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ÖNSÖZ
ANAVATAN PARTİSİ 20 Mayıs 1983 günü kurularak 

memleketimizin siyasî hayatında yerini almıştır.

Partimizin sembolü bal petekleri ile donatılmış Türkiye 
haritası ve balansıdır. ARI çalışkanlığı, PETEK aziz va
tanımızın en ücra köşesine kadar mamur hale ge
tirilmesini ifade etmektedir.

Programımızda ülkemizin meseleleri ve bunların çö
zümü için neler düşündüğümüz kısa, açık ve özlü bir şe
kilde ifade edilmiştir.

Gayemiz bu program etrafında birleşmeyi sağlayarak, 
yepyeni, kavgasız, Türkiye’yi ileri ve modern bir ülke ha
line getirecek bir siyasî tablo oluşturmaktır.

Milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve rekabete 
dayalı serbest pazar ekonomisini esas alan bir siyasî par
tiyiz.

Bunun için daha önceki siyasî eğilimleri ne olursa 
olsun programımıza inananları birliğe, beraberliğe davet 
ediyoruz.

Burası bir hizmet kapısıdır.
milletimize en iyi şekilde hizmet edebileceğimize ina

nıyor, yüce Allah’ın gayretlerimizde bize yardımcı ol
masını diliyoruz.
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GİRİŞ
Gücünü tarihinden, milli ve manevi değerlerinden 

alarak, geleceğe güvenle bakan büyük Milletimizin, 
demokrasiye bağlı vatansever evlâtlarının üzerine 
düşen tarihi görev ve sorumluluğun, hür, bağımsız, 
gelişmiş, itibarlı ve güçlü Türkiye idealinin hiz
metkârları ve teminatı olabilme yolunun, milli he
defler etrafında birleşerek, dürüst, medeni ve ölçülü 
bir siyasî faaliyette bulunmak olduğuna inanırız. Si
yaseti aziz Milletimiz için mukaddes bir fazilet ve hiz
met yarışı olarak telâkki eder, siyasi faaliyetin mü
samaha ve olgunlukla, kavgadan uzak, medeni bir 
şekilde yürütülmesini düstur ittihaz ederiz. De
mokratik siyasî mücadelenin tek yolu ikna, uzlaşma 
ve fikirlere hürmet etmek olmalıdır.

Aziz Milletimiz çekişmenin, kavganın ve bö
lücülüğün hiçbir zaman yanında olmamıştır. Geç
mişte şu veya bu şekilde kavgaya itilenler veya ken
dini kavganın içerisinde bulanlar muzdariptir. 
Kırgınlıkların giderilmesine, yaraların sarılmasına, 
dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın ge
liştirilmesine zaruret vardır.

Milli birliğin muhafazası ve idamesi için Milletçe 
büyük bir dikkat ve gayret sarfetmemizin zarureti, 
bilhassa yakın tarihimizde cereyan eden üzücü olay
lar sebebiyle daha iyi anlaşılmıştır. Aziz vatınımız, 
dış mihrakların, siyasi ve ideolojik ihtirasların sebep 
olduğu bölücülük, terör ve anarşi sonucu büyük bir
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tehlikeye sürüklenmiş, son çare olarak, Silâhlı Kuv
vetlerimiz 12 Eylül 1980 tarihinde yaptığı müdahale 
ile bu tehlikeli gidişe son vermiştir.

Bu müdahalenin hemen akabinde Silâhlı Kuv
vetlerimizin millete verdiği asker sözünün birer birer 
yerine getirildiğini görmenin verdiği güvenle, de
mokrasiye geçişin son safhasının da başarı ile ta
mamlanacağına inanıyoruz.

Millî birlik ve bütünlüğümüzün tartışma konusu 
dahi yapılmamasını, başta işsizlik olmak üzere, sos
yal ve iktisadi meselelerimizin sürekli iyi
leştirilmesini, geleceğimizin teminatı olan genç
lerimizin modern ve ileri Türkiye idealine bağlı, millî 
ve ahlâkî değerlerimizi benimsemiş, İlmî düşünceye 
sahip olarak yetiştirilmelerini, Memleketimizin bir 
daha böyle tehlikelere düşmemesinin temel şartı sa
yarız.

Ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, 
tabiî kaynakları ve coğrafi avantajlarıyla ge
lişmişliğin zirvesinde yer almaya lâyıktır. Bu cennet 
vatan tarih boyunca dünyanın en ileri me
deniyetlerini bağrından çıkarmanın haklı gururuna, 
bu aziz Millet de gelişmiş ve medeni olmanın tarihi 
tecrübesine sahiptir. Milletler arasındaki medeniyet 
yarışında geri kalmamızın meşru ve makûl bir se
bebi olamaz. Milletimize doğru hedefler gösterildiği, 
önüne konulan manialar kaldırıldığı, birlik ve be
raberliği bozulmadığı müddetçe aşamıyacağı engel,
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çözemiyeceği mesele yoktur.
Bu inanç ve heyecanla memleketimizin önünde 

yeni başlayan dönem içerisinde cehalet, işsizlik ve 
fakirlik mutlaka ortadan kaldırılmalı, refah tabana ve 
geniş kitlelere yayılmalıdır. Bölgeler arasındaki ge
lişmişlik farkları asgariye indirilmelidir. Konut me
selesi kısa zamanda netice alıcı doğru bir yola mut
laka sokulmalıdır. Devlet-vatandaş münasebetlerin
de yeni bir anlayışla itimat esas alınarak bürokratik 
işlemler asgariye indirilmelidir. Devleti vatandaşa 
rakip değil, onun gücünü ve kabiliyetini geliştiren, 
teşvik eden bir yardımcı olarak görüyoruz.

Bugün Türkiye’yi az gelişmiş bir ülke olarak gör
mek mümkün değildir. Bu neticenin alınmasında 
emeği geçen, milletimize fedakârca hizmet eden 
devlet adamı, idareci ve vatandaşlarımıza şük
ranlarımızı arzetmey! vefa borcumuzun tabiî bir ifa
desi sayarız.

Memlekete sahip, milletine hizmetkâr, ancak ya
pabileceğini va’deden ve va’dinde mutlaka duran, 
dostluğu, kardeşliği, sevgi ve barışı şiar edinmiş bir 
anlayışla, bu vatana en verimli bir şekilde hizmet 
edebileceğimize ve ülkemizi milletlerarası camiada 
mümtaz ve lâyık olduğu seviyeye çı
karabileceğimize inanıyoruz.
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR

Madde 1—GAYE
ANAVATAN PARTİSİ:
Millî hakimiyeti ve milletin üstünlüğünü, milli birlik 

ve bütünlüğü herşeyin üzerinde telâkki eden,
Millet iradesinin tecellisinin ve millet hakimiyetinin 

tesisinin ancak halkın serbest oyununun esas ol
duğu hür demokratik düzen içerisinde mümkün ola
bileceğine inanan,

İnsan temel hak ve hürriyetlerini vazgeçilmez 
kabul eden,

“Adalet mülkün temelidir” anlayışına sahip,
Milliyetçiliği, millî ve manevî değerlere bağlılığı 

düstur ittihaz eden,
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Ata

türk’ün ilke ve inkılâbları istikametinde muasır me
deniyet seviyesine erişmeyi hedef alan,

“Asıl olan fertlerin ve toplumun mutluluğudur” gö
rüşü içerisinde sosyal adalete ve fırsat eşitliğine 
inanmış,

İktisadi kalkınmanın hızlandırılmasını, işsizliğin 
ve fakirliğin kaldırılmasını, gelir dağılımı fark
lılıklarının azaltılarak refahını yaygınlaştırılmasını
öngören,
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İktisadi gelişmede fertlerin teşebbüs gücünü esas 
kabul eden,

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin mo
dern ve ileri Türkiye idealine bağlı, millî ve ahlâki de
ğerlerimizi benimsemiş, ilmi düşünceye sahip, her
kese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen 
medeni bir insan olarak yetişmelerini millî eğitiminin 
esası sayan,

Demokratik siyasî mücadelede tek yolu ikna, uz
laşma ve fikirlere hürmet olarak gören; hür, ba
ğımsız, gelişmiş, itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye ide
aline ulaşmayı gaye edinmiş bir siyasî partidir.

Bu programda ve bu programda belirtilen esas
ların ışığı altında öngörülen hususların ger
çekleşmesi maksadıyla her çeşit sosyal, İktisadî, 
İdarî, hukuki, politik ve diğer tedbirlerin alınması ve 
uygulanması için çalışmayı ve mücadele etmeyi 
aziz milletimize karşı vazgeçilmez görevimiz sayar, 
siyasî parti oluşumuzun sebebi görürüz.

Madde 2—DEVLET
Devlet, başta vatının ve milletin bölünmez bü

tünlüğünün korunması olmak üzere, yurdun sa
vunması, emniyet ve asayişin sağlanması, adaletin 
temini, sosyal ve İktisadî faaliyet ve hizmetlerin en 
verimli bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla gene 
millet tarafından kurulu müesseselerden meydana 
gelir.

Devlet millet için vardır. Devletin millet ile bü
tünleşmesi esastır.
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Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal yar
dımın düzenlenmesi ve sağlanması; sosyal hizmet 
ve faaliyetlerin tanzim, teşvik ve yönlendirimesi ve 
gereğinde doğrudan yapılması devletin başlıca gö
revleri arasındadır.

İktisadi faaliyetlerde devlet genel olarak bütün 
millete hitap edecek altyapı mahiyetindeki hiz
metlere yönelmelidir.

Asıl olan devletin zenginliği sonucu milletin zen
ginliği değil, milletin zenginliği sonucu devletin zen
gin olmasıdır.

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve iş
leyişinde temel prensip işlemlerin müessir, süratli ve 
verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bunun için sistem 
açık, basit ve kolayca anlaşılır olmalıdır. Devlet ku
ruluşlarının hakiki veya hükmü şahıslarla iliş
kilerinde itimat esastır, şüphe istisnadır.

Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin hakim kı
lınması, verimin geliştirilmesi hedefimizdir.

Madde 3—ADALET
Adalet mülkün temelidir.
Adaletin temini ve dağıtımı devletin temel gö

revleri arasındadır.
Adalet, hak ve hürriyetlerin teminatı olduğu 

kadar, hürriyetlerin kamu menfaatları dışında kul
lanılmamasının da teminatıdır.

Kanun önünde eşitlik esastır.
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Adaletin vatandaşlar arasında herhangi bir ayı
rım yapılmaksızın gerçekleştirilmesi, millî birlik ve 
beraberliğin tesisinde ve devlete güvenin temininde 
aslî unsurdur.

Adalet süratle yerine getirilmeli, cezalar müessir 
ve caydırıcı olmalıdır.

Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
esastır.

Madde 4—HÜRRİYET
Toplumun maddi ve manevi olarak yük

selmesinde ve yücelmesinde temel unsur insandır.
Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifa

desini bulan bu hak ve hürriyetlerin sağlanması ve 
teminat altına alınması için hukuka bağlı ve hu
kukun üstünlüğünü esas alan devlet nizamını temel 
şart görürüz.

Madde 5—DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK 
DÜZEN

Miliete en iyi hizmet verebilmesi, devlet ida
resinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi 
ancak demokratik düzen ile mümkün olabilir.

Demokratik düzen insan hak ve hürriyetlerine 
saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hür
riyetlerinin en iyi şekilde korunduğu rejimdir.
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Temel vasıfları adalet ve hukukun üstünlüğü olan 
demokratik düzen, insan şeref ve haysiyetinin, söz, 
düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en gü
venilir teminatıdır.

Millet hakimiyeti demokratik düzenin esasıdır.
Cumhuriyet devlet ve demokrasi anlayışımızı 

mükemmel olarak ahenkleştiren bir idare şeklidir.
Halkın serbest oyu ile seçilmiş üyelerden kurulu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi milli idarenin ve millet 
hakimiyetinin en üst seviyede tecelli ettiği mü
essesedir.

Cumhurbaşkanlığını, her türlü tartışmanın dı
şında tutulması gereken, demokratik siyasi nizam 
içerisinde tarafsız, devletin ve milli birliğin en yüksek 
seviyede temsil edildiği bir makam olarak görürüz.

Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vaz
geçilmez unsurlarıdır.

İstikrarlı ve kuvvetli hükümet devlet idaresinin 
müessir bir şekilde yürütülmesinin ilk şartıdır.

Demokratik düzeni, insan hak ve hürriyetlerini ze
delemeye, tahrip etmeye, ortadan kaldırmaya yö
nelik her türlü hareketin karşısındayız.

Demokratik düşünce ve haklara karşı olan her 
çeşit rejimi ve tasarrufu redderiz.

Madde 6—DİN VE LÂİKLİK
Herkes Anayasamızın teminatı altında vicdan,
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dinî inanç ve ibadet hürriyetine sahiptir.
Maddi ve manevi gelişmeyi birlikte sağlamanın 

zaruretine inanırız.
Yüksek ahlâk sahibi dengeli bir nesil ye

tiştirilmesini teminen, devletin ilk ve orta öğretim ku- 
rumlarında dini eğitim ve öğretim yapılması için ge
rekli tedbirleri almasını zorunlu görürüz.

Madde 7—BASIN ve YAYIN
Söz, düşünce ve kanaat hak ve hürriyetlerinin 

kullanılmasında, kamu oyunun sağlıklı bir şekilde 
teşekkülünde, basın ve yayını hür demokratik dü
zenin temel vasıtaları arasında telâkki ederiz.

Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap gibi kitle 
iletişim araçları, haberleşme vasıtaları, ilim, kültür 
ve sanatın gelişmesi ve yayılmasında da önemli 
görev ifa ederler.

Devletin murakebinde bulunan radyo, televizyon 
ve diğer basın ve yayın vasıtalarının tarafsızlığı 
esastır.

Madde 8—PLANLAMA
Sosyal ve iktisadi gelişmenin ahenkli, süratli, ve

rimli olması, kaynakların en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi için plânlamayı önemli görürüz.

Kaynak ve tasarrufların arttırılması ve en iyi şe
kilde kullanılması, sosyal ve İktisadî gelişmenin hız
landırılması, fakirliğin kaldırılması, işsizliğin yok
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edilmesi, farklılıkların adil ve pratik ölçüler içinde gi
derilmesi, refahın ahenkli ve dengeli olarak kitlelerle 
yayılması plânlamada ana hedefimizdir.

Partimiz, katı ve dogmatik merkezi plânlamanın 
tamamıyla dışında, demokratik, kuruluşların ve fert
lerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kul
lanmalarına ve geliştirilmelerine imkân veren, dü
zenleyici, yönlendirici ve denge kurucu bir plânlama 
anlayışına sahiptir.
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ik inci b o lu m

İKTİSADÎ POLİTİKA

Madde 9—İKTİSADÎ POLİTİKANIN ESASLARI
İktisadî gelişmenin hızlandırılması, sosyal den

genin iyiliştirilmesi, fertlerin kabiliyet ve ça
lışmalarına göre gelişme arzularının teşvik edilmesi, 
gruplar arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının pra
tik ölçüler içinde azaltılması, bölgeler arası ge
lişmişlik farklılıklarının asgariye indirilmesi, fakirliğin 
kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması İktisadî ge
lişme politikamızın esasını teşkil eder.

Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin bir bü
tünün tamamlayıcı unsurları olduğuna, bunların 
ahenkli bir şekilde milli menfaatler çerçevesinde bir- 
biriyle telif edilebileceğine inanırız.

Ekonominin tabii kanunları içinde gelişmesini 
sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğrultusunda 
müdahale ve tehditlerin asgariye indirilerek, rekabet 
şartlarının hakim kılındığı serbest pazar eko
nomisinin uygulanması ekonomik sistem ter
cihinizdir. Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli ve 
ucuz mal ve hizmet sunulmasının en iyi şekilde bu 
sistem içerisinde mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Dış borçlanmayı ve dış yatırımları karşılıklı men
faatlerin dengelenmesini öngören bir anlayış içe
risinde faydalı buluruz.
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Bu genel hedeflere erişebilmesi için ilkeler şun
lardır;

— Tasarrufların teşviki tasarrufların ve kay
nakların verimli ve süratli bir şekilde kullanımıyla, 
yatırım ve üretim artışının, istihdam imkânlarının 
geliştirilmesi,

— Dış ödemeler dengesinin istikrarlı ve sürekli 
çözüme kavuşturulması, ihracatın artırılarak milli 
gelir içindeki payının yükseltilmesi; dış müteahhitlik, 
taşımacılık,

— Enflasyon çok düşük seviyelerde tutulması, 
fiyat istikrarının sağlanması,

— İktisadi, mali, para ve kredi politikalarında 
karar btünlüğünün sağlanması ve uygulamanın 
ahenk içinde yürütülmesi,

Madde 10—İKTİSADİ KALKINMADA 
DEVLETİN ROLÜ

İktisadi gelişmenin güvenli ve sürekli bir şekilde 
yapılabilmesi için devletin başlıca rolü istikrarın te
minidir. Bu maksatla yurt içinde emniyet ve güvenin 
sağlanması, yurdun savunması, yurt dışında mem
leketin ve vatandaşların haklarının korunması, ada
letin en iyi şekilde tevzii devletin aslî görevleridir.

İktisadi kalkınmada devletin esas fonksiyonu tan
zim edici olması, fertlerin ve kuruluşların iktisadi mü
nasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisadi is
tikrarın sağlanmasına matuf sık sık değişmeyen
16



kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin 
yükseltilmesidir.

Devletin tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonu 
genel seviyede olmalı, detaylara müdahale edil
memelidir.

İktisadi kalkınmada devletin doğrudan yürüteceği 
faaliyetler genel olarak bütün millete hizmet veren, 
esas itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin ya
pılmasıdır.

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, 
su, maden, enerji gibi sahalar devletin varlığı olarak 
düşünülmelidir.

Bahis konusu tabii kaynakların mülkiyeti devlet 
tasarrufunda olmakla beraber, geliştirme ve işletme 
hakları devletin koyacağı esaslar içinde fertlere 
veya fertlerin bir arada kuracğı teşebbüslere bı
rakılabilir.

Devlet sanayi ve ticarete ana prensip olarak gir
memelidir. İstisnai olarak geri kalmış bölgelerde 
sınai tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa za
manda millete devredilmelidir.

Sanayi ve ticarette devletin esas rolü tanzim ve 
teşvik edici olmasıdır.

İktisadi faaliyetlerde devlet vatandaşın rakibi 
değil, aksine ona hizmet eden, gelişmesini ko
laylaştıran bir yardımcıdır.
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Madde 11—İKTİSADİ KALKINMADA 
FERTLERİN ROLÜ

Sanayi, tarım ve ticarette mal ve hizmet üre
timinin en süratli ve verimli şekilde yapılabilmesi, 
fertlerin kabiliyetlerini ve teşübbüs güçlerini İktisadî 
gelişmenin temel unsuru sayan bir sistem içinde 
mümkün olabilir. Hür teşebbüsü meydana getiren 
ferdi işletmeler, kooperatif ve şirketler sistemin 
temel uygulama araçlarıdır.

Madde 12—TASARRUFLAR
Özel tasarrufun teşviki ve tasarrufların en verimli 

yatırım alanlarına yönlendirilmesi iktisadi po
litikamızın temel aseslarındandır.

Kredilerin aşırı teminata dayanan bir sistem için
de dağıtımından ziyade verimi yüksek projelere tah
sis edilmesi kaynakların en iyi şekilde de
ğerlendirilmesi bakımından büyük önem taşır.

Mali piyasa ve sermaye piyasasının geliştirilmesi 
için modern ve bünyemize uygun sistem ve va
sıtaların tatbikini faydalı görmekteyiz.

Madde 13—VERGİLER
Devletin genel iktisadi politikası ile vergileme ara

sında doğrudan bir ilişki vardır. Devletin gayri ik
tisadi ve zarar eden yatırımlara girmemesi, iktisadi 
gelişmede fertlerin teşebbüs gücünün esas alın
ması, devletin tanzim ve teşvik edici bir rol oy
namasından dolayı devletin masrafları nisbî olarak
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azalacaktır. Böylece aşırı vergileme ihtiyacı ortadan 
kalkacağı gibi vatandaşa daha müessir ve faydalı 
hizmetler vermek mümkün olacaktır.

Vergilemenin ana prensipleri şunlardır:
— Vergiler sayıca az, basit, kolay anlaşılır ol

malıdır.
— Vergiler adil, genellikle herkesin kolaylıkla ve

rebileceği nisbette tutulmalıdır.
— Vergileme kurumlaşmayı ve yatırımları teşvik 

etmelidir.
— Vergileme israfı önlemelidir.
Madde 14—ALTYAPI YATIRIMLARI
Enerji, kara ve demir yolu, liman, yurtiçi ve yurt

dışı haberleşme; kara, hava, deniz ulaştırması gibi 
temel altyapı yatırımlarını devletin aslî görevleri ara
sında telakki ederiz.

İktisadi ve sosyal kalkınmanın başlıca unsuru 
gördüğümüz bu yatırımların süratle gerçekleşmesini 
sağlamak hedefimizdir.

Kendini iktisadi olarak geri ödeme gücüne sahip 
projelerin devletin koyacağı esaslar çerçevesinde 
halkın iştirakıyla yapılmasının teşvik edilmesini fay
dalı buluruz.

Madde'15—KÖY VE TARIM
Köylü memleketimizin efendisidir. Tarım hiz

metleri zahmetli ve fadakârlık isteyen işler olduğu
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kadar; tarım ürünleri de iktisadi gelişme seviyesi ne 
olursa olsun toplumun zaruri ihtiyaç maddeleridir.

Köylümüz sosyal yapımızın ana istikrar un
surudur.

Tarım üretimi ise iktisadi gelişmenin, özellikle sa
nayi sektörünün başlıca kaynağıdır.

Türkiye su, toprak ve iklim şartları itibariyle mev
cut üretime göre çok daha fazla üretimin ya
pılabileceği bir potansiyele sahiptir.

Halen nüfusumuzun yarısı tarımla iştigal et
mektedir. Milli gelirin dağılışı bakımından şehirlerde 
ve köylerde yaşayanlar arasında büyük fark gö
rülmektedir.

Başta tarımın mekanizasyonu olmak üzere, muh
telif sebeplerle köyden şehire göçün önümüzdeki 
yıllar boyunca devam edeceği muhakkakktır.

Bu bakımdan tarım sektöründe hızlı bir ge
lişmenin sağlanabilmesi için ilkeler aşağıda be
lirtilmiştir.

— Başta yol, su, elektrik olmak üzere, köy ve 
şehir arasındaki altyapı ve medeni imkân fark
lılıkları giderilmelidir.

— Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri üretim- 
pazarlama zinciri içinde bir bütün olarak ele alın
malıdır.

— Ormanlarımızda modern işletmecilik esasları 
uygulanması, orman ile orman köylüsü arasındaki
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iktisadi ilişkileri güçlendirecek tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.

— Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve diğer 
ürünler sanayi ile su ürünlerinin her yönüyle ge
liştirilmesi zorunludur.

— Tohumculuğun geliştirilmesi için gerekli bütün 
tedbirler ve teşvikler alınmalıdır.

— Gübre, tarım alet ve makinaları sanayi ve ta
rımsal ilâçlar konusunda yatırımlar teşvik edil
melidir.

— Yeraltı ve yerüstü sulama faaliyetleri hız
landırılmalıdır.

— Tarım ürünlerinde kalite ıslahı, stan
dardizasyon ve ambalajlama konularına büyük 
önem verilmelidir.

— Üretimin verimli bir şekilde yapılabilmesi için 
krediler yeterli seviyeye getirilmeli, teminat sistemi 
makûl esaslara bağlanmalı ve kolaylaştırılmalı; 
tarım ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için 
kredi pazarlama desteği sağlanmalıdır.

— Tarımda teknolojik gelişmenin ve İktisadî ve- 
rimliğin dikkate alınarak, çiftçi ailesi gelirin aile ba
şına ortalama milli gelir seviyesine yükseltilmesini 
öngören bir tarım reformunun yapılmasını faydalı 
buluyoruz.

— Tarımsal araştırma ve yayım hizmetlerine 
ağırlık verilmelidir.
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— Tabiî şartlar ve afetler dolayısıyla çiftçinin uğ
radığı zararların telâfi edilmesini zorunlu görüyoruz.

Madde 16—SANAYİ
Sanayi en hızlı gelişme potansiyeline sahip olan 

sektördür. Sanayileşme politikamızın esasını, genel 
kaide olarak devletin doğrudan sanayi te
şebbüslerine girmemesi bunu millete bırakması teş
kil eder. Devlet sanayileşmede teşvik ve tanzim 
edici bir rol oynamalıdır.

Sanayileşme politikamızın hedefi modern ve ge
lişmiş ülkelerin sanayileşme seviyesine erişmektir.

—Sanayinin bütün yurda pratik ve gerçek öl
çülerde yayılma için devletin altyapı ve hizmet ya
tırımlarını yapması,

— Sanayi tesislerinin düşük maliyette ve düzenli 
olması için organize sanayi bölgelerine önem ve
rilmesi,

— Yatırımların ve ihracatın teşvik edilmesi,
— Sanayideki aşırı gümrük korumalarının makûl 

seviyelere getirilmesi,
— Teknoloji ve mühendislik bilgisinin memlekete 

kolay akışının temini,
—Kamu İktisadî teşebbüslerinin zaman içerisinde 

millete devredilmesi,
— Sanayide devlet tekelleri dahil, tekellerin kal

dırılması,
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— Enerji ve maden konularında gelişmenin hız
lanması için fertlere ve fertlerin meydana getireceği 
kuruluşlara Devletin tesbit edeceği esaslar dahilinde 
yatırım ve işletme hakkı verilmesi,

— Dış yatırımların teşviki için karşılıklı men- 
faatları dengeleyen istikrarlı bir ortamın tesis edil
mesi.

Madde 17— HİZMETLER
Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde millî ge

lirin yarısı veya yarıdan fazlası hizmet sektöründe 
teşekkül eder, sosyal gelişmenin, tarımın ve sa
nayinin gelişmesi hizmet sektörüyle doğrudan il
gilidir. İstahdamın en yoğun olduğu sektördür.

Ülke ekonomisinin dışa açılmasında, dış öde
meler dengesinin tesisinde, ihracat ve dış pa
zarlama ile birlikte dış müteahhitlik hizmetleri ön
celik taşımaktadır.

İç ve dış ticaret, turizm, müteahhitlik, taşımacılık 
ve transit taşıma hizmetlerinin kolaylaştırılmasını ve 
geliştirilmesini sağlayacak tedbir ve teşviklerin alın
masını zorunlu görüyoruz.

Madde 18— ESNAF VE SANATKÂR
İktisadî ve sosyal bünyemizde, hizmet, üretim ve 

istikrar unsuru olarak esnaf ve sanatkârın önemli bir 
yeri vardır. Esnaf ve sanatkârlar emek ve ser
mayenin birleştiği, teşebbüs gücünün gelişmesi için 
tabiî şartların mevcut olduğu meslekler top
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luluğudur.
İktisaî ve sosyal yapımlızın temel sunsurlarından 

saydığımız esnaf ve sanatkârların kredi ve pa
zarlama imkânlarının, sanayi ilişkilerinin iyi
leştirilmesi; eğitim, bilgi ve teknik yardım yönünden 
güçlendirilmeleri, küçük sanayi sitelerinin ge
liştirilmesi, meslekî dayanışmayı teşvik edici ted
birlerin alınması gerekmektedir.

24



UÇUNCU BOLUM 
SOSYAL POLİTİKA

Madde 19— SOSYAL POLİTAKANIN ESASLARI
Kalkınmada asıl hedef sosyal gelişmenin sağ

lanmasıdır.
Sosyal gelişmenin sürekliliği ve gerekli kay

nakların artan bir şekilde temini, İktisadî gelişme ile 
yakından ilgilidir. Bu itibarla sosyal ve İktisadî ge
lişme arasındaki ahengin ve dengenin korunması 
önemlidir.

Hedef olarak sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin 
sağlanması, refahın yaygınlaştırılması sosyal po
litikamızın temel unsurlarını meydana getirir.

Madde 20— SOSYAL KALKINMADA 
DEVLETİN ROLÜ

İstihdam, eğitim ve öğretim, sağlık, konut, şe
hirleşme ile ilgili hizmet ve faaliyetlerin tanzim, teş
vik ve yönlendirilmesini sosyal kalkınmada devletin 
tabiî görevleri arasında sayarız.

Çiftçi, küçük esnaf ve sanatkâr, işçi, memur, 
emekli, dul ve yetimler ile kimsesizlerin sosyal gü
venliğe kavuşturulmaları, eğitim ve öğretimde fırsat 
ve imkân eşitliğinin sağlanması, bütün va
tandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ya
rarlanmaları sosyal güvenlik anlayışımızın esas
larını teşkil eder.
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Devletin sosyal güvenlik ve sosyal yardım po
litikası ve uygulama esasları ölçülü, çalışmamayı 
teşvik edici değil, muhtaçlaürın korunmalarına ge
lişmelerine yararlı hale gelmelerine yönelik ol
malıdır.

Devlet gönüllü sosyal dayanışmayı; bilhassa ge
leneksel sosyal dayanışma esaslarını ve ku
ruluşlarını, toplumumuzun temelini teşkil eden aile 
sistemi içindeki sevgi, şefkat ve saygıdan kay
naklanan tabiî sosyal dayanışmayı idame ve teşvik 
edecek tedbirleri almalıdır.

Madde 21— EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve 

gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Ata
türk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî ve ahlâki de
ğerlerimizi benimsemiş, bilgili, İlmî düşünceye sahip, 
herkese karşı sevgi ve müsamaha beşleyen medenî 
birer insan olarak yetişmelerini milli eğitimin esası 
sayarız.

Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun maddi ve 
manevî kalkınmasında millî ve ahlâki değerlerin ko
runmasında ve gelişmesinde, kültür, sanat ve me
deniyetin gelişmesinde ve geleceğe aktarılmasında, 
ilmin ve İlmî düşüncenin kazanılmasında temel rolü 
oynar. Genel olarak ferlerin ve milletlerin sosyal ve 
iktisadi seviyeleri eğitim ile doğrudan doğruya il
gilidir.
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Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması 
esastır.

Eğitim ve öğretim devletin başlıca görevleri ara
sındadır. Ancak devletin koyacağı kaideler içe
risinde fertlerin ve özel kuruluşların da eğitim ve öğ
retim hizmetleri yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Herkesin yapmakla zorunlu olduğu ilköğretim dı
şında, sayı, çeşit ve vasıf itibariyle eğitim ve öğ
retim hizmetleriyle memleketin İktisadî ve sosyal he
defleri arasında irtibat kurulması elzemdir.

Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müsbet ilimler, 
sosyal ve manevî ilimler ile birlikte teorik ve uy- 
guiamalalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
önem verilmesini; bu kuruluşlarımızın sınaî İktisadî, 
sosyal ve diğer konularda pratik araştırma ve ge
liştirmeye yönelmelerini teşvik için gerekli tedbirlerin 
alınmasını faydalı görürüz.

Orta öğretim seviyesinde teknik eğitim ve mes
lekî okulların geliştirilmesi zorunludur.

Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde kısa sü
rede verimi artıracak teorik ve uygulamalı kurslar ile 
yaygın eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Halk eğitimine süreklilik kazandırmak için okul 
dışı eğitim ve kültür faaliyetlerin geliştirilmesine, 
radyo ve televizyondan müessir bir şekilde fay
dalanılması gerektiğine inanıyoruz.
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Madde 22— AİLE
Aile milletimizin temelidir.
Toplum hayatının ahenkli ve sağlam bir şekilde 

devam ettirilmesinde, gençlerimizin ye
tiştirilmesinde, ahlâkın, millî ve manevî değerlerin 
korunmasında; aile yapımızın tabiî sorumluluk hi
yerarşisinin yeniden tarifi ve tesbiti gerekmektedir. 
Vatandaş işleriin doğrudan yerinde çözülebilmesini 
teminen mahalli teşkilatların yetki ve so
rumluluklarını arttırılmalıdır.

Madde 23— ÇALIŞMA HAYATI
Çalışma hayatının adil, istikrarlı bir sistem içinde 

yürütülmesi toplumun sosyal ve iktisadi gelişmesinin 
ölçüsü ve teminatıdır.

Milli ekonomimiz yönünden verimliliği ve ça
lışmayı teşvik edici esasların uygulanması ge
rekmektedir.

İşçi ve işverenin aynı gaye için çalışması, kar
şılıklı hak ve görevlerin adil esaslara bağlanması, 
mücadele ve kavga yerine meseleleri görüşerek an
laşma yolunun tercih edilmesi hedef olmalıdır. Bu 
hedef istikametinde gayret gösterildiği takdirde, va
tanperver ve sağduyulu işçi ve işverenlerimizin iş 
barışının tes'si ve idamesinde ve dolayısıyla sosyal 
ve iktisadi gelişmemizde en doğru yolu seçmiş ola
caklarına inanıyoruz.

Sendika kurma, toplu sözleşme, grev ve lokavt
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hakları hür demokratik nizamda çalışma hayatını 
düzenleyen temel unsurlarıdır.

. İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve 
iş güvenliğinin sağlanması ile ilgili tedbirler süratle 
alınmalıdır.

İşçilerimizin mesleki ve teknik yönden gelişmeleri 
ve vasıflı işçi yetiştirilmesi bakımından işbaşında 
eğitim, kurs ve seminerler düzenlenmesi önem ta
şımaktadır.

Yurt dışındaki işçilerimizin her çeşit hak ve men- 
faatlarının korunmasını önemli bir görev telakki ede
riz.

Madde 24— İSTİHDAM
Mevcut işsizliğin azaltılması yanında, artan nü

fusumuza istihdam imkânlarının sağlanması için sü
rekli ve yüksek kalkınma hızının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.

Teknolojik gelişme ve iktisadi verimlilik açısından 
tarım sektörünün istihdam gücü nisbi olarak za
yıflamaktadır. İlâve istihdam imkânları ancak hiz
metler ve sanayi sektörlerinde mümkün ola
bilecektir.

Bu bakımdan tasarrufların attı rılması, 
imkânlarımızın en iyi şekilde kullanılarak kaynak ya
ratıcı verimli yatırımlara yönlendirilmesi zorunludur.

Orta ve yüksek öğretimin sosyal ve İktisadî he
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deflerin gerektirdiği ınsangücü plânlamasına göre 
düzenlenmesi şarttır.

Madde 25— SAĞLIK
Vatandaşlarımızın bedeni ve ruhi sağlığının ko

runması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını 
temin etmek devletin aslî görevleri arasındadır.

Sağlık hizmetleri sosyal güvenliğin başlıca un
surlarından biridir.

Sağlık hizmetleri vasıflı, güvenilir, kolay erişebilir, 
formaliteden uzak ve yurda dengeli bir şekilde yayılı 
olmalıdır.

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınması 
zorunludur. Toplum sağlığını tehdit eden has
talıklarla mücadele edilmesi, gıda maddelerinde ka
lite kontroluna ve çevre şartlarının iyileştirilmesine 
önem verilmesi gerekmektedir.

Hastane ve sağlık ocaklarının sayısı arttırılmalı, 
modern, alet, makina ve araçlar ile teçhiz edilmeleri' 
sağlanmalı, ilâç makine ve araçlar ile teçhiz edil
meleri sağlanmalı, sanayinin geliştirilmesi için ge
rekli tedbirler alınmalıdır.

Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere ilâveten, 
özel sağlık müesseselerinin kurulmasını teşvik için 
tedbirler alınmasını faydalı görürüz.

Madde 26— GENÇLİK
Gençliğimizi bilgili, vatan ve milletin birlik ve bü-
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tünlüğünü, müdrik, örf ve ananelerimize saygılı, her
kese karşı sevgi, saygı ve müsamaha besleyen Ata
türk ilke ve inkilâblarına bağlı medenî bir insan ola
rak yetiştirmeliyiz.

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden yönünden mü
kemmel şekilde gelişmelerini sağlamak he
defimizdir. Bu maksatla normal eğitim ve öğretime 
ilâveten, okul içinde ve okul dışında, fikir, kültür ve 
sanat, spor ve folklor faaliyetlerinin yapılmasını sağ
layacak tedbirler büyük önemi haizdir. Bütün okul
larda başlıca spor faaliyetlerinin yapılmasına imkân 
verecek modern tesislerin kurulması öncelik ta
şımaktadır.

Orta ve yüksek öğrenim gençliğin meslek ha
yatına intibakının kolaylaştırılması ve başarılarının 
arttırılması için önceden çalışma ve tatbikat im
kanlarına kavuşturulmaları önemlidir.

Burs ve yurt şartlarının iyiliştirilmesi, gençliğin 
tatil zamanlarını en faydalı şekilde de
ğerlendirmelerini sağlayıcı imkân ve faaliyetlerin 
destkelenmesi gerektiğine inanırız.

Madde 27— KÜLTÜR VE SANAT
Kültür ve sanat, milletlerin gelişmesinde başta 

gelen bir değerler manzumesidir.
Kültür ve sanat, milli değerlerin korunmasında ve 

gelişmesinde olduğu kadar, milletlerarası ilişkilerde 
yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur.
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Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli 
rolü edebiyat, musiki, resim, folklor, sinema ve ti
yatronun geliştirilmesi kültür ve sanat anlayışımızın 
ana hedefidir.

Eski yapı ve eserlerin korunmasını, ya
şatılmasını tarihi ve kültürel mirasımıza saygının 
tabii bir ifadesi olarak görürüz.

Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, modern imkân 
ve araçlarla teçhiz edilmesi, yurt sathına yayılması 
okuma şevk ve alışkanlığının teşvik edilmesi zo
runludur.

Türkçemizin yapısını ve güzelliğini zedeleyecek 
gayretlere izin verilmemeli, ana dilimizin tabii seyir 
içerisinde gelişmesi sağlanmalıdır.

Madde 28— ŞEHİRLEŞME
Şehirler toplumun aynasıdır. Bir ülkenin ge

lişmişlik seviyesi şehirlerinin düzenli ve plânlı oluşu 
ile ölçülür. Türk insanını gelişmişliğin zirvesinde gör
mek isteyen partimiz, şehirlerimizin ve şe
hirlilerimizin meselesine büyük bir önem vermenin 
zaruretine inanmaktadır.

İktisadi ve sosyal yapımızdaki gelişmeler ve 
nüfus artışı sebebiyle, köyden şehire akımın devam 
edeceği muhakkaktır. Ancak, şehirleşme po
litikamız, büyük şehirlerimizi daha da büyütmek 
değil, yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmış, 
kendi kendine yeterli, orta büyüklükteki şehirlerimizi
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geliştirmek hedefini esas alacaktır.
İmar plânlarının kısa sürede tamamlanması ve 

bunların müessir ve disiplinli bir şekilde uy
gulanmasını sağlayan bir sistemin kurulması zo
runludur.

Altyapı, belediye, asayiş ve güvenlik hizmetleri ile 
birlikte sosyal hizmetler, şehirleşme hızına paralel 
olarak süratle büyüyen ve bu yüzden süratle ve ve
rimli şekilde hizmet verebilmeleri için so
rumluluklarına uygun imkân ve kaynakların sağ
lanması gereklidir.

Madde 29— KONUT
Ailede huzur ve mutluluğun ilk şartı sıcak bir yu

vadır.
Toplumun hangi kesiminden olursa olsun evinde 

huzuru olmayan bir insanın işinde verimli ve başarılı 
olması mümkün değildir. Refahın yaygınlaşması, 
sosyal adalet ve sosyal güvenliğin temininde de ko
nutun önemi büyüktür.

Düzenli ve ekonomik şehirleşmenin rasyonel 
araçlarından biri toplu konuttur.

İktisadi sistemin her çeşit imkân ve kaynakları 
konut yapımı için seferber edilmelidir.
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DÖRDÜNCÜ BOLUM 
KAMU İDARESİ

Madde 30— KAMU İDARESİNİN ESASLARI
Kamu idaresinin müessireyetini arttırmak mak

sadıyla bugüne kadar yapılan çalışmalarda me
selenin gerçek sebeplerine inilmediği için başarılı 
olunamamıştır.

Vatandaşa sunulacak hizmetlerin etkili ve verimli 
olması kamu idaresinin süratle karar alabilmesine, 
basit ve formaliteden uzak bir şekilde çalışmasına 
bağlıdır. Bunun esasını devletin memuruna, me
murun vatandaşa itimadı teşkil eder. İtimat esas, 
şüphe istisnai olmalıdır.

Yetki ve sorumluluğun kamu hizmetinin ge
reklerine uygun olması şarttır.

Değişik birimler tarafından yanı maksada dönük 
olarak yürütülen hizmetlerin bir arada toplanması, 
yetki ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak 
teşkilâtlanmada sadeleşmeye gidilmesi, bakanlık ve 
her seviyede teşkilat sayısının asgariye indirilmesi 
zorunludur. Buna mukabil kararların ve hizmetlerin 
aksamasına ve tıkanmasına sebep olan aşırı mer
keziyetçi birimlerde ise yetki ve sorumluluk hi
yerarşisinin yeniden tarifi ve tesbiti gerekmektedir. 
Vatandaş işlerinin doğrudan yerinde çözülebilmesini 
teminen mahalli teşkilâtların yetki ve sorumlulukları 
arttırılmalıdır.

34



Ana hatlarıyla belirtilen bu tesbitler ve hedefler, 
kanunların, mevzuatın ve tişkilâtlanmanın bir bütün 
olarak dikkate alındığı, rasyonel bir idari reformun 
yapılmasını gerektirmektedir.

Takip edeceğimiz iktisadi politikaya paralel olarak 
kamu sektöründe çalışanların sayısının arttırılması 
yerine, memurların daha seçkin olmaları ve tat
minkâr ücret almaları sağlanacaktır.

Böylece milli ekonomide kayıplara sebep olduğu 
kadar, vatandaşlarımız için eziyet teşkil eden bü
rokratik formalitelerin de kendiliğinden asgariye in
dirilmesi veya ortadan kaldırılması temin edilmiş 
alacaktır.

Madde 31— MİLLİ SAVUNMA
Jeopolitik şartlar dolayısıyla, Türkiyemizin her hâl 

ye şart altında savunmasının yapılabilmesi ve ba
rışın sürekliliğini temin edebilmesi için, milli ve tarihi 
geleneğimiz olan disiplinli ve kuvvetli bir ordunun 
varlığı esastır.

Ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, mo
dern silâh, araç ve gereçlerle teçhiz edilmesi ve güç
lendirilmesi maksadıyla gerekli imkânların sağ
lanmasını zorunlu görürüz.

Silahlı Kuvvetler mensuplarının hazarda ve se
ferde görevlerini güvenli ve baraşılı bir şekilde ye
rine getirebilmeleri için ücret ve sosyal imkânlarının 
tatminkâr seviyede olması tabiidir.
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Madde 32— EMNİYET ve ASAYİŞ
Can ve mal güvenliğinin, emniyet ve asayişinin 

sağlanması vatandaşlarımızın huzur ve güven için
de yaşamalarının esasını teşkil eder.

Vatandaşlarımız arasında dostluk, kardeşlik ve 
dayanışma duygularının geliştirilmesinin, huzur ve 
güven ortamının tesis edilmesinde başlıca unsur ol
duğuna inanıyoruz.

Yakın geçmişte cereyan eden olaylar, vatanın ve 
milletin bölünmez bütünlüğünün herşeyin üstünde 
olduğunu, hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın ortaya 
koymuştur.

Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla sü
rekli ve müessir bir şekilde mücadele edilmesi şart
tır.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin başarıyla yü
rütülmesi için emniyet ve asayiş teşkilatının modern 
imkân ve vasıtalarla donatılması zorunludur.

Emniyet mensuplarının eğitim, ücret ve sosyal 
imkânlarının hizmetin önemine uygun bir seviyeye 
çıkarılması gerektiğine inanırız.

Madde 33— DEVLET MEMURLARI
Devlet memurlarını, memleketimiz ve milletimiz 

için genel mahiyetteki işlerin yürütülmesinde olduğu 
kadar, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerin tan
ziminde temel unsur görürüz.
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Memur devletin devamlılığını, itibarını temsil 
eder. Bu bakımdan terfi, taltif ve ücret sisteminin ça
lışmayı ve başarışı teşvik edecek şekilde yön
lendirilmesi şarttır.

Devlet memurlarını, yetki ve sorumluluklarına pa
ralel olarak, görevlerini güven içinde ifa edebilmeleri 
için ücret ve sosyal imkânlarının yeterli seviyeye ge
tirilmesi; mesleki ve idari yönden gelişmelerini sağ
lamak üzere bilgi, görgü, lisan gibi imkânların art
tırılması büyük önem taşımaktadır.

Bilhassa geri kalmış bölgelerimizdeki devlet hiz
metlerinin arzu edilen seviyeye yükseltilebilmesi, bu
rada çalışan memurlarımızın ücret ve sosyal im
kanlarının iyileştirilmesiyle yakından ilgilidir.

Memleketimize uzun yıllar hizmet etmiş emekli 
memurlar ile ilgili sosyal ve iktisadi tedbirlerin sürekli 
değişen hayat şadlarını dikkate alacak şekilde dü
zenlenmesi gerektiğine kaniyiz.

Madde 34— MAHALLİ İDARELER
Mahalli idareler, il, belediye ve köylerimizin müş

terek mahalli ihtiyaçlarının sağlanmasında ana ku
ruluşlardır.

Kamu idaresinde merkeziyetçiliğin azaltılmasını; 
bilhassa hizmetlerin müessir, süratli ve verimli bir 
şekilde yapılabilmesi için mahalli idarelerin yetkiler 
ve imkânlar yönünden güçlendirilmesini zorunlu gö
rüyoruz.
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BEŞINÇI BOLUM 
DIŞ POLİTİKA

Madde 35— DIŞ POLİTİKANIN ESASLARI
Dış politikamızın esası bölgemizde ve dünyada 

barışın sürekliliğini temin etmektir.
Devletin devamlılığı dış politika felsefemizin te

melini teşkil eder. Siyasî mücadelede hassasiyet 
gösterilmesi zorunlu bulunan hususların dış po- 
lidikada bulunduğuna inanırız.

Yurt savunmasının ve İktisadî gelişmemizin kuv
vetlendirilmesi dış politikamızın ana hedefleridir.

Türkiye siyasî, askeri ve İktisadî işbirliği yö
nünden mensubu bulunduğu Batı Dünyası ile iliş
kilerinde, savunma ihtiyaçları yanında İktisadî ge
lişme ve kalkınmasını hızlandıracak ve menfaatları 
dengeleyecek daha aktif bir rol oynamalıdır.

Başta yurdumuzun güvenliği olmak üzere, kuv
vetli bir savunma gücüne sahip olmamız zorunludur. 
Bunun ilk şartı; iktisaden güçlü olmaktır.
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