassa ziraat ve 
san'at öğretimine ehemmiyet verilecektir. 

ıMADDE 39) İ lkokuldan sonraki eğitim derecelerinde, 
hassaten or ta tahsilde kaabiliyet ve istidadı birinci derecede 
dikkate alacağız. Bunların gelişmesini temin etmeyi Hükümc 
tin vazifelerinden addetmekteyiz. 

Yüksek tahsile basamak teşkil eden or ta tahsilde kemmi-
yet değil, keyfiyet bakımından randıman elde etmeyi esas ala
rak, vasıflarını yükseltmeye muvaffak olamayan gençlerin 
vak>t kaybetmelerine mahal vermeden diğer meslekî okullara 
ve hayata at ı lmalarına imkân vermeyi faideli ve zarurî görü
yoruz. 

İ lkokul öncesi öğretime ehemmiyet verir ve bunun tahak
kuku için yapılan teşebbüslerin teşvik ve himayesini düşünü
rüz. 

MADDE 40) Partimiz, memleket te yabancı dil tahsiline 
lüzumu kadar ehemmiyet verilmediği kanaat indedir . Bu se
beple mevzuun tekrar ve ciddî bir şekilde ele alınmasını ve 
icaplarının yerine getirilmesini ister. 

Yurdun muhtelif bölgelerinde yabancı dil üzerine öğretim 
yapan okulların ar t t ı r ı lması ve yabancı dil bilen öğrencilerin 
yetiştirilmesi zaruret ine kaniiz. 

MADDE 41) Milletimizin forklör değerlerine büyük kıy
met vereceğiz. Beden terbiyesi ve her nev'î sporun memleket 
çapında yaşama şart larımıza uygun şekilde tamimini temin 
edeceğiz. Bunların san'at , kül tür ve temiz eğlence olma bakı
mından haiz oldukları ehemmiyetle üzerinde duracağız. 

Gençlerin okul dışı sosyal teşekküllerle ilgilenmelerini 
teşvik ederiz. 

MADDE 42) Hâli hazır maarif kütüphanelerinin ihtiya
cı karş ı lamaktan uzak olduğu ve bu konuya gereği kadar 
ehemmiyet atfedilmediği bir gerçektir. Bu sebeple mevcutların 
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geliştirilmesini, yenilerinin tesisini ve seyyar kütüphane usu
lünün ihdasını zarurî görüyoruz. 

Tasnif edilmeyen eski eserlerin ayıklanmasiyle içlerinden 
mühim olanlarını yeni harflere çevirerek genç nesillere sun
mak amacımızdır. 

Dünya çapındaki değerli eserlerin tercümelerine devam 
olunmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

MADDE 43) Ecdadın yadigârı, Türk tarihinin medar ı 
iftiharı ve geleceğin ilham kaynağı olan «Eski Eserler» i ko
rumak ve yaşatmak emelimizdir. 

MADDE 44) Bütün eğitim ve öğretim üyelerinin maişet 
darlığı çekmeden vazifelerinde muvaffakiyetlerini sağlamaya 
ve lâyık oldukları yüksek i t ibar ve mevkii kendilerine temin 
etmeye azimliyiz. 

İ lkokul öğretmenlerinden kaabiliyeti tahakkuk edenler, 
Eğitim derecelerinin en yüksek kademelerine kadar çıkabil
mek fırsatını bulmalıdır lar 

MADDE 45) Mektep çağını, okumadan geçirmiş olanların 
yetiştirilmesi için köylerde ve şehirlerde akşam okulları , gece 
dershaneleri , teknik öğretim kurslar ı açılmasının zaruretine 
inanıyoruz. 

Türk kadınının aile ve toplum içindeki vazife ve mes'uli-
yetini, anlıyacak ve öğretecek şekilde yetiştirilmesini vazife 
telâkki ederiz. 

İÇ İŞLERİ 

MADDE 46) Türkiye'nin idarî ve mülkî teşkilâtının ye
ni baş tan ele al ınarak günün iktisadî ve sosyal icaplarına gö
re ünitelere ayrılmasına taraftarız. Bunun için gereken tetkik 
ve çalışmaların hızlandırılması zaruretine inanıyoruz. 
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İdarecilikte hükmî şahıs olarak temel birlik «bucak» ol
malı ve bucak idarî muhtar iyete salvip bulunmalıdır . Onun 
halkça seçilmiş b i r meclisi ve meclis'çe seçilmiş bir «Bucak 
Başkanı» bulunmalıdır . 

İllere ve bucaklara verilen yetkiler, şahsa değil 11 Genel 
Meclislerine ve Bucak Meclislerine ait olmalıdır. Valilerin, 
Kaymakamlar ın ve bucak başkanlar ının yetkileri t amamen 
idare işlerine münhas ı r kalmalıdır . Böylece halkın idareye iş
tiraki sağlanmalıdır. 

MADDE 47) Bugünkü idarî teşkilâtın, ruh ve zihniyet 
muamelât ve idare usulü bakımından ihtiyacı karşı lar mahi
yette bulunmadığına inanıyoruz. 

Hükümet i ve teşkilâtı, halkın dışında ve üs tünde yalnız 
emreden b i r varlık olarak değil, halk ve millet hizmetinde, 
onların işlerini mevcut nizamlar dairesinde, adalet ve eşitlik 
ölçüleri içinde yürüten ve vatandaşla münasebet inde özlenen 
demokrat ik sistemin icaplarını ruhlar ına sindiren b i r zihniyet 
içinde geliştirmek ve takviye etmek esaslı prensibimizdir. 

İdarecilerin, memleket te mevcut siyasî part i ler in hiç bir 
faaliyetine iştirak etmemelerine ve par t i lerüstü b i r görüşle 
vatandaşa emniyet ve huzur sağhyacak b i r şekilde hareket et
melerine taraftarız. 

MADDE 48) İdar î vazifelerin gerektirdiği selâhiyet ve 
mes'uliyet h u d u d l a n m kesin olarak tâyin etmek şart t ır . Bü
tün selâhiyetlerin belirli ellerde toplanması ve mes'uliyetin za
afa uğraması neticelerini doğuran bürokra t ik daşramş ve 
usullerin terki lüzumuna kaniiz. 

MADDE 49) Bucak, Belediye ve İller İdareleri faaliyet
lerinin ihtisas heyetlerince hazırlanacak program ve plânlara 
göre yürütülmesi için gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 
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DIŞ İŞLERİ 

MADDE 50) Dış siyasette bağlı olduğumuz ana prensip, 
Türkiye Cumhuriyetinin istiklâlini toprak bütünlüğünü ve 
milletlerarası a landa Türk Milletinin hak ve menfaatlerini 
korumakt ı r . 

MADDE 51) Birleşmiş Milletler Anayasasına ve Milletler* 
arası taahhütlerimize sadık kalarak milletlerin hukuk eşitli
ğine ve milletlerarası dayanışma ve işbirliğine candan taraf
tarız. 

Bu esaslardan ayrılmaksızm tarihimize ve jeopolitik du
rumumuza lâyık ve şahsiyetli bir dış polit ika gütmeye, 

Aynı coğrafî bölgede, aynı inançlara bağlı kalarak kader 
birliği yaptığımız milletlerle siyasî, ekonomik ve kültürel bağ
l a n karşılıklı olarak kuvvetlendirip ar t ı rmaya, milletlerin is
tiklâl ve hürriyetleri uğrundaki mücadelelerini desteklemeye 
hususî b i r önem vermekteyiz. 

MADDE 52) Dışişleri Bakanlığının verimli b i r şekilde 
çalışabilmesi için meslekî b i r bünyeye ve teşkilâta sahip ol
masını , bunun için her tür lü maddî ve manevî imkânlar la teç
hiz edilmesini, dünya siyaseti içinde, bulunduğumuz coğrafî 
bölge ile yakından a lâkadar olarak komşu memleket in dilleri
ne ve kültürlerine nüfuz etmiş unsur la rdan mürekkep ihtisas 
bölümlerinin teşkil ve takviyesim* zarurî görmekteyiz. 

ORDU VE ASKERLİK İŞLERİ 

MADDE 53) Yurdun müdafaasını sağlıyacak olan ordu
muzun bu vazifeyi daima ve şerefle başaracak b i r kudre t te 
taazzuvunu ve bu maksat la teçhizini ve bu uğurda b ü t ü n im-
kân lanmızm kullanılmasını lüzumlu görüyoruz. 

Daha b a n ş zamanında, he r tür lü hazır l ıklan yapmak su
retiyle Türk Silâhlı Kuvvetelrini modern silâh ve vasıtalarla 
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teçhiz etmek, personelin manevî varlıklarını üs tün b i r duru
ma ulaşt ı rmak, hayat seviyelerini uygun bir hale getirerek 
istikballerini teminat altına a lmak ve müsai t iskân şar t lar ına 
kavuş turmak azmindeyiz. 

MADDE 54) Ordumuzun askerlik, terfi, emeklilik ve bu 
gibi esaslı mevzuatında zamanın gerektirdiği lüzumlu tekâ
mül ve ıslâhatı sağlamak, kanun, nizam ve tal imatlar ın adil 
ve tam bir eşitlikle tatbiki suretiyle huzur ve güveni gerçek
leştirmek kararındayız. 

MADDE 55) Part i , o rdunun kapalı veya açık b i r şekilde 
siyasetle iştigâl etmesine ve siyasete âlet edilmesine şiddetle 
aleyhtardır . 

ZİRAAT İŞLERİ 

MADDE 56) Part i , millî gelirin m ü h i m bi r kısmını teşkil 
eden ziraî istihsalin ilk fırsatta ve sürat le art ır ı lmasını varlı
ğımızın devamı için kaçınılmaz b i r zaruret sayar. Bu it ibarla, 
Türkiye'de içtimaî ve iktisadî cepheleriyle geniş ölçüde bir zi-
î raat reformunun lüzumuna inanır. Ve bu güne kadar en çok 
ihmal edilmiş olan köylümüzün b i r an önce kalkınmasını mili 
refah ve içtimaî adaletin icabı telâkki eder. 

İşletilmeyen veya tam randıman alınamıyan büyük arazi
nin azamî istihsal üniteleri haline ifrağı ile bunlar ın verimlili-. 
ğini sağlamaya müteveccih gayretler sarfını, a r tan büyük top
raklar ın devletçe satın al ınarak topraksı.7 çiftçiye dağıtılması
nı ve bunlar ın verimli bi rer işletme haline getirilmesi için ted
birler alınmasını düşünür . 

Diğer taraftan, istihsal ünitelerinin, ihtisal çeşitlerine ve 
bölgelerine göre veraset vesair yollarla parçalanmalar ına ve 
böylece bir aile için gerekli asgarî hadlerin altına düşürülerek 
istihsali aksatan ve verimi azaltan hallere mani olmayı ve fa-
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kat veraset ve mülkiyet haklar ına riayetkar formülleri bulma
yı zarurî görür. Diğer taraftan dağınık arazi parçalarının bir
leştirilmesi yolu ile verimin art ır ı lması imkânlar ı araştırıl
malıdır. 

Ziraat işçilerinin, yarıcıların ve kiracıların faaliyet ve 
münasebetlerinin aynı zihniyetle ele alınmasını, yurdumuzda
ki içtimaî ve siyasî is t ikrarın esaslarından sayar . 

MADDE 57) Memleketin muhtelif bölge ve illerinin hu
susiyetlerine göre, kısa zamanda kalkınmasını sağlıyacak ik
tisadî ve sosyal reform şekillerini e tüd ederek dikkate alaca
ğız ve bu hususlarda tecrübeli olan ülkelerdeki ta tbikat tan 
faydalanacağız. 

MADDE 58) Su ve rüzgâr erozyonlarının bilhassa son 
yıllarda memleket topraklar ını yok etmesi ve ziraati tehlikeye 
düşürmesi üzerinde ehemmiyetle duracağız. Bunun için de: 
Ağaçlandırma, meyilli arazide teras usulü ziraati, hayvan ye
mi ziraatinin çoğaltılmasını, sü rüm âletlerinin yerlerine göre 
değiştirilmesi gibi koruyucu tedbirler almayı düşüneceğiz. 

MADDE 59) Yurdumuzda ekilebilir veya işletilen arazi
nin uzun yıllardan beri yorgun düşmesi ve bakımsız kalması 
yüzünden verimlerini ar t ı rmaya müteveccih her tür lü faaliye
tin teksifini zaruri görmekteyiz. Bu it ibarla da, ne pahasına 
olursa olsun, büyük çapta sulama, gübreleme ve teçhiz işleri
ne ve münavebeli ziraate bilhassa ehemmiyet verilerek verimi 
ileri memleket ler seviyesine ulaştırmayı, kur tu luşumuzun baş
lıca çarelerinden biri telâkki ederiz. 

Türkiye'nin yeraltı jeolojik bir hari tasının sür 'at le yaptı
rılmasını ve tesbit edilen yeraltı sularının yer üs tüne çıkarıl
masını , yerüstü küçük ve büyük suların tert ip ve tanzimi su
retiyle m ü m k ü n olduğu kadar geniş arazinin sulanmasına gay
ret sarfım zarurî görüyoruz. 
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Ayrıca toprak cinslerinin bölgelere göre tahlilini ve so
nuçlarına göre tedbirler alınmasını düşünüyoruz. 

MADDE 60) Kır haline gelmiş dağlık veya yamaç devlet 
arazisinin iklim ve ziraat imkân ve şar t lar ına göre, orman, 
zeytinlik, bağlık vesair şekilde i m a n için muayyen şar t ve ta
ahhütlere bağlanarak köy veya şahıslara mal edilmesini ziraî 
kalkınmanın tabiî icaplarından sayarız. 

MADDE 61) Toprak ve iklim şa r t l an yanında bölge hu
susiyetleri de gözönünde tutularak ziraî istihsalin mik ta r ve 
vasıf bakımından iç ve dış pazarlar için s tandard ve ta tmin 
edici seviyelere ulaşmasına çalışmak başlıca gayelerimizden-
dir. Bu meyanda, bilhassa, meyveciliğin vasıf, mik ta r ve mali
yet yönünden rekabet edilemez bir millî gelir kaynağı haline 
gelmesini, memleket şart larının tabiî b i r icabı sayarak gere
ken tedbirlerin al ınmasına gayret sarfedeceğiz. Bu istihsalle
rin kıymetlendirilmesi için de konserveciliği himaye ve teşvik 
başlıca vazifelerimizdendir. 

MADDE 62) Ziraî kalkınmada devlete düşen vazifelerin 
ehemmiyetine inanarak ve bunlar ın millî ekonomi yönünden 
en ehemmiyetlisinden başlayarak, tertiplemeyi ve plânlaştır-
mayı düşünüyoruz. 

Ziraî kredi müesseseleri, ezcümle Ziraat Bankası , Tarım 
İstihsal ve Satış Kooperatifleri üzerine ehemmiyetle eğilerek 
bunlar ın halen donmuş hale gelen varlık ve fonksiyonlarının 
seyyal ve daha müessir bir şekle ifrağı ve art t ı r ı lması için ge
reken tedbirlerin ele alınmasını, 

Ziraî sigortaların kurulmasını teşvik ve temin eylemek, 

Çiftçinin muhtaç olduğu ziraat âlet ve mak ina lann ı te
min etmek, ziraat âletleri sanayiinin kurulması ve geliştiril
mesi, münas ip yerlerde atölyelerin vücuda getirilmesi. 
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Bölgelerinin hususiyetlerine göre t a n m , deneme, ıslâh ve 
üre tme istasyonları açarak çiftçinin muhtaç olduğu her tür lü 
hububat ve yem nebatları tohumlarını temin ve tedarik e tmek 
ve bu müesseseleri köylünün hizmetine amade kı lmak başlı
ca vazifelerimizdendir. 

MADDE 63) Her tür lü ziraî istihsalin art ı r ı lması ve kıy
metlenmesinde; içte ve dışta, pazar emniyetinin ilk şar t oldu
ğuna kaniiz. Bu gaye ile teşekkül edecek satış kooperatifleri 
ve şirketlerini desteklemek kararındayız. 

MADDE 64) Ziraî mücadele işlerine önem verilmesini is
tiyor ve böylece yüksek kaliteli mahsul elde edileceğine ve is
tihsalin artırı lacağına inanıyoruz. 

MADDE 65) Millî gelirlerde büyük payı olan hayvancılık, 
çiftçinin yardımcısı, geniş b i r kitlenin başlıca geçim vasıtası 
ve en mühimmi de besin maddelerinin kaynağı olmak itiba
riyle pek önemlidir. Hayvan mer 'a la r ınm art ır ı lması , cinsleri
nin ıslâhı yanı sıra, hayvancılığın tercihan, ahır ve besi hay
vancılığı yolu ile inkişafı sağlanmalı ve bunun i ç ; n de hayvan 
yemi, yonca ve emsali yemlerin temin ve istihsali teşvik edil
melidir. 

Bugüne kadar ev ve köy ekonomisi hudut lar ını aşamayan 
kümes hayvanları mevzuunu ele almak, memleket çapında ve 
geniş çiftlikler hal inde yetiştirilmesi hususundaki teşebbüs 
ve gayretleri ehemmiyetle desteklemek azmindeyiz. 

Memleketteki veteriner teşkilâtını ve lâbora tuvar lann 
takviye, her tür lü salgın, bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ciddî 
suret te mücadeleyi zarurî görmekteyiz. 

Türkiye'de su ürünler inin bilhassa balıkçılığın himaye ve 
teşvikine çalışarak istihsali azamî dereceye ç ıkarmak kararın
dayız. Böylece, a r tan istihsalin muhafazası ile memleket ça
p ında besi ve ehemmiyetli b i r döviz kaynağına kavuşacağımı
za eminiz. 
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ORMANCILIĞIMIZ 

MADDE 66) Millî servetimizin mühim bir parçasını teş
kil eden ormanlar ın muhafaza ve geliştirilmesi devletin bilhas
sa üzerinde titizlikle duracağı işlerden biri haline gelmiştir. 
Ormanları günden güne azalan ve tahr ip edilen Türkiye'de 
bu mevzuun kısa vadeli ve değişik görüşlerle halledilmiyece-
ğine inanıyoruz. Bu sebeple değişen her idarenin kayıtsız ve 
şartsız tatbik ile mükellef olduğu uzun vadeli plânların ha-
zırlatılmasını ve yerli, yabancı uzmanlardan istifadeyi düşü
nüyoruz. 

Devletin ve hükmî şahısların (köy, belediye iller gibi) 
yeni o rmanlar tesisini, içtinabı m ü m k ü n olmayan zaruretler
den addeder ve bu teşebbüsleri desteklemeyi ana vazifeleri
mizden sayarız. 

Köyde, şehirde vatandaşların her tür lü mahruka t ve in
şaat ihtiyaçlarının mümkün ölçüler dahilinde ve kademeli 
bir şekilde linyit ve diğer malzemelere yöneltilmesi için her 
tür lü tedbirlere başvurulmak suretiyle ormanlara olan ihti
yacı azal tmakta fayda görmekteyiz. Ancak bu teşebbüsler 
hiç bir zaman köylülerin odun ve kömür ihtiyaçlarının sağ-
lanmıyacağı manas ına gelmez. 

MADDE 67) Devlet ormanlarının muhafaza ve işletil
mesi dışındaki orman mahsullerinin kıymetlendirilmesi ve 
sanayi alanında o rman köylülerinden ve şahsî teşebbüsten 
azamî ölçüde istifade amacımızdır. 

Ormanlar içinde veya hemen yanındaki o turan halkın 
du rumu ile yakından ilgilenmeyi, bunlardan orman mahsul 
ve sanayii ile geçinenlere devlet eliyle ve yardımı ile yeni 
yur t lar teminini ve müstahsi l vaziyete geçirilmelerini başlı
ca vazifelerimizden sayarız. 
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SANAYİ İŞLERİ 

MADDE 68) Çeşitli ve büyük yeraltı servetlerine sahip 
memleketimizin, siyasî ve coğrafî durumu : 

Denizlerle çevrili oluşu, 

Her tür lü elemanların yetiştirilmiş ve yetiştirilme im
kânlarına sahip bulunuşu, 

Bir kısım ziraî istihsalin kıymetlendirilmesi, 
Hepsine ilâveten nüfus artışı karşıs ında iş ve geçim sa

hası sağlanması gibi hususlar gözönünde tu tu larak Türkiye-
nin sanayi yönünden de kalkınma imkânlar ına inanıyor ve 
sanayileşmeye büyük önem veriyoruz. 

MADDE 69) Part i , sınaî teşebbüslerde, memleket için 
ilk h a m madde ve malzemelerin tedarikindeki imkânlar ı ve 
devamlılığı esas alır. Aynı zamanda dış pazarlara kadar ulaş
ma yollarını da gözönünde tutar . 

Arızî ve geçici sebeplerin doğurduğu sun'î ve verimsiz 
sanayiin devam ettiri lmesi için iktisadî olmayan yollara gi
dilmesini tasvip etmez. 

MADDE 70) Memleket sanayiinin bir taraftan millî eko
nomi, diğer taraftan dünya ekonomisi şar t lar ı muvacehesin
de yeni baş tan ve plânlı b i r şekilde ter t ip ve tanzim edilmesi 
zaruret ine kaniiz. Bunun için de gerek iktisadi devlet teşek
küllerinde ve gerekse hususî teşebbüslerde rasyonel çalışma 
esaslarının tatbikinin insan, iş saati, h a m madde ve makine 
verimlerinin kısaca prodüktivi tenin art ı r ı lmasının kayda de
ğer ölçüde m ü m k ü n olacağını ve maliyetlerin düşürüleceğini 
kabul ediyoruz. Bu meyanda, kalitelerin bozulmamasına 
ehemmiyet vereceğiz. 

MADDE 71) Devletin yeniden büyük çapta iktisadî te
şebbüslere girişmesi ve iktiadî ahada önderlik yapabilmei. 
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şahî sermaye ve teşebbüslere yeni imkânlar sağlaması mak-
sadiyle, iktisadî devlet teşekküllerini bugünkü hüviyetlerin
den kur t a ra rak mensuplar ına, iş adamlarına, serbest piyasa 
imkânlar ına kollektif bir tarzda devam et t i rme yollarını ara
yacağız. Ve bunu kademeli b i r şekilde de olsa, gerçekleştir
meye gayret sarfedeceğiz. 

MADDE 72) Sınaî işletmeler, memleket kaynaklarını 
kıymetlendiren, millî geliri a r t ı ran ve tabiatiyle iktisadî ve 
içtimaî refahı yükselten ünitelerdir. Bu işletmelerde müte
şebbisin teşebbüs payı, sermaye hakkı , fiilen çalışıyorsa üc
reti yanında, orada çalışanların müşterek emek ve gayretle
r inden doğan kâ r neticelerinden he r çalışanın faydalanması
nı sosyal devlet telâkkimizin tabiî bir icabı sayar ve sanayiin 
bu zihniyet ve is t ikâmette gelişmesi için gereken tedbirlerin 
alınmasını faydalı görürüz. 

MADDE 73) Kömür, demir, krom, bakır vesair maden
ler meyanında petrol kaynaklarının Türkiye'nin istikbali, iç 
ve dış pazar bak ımmdan büyük imkânlar bahşett iğine inanı
yor, bunlar ın gerek ihtiyaç ve gerekse işletmeleri hususuna 
büyük önem veriyoruz. 

Buna muvazi olarak sanayi ve iktisadî hayatımızın inki
şafı maksadiyle ucuz elektrik enerjisi istihsali için baraj lar 
inşası, yeraltı enerji kaynaklarının mahall inde değerlendiril
mesine matuf enerji santral lerinin kurulması , a tom enerjisi
nin istimali için a tom santralleri tesisi gibi temel projelerin 
önce kısa vadeli neticeler alınacak sahalara tevcihini doğru 
buluyor ve bun la rm sür 'at le t ahakkuku için de her çeşit ser
maye kaynaklarının kullanılması zaruret ine inanıyoruz. 

MADDE 74) Halkın, bilhassa köylünün boş zamanları
nı kıymetlendiren el sanatlarını ve yaygın b i r halk kitlesinin 
maişet yolu olan küçük sanatları himaye ve teşvikte zaruret 
görüyoruz. 
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TİCARET İŞLERİ 

MADDE 75) î ş hayat ında herşeyden evvel i t imadı telkin 
ve temin etmek, bunun için de emniyet ve is t ikrarı sağlamak 
ilk şart t ı r . 

Kısa devrelerde değişen ve ha t t â birbir ine taarruz teş
kil eden tedbirlerden kaçınılmalı ve devlet müdahaleciliğinin 
doğuracağı tereddüt ve itimatsızlıkları bertaraf etmelidir. 

î ç ve dış t icaret te iş ahlâkını zedeleyen davranışları ön
leyici ve iş hayatını her tür lü borsa oyunlarına ve spekülâs
yonlarına karşı koruyucu iktisadî tedbirler alınmalıdır. 

MADDE 76) Millî ve hususî bankalar ın her tür lü kredi 
faaliyet ve hizmetlerinin millî ekonomi ihtiyaçlarına muvazi 
ve uygun bir şekilde tanzim ve yürütülmesi sağlanmalıdır. 

MADDE 77) Ticaret erbabının meslekî gayelerine, hüvi
yetlerine, iş hayatlarına, sosyal meselelerine cevap vermeyen 
ticaret ve sanayi odalarının, esnaf dernek ve biıl iklerinin de
mokra t ik ve sosyal teşekküllerin yeniden hukuki mânada ve 
ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmelerini lüzumlu 
görüyoruz. 

MADDE 78) Memleket istihsalâtının iç ve dış pazarlar
da Standard tipler haline getirilmesini ve belirli vasıflarla 
piyasalara sürülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını za
rur î görüyoruz. 

MADDE 79) Memleketin bugünkü iktisadî bünyesi da
h a bir müdde t dış t icaretin açıkla kapanmasını mukadder 
kı lmaktadır . Bu açıkların kısa devrede kapatılabilmesi mak-
sad iy le : 

Bilhassa ihracı m ü m k ü n malların istihsalinin artırı lma
sı ve bunun temini için de uzun vadeli ucuz dış kredilerden 
istifade edilmesi, 
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Memleket içi istiklâkin ihracat lehine ayarlanması , 
Dış ticareti zedeleyici sistem ve usullerden kaçınılması, 
Turizm işlerine her yönden önem verilmesi, turizm sana

yiini teşvik ve geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir. 
Bu meyanda ithalâtın istihsali teşvik ve iktisadî kalkın

maya müteveccih is t ikâmette yapılmasına ehemmiyet verile
cektir. 

MALİ İŞLER 

MADDE 80) Malî siyasetimizin hareket noktası , hakiki 
ve samimî denk bütçelerle hükümet idaresini temin etmektir . 
Masraf bütçelerinin millî takat le mütenasip hakikî ve zarurî 

ihtiyaçlara uygun bir tarzda tanzimini istiyoruz. 
Bütçeler dışında dolaylı yollardan gelir ve gider sağlan

masını kabul etmiyoruz. 

MADDE 81) Türkiye'de yaşayan ve kazanan her vatan
daşın devlet masraflar ına iştirakinin ve iktidarı ile mütena
sip vergi ödemesinin bir namus ve vatan borcu olduğuna ina
nıyor ve bu şuuru kuvvetlendirmek istiyoruz. 

Vergide umumiliği, adaleti esas alıyor ve bunların sarfla
r ında kayıtsız şartsız her tür lü israf ve lüksten kaçınılmasının 
zaruret ine kani bulunuyoruz. 

İçtimaî bünyeyi kemiren vergi kaçakçılığına ve bu yoldan 
servet t e rakümüne mani olmak için her tür lü karar lar ın alın
masına azimliyiz. 

MADDE 82) Arazi ve bina vergileri gibi sermayeye kül
fet tahmil eden vergilerin kaldırı lmasına taraftarız. 

MADDE 83) Asgarî geçim hadlerine tekabül eden kazanç 
ve gelirlerden vergi a l ınmaması için gerekli tedbirleri zarurî 
görüyoruz. 
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MADDE 84) İktisadî faaliyetleri daral tan ve güçleştiren, 
millet üzerinde tabiî olmayan tesirler yara tarak mübadeleyi 
aksatan vergi ve resimlerin or tadan kaldırı lmasını temin az
mindeyiz. 

MADDE 85) Borçlanmalar , ancak milletin istihsal gücü
nü yükseltmek ve Millî Savunma zaruretleriyle yapılmalıdır. 
Her ne sebeple olursa olsun, millî ve iktisadî istiklâlimizi teh
likeye düşürecek hareket lerden kaçınılmalıdır. 

MADDE 86) Memlekette enflâsyonu doğuracak her tür
lü mal î faaliyetlerden içtinap etmeyi, Türk Parasının kıymeti
ni, emniyet ve ist ikrarını sağlamayı, para , kredi ve sermaye pi
yasalarının tanzimini başlıca vazifelerimizden biri sayarız. 

MADDE 87) Türkiye'nin coğrafi, iktisadî ve siyasî im
kân ve zaruretlerini esas alarak demir, deniz, kara ve hava 
yol lan ile köy yol lannm, yani u laş t ı rma ağanın, tesis ve işlet
melerini kısa ve uzun vadeli program ve plânlara bağlamayı 
ve bunlar aras ında her yönden tam bir ahenk tesisini düşünü
yoruz. 

Vatandaşın, huzur, emniyet, sür 'a t ve en uygun tarifeler
le naklini temin ve kontrol ilk hedefimizdir. Bu arada, istihsal 
ve istihlâk bölgeleri a rasmda ve dış memleketlere mal nakli
yatında iktisadilik ve verimliliği ön plânda ele a lmak ve böy
lece içtimaî ve iktisadî neticeler sağlamak karann<!ayız. 

MADDE 88) Devlet Demiryol lannm yüklendiği büyük 
külfetler ve bugünkü malî du rumu karşıs ında b i r taraftan ida
renin rasyonel bir işletme haline ifrağına gayret sarf etmeyi, 
diğer taraftan iktisadî b i r tarzda çalışmasını zedeleyen bir 
âmme külfetinin devletçe karşı lanması prensibini esas alıyo
ruz. 

Münakale vas ı t a lannm kaydettiği inkişaflara rağmen 
Türkiye'deki demiryolu şebekesinin tanzim ve takviyesine lü
zum olduğu kanaatmdayız. 
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MADDE 89) Deniz Ticaret Filosu, bilhassa şilepçiliği, 
takviye ve teşvik edeceğiz. Bu işte hususî teşebbüsün ön plân
da vazife ve rol almasını, denizaşırı münakalâ t işlerine büyük 
ölçüde iştirakini temin için her tür lü iç ve dış imkânlardan 
faydalanmalarını sağlıyacağız. Türk Şilepçiliğinin gelişmesiy
le memleket ekonomisinin bilhassa döviz tedariki yönünden 
imkânlara sahip olacağına inanıyoruz. 

İkinci ağır sanayiin inkişafiyle memleket te gemi inşa iş
lerine hız verme kararındayız. 

Denizyolları iç hat lar ını b i r zarar kaynağı olmaktan kur
ta rmak ve verimli b i r işletme haline getirmek azmindeyiz. 

MADDE 90) Havayolları İşletmesini lüks bir ulaşt ı rma 
vasıtası o lmaktan çıkararak ucuz ve zarar etmez bir hale ko
nulmasını sağlıyacağız. Hususî teşebbüsün de bu alanda ba
s a n gösterebilme şart ve imkân lann ı bir tetkik mevzuu adde
diyoruz. 

MADDE 91) Devlet Karayol lannın, memleketin ve ikti
sadiyatının can d a m a n m teşkil ettiğine kaniiz. Bu it ibarla, ka
rayollannın program ve plânlar gereğince yurdun en ücra kö
şelerine kadar götürülmesine ve bundan da sosyal ve iktisadî 
neticeler güdülmesine taraf tanz . 

Karayol lannın iç u laş t ı rmada gittikçe ar tan ehemmiyeti 
yanında devlete tahmil, ettiği büyük külfetler ve demiryollan 
isletme faaliyetine olan müessiriyet gözönünde tutularak bu 
iki şebeke arasındaki tarife münasebetler inin yeni baş tan tet
kiki ve gereken tedbirlerin alınmasını zanır î görüyoruz. 

Demiryollan işletme faaliyetlerinde l imanlar, depolar, 
antrepolar münasebetlerini beraberce mütalâa eder ve birbir
lerini tamamlayan bir u laş t ı rma sisteminin içinde telâkki 
ederiz. 

Köy yol lannın sür 'at le yapılmasını, devletin yardımda bu
lunması için de gerekli tedbirlerin alınmasını düşünüyoruz. 
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MADDE 92) Ulaştırma vasıtalarının en ehemmiyetlile
rinden biri haline gelen haber, u laş t ı rma (P.T.T.) işlerine 
ehemmiyet atfetmekte ve bu işin ticarî b i r zihniyet içinde ge
lişmesini her tür lü haberleşmenin köylere kadar yeniden tan
zimini esas alıyoruz. Bu arada şehir ve kasabalarda telli, tel
siz telgraf ve telefon ihtiyaçlarının karşı lanmasını tabiî kar
şılarız. 

MADDE 93) Türkiye, her yıl yer yer vukua gelen çeşitli 
su ve sel baskınları felâketi yanında kuraklığın da daimî bir 
tehdidi alt ındadır. Bu itibarla su işlerine, bunların tanzimine, 
âfetleri önleyici tedbirler almaya, batakl ıklar ın kurutulması
na, kanalların inşaasına, yatağı dolmuş küçük ve büyük sula
rın temizlenmesine önem verilmelidir. 

İMÂR VE İSKÂN İŞLERİ 

MADDE 94) İ m â r ve İskân bahsinde her şeyden evvel 
kadas t ro ve tapulama işlerine hız vermeyi ve sür 'at le neticeye 
ulaşmayı topraklandırma ve iskân teşebbüs ve gayretlerinde 
memleketin realite ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmayı 
zarurî görmekteyiz. Bu hususlardaki mevzuatın yeniden elden 
geçirilmesi ve aralar ında t am bir ahenk sağlanması amacımız
dır. 

MADDE 95) Türkiye'nin muayyen bölgelere ayrılarak is
kân, mesken ve köy kalkınma işlerinin program ve plânlar 
çerçevesi içinde ele al ınmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

MADDE 96) Dışardan gelen göçmenlerin ve yurd içi is
kân işlerinin bir nizam altına alınarak, ailevî durumlar ı , mes
lekleri ve yaşadıkları iklim şar t lar ına uygun yerlerde ve şekil
lerde yapılmasını temin edeceğiz. Bunların kısa zamanda müs
tahsil ve verimli olabilmeleri için kendilerinden devlet yardı
mını esirgemiyeceğiz. 
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MADDE 97) Köyde ve kentte her ailenin bir yuva sahibi 
olması için gereken her tür lü tedbirlerin alınması gayemizdir. 
Bu maksat la belediyeler, hususî teşekküller ve bilhassa koo
peratifler tarafından girişilen teşebbüsleri desteklemek ve teş
vik etmek arzusundayız. 

MADDE 98) Memleketin muhtelif bölgelerinin hususiyet 
ve iklim şa r t l an gözönünde tutularak, inşaatta kullanılacak 
her tür lü yapı malzemelerinin en uygun ve ucuz lannm tesbl-
tine ihtiyaç vardır . Bunun için de bir malzeme veya inşaat 
ens t i tü tüsünün kurulmasını ve faaliyetinin desteklenmesini 
sağlıyacağız. 

MADDE 99) Köyde, küçük ve büyük şehirlerde başıboş 
inşaata son vererek belirli plânlar içinde hareket edilmesi ka
rarındayız. Bilhassa şehirlerde arazi ve arsa spekülâsyonla-
n n ı önleyici tedbirler almayı düşünüyoruz. Böylece belediye
lere yüklenen büyük külfetlerin de ber taraf edileceğine kaniiz. 

MADDE 100) Gecekondularda oturanlar , zamanla plân 
dahilinde yapılmış meskenlere kavuşuncaya kadar m ü m k ü n 
olan kamu hizmetlerinden faydalandmlmalıdır lar . 

İŞÇİ MESELELERİ 

Meslekî Yöneltme : 

MADDE 101) Partimiz her şahsm istek ve kabiliyetlerine 
göre bir işte ist ihdam edilmesini hem insan hürriyeti ve hem 
de rasyonel iktisadî işletmecilik bakımından zarurî görür. 
Emek unsurunu bugünden kabiliyetli evsafta yetişt irmek için 
va tandaş lann hangi mesleğe dahil olduklarını ilmî olarak 
testlerle tevsik e tmek ve en fazla ehil o lduk lan işlerde yetişti
rilmelerini ve çalışmalarını temin etmeyi; devletin başlıca va
zifesi saymaktadır . 
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Mesleki öğre t im: 

MADDE 102) Vatandaşların muayyen meslekte yetişme
lerini temin maksadiyle devlet; lüzumlu tedrisat müesseseleri 
ve teknik okul ve atölyeleri bu vatandaşların en iyi şekilde 
meslekî bilgiyi öğrenmeleri maksadiyle açmak ve hizmetleri
ne meccani olarak tahsis etmekle kendisini vazifeli sayar. 

Çalışma Hakkı: 

MADDE 103) Partimiz, muayyen işte yetişmiş olan va
tandaşlara ihtisaslarına göre iş bulmayı devletin başlıca vazi
fesi telâkki eder. i leri memleketlerde olduğu gibi devletin va
tandaşlara iş bu lma mükellefiyetini yüklenmesi bizim memle
ketimiz için de zaruridir . 

Âdil Ücret: 

MADDE 104) Çalışanlar, yapılan işle mütenasip ve in
sanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamağa elve
rişli âdil bir ücret almalıdır. <Eşit işe eşit ücret» kaidesi müm
kün olduğu kadar her sahada tatbik edilmeli ve mevcut eşit
sizlikler ücret veya maaş ayarlamalariyle veya diğer sosyal 
tedbirle giderilmelidir. 

Asgarî Ücret: 

MADDE 105) Çalışanların medenî bir insan gibi yaşa
malar ı için. geçinme indeksleri gözönünde tutularak, çalışan 
sınıfa b i r asgarî ücretin tatbiki zarurîdir. 

MADDE 106) Çalışmaya başlama ve son verme yaşları
nın tesbiti, kadın ve erkek hususiyetlerine göre iş nevilerinin 
tefriki, çalışanlara haftalık ve senelik ödemeli izin verilmesi, 

MADDE 106) Çalışmaya baş lama ve son verme yaşları
nın tesbiti, kadın ve erkek hususiyetlerine göre iş nevilerinin 
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tefriki, çalışanlara haftalık ve senelik ödemeli izin verilmesi, 
günlük çalışma müddet inin tâyini gibi meseleler tâyin ve tes-
bit edilecektir. 

Sosyal Y a r d ı m : 

MADDE 107) Devletin mahdut gelirli ve bilhassa işçi 
vatandaşlara müşkül anlarda yardım elini uzatması şart t ı r . 
Modern sıhhî müesseseler açarak bu vatandaşların istifade
sini sağlamak ana gayemizdir. Bu meyanda hizmetleri mec-
canen tekeffülü zarurî bulmaktayız. 

Sosyal Sigortalar: 

MADDE 108) Geliri dar vatandaşlar ve bu meyanda iş
çiler bazan çalışma arzularına rağmen, işsizlik, hastalık, ka-
/.a, analık ve ihtiyarlık sebepleri ile çalışmaya imkân bula
mazlar. Devletin bu gibilere sosyal sigortalar kanaliyle yar
dım elini uzatması ve bunlar ın geleceğe güvenle bakmalar ını 
sağlaması lâzımdır. Part imiz bu nev'î içtimaî müesseselerin 
memleket te inkişafını görmek ve bunun gerçekleştirilmesi 
için mesai sarfını kendisi için b i r vazife sayar. 

İçtimaî sulh ve sükûnu sağlamak maksadiyie zengin, fa
kir b ü t ü n vatandaşlar ın bu sosyal müesseselerden istifade 
etmesi ve müesseselerin yardımcı fonlarına devletle beraber 
iş t i rak etmeleri umumî prensiplerimizdendir. 

Sendikalar: 

MADDE 109) İşçi vatandaşlar ın meslekî menfaatlerini 
korumak maksadiyie serbestçe sendika kurmalar ı , hürr iyet 
rejiminin temelidir. Kendilerine b u imkân verilmelidir. Bu 
meyanda devlet bu nev'î sendikaların inkişafına yardımcı ol
malıdır . 
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Grev Hakkı : 

MADDE 110) işçi vatandaşlara, meşru ücret ve çalışma 
şart larının ıslâhı, haklar ım müdafaa z ımnında grev hakk, ta
nınmalıdır. Grev hakkı sosyal adaletin bir nev'î tesiscisi ve 
teknik terakkinin bir vasıtası olarak telâkki edilmelidir. 

MADDE 111) işçilere meslekî menfaatlerini müdafaa 
edebilmeleri için kollektif iş mukaveleleri yapmak hakkının 
tanınması şart t ır . Part imiz yapılan bu nev'î mukaveleleri 
teşvik ve terviç eder. 

İşçi Meskenleri: 

MADDE 112) Çalışanlar, insanlık haysiyetine uygun ve 
sağlık şart larını haiz meskenlere, kavuşturulmaLdır . 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM İŞLERİ 

MADDE 113) Millî varlık ve istikbalimizin en kıymetli 
unsuru ve temeli olan insanı ve onun sağlık işlerini toptan 
ele almayı memleketin mühim dâvalarından biri sayıyoruz. 
Vatandaşın beden ve ruh sağlığının teminat alt ına alınması
nı zarurî görüyoruz. 

MADDE 114) Prensip olarak memleket te tababet in sos-
yalleştirilmesini ana hatlariyle kabul etmekle beraber bu 
işin ancak vadeli ve kademeli b i r şekilde çok iyi düşünülmüş 
ve b i r plân ve organizasyon ile ele alınması gerektiği kanaa
tindeyiz. Bu arada serbest hekimlik imkânları da açık tutul
malıdır. 

MADDE 115) Şehir ve kasabalardaki has tahane noksan
larının ikmaline çalışılacak, gerek koruyucu gerekse tedavi 
hususunda lüzumlu sıhhî tesis ve tedbirlerin plânlaşt ınlma-
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sini ve mümkün olan yerlerde sanatoryum ve prevantor
yumlar açılmasını lüzumlu görüyoruz. 

MADDE 116) Köylülerin sıhhî durumlar ı ile yakından 
ilgilenmeyi, m ü m k ü n olan bucaklarda bir hekim bulundur
mayı ve eczane ile dispanser açmayı, buna imkân bulunma
yan yerlerde hiç olmazsa birer sıhhiye memuru ile ebe çalış
t ı rmayı asgarî b i r zaruret olarak kabul etmekteyiz. 

MADDE 117) Verem, Frengi, Trahom, Sı tma ve bu gibi 
hastalıklarla mücadele teşkilâtı genişletilecektir. 

MADDE 118) Besleme ile ilgili muası r memleketler ça
pında çalışabilen araş t ı rma ensti tülerinin tesisi, köylere ka
dar sıhhî içme sularının plânlı olarak temini, memleket da
hilinde temin ve ihzar edilen ilânların ucuz olarak tevzii ve 
bu maksat la kurulan ve kurulacak olan ecza ve malzeme sa
nayiinin teşvik ve himayesini tabiî görmekteyiz. 

MADDE 119) Kimsesiz ve yoksul çocuklara cemiyet yar
dım kollarını açmalı ve onların ist idat ve kabiliyetlerine gö
re, tahsil ve terbiyelerine yardım etmelidir. 

MADDE 120) Parti , memleket te fuhuş, kumar , sefalet, 
serserilik ve dilencilikle mücadeleyi kendisine b i r borç bilir. 
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