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G t R 1 Ş 

10 Ekim 1965 günü yapılacak olan Milletvekili Ge
nel Seçimlerine, Türk Milleti, yepyeni bir ortam içinde gir
mektedir. 

Artık memleketimizde, siyasal rejim konusunun tar
tışıldığı dönem çok geride kalmıştır. 9 Temmuz 1961 Ana
yasası, 27 Mayısı 1960 devriminin amacı olan teminatlı 
demokratik rejimin temel ilke ve kurumlarını eksiksiz 
olarak getirmiş ve bu temel ilke ve kurumlar, 15 Ekim 
1961 seçimlerinden sonra C.H.P. nin iktidarda bulundu
ğu dönemde tam olarak yerleşmiş, kurulmuş ve işlemeye 
başlamıştır. 

Türkiye'de artık kanunların Anayasaya uygunluğu 
dâvası, siyasal kavgaların konusu olmaktan çıkmıştır. 
Anayasa Mahkemesi, 1962 Nisanında kurulmuş ve çalış
malarına başlamıştır. 

Türkiyede artık yargı organlarının bağımsızlığı dâ
vası, tam olarak çözülmüştür. Yüksek Hâkimler Kurulu, 
yine 1962 Nisanında kurulmuş ve çalışmalarına başlamış
tır. 

Türk Üniversiteleri bilimsel ve idarî özerkliğe tam 
olarak kavuşmuşlardır. 

Türkiye'de artık sadece iktidardaki partinin sesini 
aksettiren, sadece onun propagandasını yapan ve vatan-

8 



daşları ikiye bölen bir partizan Devlet Radyosu kalma
mıştır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kanunu Ocak 
1963 sonunda çıkarılmış ve bugün bu kurum her türlü dış 
etkilerden kurtulmuş bir halde, özerk bir Anayasa Ku
rumu olarak, çalışmaya başlamıştır. 

Türkiyede artık toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yetinin ayaklar altına alınmış olduğu dönem unutulmak 
üzeredir. 1963 Şubatı ortalarında yeni Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti Kanunu yürürlüğe girmiş ve Türkler 
bu temel hürriyeti tam olarak kullanmağa başlamışlardır. 

Demokrasinin en önemli teminat kurumlarından biri 
olan basın, isbat hakkı da dahil olarak, kamu hizmetlrini 
denetleme ve halkoyuna ışık tutma görevini yerine getir
mek bakımından bütün imkânlara kavuşmuştur. 

Bütün bunların yanında, Anayasanın düzenlenmesini 
emrettiği temel hak ve hürriyetlere dair yeni kanunla
rın hepsi yürürlüğe girmiştir. Sendika hürriyeti, toplu 
sözleşme hakkı, grev hakkı, dernek hürriyeti ve özel öğ
retim hakkı bu aradadır. Bazı idarî tasarruflara karşı 
Danıştaya başvurma hakkını kaldıran kanunlar, ya Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş, ya da Türkiye Büyük 
Millet Meclisince kanunla kaldırılmıştır. Bu arada, kanun 
dışı yakalanan veya tutuklanan kimselere tazminat ve
rilmesine ilişkin kanun da yürürlüğe girmiştir. 

Nihayet, yine yeni Anayasamızın çıkarılmasını em
rettiği kanunlardan, Siyasî Partiler Kanunu da yürür
lüğe girmiştir. Bu kanunla, Anayasanın dayandığı temel 
ilkeler olan Cumhuriyete, millî devletin bölünmezliğine, 
lâikliğe ve Atatürk Devrimlerine, demokratik düzene 
ve bu düzenin meşruluk esasını teşkil eden 27 Mayıs 
1960 devrimi ilkelerine aykırı durumdaki siyasî parti
lerin kapatılması ve partilerin malî denetimi ile ilgili 
esaslar en teminatlı bir şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle, 
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Anayasa düzenini korumak için Anayasa Mahkemesine 
verilen temel görevlerden ikincisi de işlemeğe başlamıştır. 

Görülüyor ki, yeni Anayasamızın temellerini attığı 
demokratik toplum düzeninin bütün teminat kurumları, 
C.H.P. nin iktidar döneminde veya onun hazırladığı ta
sarıların kanunlaşması suretiyle gerçekleşmiştir. 

C.H.P., Kurucu Meclis döneminde yeni Anayasanın 
hazırlanması sırasında başardığı büyük görevin yanısı-
ra, aynı Anayasanın temel kurumlarının yerleştirilmesin
de başlıca görevin kendisine düşmüş olmasından sonsuz 
kıvanç duymakta ve bu rejimi ve onun teminat kurum
larını korumayı ve savunmayı en esaslı ödevlerinden say
maktadır. 

C.H.P.,işte bu ruh ve anlayış içindedir ki, 1961 seçim
lerinden hemen sonra, Türkiys Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına başlamasında ve onun ardından yeni Ana
yasa düzeninin ilk hükümetlerinin kurulmasında kendisi
ne düşen tarihî görevi şerefle yerine getirmiştir. Anayasa 
düzenine karşı yöneltilmiş iki silâhlı ayaklanma, 21 Şu
bat 1962 de ve 21 Mayıs 1963 de, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine başkanlık eden Başbakan İnönü'nün tarihî 
şahsiyeti ve yüksek otoritesi altında, Anayasaya ve de
mokratik rejime sarsılmaz bir inançla bağlı olan kahra
man Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından bastırılmıştır. 

C.H.P. iktidarı döneminde, yeni Anayasamızın getir
diği demokratik düzenin teminat kurumlarının çalışmaya 
başlaması ve siyasal ortamın normal hale getirilmesidir 
ki, memlekette bu düzenin geleceğinden duyulan kaygıyı 
gidermiş, siyasî huzur ve güvenliğin yerleşmesini sağla» 
mıştır. 

Bununla beraber, şunu da belirtmek gerekir ki, 
CH.P. nin karşısında olanlarda, siyasal iktidarın mutlak 
hâkimiyeti fikri, geçirilmiş bunca acı denemelere rağmen, 
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hâlâ yok edilebilmiş değildir. Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumunu, yaratılan ortam gereği olarak bir siyasal ko
miserler kurulunun baskısı altında tutmak amacını gü
den bir Meclis Araştırma Komisyonunun kurulması, an
cak C.H.P. muhalefetinin başarılı direnişi karşısında he
define ulaşamamış ve konu yetkili adlî mercilere havale 
edilerek Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, başta 
tarafsızlık ilkesi olmak üzere, kanunla bağlı olduğu ku
ralları bozan yayınlarda bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Bir yandan, tarafsız ve özerk Devlet Radyosunun bu
günkü siyasal iktidar tarafından baskı altında tutulması 
teşebbüsleri; öte yandan, kendisinden farklı düşünce ve 
kanı besleyenlerin kanunî toplantı ve çalışmalarını, Ana
yasa teminatına rağmen, zorbalık yolu ile önlemeğe kal
kışan bir derneğin desteklenmesi ve korunması, iktidar 
iddiasında bulunan eski devir özlemcilerinin, eski devir
den kalma niytlerinin hâlâ devam ettiğini göstermektedir. 

C.H.P. bu niyatler karşısında, Anayasa Mahkemesi, 
Yüksek Hâkimler Kurulu, bağımsız yargı organları, özerk 
üniversite, özerk Devlet Radyosu ve hür basın gibi ku
rumların görevlerini tam olarak yerine getireceklerini 
bilmenin huzuru içinde ileriye güvenle bakmaktadır. Pek 
tabiidir ki, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından beri, 
onun bütün temel kurumlarına başlıca harcı koymak şe
refini taşıyan Atatürk Partisi olarak C.H.P., Anayasa dü
zenini, temel hak ve hürriyetleri, Anayasanın teminat ku
rumlarını ve onun meşruluk dayanağı olan 27 Mayıs dev
rimini korumak görevini yerine getirmesini daima büe-
cektir. 

insan hak ve hürriyetlerinin ve demokratik rejimin 
bütün kurumlarıyla teminata bağlanması, Türk halkoyu-
nun yepyeni dâvalar üzerine eğilmesini mümkün kılmıştır. 
Bugün artık Türk halkoyunu en başta ilgilendiren konular, 
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yüzyıllardır ihmale uğramış Türk Milletinin iktisadî, sos
yal ve kültürel her yönden kalkınması sorunlarıdır. 

Bir yandan, Türk toplumunun yönetiminde söz sa
hibi olanlar, az gelişmişliğin bütün acılarına katlanan 
Türk halkının kısa zamanda nasıl kalkınacağını ve Batı'-
nın ileri memleketleriyle aramızdaki uçurumun nasıl ka
panacağını düşünürken; öte yandan, büyük halk kitlele
ri, toplumun siyasal ve ekonomik kararlarına daha çok 
katılmak ve yaratılmasında en büyük emeği taşıdıkları 
millî servet ve gelirden daha adaletli bir pay almak husus
larında çok hızlı bir bilinçleşme içine girmişlerdir. 

Aslında Türk halkoyunda görülen bu yeni eğilimler, 
9 Temmuz 1961 Anayasası uygulamalarının her yönü 
ile tamamlanması yolundaki eğilimlerdir. 27 Mayıs dev
riminin getirdiği Anayasa, siyasal rejim dâvamızı çözer-
ken kurduğu demokratik rejime, aynı zamanda, iktisadî, 
sosyal ve kültürel bir öz vermiştir. Gerçekten, yeni Ana
yasamız, Türk toplumunun - az gelişmişliğin yenilmesi ve 
dengeli hızlı kalkınmanın gerçekleştirilmesi için gerekli 
bir kamu kesimiyle-, bütün bireysel çabaların toplum 
yararına en iyi bir biçimde kullanılması ve insan hak ve 
hürriyetlerinin gerçek olarak yaşamaya devam edebilmesi 
için gerekli bir de özel kesimin yanyana ve uyumlu olarak 
çalışacağı bir karma ekonomi sistemi içerisinde ve ikti
sadî, sosyal ve kültürel hayatın bütününü kapsayan bir 
plân sayesinde, millî gelir ve servetin hızla artmasını ön
görmüştür. Yeni Anayasamız, aynı zamanda, insanca ya
şamanın teminatı olan bütün sosyal hakların gerçekleş
tiği ve sosyal adalet ilkesinin her alanda uygulandığı bir 
düzen amacına ulaşmak için bütün imkânları kullanmak 
ve gerekli tedbirleri almakla devleti görevlendirmiştir. 

Yeni Anayasanın iktisadî kalkınma ve sosyal adalet 
yolunda getirdiği bu temel anlayışa dayanan tedbirlerin 
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alınması ve imkânların kullanılması bu temel anlayışı 
inançla benimsey?nlerin iktidarda olmalarına bağlıdır. 

işte, 1965 Milletvekili Genel Seçimleri, böyle bir or
tamda yapılan bir büyük tartışmanın ilk safhası olacak
tır. 

Bu büyük tartışmada üç taraf vardır : 
Taraflardan biri, yeni Anayasanın sosyal özünden ha

bersiz veya onu inkâr yolunda olanlardır. Bunlar, büyük 
halk kitlelerinin yararlarını temsil etmek yerine, belirli 
zümrelerin yerleşmiş çıkarlarının devamım sağlamak is
teyenlerdir. Bunlar, bu zümrelerin siyasî ve iktisadî hâ
kimiyetinin devamını, halkın gerçskleri anlamamasında 
ve onu aklın ve bilimin ışığından yoksun tutmakta gören
lerdir. Bunlar, gerçek yararlarını halka unutturmak için, 
ötedenberi onun din duygularını sömürenler; ve din sö
mürücülüğünün gitgide etkisini kaybetmesi üzerine, bu 
defa da komünizm konusunu sömürmeğe başlayanlarda1. 
Bunlar, Türkiyede komünist partisini yasaklamış ve 
1945'lerde milletlerarası komünizmin saldırganlığı karşı
sında Türk Milletinin direnişini en açık ve en kudretli şe
kilde temsil ederek bütün Hür Dünyayı aşın. sol totaliter
ciliğine karşı uyandırmak görevini başarmış olan C.H.P. 
ne bu konuda dil uzatarak halkı aldatabileceklerini sanan
lardır. Bunlar, devlet imkânlarını kendi siyasal çıkaraln 
için kullanma uğruna plân fikrine karşı koyduktan son
ra, halkoyunun baskısı altında, plânlı kalkınmayı, benim
ser görünmek zorunda kalan; fakat, gerçekte, plânlama
nın gereklerini yerine getirmekten kaçınanlardır. Bunlar, 
"tarım reformu" istiyoruz derken, adaletsiz bir tarımsal 
düzeni ayakta tutma isteğini maskelemeğe uğraşanlardır. 
Bunlar, az gelişmişliğin hem nedeni, hem de sonucu 
olan geri iktisadî ve sosyal düzenin sürüp gitmesini iate-
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yenlerdir. Bunlar, memleketimizde komünizmin ve başka 
her türlü totaliterciliğin tohumunu atmak için fırsat kol
layanlara cesaret verenler, aşın sol ya da aşırı sağ dik
tacılığına ortam hazırlayanlardır. 

öbür tarafta yer alanlar ise, memleketin ancak zor 
metotlariyle kalkmdırılabileceğini sanan ve bu amaçla 
insan hak ve hürriyetlerine dayanan demokratik rejimi 
kaldırmak isteyenlerdir. Bunların bir kısmı, gerici ve tu
tucu siyasal kuvvetlerin iktisadî ve sosyal reformlar kar
şısındaki akıl dışı direnişinden ötürü sabırsızlığa kapılan
lardır. Bunların bir başka kısmı da, geri toplumsal yapı
ların yarattığı sosyal adaletsizlikten yararlanarak, bazı 
Batı ülkelerinin 19 uncu yüzyılda geçirdiklerine benzer, 
millî birliği zedeleyici bir sınıf kavgası yaratıp aşırı solda 
bir totaliter düzene ulaşmayı düşünenlerdir. Bunların bir 
diğer kısmı ise, sosyal adaltsizlikten doğan huzursuzlu
ğun yanısıra, mukaddesattan da yararlanarak, bu sefer 
aşırı sağda bir başka totaliter rejime erişmek amacını gü
denlerdir. 

Bu dikta heveslilerinin hepsi, kendi basan imkânla
rını, geri toplumsal yapılarda ve sosyal adaletsizlikte gör
mektedirler. Bu sebepledir ki bunlar, hürriyet ve demok
rasi içinde başarılabilecek reformlarla memlekette adaletli 
bir toplum düzenine ulaşmak isteyenleri, kendi emelleri
nin gerçekleştirilmesine başlıca engel saymaktadırlar. 

Biri gerici veya tutucu, ötekisi diktacı bu iki eğilimin 
de karşısında, memleketin hürriyet içinde hızla kalkındı-
rılableceğine, sosyal adalete erişilebüeceğine ve bu amaç
la .gerekli reformlann gerçekleştirilebilceğine inanan sağ
duyu sahipleri yer almaktadır. îşte, C.H.P. bu inançta 
olanlan temsil eden en güçlü siyasal kuvvettir. C.H.P., 
Türk Halkının insan hak ve hürriyetlerine dayanan de
mokratik rejim içerisinde hızla kalkınabileceğine inanır. 
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C.H.P., bu rejim içinde, bütün güçlüklere rağmen, plânlı 
kalkınmanın, bütün alanlarda halkın kalkınma çabasına 
gönül rızasiyle katılması ve plânı sevip benimsemesi sa
yesinde, başarı ile yürütülebileceğinden ve sosyal refah 
devletinin bütün gerçekleriyle kurulabileceğinden şüphe 
etmemektedir. 

C.H.P., bunun için, toprak reformu, toplum kalkın
ması, çalışma ile ilgili reformlar, vergi adalti, nüfus plân
laması, konut sorunu, iktisadî örgütlenme, tarım ürün
lerinin ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirme ve 
idarî reform gibi büyük dâvaların, demokratik rejimden 
ayrılmaksızın çözülebilmesi için, halka gerçekleri bıkma
dan anlatmağa çalışır ve Aklın ve Bilimin karanlığı yene
ceğine inanır. 

işte, 10 Ekim 1965 günü yapılacak Milletvekili genel 
seçimlerine C.H.P., aklın üstünlüğüne, sağduyunun gücü
ne, Hür insanın Onur ve Kişiliğine ve Türk Milletinin 
yüksek niteliklerine inanmanın verdiği güven içinde gir
mektedir. 

İKTİSADÎ VE SOSYAL TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ 

C.H.P., Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi,, 
Lâik, ve Devrimcidir. Bunlar, Partimizin Kurucusu Ata
türk'ün gösterdiği "ileri Türkiye" ülküsüne yönelen "Altı 
Ok" tur. Bu ilkelerden Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Lâ 
iklik ve Devrimcilik, Anayasamız esaslarının ve bu esas
lara dayanan Siyasî Partiler Kanunundaki kuralların ışı
ğı altında artık tartışılmaz nitelik kazanmışlardır. 

içinde bulunduğumuz ortam, C.H.P. nin ekonomik 
ve sosyal görüşlerinin temeli olan Devletçilik ve Halkçılık 
ilkelerinin bir defa daha açıklanmasını gerektirdiğinden: 
aşağıda önce bu iki konuya yer verilmiştir : 
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D E V L E T Ç İ L İ K 

1 — C.H.P. nin devletçiliği yurt gerçeklerine daya
nır : 

C.H.P. nin temel ilkelerinden biri devletçiliktir. Bi
zim devletçiliğimiz, herhangi bir doğmadan, donmuş ve 
kalıplaşmış nazariyelerden değil, yurdumuzun gerçek
lerinden ilham alan canlı bir ilkedir. 

Partimizin kurucusu Atatürk, 1936 yılındaki bir de
mecinde Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sisteminin 19. 
yüzyıl nazariyelerinden alınarak tercüme edilmiş bir sis
tem olmadığını belirtmiş ve "bu, Türkiye'nin ihtiyaçların
dan doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir." demiştir. 

İktisat ilminin son yıllardaki gelişmeleri, demokratik 
plânlama tekniğindeki ilerlemeler, gelişmeye muhtaç ül
kelerin özellikleri konusundaki yeni incelemeler, her türlü 
dogmatizmden uzak, pratik ve pragmatik bir kalkınma 
usulü olarak benimsediğimiz Atatürk Devletçiliğinin 
«doğruluğunu ve üstünlüğünü daha iyi ortaya koymuştur. 

2 — C.H.P. nin devletçiliği hem iktisadî hem sosyal 
yönleri olan bir ilkedir. 

C.H.P. Programının 5. maddesinde, devletçilik ilke
mizin açık bir tarifi verilmiş ve sınırları çizilmiştir. 5. 
maddedeki tarife göre, "devletçiliğimiz millî tarihimizin 
aaruretlerine, memlketii iktisaden süratle kalkındırmak 
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ihtiyacına ve milletimizin yasama şartlarının sosyal ada
let ve sosyal emniyet içinde yükseltilmesi lüzumuna da
yanan içtimaî ve iktisadî bir prensiptir." 

Bu tarif, C.H.P. devletçiliğinin iki hedefini açıkça 
ortaya koymaktadır. Bu hedeflerden biri, Türkiye'yi ik
tisadî bakımdan en hızlı şekilde kalkındırmak; ikincisi 
de, kalkınmayı sosyal adalet ve sosyal güvenlikle birlik
te gerçekleştirmektir. 

3 — C.H.P. nin devlatciMği demokratik hürriyetler 
düzeni içinde uygulanan bir ilkedir. 

C.H.P. Türlciye'de demokratik rejimi gerçekleştirmiş 
olan Partidir. 

C.H.P. demokratik rejimi insan haysiyetiyle bağdaşa-
bilen, insanların hürriyet ve mutluluk içinde yaşamasını 
mümkün kılan tek idare şekli sayar. Bu sebeple, demokra
tik rejimi, insan hak ve hürriyetlerini vs hukuk devletini 
reddeden, iktisadî kalkınmanın ancak diktacı ve ihtilâl
ci usullerle gerçekleşebileceğini üeri süren bütün dogma
tik görüşlerin karşısmdadır. 

Genel Başkanımız înönü, 8- Ocak. 1963 günü genç
liğe hitaben yaptığı bir konuşmada, C.H.P. nin bu konu
daki görüşlerini şöyle özetlemiştir : 

"Devrimler ile hürriyetin, hürriyetle kalkınmanın,, 
kalkınmayla sosyal adaletin birlikte sağlandığı bir dü
zen". 

Biz inanıyoruz ki, hızla gelişmeye muhtaç bir ülke
de, devletin iktisadî ve sosyal alanlarda geniş faaliyet gös
termesi zaruridir. Bunu anlamamak ne kadar hatalı ise, 
bütün iktisadî faaliyetlerin ve bütün üretim araçlarının 
toptan devletleştirdiği bir ülkede hürriyetin ve demokra
sinin barınabileceğim sanmak da o kadar hatalıdır. 

Bu sebeple, C.H.P. nin devletçiliği, modası geçmiş li^ 
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beralizmden olduğu kadar, hürriyeti yok edici kollekti-
vizm heveslerinden de uzaktır. 

4 — Türkiye, tok esirlerin veya aç hürlerin diyarı 
değil, hür ve tok insanların diyarı olmalıdır. 

C.H.P. nin gerçekleştirmek azminde olduğu hür, ileri, 
siyasî bakımdan olduğu gibi iktisadî bakımdan da güçlü 
ve bağımsız Türkiye, üç büyük temele dayanacaktır : 

a) İnsan haklarına ve hürriyetlere saygılı demokra
tik hukuk devleti; 

b) Plânlı ekonomi düzeni içinde, mümkün olan en 
büyük hızla iktisadî kalkınmamızın gerçekleştirilmesi; 

c) Nimet ve külfetlerin dağılışında adaletin sağlan
ması ve sosyal güvenlik tedbirleri sayesinde her yurtta
şın geleceğe güvenle bakması. 

C.H.P. nin devleçilik ilkesi de, halkçılık ilkesi de, bu 
üç büyük ülkünün ışığı altında değerlendirilmelidir. 

Biz inanıyoruz ki, iktisadî kalkınma, çalışanların 
sömürülmesi ve büyük halk kütlelerinin sefalete sürük
lenmesi pahasına erişilecek bir hedef değildir. İktisadî 
kalkınma, şiddet v» baskı rejimi ile, diktacı usullerle ger-
çekleştirilcek bir ülkü de değildir. İnsanlara ekmek ver
mek için hürriyetlerini ellerinden alan rejimleri reddedi
yoruz. Aynı şekilde, ekmekten yoksun insanlara, biçimsel 
hürriyetler tanımanın yetersizliğine inanıyoruz. Türkiye-
yi hür, tok ve yarınından emin insanların yaşadığı mutlu 
bir ülke haline getirmek değişmez amacımızdır. 

Biz inanıyoruz ki, hürriyetten, sosyal adalet ve gü
venlikten vaz geçmeksizin, hızlı iktisadî kalkınmayı ba
şarmak mümkündür. Bunun yolu, Atatürk Devletçiliği, 
Atatürk Halkçılığı ve Atatürk Devrimciliğidir. 

5 — C.H.P. nin devletçiliği, tarihî zaruretlere ve> 
millî şartlara uygun olduğu için, canlı bir ilkedir. Devletçi 
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olmadıklarını iddia edenler bile bu ilkenin tesirinden kur
tulamamışlardır. 

Unutmamak lâzımdır ki, iğneden ipliğe, demirden 
çeliğe, kâğıttan cama, şekerden çaya, çimentodan lâsti
ğe, dokumadan her türlü makine ve kimya sanayii ma
mullerine kadar her şeyi dışardan ithale mecbur olan bir 
Türkiye vardı. 

Bu Türkiye'de, kömür madenlerimizden demiryolları-
mıza, elektrikten havagazma, büyük şehirlerimizin tram
vayından suyuna kadar, herşey yabancılar elinde idi. 

Bugünkü Türkiye de ise, millî enerji tesisleri, millî 
madencilik ve her alanda gitgide gelişen bir millî sanayi 
vardır. Karada, denizde ve havada millî ulaştırma şebe
kemiz işlemektedir. 

Türkiye, yalnız tarım ürünleri ve ham madde ihraç 
eden bir ülke olmaktan kurtulup, sanayi mamulleri de ih
raç edebilen bir ülke olmak yolundadır. 

Bu sonuçlara, "devletçilik", politikamız olmadan eri
şilmesi tamamile imkânsız idi. 

C.H.P. nin devletçilik ilkesi o kadar canlı ve o dere
cede yurt gerçeklerinden doğmuş bir ilkedir ki, "devlet 
elindeki fabrikaları özel teşebbüse devredeceğiz" diye iş 
başına gelenler bile, devletin iktisadî faaliyetlerini kısa-
mamışlar; yalnız sorumsuz tutumlarıyla, iktisadî devlet 
teşekküllerinin idarî ve ekonomik bünyelerini sarsmış ve 
devletçiliği, halkçılık özünden yoksun kılmışlardır. 

6 — Devletçilik büyük teşebbüslerin kurulmadın» 
imkân veıgniştir. Devlet yatırunlan Türkiye'nin kalkma 
masında bundan sonra da çok önemli bir yer tutacaktır. 

Türkiye'deki sanayi tesislerinin, sayı olarak yüzde 
33 ü kamu iktisadî teşebbüslerine aittir. Ancak, kamu ik
tisadî teşebbüslerinin Türkiye'nin toplam sınaî üretimin-
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deki payı, bundan çok daha yüksektir. Sanayi alanındaki 
sabit sermaye yatırımlarının yüzde 48'i devlete aittir. 

Bu rakamlar da gösteriyor ki, Türkiye'de geniş ser
maye gerektiren büyük tesisler vücuda getirmekte başlı
ca rol devlete düşmüştür. 

Türkiye'de özel teşebbüslerin yatırım imkânlarının 
yeterli olmadığı bir gerçektir. Finansman imkânları, or
ganizasyon gücü, teknik bilgi ve teşebbüs kabiliyeti ba
kımlarından özel kesimin toplam yatırım gücünün bir sı
nın vardır. 

Kalkınma plânının hazırlanmasında özel kesime dü
şecek yatınm payı tesbit edilirken özel kesimin geçmiş 
yıllarda ulaşabildiği en yüksek yatırım seviyeleri gözö-
nünde tutulmuş ve ancak plânın öngördüğü çeşitli tedbir
lerin olumlu etkileriyle özel yatırımlann her yıl bir önceki 
yıla göre % 11 oranında artabileceği hesaplanmıştır. 
Hattâ lüks mesken gibi alanlarda özel yatırımlann kısıl
ması düşünüldüğü için gerçekte mesken alanı dışındaki 
özel yatırımlann yıllık artış oranı % 17 olarak tahmin 
edilmiştir. Bu yüksek bir artış oranıdır. Bu ölçüde bir yıl
lık artışa ulaşılabilmesi, hem devletin özel teşebbüsü geliş 
tirmek bakımından tedbirler almasına hem de özel teşeb
büsün büyük gayretine bağlıdır. 

Bu tedbirlerin uygulanacağı ve özel kesimin kendi
sinden beklenen büyük gayreti göstereceği kabul edilerek, 
plân döneminde özel teşebbüsün bütün alanlarda yapabi
leceği toplam yatınm, 1961 fiyatlarile 24 milyar olarak 
hesaplanmıştır. 

Kalkınmada gerekli hedeflere ulaşabilmek için aynı 
süre içinde plâna gör« devletçe yapılması zarurî görülen 
yatırımlann toplamı 36 milyara yakındır. 
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Türkiye'nin şartlarına göre özel teşebbüsün hızlı bir 
artış göstereceği öngörülen beş yıllık plân döneminde dev
let toplam yatırımların % 60 im bizzat yapmak zorunda 
bulunmaktadır. Şüphsiz bu yatırımların önemli bir kıs
mını enfrastrüktür, eğitim ve sağlık yatırımları gibi ya
tırımlar, bir kısmını da doğrudan doğruya prodüktif olan 
yatırımlar teşkil etmektedir. Bu açıklama, Türkiye'de 
devletçiliğin ne kadar kuvvetli ekonomik ve sosyal za
ruretlere dayandığını gösterir. 

7 — C.K.P. ııin Devletçiliği bölgelerarası adaletsizli
ği ve dengesizliği gidermek amacım da güder. 

Devlet bizzat teşebbüslere girişmek, iktisadî faali
yetleri denetlemek, plân disiplini içinde teşebbüslere yön 
vererek teşvik etmek suretile müdahele etmediği takdirde, 
bölgeler arasında ekonomik gelişme derecesi ve sosyal 
şartlar bakımından mevcut olan geniş farklar artmağa de
vam eder. Yurdun nisbeten gelişmiş olan bölgeleri ötekiler
den daha büyük bir hızla gelişir, gelişmemiş bölgelerdeki 
özel sermayeler ve imkânlar da, gelişmiş bölgelere doğru 
akar. Böylece yurt içinde bölgesel dengesizlikler daha da 
büyür. 

îktisadî, sosyal ve kültürel bakımdan, Türkiye'nin 
bazı bölgelerinin ne büyük mahrumiyetler içinde bulun
dukları düşünülünce, Devletin bu duruma seyirci kala-
mıyacağı açıkça görülür. 

Devletçilik ilkesi C.H.P. nin, bölgelerarası dengesiz
likleri imkân nisbetinde ortadan kaldırma yolunda kul
lanmağa azimli ve kararlı olduğu bir ilkedir. 

8 — Devletçilik ilkesi, yeter hızla iş alanları açabil
mek ve tam çalışma düzenine geçmek bakmandan zaru
ridir. 
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Türkiye'nin nüfusu büyük bir hızla artmaktadır. 
Yapılan hesaplar, 1962-1977 yılları arasındaki 15 

yılda, iş gücümüzde 5.700.000 civarında bir artış olacağı
nı göstermektedir. Türkiye, yılda, yaklaşık olarak, 
400.000 kişiye, tarım alanı dışında iş alanları açmadığı 
takdirde, esasen çok yüklü olan tarım nüfusunun daha da 
artması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. 

Bu duruma göre iş bulma zarureti özel teşebbüsün 
imkânlarını aşmakta, Devlete iktisadî alanda vaz geçilmez 
görevler yüklemektedir. 

9 — Devletçiliğin çeşitli uygulama alanlarının tahlili 
Kamu iktisadî teşekküllerimizin başında, Devlet De-

miryollar ve PTT gibi kamu hizmeti yapan kuruluşlar gelir. 
Tamamile liberal ve kapitalist ülkelerde bile, bu hizmet
lerin devlet elinde olması tabiî sayılır. 

İkinci grup olarak, Ziraat Bankası, İller Bankası, 
Emlâk Kredi Bankası, Halk Bankası gibi, kredi kurumla
rını sayabiliriz. 

Bu kuruluşların her biri, kamu hizmetlerile ve yurt 
kalkınmasile yakından ilgili vazgeçilmez bankacılık hiz
metleri yapmaktadırlar. Devlet bu görevleri yerine getir
mese idi, hiçbir özel teşebbüst, halk yararına devlet kredi 
kurumlarının yaptığı bu hizmetleri en dar ölçülerle bile 
başaramazdı. 

Bir başka grupta, Toprak Mahsulleri Ofisi ve ben
zerleri gibi, destkleme ve dağıtım görevi yapan kuruluş
ları toplayabiliriz. 

Bu alanda C.H.P. nin devletçilik ilkesi uygulanma-
saydı, milyonlarca Türk köylüsü ve şehirlerimizde yaşa
yan milyonlarca yurttaş, bir avuç aracının insafına ter 
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kedilmiş olacaktı. 
Aynı fikir çerçevesi içinde şu noktayı da belirtelim 

ki, C.H.P. milyonlarca müstahsil yurttaşın çeşitli üretim, 
kredi ve tar-m satış kooperatifleri içinde örgütlendirilme
si suretiyle emeklerini değerlendirmeğe önem verir. 
Bu yolda, 1930 lardan bu yana başarılı adımlar atılmıştır, 
önümüzdeki yıllarda, Devletin öncülüğü ve desteği ile 
müstahsil yurttaşların örgütlenmesi hızlanarak devam 
etmelidir. 

Kamu iktisadî teşekküllerimizin bir kısmı da Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Ku
rumu gibi sosyal güvenlik alanında faaliyet gösteren ku
ruluşlardır. Türkiye'nin şartları içinde memurun, işçinin 
ve başka sigortalı yurttaşların kaderini, devlet kuruluşları 
yerine, özel sigorta sistemlerine terk etmeği ciddi olarak 
düşünmek mümkün değildir. 

Devlet elindeki bu sosyal güvenlik kurumlarının, ik
tisadî kalkınmada kullanılmak üzere yatırım fonları ya
ratmak bakımından yaptıkları büyük hizmet de, sosyal a-
landaki hizmetleri kadar önemlidir. 

C.H.P. nin Devletçilik ilkesi, ana harp sanayii, ağır 
sanayi, büyük enerji santralleri, büyük sulama ve bayın
dırlık işleri ve, maden kömürü ile petrol başta olmak üzere, 
başlıca yeraltı servetlerinin değerlendirilmesi alanlannda 
da aslî görevin devlete aid olduğunu kabul eder. 

Bu güne kadar milletçe geçirdiğimiz tecrübeler, 
C.H.P. nin bu görüşündeki isabeti daha iyi ortaya çıkar
mıştır. 

C.H.P. Eti Bankın, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunun, kurulmasını öngördüğümüz ve kanun tasarısını. 
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Millet Meclisine sunduğumuz Türkiye Elektrik Kurumu
nun, Türkiye Kömür işletmelerinin, Türkiye Petrolleri A-
nonim Ortaklığının ve onunla kaynaşmasını öngördüğü
müz Petrol Ofisinin, Petro-Kimya sanayiinin demir ve 
çelik sanayiinin, kâğıt sanayiinin, kmyevî gübre sanayii
nin ve beş yıllık kalkınma planındaki deyimle, "stratejik 
sanayi" veya "kilit sanayi" durumunda olan bütün sanayi 
kollarının devlet elile geliştirilmesini, yurt kalkınması
nın şartı sayar. 

Sigara, çay, bir kısım alkollü içkiler gibi, özel sebep
lerle devlet tekelinde olması zaruri sayılan sanayi dalları 
da devlet işletmeciliğinin bir başka kolunu teşkil eder. 

Bunların yanında, dokuma sanayii başta olmak üzere, 
Sümer Bankın faaliyet alanına giren sanayi kollan, çi
mento sanayii, gıda maddeleri sanayii gibi, özel teşebbüs 
le devlet teşebbüslerinin geniş ölçüde yan yana bulunduğu 
büyük bir kesim vardır. Bu alanda da yurdumuzun gerçek
leri ve tarihî şartları, Devlete öncülük görevini yüklemiş
tir. 

Türkiye'de "üç beyaz" dâvasını çözebilmenin çok 
önemli bir gelişme merhalesi gibi görüldüğü yıllar o ka
dar uzak değildir. "Üç Beyaz" (un, bez ve şeker) dâvasa 
geride kalmış ise, bu başarıda, Devletçilik ilkemizin büyük 
şeref payı olduğunu kimse inkâr edemez. 

Dogmatik olmayan C.H.P. devletçiliği, devletin ön
cülük ettiği dokuma, çimento, gıda maddeleri, inşaat mal
zemesi, deri ve kundura sanayii gibi geniş alanlarda, ta-
mamile veya kısmen özel sermayeye dayanan teşebbüs
lerin devlet işletmelerine paralel olarak gelişmesine yar
dımcı olmuştur. 

Devlet işletmeciliğinin kazandığı tecrübe ve yetiştir
diği insan gücü, özel kesimin gelişmesinde hayatî dere -
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cede önemli bir unsur olmuştur. 
Gerek programımız, gerek iktidarımız zamanında ha

zırlanıp yürürlüğe konan kalkınma plânımız, devlet elin
de olması öngörülen kilit sanayi kollarının dışında özel 
teşebbüsün geliştirilmesine önem vermiştir. 

İÜ — C.H.P. nin Devletçiliği, yurt kaJkuıasındto. 
Devlete de özel teşebbüs» de yer verir. Devlet, özel te
şebbüsün, millî iktisadını gereklerine ve sosyal amaçlara 
uygun yürümesini sağlar. 

Meselelere 19. yüzyılın kalıplaşmış nazariyeleri açı
sından bakanlar, yirminci yüzyılın önemli bir gerçeğini 
görmezler. 

özellikle, iktisaden az gelişmiş bir ülkede, Devletin 
iktisadî ve sosyal faaliyetlerinden elini çekmesini ve mil
letin iktisadî kaderini özel teşebbüslerin kâr gaygısı ile ya 
pacakları faaliyetlere terketmek isteyenler ne kadar 
yanılıyorlarsa; özel teşebbüsü tamamile red ve inkâr eden, 
Devleti tek işveren haline getirmek isteyen, bütün üretim 
araçlarını devletleştirerek -özel teşebbüsle birlikte- hür 
riyet düzenini de yok etmeyi iktisadî kalkınmanın tek yo
lu sanan kollektivist "dogmacılar" da o kadar yanılmak
tadırlar. 

Biz inanıyoruz ki, 19. yüzyıldan, hattâ ikinci dünya 
harbinden bu yana iktisat ilminde, demokratik plânlama 
tekniğinde, özel teşebbüslerin ve devletçiliğin bünyesin
de vukubulan önemli gelişmeler, bu çeşit bir kutuplaşmayı 
yersiz ve lüzumsuz hale getirmiştir. 

Bu gün milletler için sadece kâr mekanizması ile iş
leyen ,her türlü sosyal görüşten ve plân disiplininden uzak, 
dar bir kapitalizm ile; bütün üretim araçlarının kamulaş
tırılmasını şart sayan, dogmacı ve ihtilâlci görüşler arasın 
da kesin bir seçme yapma zarureti yoktur. 
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Bu kutuplar arasında, iktisadî kalkınma, sosyal ada
let ve sosyal güvenlik, demokratik hürriyetler gibi hiç 
biri ötekine feda edilemeyecek hedeflere hep birlikte ulaş
mayı mümkün kılan yollar da vardır. 

C.H.P. nin devletçiliği, işte bu donmuş kutuplardan 
uzak bir kurtuluş ve yükselme yoludur. 

Bizim devletçiliğimiz, sadece devlet teşebbüsü ve dev 
let işletmeciliği anlamına gelmez. Bizim devletçiliğimiz, 
devletin iktisadî faaliyetler yanında, özel teşebbüsün yapı
cı gücüne de yer verir. Hızlı kalkınma ihtiyaç ve zarureti 
mizi ne tek başına devletin ne de tek başına özel teşeb
büsün karşılayamayacağı bir gerçektir. Biz, devlet teşeb
büsü ile özel teşebbüsün yan yana ,bir birini tamamlayarak, 
öahenk ve güvenlik içinde çalışmalarını hem mümkün 
her zaruri görürüz. 

C.H.P. Anayasanın 40. maddesine uygun olarak, özel 
teşebbüsün, Millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaç
larına uygun olarak yürümesini sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak hususunda Devleti görevli sayar: bu 
yönde çalışan ve yatırım yapan özel teşebbüse devletin 
yardımcı ve destek olmasını ister. Bizim anlayışımıza gö
re, devletle özel teşebbüsün yan yana çalıştığı alanlarda, 
Devlet işletmeciliğine, her türlü özel teşebbüs imkânını 
köstekleyici, teşebbüs ruhunu baltalayıcı avantajlar sağ
lamak bahis konusu değildir. 

Devletçiliğimizin amaçlarından birisi de, devlet iş
letmeciliğine özel kesimdeki teşebbüs ruhunu; özel te
şebbüse de millî menfaatleri, plân hedeflerini ve sosyal 
adalet icaplarını göz önünde tutma bilincini kazandırmak
tır. 

Partimiz, programının 5. maddesinde açıkça belirtil
diği gibi, özel teşebbüs ile deflet teşebbüslerinin eşitlik 
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içinde çalışmalarının sağlanmasına önem verir. 
11 — Devletin, öael teşebbüsü faydalı alanlara yönelt

mek ve güven içinde geliştirmek için tedbirler alması lü
zumuna inanırız. 

Özel teşebbüsün, plân hedeflerine ve milli menfaatle
re uygun bir şekilde verimli yatırımlar yapmasını kolay
laştırmak bu amaçla müteşebbislere yol göstermek; kre
di, vergi, dış ticaret, gümrük politikası ve millî ekonomiye 
yararlı, bölgesel adaletsizlikleri azaltıcı teşebbüsleri teş
vik etmek ve geliştirmek, devletin görevleri arasındadır. 

Kalkınma plânımız: n esaslarına da uygun olan bu gö 
rüş C.H.P. programında açıkça yer almıştır. Partimiz prog-
mınm 5/e maddesind? belirtildiği gibi, C.H.P. "Kamu men
faatlerinin gerektirdiği kayıtlar dışında, özel teşebbüsün 
tam bir güven ve serbestlik ile çalışmasını sağlayacak ted
birleri almakla devleti vazifeli sayar." 

12 — Devletçilik belirli sınırlara göre uygulanan 
bir ilkedir. ) 

C.H.P. nin devletçiliği, develete sadece önemli ve 
stratejik alanlarda, kilit noktalarda bizzat teşebbüse geçe
rek ekonominin "hâkim tepeleri" ni elde tutmak ve millet 
yararına işleyen bir iktisadî düzen kurmak görevini yük
lemekle kalmaz, bizim devletçiliğimiz, programın 5. mad
desinde gösterilen bu hayatî alanlar dışında kalsa bile, 
özel teşebbüsün başarmağa imkân bulamadığı veya yeter 
derecede başaramadığı teşebbüslerin, iktisadî veya sosyal 
zaruretlerle ve özel teşebbüs bu alanlarda çalışmaya muk
tedir oluncaya kadar, devlet tarafından kurulabilmesine 
de imkân verir. 

Kalkınma plânımızın gereklerine de uygun olan bu 
görüşün dayanağı şudur: Türkiye, iktisadî ve sosyal kal
kınmada zaman ve kaynak israfına katlanabilecek durum
da değildir. 
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Heri sanayi memleketleriyle aramızdaki uçurumun 
kapanmasını tesadüflere terketmemiz imkânsızdır. Bu iti 
barla, özel teşebbüsün sermaye, bilgi tecrübe veya cesa
ret noksan sebebile ele alamadığı, fakat millî ekonomi 
bakımından gecikmenin zararlı olacağı her alanda, devlet 
teşebbüse girişebilir. 

Şu nokta açıkça belirtilmelidir ki, demokratik bir dü
zende ve plânı ekonomide, devletin, idarecilerin keyif ve 
heveslerine göre her alana gelişi güzel el atması esasen 
mümkün değildir. Parlâmento denetimi, kamu oyunun de
netimi ve plân disiplini, devleti gereksiz teşebbüs ve müda 
halelerden alıkoyar. 

Bu sebeblerdir ki, biz plânlı kalkınma usulünü ve 
plân disiplinini, özel teşebbüsü frenleyen bir usul olarak 
değil; tam aksine, devletin kısa ve uzun vadede neler ya
pacağını mümkün olan açıklıkla ortaya koyarak özel te
şebbüse de ışık tutan bir usul olarak görüyoruz. 

Plânlı ekonomide, özel teşebbüs de aradığı güven ve 
kararlılığı bulur. Geleceği daha iyi hesaplayarak en az 
riksle ve en büyük güvenle yatırımlar yapmak imkânına 
kavuşur. 

Uzun vadeli plânın ve devlet yatırım programlarının 
tesbitinde, devlet teşebbüsünün sınırını tayin bakımın
dan özel teşebbüsün de bir rolü olacaktır, özel teşebbüs, 
kendi sorumluluğunu kavradığı ve teşebbüs gücünü ispat 
ettiği ölçüde itibar ve mesafe kazanır. Lüzumundan faz
la ürkek, aşırı derecede nazlı ve millî menfaatler bakımın 
dan sorumsuz davranırsa, devlet müdahaleciliği alanının 
genişllemesini isteyenler çoğalır. 

Devletin iktisadî hayata karışmasını, plân yapmasını, 
sosyal adalet tedbirleri almasını, vergi adaleti sağlama
sını, gerekli teşebbüslere girişmesini istemiyen; buna kar-
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şılık kendisinden beklenen teşebbüs ruhunu göstermeyen, 
iktisadî ve sosyal sorumluluğunu kavramayan zihniyet, 
Türkiye'de dogmacı ve ihtilâlci usullerin itibar kazanma
sına, bu usulleri savunanlar kadar hizmet etmiş olur. 

C.H.P. dürüst, teşebbüs ruhuna sahip, millî ekonomi
nin gelişmesi bakımından sorumluluğunu kavramış, vergi
sini ödeyen, çalışanların haklarına saygılı, sosyal adale
tin zaruretine inanmış müteşebbislerin, "hürriyet içinde 
kalkınma" düzenini korumak hususunda büyük sorumlulu 
ğa ve şeref payına sahip olacaklarına inanır. 

13 — C.H.P. nin devletçiliği 27 Mayıs Anayasasının 
hedeflerine ulaşmak için de en iyi yoldur. 

27 Mayıs Anayasasının anladığı mânada Devlet, sa
dece jandarma görevi yapan ve asayiş sağlayan bir dev
let değildir. Milleti iktisadî refaha, yurttaşları sosyal a-
dalet ve güvenliğe kavuşturmakla görevli bir devlettir. 

27 Mayıs Anayasasının anladığı mânada iktisadî kal 
kınma, plânsız ve gelişi güzel değil, plânlı kalkınmadır; 
bir avuç insanın değil, bütün zümrelerile bir milltin kal-
kınmasıdır. 

27 Mayıs Anayasasının anladığı mânada sosyal ada
let, bir dikta ve şiddet idaresi altında kölelik zincirlerinin 
paylaşılması değil, hürriyet düzeni içinde refahın pay
laşılmasıdır. 

C.H.P. nin devletçiliği, 27 Mayıs anayasasının bu esas 
larına tamamile uygundur. 

Anayasamıza göre, "Türkiye Cumhuriyeti, insan hak
larına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilke
lere dayanan millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
devletidir." C.H.P. bu ilkeleri bütünü ile benimser. 

Anayasamızın 10. maddesine göre, "Devlet, kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet 
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ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşamayacak surette sı
nırlayan siyasî iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır. 
İnsanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekü 
.şartları hazırlar." 

C.H.P. nin devletçiliği ve halkçılığı, anayasanın bu 
madde ile devlete yüklediği görevlerin yerine getirilmesi 
amacını güder. 

Anayasamızın 40. maddesine göre, "özel teşebbüsler 
kurmak serbesttir. Devlet özel teşebbüslerin iktisadın 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, gü
venlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbir
leri alır." 

C.H.P. nin devletçiliği, milli iktisadın gereklerine ve 
sosyal amaçlara uygun yönde, özel teşebbüsün güvenlik 
içinde çalışmasına imkân veren bir devletçiliktir. 

Anayasanın 42, 45 ve 48. maddelerile, çalışanları ko-
arumak, işsizliği önlemek, çalışanlara adaletli bir ücret 
sağlamak, sosyal güvenlik tedbirlerim geliştirmek görev
lerini yüklenen devlet, iktisadî ve sosyal hayata elbette 
seyirci kalamaz. 

Halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal üretimin 
toplum yararına uygun olarak arttırılmasını «ağlamak, 
toprağın kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için Anayasa 
mın 52. maddesi ile görevler yüklenen devlet, tarım ala
nındaki faaliyetleri de kendi haline terkedemez. 

Anayasamızın 41. maddesi şöyledir: 

"İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esa
sına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşa
mış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. 
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İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik 
yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla, millî tasarrufu art
tırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önce
liklere yöneltmek ve kalkınma plânlarını yapmak devle
tin ödevidir." 

C.H.P. nin devletçiliği millî tasarrufu arttıran, ya
tırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yönel
ten bir kalkınma metodudur. 

C.H.P. nin devletçiliği, kalkınma plânı çerçevesinde 
yürütülür. 

C.H.P. nin devletçiliği demokratik bir metottur. 

C.H.P., devletçiliğin devlet elile bir kaç ferdi zengin 
etme tarzında uygulanmasını kesin olarakr eddeder. Bi 
zim devletçiliğimiz "herkes için, insanlık haysiyetine ya 
raşır bir yaşayış seviyesi sağlamak" amacını güden sos
yal bir karakter taşır. 

Bu sebeble C.H.P. nin devletçiliği, 27 Mayıs Anayasa> 
sının hedeflerine ulaşmak için takip edilecek yolların en 
iyisidir.. 

14 — C.H.P. nin devletçiliği "Devlet kapitalizmi" de
ğildir. 

Yukarda, C.H.P. devletçiliğinin iktisadî karakteri 
yanında bir de sosyal karakteri olduğu etraflıca açıklan
mıştır. 

C.H.P., Devletin iktisadî alana müdahalesinin, bir 
kaç ferdi zengin etme aracı olarak kullanılmasını kesin/ 
olarak reddettiği gibi Devletçiliğin bir çeşit "devlet kapi
talizmi" haline getirilmesine de karşıdır. 

C.H.P. Hükümetleri zamanında, Devlet teşebbüslerin
de sosyal haklara saygı anlayışını daha çok hakim kılmak: 
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başlıca çabalarımızdan birini teşkil etmiştir. 
Sosyal anlayış bakımından devletin özel teşebbüslere 

örnek olması gerektiğine inandık ve inanıyoruz. Son yıl
larda, toplu sözleşme düzenine ilâve olarak, son derece 
önemli bir adım daha atılmış, iktisadî devlet teşekküllerin
de işçilerin kâra ve yönetime katılmaları kabul edilmiş
tir. 

C.H.P. 440 sayılı, kanunla gerçekleştirilen bu ileri 
usulün uygulanmasını titizlikle kovalamaya kararlıdır. 

C.H.P. için devletçilik ne donmuş bir ideoloji ne de 
başlı başına bir gayedir. 

C.H.P. için devletçilik, demokratik yoldan halkçı u-
sullerle ve sosyal adalete uygun olarak kalkınmanın en et
kili aracıdır. 

15 — özel teşebbüsün plân hedeflerine uygun ve
rimli alanlara yöneltilmesi yolunda tedbirler. 

C.H.P. Hükümetleri bir yandan lüks konutlardan ver
gi muaflığını kaldırırken, öte yandan yeni sınai yatırım
lar yapanlara vergi indirimi tanımıştır. 

Bir yandan arsa spekülasyonu kazançlarını azaltıcı 
vergi tedbirleri alırken, öte yandan geri kalmış bölgelere 
yatırım yapacakları teşvik için vergi kolaylıkları getir
miştir. 

özel teşebbüslerin, millî ekonomi bakımından verim
siz alanlardan verimli alanlara doğru kaydırılması ama
cıyla, sınai teşebbüs kuranlara uzun ve orta vadeli yatırım 
ve işletme kredileri sağlamak için yeni bir kredi kurumu 
kurmuştur. 

Dış ticaret, gümrük, vergi ve kredi politikası tama-
*miyle yerli sanayiin geliştirilmesi amacına uygun şekilde 
;yeniden düzenlenmiştir. 
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C.H.P., sosyal sigortalar kurumunun sanayi kredisi 
fonunun arttırılmasını öngören çalışmalar yapmış, turizm 
sanayiini teşvik kredisini genişletmiş, küçük sanat er-
babınm teşkilâtlanmasına imkân veren bir kanun çıkart
mış ve bu zümrenin daha verimli şekilde çalışabilmesini 
kolaylatırım yeni kredi kaynakları sağlamıştır. 

C.H.P. bu alanda, plân hedeflerine uygun yeni tebdir-
ler de almağa kararlıdır. 

16 — C.H.P. Devlet işletmelerinin verimli ve, rasyo
nel çalışmasına önem verir. 

Enflâsyon ve siyasî baskı yılları., devlet teşebbüsleri
nin gerek idarî gerek ekonomik bünyelerinde büyük tah
ribat yapmıştı. 

Kamu iktisadî tşebbüslerinin verimli ve, rasyonel 
şekilde çalışması yolunda, son İnönü hükümetleri zama
nında önemli ve olumlu adımlar atılmıştır. 

Birisi, iktisadî devlet teşekküllerinin yeniden düzen
lenmesi ile, öteki kamu iktisadî teşebbüslrinin denetimi ile 
ilgili iki temel kanun çıkarılmıştır. 

örgütleme, finansman, personel, muhasebe, fiat po
litikası gibi konularda köklü ıslâhata girişilmiş, yeniden, 
örgütleme komiteleri faaliyete geçirilmiştir. 

Ayrıca, kamu ktisadî teşebbüslerinin finansmanında 
kolaylık sağlamak, yatırımların verimli ve plâna uygun 
şekilde yapılmasını mümkün kılmak amacı ile, bir "Dev
let Yatırım Bankası" kurulmuştur. 

C.H.P., kamu iktisadi teşebbüslerinin daha verimli şe
kilde çalıştırılması yolunda yeni tedbirler almağa kararlı
dır. 
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H A L K Ç I L I K 

Cumhuriyet Halk Partisi halkçıdır. 

Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda C.H.P. 
halkın, geniş halk topluluklarının yararını, başka bütün 
düşünce ve çıkarların üstünde tutar. 

C.H.P., "her şey devlet için" görüşünü de, "her şey 
fertler için" görüşünü de benimsemez. 

C.H.P. ne göre, "HER ŞEY HALK İÇİN" dir. Devlet 
yönetiminde halka hizmet esastır. 

Devletin hizmetleri ve ekonomik kalkınma çabalan, 
halkın mutluluğuna ve refahına ve herkesin kişüiğinin 
eşit imkân ve şartlar içinde gelişebilmesi ülküsüne yönel
melidir. Devlet, ferdlerin iktisadî faaliyetlerinin müli ikti-
sadin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini 
-sağlar. 

Bu ilkenin en iyi gerçekleşebileceği rejim halk ege
menliğine dayanan demokratik rejimdir. 

C.H.P., demokrasiyi, halkın yalnız seçimlerde oy verip 
temsilcilerini seçebüdiği bir serbest seçim düzeni saymak
la yetinmez; C.H.P. nin halkçılık anlayışına göre, demok
ratik seçme ve seçilme özgürlüğü, belirli sosyal, ekonomik 
ve kültürel şartlarla desteklenmelidir. 

Bunun içindir ki, C.H.P.: 
— Halkın irade serbestliğini ekonomik ve sosyal baskılar
dan koruyacak; 
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—• Belirli kişi veya zümrelerin, ekonomik ve sosyal du
rumları dolayısiyle, imtiyazlara sahip olmasını önleyecek; 
•— Devlet kesiminde olsun, özel kesimde olsun, çalışanları 
kendi çalışma şartlarının ve ücretlerinin düzenlenmesinde 
söz sahibi kılacak; 
— Eğitim imkânlarından yararlanmada fırsat eşitliği sağ
layacak; 
— Türk toplumunun sorunlarını sosyal adalet açmndaıı 
ele alarak, bütün yurttaşları sosyal güvenliğe kavuştura
cak; 
— Kamu hizmetlerinden ve kalkınma hamlelerinden ya
rarlanmada bölgeleraras: dengesizlikleri gidererek adaleti 
gerçekleştirecek; 
— Devlet dairelerinin ve adalet cihazının halk hizmetin
de daha yeterli ve daha süratli işlemesini sağlayacak ; 
tehirlere büyük önem verir. 

C.H.P., bu anlayışına uyarak : 
— Sosyal adalet içinde ekonomik gelişmeyi hızlandırıcı 
bir kalkınma plânı hazırlayıp uygulanmaya başlamasını 
sağlamıştır; 
— Tarımsal ürünleri gereği gibi değerlendirmek ve bu; 
ürünlerin iç ve dış pazarlardaki satışıyla elde edilecek 
gelirden üretici halkın en geniş ölçüde yararlanmasını sağ
lamak üzere tedbirler almıştır; 

— Toprağın verimli olarak işitilmesini sağlıyacak, çift
çilikle geçinme zorunda bulunanlardan, topraksız veya az 
topraklı olanları yeteri kadar toprağa ve o topraklan ve
rimli bir şekilde işletme araçlanna kavuşturacak bir top
rak reformu hazırlamıştır; 

— Sosyal güvenliği geliştirmiştir ve daha ileri ölçüdâ ve 
daha yaygın olarak geliştirmeğe hazırlanmaktadır; 
.— Teşebbüs özgürlüğünü, geniş halk topluluklannın ser*-
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mayedar veya hissedar olarak ekonomik faaliyete katıla
bilmelerini ve refah seviyelerini yükseltebilmelerini müm
kün kılıcı bir hale getirecek bazı tedbirler almıştır ve bu 
tedibreleri daha iler götürmeğe hazırlanmaktadır; 

— Çalışanların haklarını koruyucu reformlar yapmış, iş
çilere toplu sözleşme ve grev haklarının tanınmasını ve 
güçlü topluluklar halinde örgütlenme imkânını, sağlamış
tır; 
— İktisadî Devlet Teşekküllerinde işçilerin yönetim ve 
kâra katılmalarını sağlamıştır; 
— Ekonomik ve sosyal politikanın teshirinde ve uygulan-
mas-nda çiftçi, işçi, esnaf, sanayici, tüccar, serbest meslek 
ler, kamu iktisadî teşebbüsleri gibi çeşitli meslekler temsil-
cüeriyle bir danışma ve işbirliği düzeni kurmuştur; 
.— Eğitim imkânlarından dar gelirli aile çocuklarını daha 
geniş ölçüde yararlandırmak ve halk ve meslek eğitimini 
hızlandırmak üzere yeni hamleler ve reformlar yapmağa 
kararlıdır; 

— Sağlık hizmetlerini halkın, özellikle köylünün ayağına 
götürme yolunda büyük hamleler yapmıştır; 

— Devlet yönetiminde ve adalette halk yararına reform
lara girişmiştir. 

C.H.P., toplum düzeninin sınıf ayrılıklarına dayandı
rılmasını toplum huzuruna ve insanlık onuruna aykın sa
yar; Türk halkını sınıf duvarlariyle bölünmeyen bir bütün 
olarak görür. Bunun içindir ki, CHP. nin bu alanda aldığı 
ve alacağı tedbirler : 

— gelir dağılımında âdil ve sıhhatli bir denge sağlaya
rak, 

— eğitimde ve meslek seçiminde fırsat eşitliğini en 
®eniş ölçüde gerçekleştirerek, 
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— Türk toplumuna yararlı bütün mesleklerin ve hizmet
lerin itibar ve saygı görmesini sağlayıcı şartları hazırla
yarak, smıflaşma eğiliminin giderilmesi hedefine yönelir 

C.H.P. nin sınıf ayrılıklarını reddedişi ve önlemek 
isteyişi herhangi bir doktrine değil, halkçı bir insanlık 
ve vatandaşlık anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayışımız 
Genel Başkanımız tarafından şöyle ifade edilmiştir : 

"Biz, bütün insanlara fırsat eşitliği ve emeğinin kar
şılığını âdil ölçülerle alabilme imkânı sağlayan, herkesin 
insanlık onurunu ve insanca yaşayabilme hakkını tanıyıp 
koruyan bir hürriyet düzenine bağlıyız." 

PLÂNU KALKINMA POLİTİKASI 

Türkiye'nin iktisadî bakımdan gelişmiş ülkelerle ara
sındaki mesafeyi kapatmak, Türk halkını lâyık olduğu ya
şama düzeyine ulaştırmak, demokrasimizi sağlam iktisadî, 
sosyal ve kültürel temellere dayandırmak zorundayız. Bu 
amaçla, bütün ulusal gücümüzü harekete geçirebilmek ve-
tabiî kaynaklarımızı tam değerlendirebilmek için, plânlı 
kalkınma ilkelerine kesin bağlılık ve demokratik plân di
siplinini Devlet düzenimize ve toplum hayatımıza hâkim 
kılmak gereklidir. 

C.H.P., Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânını uygu
lamada karşılaştığı güçlük ve engelleri gidermek ve Plân 
amaçlarına zamanında ulaşılmasını teminata bağlamak: 
üzere, süratle bazı tedbirler alınmasını lüzumlu görmek
tedir : 

% Plânın ve yıllık programların toplum gerçek
lerinle uygun hazırlanabilmesi ve başarı ile uygulanabilme
si için, Hükümetle Devlet Plânlama teşkilâtı, arasındaki 
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bağlantı ve işbirliği daha açık kurallarla düzenlenecektir. 

% Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Devlet örgütünün 
çalışmalan arasında uyum sağlamak üzere, kurulmasına 
başlanan "Plânlama Birimleri" tamamlanacak ve verimli 
hale getirilecektir. 

O Plân çalışmalarını daha sağlam bilimsel verile
re dayandırmak üzere, "Sosyal ve Ekonomik Araştırma 
Kurumu" kurulacaktır. 

O iktisadî Devlet Teşekküllerinin daha verimli, 
uyumlu ve plânlı çalışmasını sağlamak için, yürürlükte 
olan İktisadî Devlet Teşekkülleri ve İştirakleri Hakkındaki 
Kanunda yer alan temel kurallar dikkate alınarak, bu te
şekküllerin kuruluş kanunları düzeltilecek, yeniden ör
gütlenmeleri hızla sonuçlandırılacak ve aralarında yeterli 
bir işbirliği düzeni kurulacaktır. 

£ Genel plânlama ile toplum kalkınması ve özel
likle köy kalkınması arasında uyum ve bağlantı sağlana 
çaktır. 

!£l Memleketimizin diğer bölgelerine göre daha 
geri kalmış olan bölgelere, özellikle Doğu Anadolu bölge
sine, yatırımların ve hizmetlerin daha geniş ölçüde yönel
mesi için bugünkü kalkınma plânında yer alan önceliklerin 
uygulanmasına önem verilecektir. 

VERGİ REFORMU 

C.H.P. iktidarda bulunduğu süre içinde vergi siste
mimizde önemli bir reforma girişmiştir. Bu reformun a-
macı; vergi sistemimizde sosyal adaleti gerçekleştirmek, 
millî gelirdeki yerleriyle orantılı olarak vergilendirileme-
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miş olan bazı üretim kesimlerini gerektiği şekilde vergilen 
dirmek, kalkınma plânının finansman kaynaklarını sağ
lamak, ve yatırımları plânın önceliklerine uygun olarak 
teşvik etmektir. 

Bu amaçlarla alınan tedbirleri şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

1 — Asgarî geçim indiriminin arttırılması suretiyle 
dar gelirli vatandaşlarımızın vergi yükü azaltılmıştır. Dü 
şük ve orta gelir kademelerinin gelir vergisi nisbetlerinde 
de indirimler yapılmıştır. 

2 — Tarım işçilerinin ücretleri vergi dışı bırakıl
mıştır. 

3 — Motorlu nakil araçları kullanmaksızın gezici 
olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaretle uğ
raşanlar, doğrudan doğruya tüketici için iş yapan hallaç
lar, kalaycılar, lehimciler, musluk tamircileri, çilingirler, 
hammallar gibi küçük sanat erbabı, köylerde gezici olarak 
her türlü sanat ve ticaret işleriyle uğraşanlar ile her 
nevi küçük sanat erbabı ve gezici olarak faaliyette bulu
nan perakende ticaret erbabından 60 yaşını doldurmuş o-
lanlar esnaf vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

4 — İş ve sanat öğrenmek amacıyla götürü vergiye 
tâbi ticaret ve sanat erbabı yanında çalışan çıraklar ver
giden muaf tutulmuştur. 

5 — Götürü vergiye tâbi ebe, sünnetçi ve arzuhalci 
gibi serbest meslek mensuplarından 60 yaşını doldurmuş 
olanların kazançları gelir veargisinden muaf tutulmuş
tur. 
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6 — Telif kazançlarında istisna haddi İO bin li
raya; dış ülkelerden sağlanan gelirde ise 40 bin liraya çı
karılmıştır. 

7 — Ticarî kazançlardan götürü usulle tesbit edilen
ler hakkında mükellefe kolaylık sağlayıcı esaslar ka
bul edilmiştir. 

8 — Serbest meslek gelirlerinin daha iyi vergilendiril 
meşini sağlayıcı esasların yanısıra, bunların belge 
göstermekte güçlük çektikleri giderleri için götürü bir indi 
rim yapılması kabul edilmiştir. 

9 — Gelir vergisinde yatırım indiriminin uygulan
masına başlanmıştır. Bu suretle kredi yerine mükellefin 
gerçek tasarrufu ile finanse edilen ve plânda öngörülen 
önceliklere uygun düşsn yatırımlarda, yatırım toplamının 

genel olarak yüzde 30 una ve tarımsal yatırımlarla geri 
kalmış bölgelerin kalkınması ile ilgili yatırımlarda, yüzde 
40 a kadar yükselen bir indirim uygulanmaktadır. 

10 — Gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili gelir 
vergisi istisna haddi 2500 liradan 5000 liraya çıkarılmış
tır. 

11 — Köyler, köy birlikleri ve köy belediyeleri tara
fından işletilen değirmenler ve yolcu taşıma işletmeleri 
kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 

12 — Kanser, cüzzam ve trahom hastahaneleriyle 
derneklere ait olup münhasıran üyelerinin istifadesine 
tahsis edilen ve alkollü içki verilmeyen lokal ,gazino ve 
lokantalar da kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 

13 — Gelir vergisi kanununda kabul edilen yatı
rım indirimi, aynı şartlarla, anonim, limited eshamlı ko
mandit ve kooperatif şirketlere de, kurumlar vergisi ba
kımından, tanınmıştır. 
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olanların kazançları gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 
14 — Kamu menfaatlerine yararlı derneklere, ge

nel ve katma bütçeli dairelere ve mahallî idarelere yapılan 
yardımlarla ilgili olarak, kurumlar vergisi çerçevesi için
de, bu yardımları teşvik edici tedbirler alınmıştır. 

15 — Yine kurumlar vergisi çerçevesi içinde yaban
cı özel sermayenin teşviki yönünde/. usule ilişkin bazı 
tedbirler alınmıştır. 

16 — Gider vergisinde sanayii teşvik edici önemli 
tedbirler alınmıştır. Bu arada, özellikle, tamir ve montaj 
faaliyetleriyle ilgili istisna ile halı ipliklerine ilişkin isti» 
nadan bahsetmek gerekir. 

17 —• Harçlar modern esaslara göre yeni bir düzenle
meye tâbi tutulmuştur. Bu arada, sermaye şirketlerinin 
kuruluş hisse senetleri, şirket mukaveleleri üzerinden alın 
makta olan damga resminde önemli indirimler sağlanmış
tır. 

Bundan başka, adliye harçları basitleştirilmiş, karar 
ve ilâm harçları indirilmiş ve ceza dâvaları ile nüfus ve 
vatandaşlık işlemleri harç dışı bıkarılmıştır. 

18 —ı Gayrimenkullerle ilgili olarak, yatırımların 
lüks konut yerine sosyal konuta yönelmesini hedef tutarı 
önemli tedbirler alınmıştır. 

19 — Millî gelir içinde tuttuğu yere orantılı olarak 
vergilendirilmemiş olan kara ulaştırma kesiminin ge
rektiği şekilde vergilendirilmesi için lüzumlu tedbirler 
alınmıştır. Bu tedbirler alınırken, büyük halk kütlelerinin 
kullandığı gaz gibi akaryakıt nevilerinin satış fiyatların
da artış olmamasını sağlayıcı tedbirler de alınmıştır. 

20 — önemli bir vergi ödeme gücünün bulunduğu 
alanlarda plânın finansmanını ve sosyal adaleti sağla
mak için bazı zamlar yapılmıştır. Bu arada, dış seyahat 
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harcamaları vergisinde bazı arttırımlar yapılmış; vesaret 
ve intikal vergisi matrahının gerçek değerler üzerinden 
hesaplanması sağlanmış, büyük halk kütlelerinin kullan 
madiği tekel maddelerine zam yapılmış, banka ve sigorta 
işlemleri vergisi arttırılmış,; pek düşük kalmış olan radyo 
ücretlerinde de bir miktar artış gerçekleştirilmiştir. 

21 — Millî gelir içinde tuttuğu yere orantılı olarak 
vergilendirilmeyen üretim kesimlerinden tarım kesiminin 
vergilendirilmesi konusunda da iktidarımız sırasında önem 
li adımlar atılmıştır. Bu konuda esas olarak gelir vergisi 
sistemi alınmış ve böylelikle, gelir çemberinin değişik ge
lir türleri bakımından kapanması sağlanmıştır.. Hâlen 
3 milyon çiftçi ailesinden sadece 60 bininin vergilendiril
mesini sağlayan bv sistemde muafyet esası, yıllık 40 bin 
liralık satış olarak tesbit edilmiştir. Ziraî gelir vergisinin 
uygulanmasında vergi kaybını önlemek üzere, bu vergiye 
tâbi mükellefler için asgarî götürü vergi mükellefiyetleri 
de tesbit edilmiştir. 

22 — C.H.P., bundan başka ,vergi kayıplarını önle
mek amacıyla vergi usûl hukukumuza çok önemli yenüik-
ler getirmiştir. 

Bunların başında, servet beyannamesi gelir. Servet 
beyannamesinin teşkil ettiği kontrol sistemi sayesinde, 
gelir vergisi hasılatında önemli artışlar sağlanmıştır. 

Bir diğer kontrol müessesi de vergi ilânıdır. Batıda 
yer yer uygulanan bu sistem sayesinde, halkoyunun mü
kellef üzerindeki etkili denetimi sağlanmıştır. 

Vergi kayıplarını önlemek bakımından, ortalama kâr 
haddi müessesesi ile gider esası müessesesi de özellikle 
kayda değer. 

23 — Yatırımların teşviki için vergi usul hukuku 
alanında alınan önemli tedbirlerden olarak, zarar nakli 
süresinin arttırılması, azalan bakiyeler üzerinden amor-
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tisman usulünün kabulü, yeniden değerleme ve büyük bir 
gelişmeye açık olan vergi uzlaştırması müessesesi zikre
dilmelidir. 

24 — Mamul maddeler ihraactında, daha önce alın
mış olan çeşitli vergilerin iadesi usulü uygulanmış, böy
lelikle ihracatımız etkili bir teşvik unsuruna kavuşturul
muştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi, yukarıda sözü edilen amaç
lar yönünde vergi reformu tedbirlerine devam edecektir. 
C.H.P.. nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı vergi po
litikasının esaslarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 

O Genel vergi yükünün, köylü, işçi, memur, küçük 
esnaf ve sanatkâr gibi dar ve orta gelirli vatandaşlarımız, 
üzerindeki baskısını sosyal adalet ilkelerine uygun olarak 
azaltılması sağlanacaktır. 

C.H.P. nin bu konudaki ilkesi şudur : 
Az kazanandan az, 
çok kazanandan çok. 

0 C.H.P. nin vergi alanındaki tedbirleri, aynı za
manda ,genel vergi sistemimizin esnekliğini arttıracak ve 
böylelikle, vergi mevzuatımızın sık sık değiştirilmesi ön-
lenecsktir. 

© Vergi usul hukukumuzda gerekli ıslahatın yapıl
masına devam edilerek, mükellefe kolaylıklar sağlanacak 
ve kendiliğinden kontrol usulleri geliştirilecektir. 

0 Tarım kazançlarından alınmakta olan vergiyi 
memleket gerçeklerine uygudacağız; bu arada geniş kü
çük çiftçi kütlesini vergi dışı tutacağız. 

£ Vergi sistemimizde, sosyal konut yapımını, 
gerçek tasarrufla finanse edilen özel yatırımları, ihraç 
malları sanayiini, ihracatı ve geri kalmış bölgelere yöne-
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len yatırımları teşvik edecek tedbirler almağa devam ede
ceğiz. 

% Sakıncaları tamamiyle meydana çıkmış olan 
tasarruf bonosu sistemini tüm olarak kaldırmak amacı
mızdır. 

£ Mahallî idarelere lüzumlu gelir kaynaklarını 
sağlayacağız. 

Bu amaçla, tarım kesiminden sağlanacak kamu geliri
nin önemli kısmını, köye yönelen sulama, içmesuyu, okul 
ve yol gibi yatırımlarda kullanılmak üzere, köy idareleri
ne bırakmak kararındayız. 

Yukarıda sayılan tedbirler sayesinde, yıllık ortalama 
yüzde 7 kalkınma hızı sağlanacak, yatırımların plândaki 
önceliklere uygun alanlara sevkedilmesi gerçekleştirilecek 
ve millî gelirin dağılışında sosyal adalete doğru çok önemli 
adımlara atılması başarılmış olacaktır. 

BÜTÇE VE MALİYE POLİTİKASI 

C.H.P. son iktidarı sırasında uyguladığı bütçe, mali
ye ve para politikası sayesinde, gerek enflâsyoncu, gerek 
dr'"Msyoncu eğilimlerin ekonomimize bakim olmasını ön
lemiş ve iktisadî faaliyetlerin fiat istikrarı içinde devam 
etmesini sağlamıştır. 

Bu politika sayesinde, aynı zamanda, kambiyo sınır
lamaları önemli surette hafifletilmiş ve Türk parasının 
dış kıymetinin istiksarı sağlanmıştır. 

£ C.H.P., bundan böyle de Türk parasının değerini 
koruma yolundaki başarılı politikasına ve gerek enflâs
yoncu, gerek deflasyoncu eğilimleri önlemeye devam ede
cektir. 
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SERMAYE PİYASASININ KURULMASI 

Plâmn başarısı için gerekli tasarrufları harekete ge
çirebilmenin yollarından biri de, memleketimizde yeterli 
bir sermaye piyasası yaratmaktır. 

Böyle bir sermaye piyasasının bugüne kadar ku
rulamamış olmasının, iktisadî sosyal ve tarihiî çeşitli engel 
Ieyici sebepleri vardır. Bugün eriştiğimiz seviyeye ve bu en 
geleyici sebeplerden bir kısmının ortadan kalkmış olmasına 
rağmen, sermaye piyasasının keldiğilinden gelişmesine el
verişli şartlar henüz tamamlanmamıştır. 

Sermaye piyasasının gelişmesi, esas itibariyle, sana
yileşmenin belli bir seviyeye gelmesine bağlıdır. Bu ba
kımdan, oldukça uygun bir ortama erişmek üzereyiz. Bu 
durumda, tasarruf sahiplerinin tasarruflarını emniyet için 
de sermaye piyasasına plase edebilmelerinin şartlarını 
hazırlamak, müteşebbisi bu piyasaya alıştırmak ve serma
ye piyasasının gelişme yollarını açmak Devlete düşmekte
dir. İnönü hükümetleri, bu amaçla bir yandan kredi, im
kânlarını genişletmeye ve işletme ve yatırım kredisi vere
cek yeni kurumlar kurmaya çalışırken; diğer yandan da, 
sermaye piyasasının kurulmas:na ve gelişmesine ilişkin ha
zırlıklar yapmışlardır. 

C.H.P. nin bu alanda almağı düşündüğü tedbirler 
şunlardır : 

O Sermaye piyasasının emniyet unsurlarından biri 
olan yeminli hesap uzmanlığına dair kanun tasarısı ve men
kul kıymetler borsalarına ait kanu ntasarısı Büyük Millet 
Meclisine sunulmuş ve Millet Meclisi Genel Kuruluna gön 
derilmiştir. C.H.P., bu tasarıların kanunlaşmasını önem
le takip edecektir. 

% Sermaye piyasasının kurulması ile, özel sektö
rün ferdî teşebbüsler ve aile şirketleri ile başaramadığı 
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büyük çaptaki işlerin, küçük halk tasarrufları hareke
te geçirilmek suretiyle kurulacak "halka açık anonim 
ortaklıklar" yolu ile başarılması için gerekli tedbirler alı
nacaktır. 

£ Halka açık anonim ortaklıklar, bugünkülerden 
farklı olacak; özellikle bunların bilançoları yayınlanacak, 
kuruluş ve faaliyetleri Devletçe kurulacak "Sermaye Pi
yasası Denetim Komisyonu" tarafından denetlenecektir. 

£ Halka açık anonim ortakların çıkaracakları 
hisse senetlerinin mütevazi bütçeli geniş halk tabakaları 
arasında yayılması için, bu hisselerin asgarî değeri 100 
lira gibi aşağı bir hadde tutulacaktır. 

9 Sigorta şirketleri fonlarının sermaye piya
sasına akması için gereken kanunî tedbirler alınacak
tır. 

# Kalkınma bankalarının sermaye piyasası ile 
sıkı işbirliği yapmaları sağlanacaktır. 

£ Bu konuda düşündüğümüz tedbirler, halka açık 
anonim ortaklıkların halkın güvenine lâyık kuruluş ve iş
leyişte olmalarını sağlamaya yönelecektir. 

BANKACILIK VE KREDİ POLİTİKASI 

Son üç yıllık C.H.P. iktidarı döneminde, bankacılı
ğımız büyük gelişmeler kaydetmiştir. Gerçekten, yurdu
muzda çalışan (5) i yabancı, (45) i millî bankanın öden
miş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı 1961 yılında 
3.450.000.000 liradan 1964 yılı sonunda 4.100.000.000 lira
ya ulaşmıştır. Genel kredi seviyesi 1961 yılında eriştiği 
8. 324. 000. 000 liradan 1964 sonunda % 64 oranında bir 
artış kaydederek 13.665.000.000 liraya yükselmiştir. Ay-
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n; devrede sınaî krediler 282.000.000 liradan 485.000.000 
liraya; küçük esnaf kredileri 150.000.000 liradan 
250.000.000 liraya; tarımsal krediler ise 1.873.000.000 li
radan 2.856.000.000 liraya çıkmıştır. Mevduat hac
mi ise 1961 sonunda 9. 400. 000. 000 lira iken 1964 sonun
da 12. 000. 000. 000 liraya yükselmiştir. 

C.H.P. iktidarı banka kredilerini enflâsyoncu olma
yan yollardan arttırırken, banka hizmetlerinin fayda ve 
etkisini çoğaltmak amaciyle önemli tedbirler almıştır. 
Bu arada: 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin işletme vs yatırım kre
disi ihtiyaçlarının Devlet bütçesi, Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kurumu fonlarından karşılanması sağlana 
rak, Merkez Bankasının reeskont kaynağı önemli ölçüde 
özel kesime ayrılmıştır. 

1961 Temmuzundan itibaren uygulanmasına başlanan 
tercihli reeskont sistemiyle ziraî senetlere, ihracat finans
manı senetlerine, küçük sanat ve esnaf teşekkülleri se
netlerin 3 ve sanayici kredilerine uygulanan reeskont had
leri indirilmiş ve böylelikle kredilerin bu alanlara akması 
kolaylaştırılmıştır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca tesbit olunan sanayi kol 
lam .da işletme kredisi ihtinyaçlarını karşılamak için 
Merkez Bankasınca yeni limitler tahsis olunmuş ve bu sa
nayi kollariyle smaî mamuller ihracına ilişkin senetlere 
düşük reeskont hadleri uygulanmıştır. 

Kredilerin ve banka hizmetlerinin yurdun her köşesi 
ne yayılabilmesini teşvik etmek için, yeni banka şubeleri 
nin tercihan banka hizmetlerinden yoksun bölgelerde açıl 
ması üzerinde önemle durulmuştur. 

Bu gibi bölgelerde tüccar ve sanayicilerin kredi alma 
larmı kolaylaştırmak için ek teminat olarak kabul edilen 
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taşınmaz mallara ait hadler yükseltilmiştir. 
Banka likiditelerini arttırmak üzere 1964 yılında», 

mevduat karşılıkları oranı ''/,, 20 den Çr 10 a indirilmiş
tir. 

inönü hükümetlerinin tarım ürünlerini, üretici lehine' 
değerlendirmek için uyguladıkları politikayı desteklemek 
amaciyle, banka ve reeskont kredilerinin bu alana sevke-
dilmesi sağlanmıştır. 

Tarım alanında aynî kredi ve kontrollü kredi sistem
lerinin deneme uygulaması, C.H.P. iktidarı devrinde ya
pılmış ve alınan olumlu sonuçlar üzerine bu sistemlerin 
uygulama alanının genişletilmesine başlanmıştır. 

Bankacılığımızın gerekli seviyeye ulaştırılabilmesi 
için bu tedbirlerin yeni bazı tedbirlerle kuvvetlendirilme
si gerekmektedir. Bu amaçla alacağımız tedbirler aşağıda 
gösterilmiştir: 

% Banka kredilerini, enflâsyoncu olmayan bir yol
dan, plân hedeflerine uygun yönlerde artırmağa devam 
edeceğiz. 

% Tarımla geçinen üreticinin, sanayicinin, ihraactçı-
nın, küçük sanat erbabının kredi ihtiyaçlarını öncelikle 
ki ' ''fimağa önsm vereceğiz. 

% Kredilerin ve banka hizmetlerinin, yurdun her kö
şesine yayılabilmesini teşvik için, yeni banka şubelerinin, 
özellikle banka hizmetlerinden yoksun bölgelerde açılması 
yolundaki tutumumuzu devam ettireceğiz. 

% Tarım alanında, C.H P. iktidarları zamanında 
başlanan aynî kredi ve kontrollü kredi sistemlerinin uy
gulama alanını genişleteceğiz. 

O Bankacılığın yaygın olmaması yüzünden banka 
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'Sistemine giremiyen tasarrufları bir araya getirebilmek 
için : 

— P.T.T. tasarruf sandıkları kuracağız. 
— Köylümüzün hareketsiz duran tasarruflarını de

ğerlendirecek şekilde, kredi kooperatiflerine mevduat ka
bul etme yetkisi tanıyacağız. 

— Gezici banka büroları kuracağız. 

% Sanayileşmeyi hızlandırmak ve sanayileşme gay
retine halkın katılmasını kolaylaştırmak amaciyle, ser
maye piyasası yaratılması yolundaki hazırlıklar tamam
lanacaktır. Bu amaçla, C.H.P. Hükümetlerinin T.B.M.M. 
ne sunduğu menkul kıymetler borsalarına dair kanun ta
sarısı ile yeminli hesap uzmanlarına dair kanun tasarısı
nın kanunlaşması sağlanacaktır. 

0 Faiz oranlarrnın, gönüllü tasarrufu azaltmayacak 
ve bankacılığımızın gelişmesine zarar vermeyecek şekilde, 
makûl hadlere düşürülmesi ve çeşitli adlarla faize ek ola
rak bankalarca alman ücret ve komisyonların da makûl 
bir seviyeye indh'ilmesi üzerinde önemle duracağız. Bu 
amaca ulaşabilmek için, bankalrımızm mevduat toplama 
faaliyetlerinin maliyetini düşürücü vc bankalar arasında 
zararlı rekabeti önleyici tedbirler alınacaktır. 

0 Plânın ekonomik ve sosyal amaçlarına uygun ola
rak .belirli faaliyetler için değişik kredi şartları uygulan
masına imkân veren selektif kredilerin uygulanma alanı 
genişletilecektir. 

0 Banka kredilerinin daha geniş bir müteşebbis küt
lesine yayılmasını ve küçük teşebbüslerin yeteri ölçüde 
kredi almalarını sağlayacağız. 

% Tarımsal krediyi genişletmek için Ziraat Bankası-
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ııın kaynaklarını arttırmaya önem vereceğiz C.H.P. 
Hükümetlerinin T.B.M.M.'ne sunduğu bir tasarının ka
nunlaşması ile, Ziraat Bankasının bir buçuk milyar lira
ya çıkarılan sermayesinin en kısa zamanda fiilen öden
mesini sağlayacağız. 

0 Tarım kredilerine esasa olan toprak değerleri ba
remini yeni şartlara göre ayarlayacağız. Çiftçimizin kredi 
alırken kefalet konusunda karşılaştığı zorlukları giderici 
tedbirler alacağız. 

# Küçük sanatkâr ve esnafın kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak için Halk Bankasının kaynaklarını arttırmaya 
devam edeceğiz. Kefalet Kooperatiflerini geliştireceğiz; 
esnaf kredisi için ayrılan reeskont limitlerini arttıracağız. 

% Dürüst ve verimli bankacılığın gelişmesini sağ
lamak için bankaların denetimini daha etkili bir hale ge
tirecek tedbirleri alacağız. 

0 Sermaye piyasası ile ilgili çalışmaların yanı sıra» 
teşebbüslere ihtiyaç duydukları yatırım kredilerinin sağ
lanması için yatırım ve kalkınma bankaları kuracağız. 
Aynı zamanda, Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının kay-
nklarını dış yardım imkânlarından da faydalanarak kuv
vetlendirmeğe, Sosyal Sigortalar Kurumunun fonlarından 
ve karşılık paralardan sanayi ve turizm tesislerinin uzun 
vadeli yatırım kredisi taleplerini daha geniş ölçüde kar
şılamağa devam edeceğiz. 

0 C.H.P. iktidarları zamanında kurulan Devlet Ya-
tırm Bankasını, iktisadî devlet teşekküllerine sağlam kay
naklardan yatırım kredileri sağlayan bir müessese olarak 
geliştirmeğe devam edeceğiz. 

9 özel teşebbüse yatırım ve işletme kredisi sağla-
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«ıak üzere G.H.P. iktidarları zamanında kurulmuş olan 
Sınaî Yatırım ve Kredi Bankasının, amacına uygun şekil
de gelişmesine önem vereceğiz. 

% özellikle sanayi ,madencilik, gemi inşaatı ve tu
rizm yatırımlarının finansmanını sağlayacak, sanayi ve 
madencilik yatırımlarını yurdun geri kalmış bölgelerine 
yöneltmeye gayret edecek yeni bir kurum olarak Özel 
Yatırım Bankasını kuracağız. 

DIŞ ÖDEMELER DENGESİ VE 
DIŞ TİCARET POLİTİKASI 

Kalkınma halindeki her memleket, artan yatırımla
rının ve iktisadî faaliyetin gerektirdiği dövizi elde ede
bilmek için, dış ödemeler dengesini lehine geliştrmek zo
rundadır. Aksi halde, bu dövizin bulunması, ancak, 
artan özel yabancı sermaye ithali veya dış yardım sure
tiyle mümkün olabilir. Oysa ki, özel yabancı sermayenin 
büyük ölçüde arttırılması bugünkü Milletlerarası iktisa
dî ortamda çok güçtür. Ayrıca, gerek özel yabancı ser
mayenin, gerek dış yardımın artmasının iktisadî oldu
ğu gibi siyasî bazı sınırları da vardır. Bu sebeplerle, az 
gelişmiş bir memleket, kalkınmasının döviz ihtiyacının 
«ağlanmasında, her şeyden önce kendi çabalarına bel bağ
lamak durumundadır. Burum için en etkili tedbir, hiç şüp
hesiz, ihracat gelirlerinin arttırılması ve ithalât yerine 
ikame edilecek maddelerin yurd içinde üretilmesidir. 

İhracat gelirlerimizin arttırılması alanında, geçen 
C.H.P. iktidarı başarılı olmuştur. Gerçekten, Plânda gös
terilen yıllık ihracat hedefleri, C.H.P. hükümetlerinin al
dıkları tedbirler sayesinde, 1963 yılından itibaren hızla 
aşılmağa başlanmıştır. 1962 ye kadar yıllık ihracatımız 
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300 ilâ 350 milyon dolar arasında idi. Plânda öngörülen 
1963 yılı hedefi 348 milyon dolar olduğu halde, bu hedef 
aynı yılda 15 milyon dolar fazlasile gerçekleşerek 363 mil
yon dolara varmıştır. Plânda 1964 yılı hedefi 375 milyon 
dolar olduğu halde, ihracat 36 milyon dolar fazlasile 411 
milyon dolara ulaşmıştır. 

İhracat gelirlerimizdeki bu önemli gelişme, pamuk, 
küsbe, tütün, çavdar nohut, yağlı tohumlar, yapağı, deri, 
kuru meyveler ve çay gibi tarım ürünlerinin yanısıra, 
krom, bakır, kolomonit, ferrokrom gibi bazı madenlerin 
ve hatta pamuklu mensucat ve şeker gibi bazı sınaî mad
delerimizin en önemli yeri tuttuğu 54 maddenin ihraca
tındaki artışlar sayesinde elde edilmiştir. Bu 54 kalem
den 33 kalem madde, ihraç mallarımız arasına ilk defa 
1964 yılında girmiştir. Bunlar arasında bazı. mensucat ip
liklerini, bazı kimya ve ilâç sanayii mamullerini, cam sa
nayii, bakır sanayii ve dikiş sanayii mamullerini, beton 
karıştırma makinelerini, otomobil lâstklerini ve radyo
ları saymak gerekir. 

C.H.P. iktidarının, dış ödeme dengemizin lehimizdeki 
unsurlarını geliştirmek hususundaki bu başarısında fi
yat politikası, ihracata veya ithalâtın yerini almağa yö
nelen yatırımlara plânın verdiği önceliğin dikkatle uy
gulanması, bu gibi yatırımların ve ihracatı teşvik edici 
vergi iadelerinin gerçekleştirilmesi ve lihracat kredile
rinin arttırılması önemli rol oynamıştır. 

C.H.P.'nin bu alanlarda alacağı tedbirleri aşağıdaki 
şekilde özetlemek mümkündür : 

% C.H.P. Hükümetleri zamanında, Plân hedeflerinin 
de ötesinde bir gelişme gösteren ihracatın arttırılması 
için her tedbiri almaya devam edeceğiz. 
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0 Son yıllarda sınaî mamuller ihracında önemli 
hamleler yapan Türkiye'yi sadece tarım ürünleri ve ham 
madde ihraç eden bir ülke olmaktan kurtaracağız. Bu 
amaçla, sınaî mamuller ihracında vergi iadeleri usulünü 
memlekete yerleştirmiş olan C.H.P., bu uygulamayı daha 
etkili hale getirecektir. 

% ihracat mallarının yapımında ve pazarlanmasın-
da kullanılan ham maddelerin ve malzemenin serbestçe 
ithali yolunda yeni tedbirler alacağız. 

% ihracat kredilerinin genişletilmesine ve bu kre
dilerde rüçhanlı faiz ve komisyon oranlarının uygulan
masına devam edeceğiz. 

£ ihracatı Geliştirme Etüt Merkezi ile Türk Stan
dartları Enstitüsünün çalışmalarını iktisadî hayatımız
da değerlendireceğiz. 

% C.H.P. iktidarının milletlerarası ekonomi ala
nında sağladığı büyük başarılardan biri de Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Ku
ran Anlaşmanın yapılması ve yürürlüğe konması olmuştur. 

Bu Anlaşma, az gelişmiş bir nitelik taşıyan ekonomimizin 
ileri Batı Avrupa ekonomisine erken olarak katılmasının 
doğuracağı bütün sakıncaları karşılayıcı hükümler ge
tirmektedir. Bunun yanısıra, ayni Anlaşma sayesinde 
başlıca ihraç maddelerimiz için Avrupa Ekonomik Toplu
luğunda uygun ihracat kontenjanları ve diğer bazı kolay
lıklar sağlanmıştır. 

Bundan başka, yine C.H.P. iktidarı sırasında gerçek
leştirilen Türkiye, Iran ve Pakistan arasındaki Bölgesel 
işbirliği Anlaşması da ihraç mallarımıza yeni bir pazar 
sağlayacaktır. 
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C.H.P. bu Anlaşmaların ekonomimizi ve özellikle ihra

catımızı geliştirici yönde uygulanmasını sağlayacaktır. 
% C.H.P. Plânm gereği olarak, ithalâtımızı öncelikle

re göre düzenlemek için kota sistemini devam ettirmiştir. 
Bu politikanın daha uzun yıllar uygulanması zorunlu
luğuna inanmaktadır. Gerçekten, kotalarda bellibaşlı 
önceliklerin kalkınmanın gerektirdiği yatırım malları it
halâtı ile sanayiimizin ham madde ihtiyaçlarının karşı
lanmasına verilmesi kesin bir ihtiyaçtır. C.H.P., ayrıca, 
ithalâtın yerini alacak sanayiimizin teşviki için, ayni ni
telikteki mamulleri ithal kotalarından çıkarma politika
sına devam edecektir. C.H.P., lüks nitelikteki maddelerin 
kotalarda yer almaması politikasına da devam edecektir. 

9 Dış ticaret faaliyetlerinde daha başarılı olmak, 
ancak, bu faaliyetlerin yeniden örgütlenmesini sağlamak
la mümkün olacaktır. Bu bakımdan, C.H.P. nin uya
cağı esas, Anayasamızda yer alan karma ekonomi ilkesi
dir, iktisadî, sosyal ve kültürel temel sorunları, ideolojik 
dogmalardan hareket ederek değil; fakat, pratik fayda 
açısından değerlendiren C.H.P., dış ticaret faaliyetlerinin 
yeniden örgütlenmesinde, bütün dış ticaretin Devlet eli
ne alınması yahut bütün dış ticaretin ferdî teşebbüse bı
rakılması gibi fikirlerin, uygulandıkları takdirde iktisa
dî bakımdan en verimli sonuçlan vermeyeceğine inan
maktadır. C.H.P.'nin bu konudaki görüşü şudur : 

a) Kamu kesimi, C.H.P. iktidarı döneminde olduğu 
gibi, kendi faaliyet alanlarında ihracat ve ithalâtını ken
disi yapabilecektir. 

b) Çiftçinin tarım makina ve araçlarım sunî gübre ve 
tarımsal ilâçları kolay ve ucuz olarak satın alabilmesi ve 
bu makina ve araçların yedek parça darlığına meydan ver
meyecek şekilde standartlaştırılması ile ilgili dış ticaret po 
litikasına ilişkin bütün tedbirler alınacaktır. 
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c) C.H.P. üreticilerin satış kooperatifleri şeklinde 
örgütlenmesini, üreticiyi korunmanın en verimli yolu 
saymaktadır. Bu amaçla Tarım Satış Kooperatiflerinin 
faaliyetleri, çalışma konusu olan maddeler bakımından 
genişletilecektir. Bu arada, tütün için Tarım Satış Koope 
ratifleri kurulması hakkında C.H.P. iktidarının sevketmiş 
olduğu tasarı kanunlaştırılacaktır. 

C.H.P. nin bu politikası sayesinde, dış ticaret faali
yetlerinde, kamu kesimi ile özel kesim yanında bir de ko
operatif kesimi geliştirlmiş olacaktır. Böylelikle, hem 
üreticinin korunması sağlanacak, hem de kamu kesimi, 
kooperatif kesim ve özel kesim en vermli olabilecekleri 
alanlarda çalışma imkânını bulmuş olacaklardır. 

TURİZM POLİTİKASI 

Dış ödemeler dengesinde lehimizde gelişmelerin sağ
lanması bakımından Turizmin önemli bir rolü olduğu 
şüphesizdir. C.H.P., turizme iktisadî kalkınmanın zorun
lu bir unsuru olduğu kadar, milletlerarası sosyal görgü
nün ve dayanışmanın bir aracı olarak da bakar. 

C.H.P. iktidarı zamanında Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı kurulmuş ve turizm işlerinin planlanmasında ve örgüt
lenmesinde önemli adımlar atılmıştır. 

C.H.P. nin turizm konusunda almayı düşündüğü ted
birler şunlardır : 

9 Turist, Türkiye'de gümrük kapılarından itibaren 
her yerde güler yüz ve kolaylık görmelidir. Bu anlayışı 
bütün ilgililere ve görevlilere benimsetmek için her gayre
ti sarfedecğiz 

0 Gümrük formalitelerinde turistler için esaslı ko
laylıklar sağlanacaktır. 

50 



% Turistik yatırımlar için ucuz faizli kredi sağlan
masına devam edilecek, vergi muaflığı ve iadeleri tanı
nacaktır. 

0 C.H.P. iktidarı sırasında (misafirhane, kamping 
ve tatil köyleri hariç) 34.000'den 80.000'e çıkmış, olan 
otel yatağı sayısının daha da artırılması için tedbirler ala
cağız. 

% (Belediyeler başta olmak üzere mahallî idarelerin, 
genel turizm politikasına uygun hareket etmelerini sağla
yıcı mevzuat yürürlüğe konacak ve bunların turizm isleri
ne daha fazla kaynak ayırmalarına çalışılacaktır. 

# Ulaştırma programlarının gerçekleştirilmesinde 
turistik yatırımlara öncelik verilmesine, turistik bölgeler
deki yol şebekelerimizin ve hava alanlarımızın genişletil
mesine ve ıslahına devam olunacaktır. 

# Turistik eğitim faaliyetlerine yetkili işçi sendika
ları üe işbirliği halinde Devletçe devam olunacak; genel 
olarak, vatandaşların ve memurların turistik görgüsünün 
arttırılması için kurslar genişletilecektir. Ayrıca'otelcilik 
okulları açılacaktır. 

% Dış memleketlerdeki turistik tanıtma faaliyeti, tu
rizm bürolarının genel denetimi altında, özel yabancı fir
malardan da faydalanılarak yürütülecektir. 

0 Turistik bölgeler kanunla yeni bir düzene kavuş
turulacaktır. Turistik bölgelerde tarihî mimarimiz koru
nacaktır. Turistik bölgelerin korunması ve özellikle turis
tik nitelikteki kıyıların iç ve dış kütle turizmine açık tu
tulması sağlanacaktır. Bu konuda C.H.P. iktidarınca sevk 
edilen tasarı kanunlaştırılacaktır. 

0 Gezi acentalannın daha etkili bir örgüt haline gel
mesi için gerekli kanunî tedbirler alınacaktır. Bu konuda 
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C.H.P. Hükümetince sevk edilen tasarı kanunlaştırılacak
tır. 

0 Millî parklarla ilgili olarak C.H.P. iktidarınca 
sevk edilen tasarı kanunlaştırılacaktır. 

% Kara avcılığının bir turizm gelir kaynağı olarak 
düzenlenmesi ve teşviki için gerekli tedbirler alınacaktır. 

% Arkeolojik zenginliklerimiz turizm açısından de
ğerlendirilecek, müzelerimizin ve arkeolojik yerlerimizin 
daha çok gelir getirmesi imkânları sağlanacaktır. 

0 Kaplıca ve içmecelerimizin turizm bakımından ge
liştirilmesi için özel bir yatırım programı uygulanacaktır. 

% Başka ülkelerle yapılmasına başladığımız turizm 
anlaşmaları genişletilerek, uluslararası turizm hareketin
den en geniş ölçüde yararlanmamız sağlanacaktır. 

YABANCI ÖZEL SERMAYE 

1954 yılında çıkarılan ve yabancı özel sermayeyi çek
mek amacı ile hattâ dış ödemeler dengemiz aleyhine faz
la liberal hükümler getiren kanuna rağmen, bu konunun 
özel bir kanunla düzenlenmesine başlandığı 1951 yılından 
1960 yılına kadar memleketimize sadece 38 milyon dolar
lık yabancı özel sermaye girmiştir, C.H.P. nin iktidarda, 
bulunduğu 1961 -1964 döneminde ise, memleketimize ge
len yabancı özel sermaye 25 milyon 400 bin dolardır. Böy
lelikle, C.H.P. iktidara gelmeden önce yıllık ortalama 3 
milyon 800 bin dolar olduğu halde, C.H.P. nln iktidarı, sü
resinde bu ortalama 6 milyon 200 bin dolara yükselmiş
tir, (özel kanunlarda yer alan petrol faaliyetleri ile Ereğ
li Demir Çelik Şirketine ilişkin rakamlar bunların dışın
dadır ). 

Yabancı özel sermayenin kalkınma için yeterli bir 
kaynak olmadığı, bu rakamlardan da anlaşılmaktadır. 
Milletlerarası iktisadî verilere göre, yabancı özel sermaye 
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ııin az gelişmiş memleketlere doğru istekli bir akım gös
termediğini de belirtmek uygun olur. Artık açık
ça meydana çıkmış bir gerçektir ki, yabancì' özel serma
ye zengin memleketlerden az gelişmiş memleketlere doğ
ru akmamakta, bu akım daha çok zengin ülkeler arsam
da vuku bulmaktadır. Bununla beraber plânlı bir ekono
minin sağladığı güven ve karanlılık içinde yabancı özel 
sermayenin de bir ölçüde artarak geleceğini beklemek ha
talı bir görüş olmaz. 

Bu durumda, kalkınmamızda yabancı özel sermaye-
j e bel bağlamak gerekçi bir görüş olmadığı gibi, bu fi
nansman kaynağını tamamiyle ihmal etmeyi de doğru 
bulmayız. 

C.H.P. olarak, bu konuyu "yabancı sermaye Hay
ranlığı" veya "yabancı sermaye düşmanlığı" gibi ka
lıplaşmış polemiklerin dışına çıkarmak isteriz. C.H.P. nin 
gözünde yabancı sermayeden faydalanma konusu bir ikti
sadî politika meselesidir. Programımızın 25. maddesine 
göre " memleket menfaatlerinin gerektirdiği iktisadî işler
de yabancı sermayeden faydalanmayı uygun görmekte
yiz." Her yabancı sermayenin memleket yararına uygun 
olduğunu ileri sürmediğimiz gibi, her yabancı sermaye
nin memleket yararına aykırı olduğunu iddia edenler
den de değiliz. Mesele, yabancı özel sermaye ve teknikten 
millî çıkarlarımıza en uygun şekilde yararlanmanın usul 
ve ölçülerini bulmaktan ibarettir. 

C.H.P. nin bu konuda almayı düşündüğü tedbirler 
şunlardır: 

0 Yabancı özel sermaye izinlerinin plânda yer 
alan önceliklere uygun olmasını sağlayacağız. Yabancı 
özel sermaye için izin verilmesi gereken yatırımlar, ihra
cata yönelici veya ithalâtı azaltıcı üretim alanları ile il-

jgili bulunmalı yahut ileri bir teknoloji getirir nitelikte 
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olmalıdır. Yerli sanayiin gelişmesini veya kurulmasını 
engelleyici, lüzumsuz iç tüketim eğilimleri yaratıcı ve
ya arttırıcı yahut memleketin dış ödeme dengesine zarar
lı olabilecek yabancı özel sermaye yatırımlarına izin ver
meyeceğiz. 

0 Yabancı özel sermaye yatırımlarına izin verirken,, 
bunların millî ekonomimizin gelişmesine zararlı fi
ilî tekel halini alabilecek nitelikte olmamasına dikkat ede
ceğiz. 

0 Yabancı özel sermaye elile veya katılmasıyla kurul
muş bulunan montaj sanayiinin imalât sanayii haline ge
tirilmesi için gerekli tedbirleri alacağız. 

0 Yabancı sermayeye giriş izini verilirken, kurulması 
istenen teşebbüsün memleket ekonomisine yararlı olup ol
madığı, Plân ve yıllık programların ilkeleri içinde ve deği
şen şartlara göre dikkatle incelenmelidir. Bu arada, geti
rilen aynî sermayenin değerlendirilmesi konusu üzerinde* 
önemle durulmalıdır. Bu incelemeler, bugünkü mevzuata 
göre zaman zaman toplanabilen bir karma komisyon ta
rafından gereği gibi yapılamamaktadır. 

Bu sebeplerle, yabancı sermaye konusunun ayrı bir 
daireye görev olarak verilmesini lüzumlu görüyoruz. Bu da
ire, izin alan yabancı firmalar sicülerinin tutulması ve 
faaliyetlerinin izlenmesi ile de görevli olacaktır. 

DIŞ YARDIM 

Az gelişmiş memleketler gerçekleri, bu memleket
lerin dış yardım almalarını zorunlu kılmaktadır. 
Kalkınmada başlıca çabanın millî kaynaklardan yapılması 
gerektiği ne kadar doğru ise, uygun şartlarla alınacak dış 
yardımın faydası da o kadar açıktır. Bu konudaki görüş
lerimiz şunlardır: 
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1 — Toplum hayatının bütün alanlarını kapsayan bir 
kalkınma plânımn basan üe uygulanması için, dış yardım
lara da aynı bütünlük fikrinin hâkim olmasındaki ve kal
kınma plânının gerekli kıldığı dış kaynakların bu plânla 
uyumlu şekilde topluca sağlanmasındaki fayda ortadadır. 
Bu sebepledir ki, Türkiye'nin aldığı başlıca dış yardımlan 
sağlayan memleketlerin ve milletlerarası kurumların Tür
kiye'ye Yardım Konsormiyomu adı altında toplanmış ol
maları, C.H.P. iktidarının en önemli dış politika basan
larından biridir. 

2 — C.H.P., kalkınma için alınacak dış yardımlarda 
bazı temel şartlar aranması gerektiğine inanır. Dış yardım
lar yolu ile doğan borçlanma yükünün kalkınma sayesin
de rahatlıkla ödenebilir bir nitelik taşıyabilmesi, ancak, bu 
yardımların önemli kısmının bağış veya uzun vadeli ve dü
şük faizli krediler olmasiyle mümkündür. Çeşitli ülkelerin, 
kendi mevzuat sınırları içinde memleketimize teklif ettik
leri yardımlar, her zaman bu ilkelere uygun olmamıştır. 
Bu sebeple, Türk diplomasisinin, Birleşmiş Milletler İkti
sadî ve Sosyal Komisyonu ve ona bağlı bölgesel komisyon
lar, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 
GATT, Avrupa Ortak Pazan ve İktisadî İşbirliği ve Geliş
me Teşkilâtı gibi Milletlerarası kurullarda, dış yardımın 
bu şartlara uygun hale getirilmesi için devamlı ve koordo-
ne çabalar sarfetmesi ve aynı konuda ortak çıkarlarımız 
olan diğer az gelişmiş ülkelerle işbirliğine girişmesi gerek
mektedir. 

C.H.P., dış yardımı, bir lütuf olarak karşılamaz. Bu
günün Milletlerarası iktisadî ve siyasî verileri, dış yardı
mı, ileri ülkeler için, aynı zamanda kendi yüksek çıkarla
rının gerektirdiği bir görev haline getirmiştir. 

3 — C.H.P.,dış yardım sağlayan Devletlerin ve mil
letlerarası kurumların yapılan yardımın amacına uygun 
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olarak kullanıldığından emin olmak istemelerini tabiî kar
gılar. Ancak, bu amaçla sarfedilecek faaliyet, hiçbir şekil
de, Türk Devletinin siyasî ve iktisadî alanlarda karar al
ma serbestliğini kayıtlama malıdır. C.H.P., kalk hmamı-
zın finansmanı için gerekli dış yardımı her taraftan alma
ğa hazırdır. Fakat, hangi devletten ve milletlerarası ku
rumdan alınırsa alınsın, dış yardım siyasal, ekonomik ve 
sosyal düzenimizin ilkeleriyle ilgili hiçbir kayda veya her
hangi bir siyasî şarta bağlı tutulamaz ve baskı aracı ola
rak kullanılamaz. 

Bu açıklamaların ışığı altında, dış yardımlarla ilgili 
politikamızı aşağıki gibi özetliyebiliriz. 

0 Kalkınmada başlıca unsurun millî çaba ve kaynak
lar olduğuna inanan C.H.P. dış kaynakların ancak uy
gun şartlarla alınması yolundaki başarılı gayretlerini de
vam ettirecektir. 

% Kalkınma Plânının gerekli kıldığı dış kaynakların, 
bu plânla uyumlu olarak ve topluca sağlanması amacıyla, 
C.H.P. iktidarı zamanında kui'ulmuş olan Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumundan, ihtiyaçlarımıza uygun miktar ve 
nitelikte yardım alınmasına önem vereceğiz. 

# Uygun şartlı dış yardımlar için mahdut çevrelere 
bağlı kalmaktan sakınacağız. 

O C.H.P. hangi devletten veya Milletlerarası kurum
dan alınırsa alınsın, d~ş yardımın, siyasal ekonomik ve 
sosyal düzenimizle ilgili bir kayda veya herhangi bir siya
sal şarta bağlı tutulmamasını önemle gözönünde bulundu
racak ve dış yardımın bir baskı aracı olarak kullanılması
na imkân vermeyecektir. 

S A N A Y İ 

Türkiye'nin en kısa zamanda sanayileşmesini çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşma dâvamızın temel unsuru sa-
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yan C.H.P., devi atin ve özel teşebbüsün sermaye, bilgi ve 
teşebbüs gücü olarak bütün imkânlarını memleketimizin 
hızla sanayileşmesi uğrunda harekete getirme politikası 
na azim ve şevk ile devam edecektir. 

Bu politika, aynı zamanda, tarım kesimindeki fazla iş 
gücüne yeni çalışma alanları açmak bakımından da haya
tî bir önem taşımaktadır. 

Devletçilik bölümünde C.H.P. nin sanayi politikasına 
geniş ölçüde yer verilmiştir. Burada, ayrıca belirtilmesini 
uygun gördüğümüz hususları, açıklıyoruz. 

0 C.H.P., programında belirtilen temel sanayi kolla
rının Devlet eliyle ve hızla geliştirilmesini yurt kalkınma
sının şartı sayar. 

0 C.H.P., sanayileşme alanında, Devletin faaliyetleri 
yanında özel teşebbüsün yapıcı gücüne yer verir. Onun 
için, devlet teşebbüsüyle, özel teşebbüsün yanyana, birbiri' 
ni tamamlayarak, uyum, güvenlik ve eşit rekabet şartları 
içinde çalışmalarını sağlayacaktır. C.H.P. özel teşebbüsün, 
millî iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlara uygun ola
rak yürümesini sağlayacak tedbirleri almak hususunda 
devleti görevli sayar. 

$ C.H.P., devlet işletmeciliğine, özel kesimdeki te
şebbüs ruhunu, özel teşebbüse de millî menfaatleri, Plân 
hedeflerini ve sosyal adalet icaplarını gözönünde tutma 
bilicini kazandıracaktır. 

% İthalâtta, sanayiin gelişmesi için gerekli yatınm 
mallarının ithaline öncelik verilecektir. 

% Sınaî yatırım konularının seçiminde, fazla işgücü 
kullanacak ve işsizliğin önlenmesine yard'.m edecek, milli 
gelire en çabuk ve en fazla katma değer ekleyecek konula
ra öncelik tanınacaktır. 

# Sanayi yatırımlarının bölgeler arasında dengeli 
olarak yayılmasına önem verilecektir. Enerji, vergi ve 
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kredi politikalarında, ve kamu yatırımlarının programlan 
masında, memleketimizin az gelişmiş bölgelerinin sanayi
leşme ihtiyacı gözönünde tutulacaktır. 

0 Sanayide ,gerek işletmecilik, gerek insan ilişkileri 
yönünden verimliliği arttırıcı tedbirler alınması sağlana
caktır. 

0 Sanayi alanında, boş duran kapasite bırakmamaya 
önem verilecektir. 

% Gerek kamu kesimindeki, gerek özel kesimdeki sı
naî teşebbüsler, yabancı rekabete karşı makul süreler 
içinde korunacak, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki
lerimiz bu anlayışla yürütülecektir. 

£ Sanayiimizle ilgili sorunların daha iyi çözülmesi 
bakımından, C.H.P., Sanayi Odalarının yurt ölçüsünde ay
rı bir birlik halinde örgütlenmesini sağlayacaktır. 

0 özel kesim sanayiinin ithalât ihtiyaçlarının daha 
ucuza sağlanabilmesi için, özel sanayi müsesselerinin it
halât birlikleri halinde bir araya gelmeleri teşvik edi
lecektir. 

% Sosyal Sigortalar Kurumunun, Plândaki öncelik
lere uygun sınaî teşebbüslere verdiği krediler arttırı
lacaktır. 

0 Yurt dışındaki işçüerin tasarruflarının sanayileş
meye yönetilmesi için tedbirler alınacaktır. 

KÜÇÜK SANATKÂRLAR VE ESNAF 

Büyük sanayi tesislerinin kurulmasına devam edilir
ken, memleketimiz gibi az gelişmiş bir ülkede, küçük sanat 
ve esnaf kesimlerinin, üretim alanındaki ferdi gayretleri 
en iyi bir tarzda değerlendirmede çok önemli bir rolü var
dır. C.H.P.,küçük sanatkârı ve esnafı koruyucu bir çok ted
birler almıştır. Bu alanda yeniden alacağı tedbirler aşa
ğıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 
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0 C.H.P. iktidarları sırasında çıkarılan Küçük Sanat 
kâr ve Esnaf Kanunu uyarınca, bu kesimde çalışanların, 
en iyi şekilde ve hızla örgütlenebilmeleri için gerekli ted
birler alınacaktır. 

£ Halk Bankasının C.H.P. iktidarı zamanında arttı-
rılan srmayesi daha da genişletilecektir. Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri geliştirilecek, esnaf kredileri arttırılacak
tır. Esnaf kredisi kurumları ile Kefalet Kooperatifleri ara
sındaki münasebetlerle ilgili olarak esnafımızın karşılaştı 
ğı zorluklar giderilecek ve kredi işlemleri kolaylaştırıla
caktır. 

0 C.H.P., Küçük sanatkâr ve esnafın standart ima
lât yapması konusuna gereken önemi vermeğe, üretim tek 
niklerinin geliştirilmesi, araçlarının sağlanması v teknik 
öğretim kurumlan ile sıkı işbirliğinin kurulması yolunda
ki çabalarına devam edecektir. 

0 C.H.P., gerekli merkezlerde sanayi sitelerinin ku
rulmasına devam edecektir. 

0 C.H.P., önümüzdki dönemde, çıraklığın modern 
esaslara göre düzenlenmesi için hazırladığı tasanyı ka
nuni aştıracaktır. 

£ C.H.P., Küçük sanatkâr ve esnafın kendi kendisi
ne kalite denetimi yapmasını sağlayacak şekilde Örgüt
lenmesi için gerekli karan kısa zamanda çıkarmak, 
kararındadır. 

£ Küçük sanayiin büyük sanayi ile işbirliği halin
de çalışması ve verimli işletmeler haline gelmesi için 
C.H.P. iktidarı zamanında alınmaya başlanmış olan ted
birler önemle izlenecektir. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 

C.H.P. nin hükümetin başlıca sorumluluğunu taşıdı 
ğı 1961-1964 yılları arasmda, elektrik enerjisi üretimi 3 
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tnilyar 108 milyondan 4 milyar 503 milyon kilovat saate 
yükselmiştir. 

Bu süre içinde Sarıyar santralinin genişletilmesine baş 
lanmıştır. Ayni dönemde, Harşit Hidroelektrik Barajının, 
Kovada II Santralinin, Nusaybinde Çağçağ Hidroelektrik 
Santralinin, Elâzığda Hazar II Santralinin yapımına baş
lanmıştır. Ayrıca, Yeşilırmak, Almus ve Kızdırmak üzerin 
deki Kesikköprü baraj ve santrallerinin yapımına -her iki 
si de 1965'de hizmete girecek şekilde-devam olunmuş, Ha
zar I Santralinin genişletilmesi ile Adana-Yüreğir Santral 
leri ele alınmış. 1963 vc 1964 de Tunçbilek II ve Ambar 
lı büyük termoelektrik santrallerinin yapımına başlanmış
tır. Daha küçük çapta santraller olan Van-Engil, Iğdır-Kiti 
Erciş, Malatya-Kernek ve Silifke santrallerinin de yapımı 
başlamıştır. Gökçekaya santralinin projesi tamamlanmış 
ve dış finansmanı sağlanmıştır. 

Kalkınma plânının enerji alanında öngördüğü en bü
yük yatırım olan Keban Barajı projesi konusunda iktidarı
mız zamanında başarılan işler şunlardır: 

Barajın ulaşım yolları yapılmıştır. Barajın da
imi sitinin yapılmasına başlanmş, derivasyon tü
nelleri milletlerarası bir eksiltme sonunda ihale edil
miştir. Bu suretle, iktidarımız döneminde 250 milyon lira
lık yatırım işine başlanmış olmaktadır. Yine iktidarımız sı 
rasında Keban Barajının yapılabilmesi için zoruniu olan, 
Fırat sularının bölünmesi konusunda memleketimiz ile Irak 
ve Suriye arasında anlaşmaya varılmıştır. Barajın teknik 
proje hazırlıkları ve finansman ile ilgili olarak Waşington 
ve Ankara toplantıları iktidarimız tarafından başarıya 
ulaştırılmış ve yine başarıyla sonuçlanan Paris toplantısı 
nın bütün hazırlıkları ve direktifleri iktidar^mızca tamam 
lanmıştır. 
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Enerji ve tabiî kaynaklar alanında bundan sonra al
mayı tasarladığımız tedbirler şunlardır: 

% Değişik kamu kurumları arasında dağılmış bulu
nan elektrik ile ilgili hizmetleri bir tek iktisadî Devlet 
Teşekkülünün otoritesi altında toplamak üzere, C.H.P. ik-
tidarınca hazırlanmış olan Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) tasarısını kanunlaştıracağız. 

0 Doğu bölgelerimizin kalkınması ve yurdun ener
ji ihtiyacı bakımından hayatî önem taşıyan Keban Barajı, 
C.H.P. iktidarı zamanında gerçekleşme safhasına girmiş
tir. Yapımına fiilen başlanmış olan barajın mümkün olan 
en kısa zamanda tamamlanarak yurt hizmetine girmesi 
başlıca hedefimizdir. 

# C.H.P., iktidarı zamanında ele alınmış, yapımına 
başlanmış, ihale edilmiş ya da projesi yapılmış baraj ve 
hidroelektrik santrallerle termik santraller de en kısa za
manda tamamlanacaktır. 

0 Madenciliğimizin yurt yararlarına en uygun şekilde 
geliştirilmesi suretiyle ihracat gelirlerimizi arttırmak, it
hal ihtiyaçlarını azaltmak ve yerli sanayii desteklemek 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

% Stratejik madenlerle ,miktar ve çeşit itibariyle te
kel niteliğindeki madenler ve maden kömürü, devlet eliyle 
ve verimli şekilde işletilecektir. Bunun dışında, özel kesi
min madencilik alanındaki çalışmaları Anayasamızın' ka
yıt ve şartları içinde teşvik edilecektir. 

# Maden işletmeciliğinde yeraltı kaynaklanımzra sö> 
mürülmesi ve israfı önlenecektir. 

Q Madenlerde çalışanların sağlık ve güvenliği etkili 
tedbirlerle korunacaktır. 
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0 Madenlerin cevher olarak ihracı yerine, yurt için
de işlenerek değerlendirilmesi esas tutulacaktır. Enerji 
sanayiimize muvazi olarak elektrometalürji sanayiinin ku
rulmasına önem verilecektir. 

# Arama faaliyetlerinin büyük ölçüde arttırılması 
amacıyla, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün imkân
ları genişletilecektir. 

% Yeraltı gazlarının aranmasına ve işletilmesine 
«nem verilecektir. 

0 Memleketin bütün yakıt ihtiyacının karşılanması 
devletçe düzenlenecektir. 

P E T R O L 

Partimiz, programının 5. maddesinde, Petrol işletme
sini, Devlet elinde bulunması zaruri sayılan işler arasın
da göstermiş, bu alanda özel teşebbüsün ancak Devletle Or 
taklık yapabilmesini kabul etmiştir. 

1954 yılında, zamanın iktidarı tarafından, Türk Mil
letinin ve Devletinin kendi Petrol kaynaklarını işletemiye-
eeği inancından hareket ederek, C.H.P. nin şiddetli muha
lefetine rağmen, Türk Devletini doğrudan doğruya pet
rol aramak ve işletmekten meneden ve Devlet sermayesi 
ile kurulmuş millî müessesenin haklarını da esaslı surette 
-sınırlayan bir Petrol kanunu kabul edilmiştir. 

Petrol konusu bugün incelenirken, sözü geçen kanunun 
10 yıllık uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlar ve fii
li durumlar gözönünde bulundurulmak ve millî menfaatleri 
hukuk devleti anlayışı içinde kalan tedbirlerle korumak 
zorunluğu vardır. 

1962'den bu yana, C.H.P.'nin başlıca sorumluluğunu 
taşıdığı İnönü Hükûmtleri, petrol konusunda, milli menfaat 
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feri korumak ve Millî Petrol müesseselerimizi güçlendirmek 
yolunda önemli adımlar atmışlardır: 

a — Türk Topraklarında çıkan ham petrolün ve Türk 
petrolünden elde edilen ürünlerin öncelikle satılmasını sağ 
lamak ve ithal malı petrol tasfiyesinin yerli kaynakları 
mızın işletilmesine engel olmasını önlemek amacıyla, ya
bancı ülkelerden petrol ithalini tahdit eden ve Türk ürün
lerinin tam olarak satılabilmesini teminat altına alan 
kararname çıkarılmıştır. 

b — Alınacak bütün tedbirlerin başında Mülî Pet
rol müessesemizin takviyesi geldiği için, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ile Petrol Ofisin ayni bakanlığa bağlan
ması ve işbirliği yapması sağlanmış; Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı ile Petrol Ofisin birleşmesini sağlıya-
cak kanun tasarısı Meclise sevkedilmiş, bu tasarı ile ham 
petrol çıkarılmasından rafinaj ve dağıtıma kadar bütün 
petrolle ilgili faaliyetlerin ahenkli şekilde yürütülmesini 
sağlayacak tedbirler ele alınmış, Devletin ve bütün kamu 
sektörün petrol ihtiyacının Devletçe kurulmruş petrol 
müesseseleri tarafından sağlanmasını mümkün kılan ve da 
ğıtım alanında yabancı şirketlerin haksız rekabetini önle
yici hükümlere bu tasanda yer verilmiştir. 

c — Yine millî petrol müesseselerimiz, bir taraftan 
dağıtım imkânlarına kavuşturulurken, bir taraftan da pet 
rol arama faaliyetlerine hız verebilme amacı ile, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının sermayesi 150 milyon li
radan 500 milyon liraya çıkarılmıştır. 

d — Yabancı Şirketlerin Türkiye'ye afişe fiyatlar 
denilen ve milletlerarası fiyatlar seviyesinin çok üstünde ol 
duğu yapılan etraflı incelemelerle anlaşılan fiyatlar üzerin
den ham petrol satmalarını önlemek amaciyle bu konuda 
Devlet Plânlama teşkilâtına ve yetkili bir Bakanlıklararasa 

63 



komiteye gerekli incelemeler yaptırılarak daha önce imza
lanmış mukavelelerde değişiklik talep edilmiş ve ilk hamle
de ithal malı petrol fiyatlarından % 10 indirim sağlanmış
tır. Daha fazla indirim sağlamak için gerekli delililerin top 
lanmasına ve şirketlerle müzakere faaliyetlerine önemle de
vam edilmiştir. 

e — Siirt Bölgesini Akdenize bağlayacak olan ham 
petrol boru hattının Dvlet sermayesi ile kurulmuş olan 
Millî Petrol Müessesemiz tarafından yapılması, çeşitli iti
razlara rağmen karara bağlanmış; gerekli ödenek ayrılmış 
ve projeler yapılmıştır. 

f — Petro-Kimya sanayiinin de Devlet sermayesi ile 
kurulmuş millî petrol müessesemiz tarafından kurulması 
karara bağlanmış ve hazırlıkları yapılmıştır. 

g — Petrol dağıtım şirketlerinin nakliye masrafları 
gözden geçirilerek muhtelif II ve ilçelerde değişik nisbetler 
de olmak üzere nakliye masrafı olarak öne sürülen miktar
lardan indirimler yapılmıştır. 

h — Petrol Kanununun çeşitli hükümlerinin millî men 
faatlere daha uygun hâle getirilmesi için lüzumlu değişiklik 
ler üzerinde yetkili uzmanların çalışmaları istenmiş ve bir 
ön tasarının hazırlıkları yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, C.H.P. Milletvekillerinin ve birçok baş
ka Senatör ve Milletvekillerinin imzaları ile Petrol Kanu
nunu millî menfaatlere daha uygun hale getirmeyi hedef 
tutan bir kanun teklifi Meclise verilmiş bulunmaktadır. 

Son yıllarda Petrol konusunda atılan belli başlı müs-
bet adımları böylece tesbit ettikten sonra, milli bir pet
rol politikasının hangi esaslara dayanması ve hangi tedbir 
leri öngörmesi gerektiği hususunda C.H.P., nin görüşle
rini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz : 
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0 1962 den bu yana petrol konusunda millî menfaat
leri koruma ve millî petrol kurumlarımızı güçlendirme ve 
yerli petrol üretimini arttırma yolunda büyük adımlar at
mış olan C.H.P. aynı yönde çalışmalarına azimle devam 
edecektir. 

0 Petrol kanununda, Türk Devletinin ve Devlet ser
mayesi Ue kurulmuş millî petrol müessesemizin, petrol 
arama ve işletme yetkilerini sınırlayan hükümler değişti
rilmelidir. 

Anayasamızın 130. maddesindeki "tabiî servetler ve 
kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bun
ların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama 
ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle 
veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, Ka 
nunun açık iznine bağlıdır." hükmünün ışığı altında ve 
maddenin ruhuma uygun olarak, Devletin ve Devlet ser
mayesi ile kurulmuş millî müessesenin arama ve işletme 
yetkilerinin genişletilmesini ve bu yetkileri sınırlayan ka
nun hükümlerinin kaldırılmasını uygun görüyoruz. 

Gerekli değişikliklerden biri, devlet sermayesi ile ku
rulmuş millî petrol müessesemize herhangi bir bölgede 8 
den fazla ruhsat verilmesini önleyen hükmün kaldırılma

sıdır. 

% Bugüne kadar verilmiş olan ruhsatlar konusunda. 
Anayasa ve hukuk esaslarına riayet olunacak ve iyiye kul
lanılan ruhsatlar muhafaza edilecektir. Ancak, bundan 
böyle, ister Türk Devletinin ve Devlet sermayesi ile ku
rulmuş millî müesseselerimizin (M.T.A., T.P.A.O.) gayret
leri ile keşfedilmiş olan ve her gün artan ölçüde üretim 
yapmağa muvaffak olduğu beşinci bölgede (Siirt Bölge-
si'nde) olsun, ister bugüne kadar ruhsat verilmemiş böl-
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ge ve alanlarda veya herhangi bir sebeple boşalacak böl
ge ve alanlarda olsun, artık arama ve işletme Devlet eliyle 
yapılmalıdır. 

Bu amaçla, Devlet sermayesi ile kurulmuş Millî Pet
rol Müessesemizin her türlü teknik, malî ve maddî imkân
ları arttırılacaktır. 

0 Petrol kaynaklarımızın hızla değerlendirilebilmesi 
için, teknik veya malî sebeplerle, kesin zaruret görülen 
hallerde, millî menfaatlere uygun şartlarla, devletin özel 
sermaye ile ortaklık kurması yoluna gidilebilir. 

0 Yabancı Petrol Şirketlerinin vaktiyle almış olduk
ları ruhsatnamelere dayanarak arama ve işletme yaptık
ları yerlerde, iyi niyetle ve tam süratle çalışmaları sağlan
malı, iyi niyet kurallarına uygun hareket etmeyenlerin 
ruhsatnameleri geri alınmalıdır. 

0 Evvelce alınmış ruhsatnamelere dayanarak, petrol 
üreten yabancı şirketlerin dışarıya transfer edecekleri pa
ra, hiç bir zaman çıkardıkları petrolün dünya piyasasın
daki değerinin en çok yarısını aşmamalı ve bu amaçla, 
kanunun malî hükümlerinde devlet aleyhine olan kayıtlar 
değiştirilmelidir. 

£ Türkiye'ye dışardan getirilen yabancı ham petrole 
ödenen fiyatın indirilmesi yolunda C.H.P. hükümetleri za
manında başlatılan çalışmalara azimle devam edilmeli, bu 
fiyatın dünya serbest rekabet fiyatı seviyesine düşürülme
si sağlanmalıdır. 

£ Ham petrol boru hattı inşa etme hakkı, yalnız Dev
let sermayesi ile kurulmuş millî petrol müessesesine tanın 
malıdır. 

0 Petro - Kimya sanayii kurma hakkı Devlet serma
yesi ile kurulmuş millî petrol müessesesinde olmalıdır. 

66 



# Yerli ham petrol ve bundan elde edilen ürünler ih
tiyacımızı karşılayıncaya kadar, yabancı petrol ve ürün
lerinin, ihtiyaç ölçüsünde ithali zarurî olacaktır. Ancak 
yerli ham petrolden elde edilen ürünlere yabancı ham pet
rolden çıkarılan ürünler karşısında öncelik tanınması ve 
C.H.P. Hükümeti zamanında konan ithal tahdidinin deva
mı şarttır. 

0 Petrol ithal ve dağıtımının gösterdiği büyük özel
likler gözönünde bulundurularak, Devletin ve kamu kesi
minin bütün akaryakıt ve petrol ürünleri ihtiyacının Dev
letin petrol müesseseleri tarafından sağlanması esasına 
riayet olunmalıdır. 

ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK 

0 Demiryolu, kara, hava ve deniz ulaştırma alan
larında daha verimli bir iş bölümü ve uyum sağlanarak, 
memleketin ulaştırma ihtiyacının en kısa zamanda karşı
lanmasına çalışılacaktır. 

% Karayollarının yapımına program içinde devam 
edilecek, özellikle il ve köy yollarının bakım ve yapımına 
teknik eleman ve araç olarak yapılan yardımlar arttırıla
caktır. Karayolları trafiğinde görülen aksaklık ve kaza
ları önlemek amacıyla, öğretim ve denetim çalışmaları art
tırılacak; şoförlerin çalışma şartları düzenlenecektir. Can 
ve mal kaybını önlemek için, yurttaşları tedirgin et
meyen fakat etkili bir yeni trafik düzeni kurulacaktır. 

£ Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin daha ye
terli ve verimli hale gelmesi için bu alanda yeni hamle
ler yapılacak; Devlet Demiryolları İdaresine bağlı fabrika 
ve atölyelerin memleket ekonomisinde daha iyi değerlen
dirilmesine önem verilecektir. 

% Deniz ticaret füomuzun gelişmesi için gerekli ted
birler alınacaktır. 
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# Ulaştırma imkânları yetersiz olan bazı kıyı bölge
lerimizin daha sık seferlerle denizden büyük merkezlere 
bağlanması düzenlenecek, öylelikle, buralarda iktisadî ha 
hatın ve turizmin gelişmesine yardım edilecektir. 

# Türk Hava Yollan yeni modern uçaklarla dona
tılacak, hava ulaştırmacılığımız daha yeterli ve verimli 
hale getirilecektir. 

% Telefon ve telgraf hizmetleri daha yaygın hale ge
tirilecek, büyük şehirlerimizin telefon şebekelerinin geliş
tirilmesi yolundaki çalışmalara hız verilecektir. 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEKKÜLLERİ 

Devletçilik görüşümüzü açıklarken belirttiğimiz 
gibi, Devletin klâsik kamu hizmet ve görevleri dışında ka
lan iktisadî görevleri vardır. Bunlar, kamu iktisadî 
teşebbüsleri ve özellikle iktisadî Devlet teşekkülleri eliyle 
yerine getirilir. 

iktisadî Devlet Teşekküllerimiz 1950 -1960 dönemin
de siyasî iktidarca yaratılan enflâsyon yüzünden büyük 
zararlara uğramıştır. Bu teşekküllerin fiyat politikalanm 
devamlı siyasî müdahaleler yüzünden piyasa şartlanna gö
re ayarlayamamaları sonucunda doğan bu büyük zararlar, 
git gide bozulan ücret şartları yüzünden vasıflı personelin 
ayrılması ve partizanlığın bu işletmelerin bünyesine sokul 
ması yüzünden büsbütün artmıştır. 

C.H.P. 1961 seçimlerinden sonra, iktidan devraldığı 
zaman, bu teşekküllerin islâhı kesin bir zorunluk haline 
gelmiş bulunuyordu. 

C.H.P. iktidarı sırasında bu amaçla alınan tedbirleri 
şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Anayasaya uygun olarak denetlenmesini sağla-
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mak üzere gerekli kanun çıkarılmış ve parlâmentomuz bu 
teşebbüsleri denetlemeye başlamıştır. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin en önemli kısmını teş
kil eden ve ibraları Büyük Millet Meclisine ait bir yetki o-
lan İktisadî Devlet Teşekküllerinin yukarıda anlatılan se
beplere yeniden örgütlenmesi ve yöntilmesi için bir reoga 
nizasyon kanunu çıkarılmıştır. 

Bu kanunla getirilen belli başlı esaslardan biri, Hükû 
metin bu teşekküllerin fiyat politikasına müdahale etmesi 
halinde, piyasa fiyatıyla Hükümetçe uygulanması istenen 
fiyat arasındaki farkın sübvansiyon olarak Devlet Bütçe
sine konulması zorunluğudur. 

Yine ayni kanunla işçilerin yönetim kurulları ve komi 
telerinde temsil edilmeleri, kâr ve verim artışından yarar 
lanmaları esası getirilmiştir. Kanunun, işçilerle ilgili bu 
hükümlerinin uygulanması için gerekli tüzük, C.H.P. 
Hükümeti tarafından zamanında hazırlanıp onaylanmak 
üzere Danıştaya sunulduğu halde, şimdiki Hükümet, bu 
tüzüğü Danıştaydan geri alarak söz kanusu kanun hüküm
lerinin uygulanmasını geciktirmiştir. C.H.P. yeniden ik
tidara geldiğinde, bu hükümlerin bir an önce yürürlüğe 
girmesi için kendine düşeni yapacaktır. 

Söz konusu kanunun getirdiği yeniliklerden biri de, 
bu teşekküllerin yüksek sevk ve idare mevkilerinde muka
veleli personel kullanılması imkânıdır. Bu suretle ka
mu, sektörü ile özel sektör arasında bozulmuş olan yüksek 
seviyeli personel dengesi düzeltilebilecektir. 

C.H.P. ayrıca, bir Devlet Yatırım Bankasını kanunla 
Kurmak suretiyle- kamu iktisadî teşebbüslerinin sağlam 
kaynaklardan finanse edilmesini tam olarak sağlamış
tır. 
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CH.P. Yeniden iktidara gelince, bu kanunlarda ana-
hatlan çizilmiş olan politikaya devam etmek kararın
dadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu alanında yapıl 
ması gereken önemli iş, bu teşebbüslerin kesin bünyele
rini tesbit etmektir. Piyasa esaslarına göre, çalışması müm 
kün olmıyan bazı iktisadî devlet teşekküllerinin yeniden 
katma bütçeli daireler haline getirilmesi ve Anonim Sir-
-et statüsüne sahip bazı kamu iktisadî teşebbüslerinin de 
İktisadî Devlet Teşekkülü statüsüne sokulması, bu konu
daki çalışmalar sonucunda gerekebilecektir. Bundan başka, 
herbir teşebbüsün kuruluş kanununu yeniden elen almak 
gereklidir. Bu yapılırken, üretim birimlerinin üretim kesim 
lerine göre bir araya getirilmesine özellikle dikkat edile
cektir. Bunun yanında, Sümerbank ve Etibank gibi iktisadî 
devlet teşekküllerinin finansman kaynaklarının önemlile
rinden biri olan mevduat toplama işini yapmağa devam 
etmelerine dikkat edilecektir. 

BÖLGELERARASI DENGE VE YURDUN GERİ 
KALMIŞ BÖLGELERİNİN KALKINDIRILMASI 

% Ekonomik, sosyal ve kültür gelişme derecesi ba
kımından bölgelerarası dengesizliklerin hızla giderilmesi 
için kalkınma stratejisinde ve Kalkınma Plânında öngö
rülen tedbirler tam olarak uygulanacak, ikinci beş yıllık 
Plânda - tecrübelerden faydalanılarak - daha etkili tedbir 
lere yer verilecektir. 

£ Devlet Plânlama Teşkilâtının ve bütün yatırımcı 
dairelerin plân ve program hazırlıklanyîa ilgili araştırma 
larda, yurdun geri kalmış bölgelerine özel bir önem ve
rilecektir. 
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% Geri kalmış bölgelerin yalnız eğitim ve sağlık gibi 
hizmetler yönünden değil, ekonomik yatırımlar bakımın
dan da - verimliliği esas tutan - önceliklerden yararlanma
ları sağlanacaktır. 

£ Gelişmeye muhtaç bölgelerin daha hızlı, olarak sa
nayileşmesi için kamu kesiminin gayretleri yanında, vergi 
ve kredi politikası ile özel kesim yatırımları da teşvik 
olunacaktır. 

% C.H.P. iktidarının, son yıllarda uyguladığı ve 
ilköğretim yatırımlarının okulsuz köy ve okulsuz çocuk 
oranına göre illere dağıtılmasını öngören usul titizlikle 
uygulanacaktır. 

% Sağlık hizmetlerini köye ve köylünün ayağına gö
türen sosyalizasyon uygulamasının yurdun geri kalmış 
bölgelerinden başlıyarak daha sonra yurdun nisbeten ge
lişmiş bölgelerine yayılması yolundaki temel kararda ısrar' 
edilecektir. 

% Hükümet konaklarının ve çeşitli hizmet binaları
nın yapımında geri kalmış bölgelere öncelik verilecektir. 

% Keban Barajı dışında enerji ve sulama yatırımları 
için öncelik tesbit edilirken,, ekonomik ölçüler yanın
da, bölgelerarası denge ve adalet icapları da hesaba katı
lacaktır. 

0 Hayvancılığın başlıca geçim kaynağı olduğu yer
lerde, halkın kalkınmasını ve gelirinin arttırılmasını te
min için hayvan ve hayvan ürünleri alanında yeterli bir' 
fiat politikası yürütülecektir. 

# 'C.H.P. iktidarları zamanında kurulan Süt Kuru 
munun güçlü ve verimli olmasını temin için gerekli tedV 
birler alınacaktır. 

% Et endüstrisinin geliştirilmesine çalışılacaktır. 
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mak maksadıyla köy küçük sulamasına önem verilecek, 
sulama tesislerinin eıu' verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak ve sulama yüzünden doğan anlaşmazlıkları veya' 
istismar çabalarını önlemek üzere, köylüler ve köyler ara
sında su birlik ve kooperatifleri kurulacaktır. 

TABIM POLİTİKASI 

Tarımsal üretim, ilk kalkınma devresinde sanayileş
meyi finanse edecek belli başlı kaynağı sağlar. Tarım sek
törü kalkınmanın ilk devresinde, hızla artan nüfusun bes-
lenmesini sağlamak, sanayi için malî kaynak, döviz, ham 
madde ve işgücü temin etmek görevlerini taşır. Bu sebep
lerle, az gelişmiş memleketlerin iktisadî kalkınması büyük 
ölçüde tarım sektörünün geliştirilmesine dayanır. 

Bugünkü haliyle Türk ekonomisi gücünü geniş ölçüde 
ı tarımdan almaktadır. Millî gelirin % 40 dan fazlası tarım
dan gelmektedir. 1960 sayımına göre köyde yaşayan ta
rımsal nüfus genel nüfusun % 71 i yani yaklaşık olarak 
19 milyondur. 

Plândan önce tarım yatırımları genel yatırımın yüzde 12 
si iken plân dönemi sonunda bu oran yüzde 20'ye çıkacak
tır. 

Plâna göre, tarım alanındaki nüfus baskısını azalt
mak ve tarımdan geçinen nüfusun refahını arttırmak ama
cıyla, 15 yıl sonunda, tarım alanında nüfus oranı genel 
nüfusun % 58'ine, tarım dışındaki çalışma alanlarının ge
liştirilmesi suretiyle indirilecektir. 

1963 de yapılan tarım sayımına göre, topraksız çiftçi 
aileleri sayısı 308.899 dur. Kiracılıkla işletilen işletmeler 
293.518 adet olup tüm çiftçi ailelerinin % 9,43 ünü teşkil 
eder; 7.130.580 dekar arazi kiracılıkla işletilmektedir. Of* 
takcılıkla işletilen işletmelerin sayısı da 521,176 olup tüm 
çiftçi aileleri içindeki oranı % 18,81 dir; Ortakçılıkla igle-
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eltin arazi 15.320.000 dekardır. Bu rakamlar Türkiye'de 
topraksız çiftçi, yarıcılık ve kiracılık sorunlarının büyük 
önemini ve bu sorunların çözülmesi zorunluğunu açıkça.' 
ortaya koymaktadır. 

Tarımsal işletme sayısı 1952 de 15 müyon iken, bu sa
yı 1963 de 21 milyona çıkmıştır. Böylelikle toprak ufalan
masında 11 yıl içinde % 40 oranında pek önemli bir artış; 
olmuştur. 1952 de çiftçi ailesi sayısı 2.322.000 olarak tes-
bit olunmuşken, 1963 de bu sayı 3.514.000'e ulaşmıştır. 
Bugün beher çiftçi ailesine ortalama olarak 7 parça tar
la düşmektedir. Şu halde tarım sektöründe verimsiz cücfr 
işletmelerin artışı ve sosyal adaletsizliğin gelişmesi çok" 
tehlikeli bir hale gelmiştir. 

1963 de tarımsal gayri safi gelir 1961 fiatlarıyla yak
laşık olarak 22 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu du
rumda tarımla uğraşanların yıllık ortalama geliri, nüfus 
başına düşen millî gelirin yarısından az ve tarım dışı sek
törlerde nüfus başına düşen gelirin ancak 1/4 ü kadar 
dır. Bu rakkamlar ,tarımda ve genel olarak ekonomimizde 
gelir dağılımının ne kadar dengesiz ve adaletsiz olduğunu 
göstermeğe yeter. 

Bu durumun belli başlı sebebi toprak mülkiyetindeki 
dengesiz ve adaletsiz dağılıştır. Bundan başka, tarım ürün 
leri fatlarında uygulanan isabetsiz politikaların rolünü, 
zikretmek de yerinde olur. Bunun içindir ki C.H.P. nin ta* 
rım politikasında toprak reformu ve tarımsal ürünlerin, 
değerlendirilmesi Önemli bir yer almaktadır. 

Tarım sektörümüzün bu geri yapısı, tarımsal verimle
rin daima düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu se-
sepledir ki, köyden şehre akın, şehirdeki iş imkânla
rının ve diğer faktörlerin çekme kuvvetinden çok, kendi 
insanını, yaşatma gücünü hızla kaybeden köyün itme kuv-
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•vetinin etkisile gelişmekte ve hızlanmaktadır. Bu hal kar
gısında kayıtsız kalmak ve tarım sektörünün geri toplum
sal yapısını değiştirmemek için gerekli temel reformlara 
sırt çevirmek, Türk milletinin ve demoratik rejimin ge
leceğini tehlikeye düşürmek olur. 

1. Toprak Reformu 

Türkiye gibi nüfus artışının toprak üzerinde-: i artan 
baskısının büyük bir dâva teşkil ettiği az gelişmiş memle
ketlerde topraksız ve az topraklı çiftçilerin asgarî geçim
lerini emniyet altına alacak toprak mülküne sahip kılın
maları şarttır. Bundan başka, gelişmiş veya az gelişmiş 
lıer memlekette tarımla uğraşan insanların aile işletmele
ri halinde örgütlenmesi zorunluğu da vardır. Dönüm ba
ğına fazla verim almak Türk tarımjnm temel problemidir. 
Bu sorumları çözmek için, toprak reformunun gerçekleştiril 
mesi zorunluluğuna kesin olarak inanan C.H.P., bu an 
layışı ile, şu tedbirleri almak kararındadır : 

9 Tarım kesiminde, toprak dağılım ve mülkiyetinde
ki dengesizlik ve adaletsizliği gidermek, toprak mülkiye
tini daha yaygın hale getirmek, toprağın çok küçük par
çalara ayrılmasını önlemek, küçük işletmelerin işbirliği 
yaparak daha verimli çalışmasını sağlamak ve modern ta
rım araç ve yöntemlerinden küçük çiftçilerin de yarar
lanmalarını sağlamak üzere, bir toprak reformu yapılma
sını şart sayan C.H.P., bu amaçla hazırladığı ve T.B.M.M. 
ne sunmuş olduğu toprak reformu kanun tasarısını en kı
sa zamanda kanunlaştırarak uygulamağa başlamak için 
çalışacaktır. 

T.B.M.M.'nin son döneminde, C.H.P. nin karşısında 
yeralan partiler, toprak reformunu önlemek için elbir-
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ligi yapmışlardır. Onun için, toprak reformunun gerçek
leştirilebilmesi önümüzdeki seçimlerde C.H.P. nin çok sa
yıda milletvekilliği kazanmasına bağlıdır. 

% C.H.P.'nin, gerçekleştirmekte kararlı olduğu top
rak reformunun amaçları şunlardır: 

— Topraksız olan veya toprağı yetmeyen çiftçileri,, 
geçimlerini sağlayacak ve ailece iş güçlerini değerlendire
cek büyüklükte araziye sahip kılmak; 

— Toprak mülkiyeti dağılışında arazinin mahdut el
lerde toplanmasını önlemek; 

— Tarım alanında iktisaden yaşayabilir aile işletme
lerini hâkim kılmak ve devam ettirmek; 

— Tarımsal mülklerin ufalanmasından doğan mah
zurları gidermek, bunların yeniden parçalanıp ufalmala
rını önlemek; 

— Küçük işletmeler ile aile işletmelerinin, kendi baş
larına başaramayacakları işleri görmek üzere, koopera
tifler halinde örgütlenmelerini ve bu amaçla gerekli kre
diyi, teknik yardımı ve araçları sağlamak; 

— Kiracılık ve ortakçılığı istisnaî ve özel hallere in
hisar ettirmek ve şartlarını kanunla düzenlemek. 

0 C.H.P., toprak reformunu gerçekleştirirken, şu ü -
ke ve esaslara uyacaktır: 

— Toprağın âzami genişliği, değişik iklim bölgelerine 
ve arazinin kıraç veya sulak olup olmadığına göre, farklı 
bir şekilde düzenlenecektir. 

Meselâ, kıraç hububat arazisinde mülk sahibinin ka
mulaştırma dışı kalacak arazisinin 2.500 dönüm olarak 
tesbiti öngörülmektedir. Ancak, tarımsal üretimde verim
lilik ve modern işletme teknikleri büyük önem taşıdığın
dan, modern işletmecilik esaslarına uygun sermaye yatı
rımlarını yapan, aldığı kredileri yerinde kullanan ve böy-
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lelikle bölgesi içinde önemli ölçüde bir yüksek ortalama 
verim sağlayan tarımsal işletmelerde, mülk sahibinin elin
de kalacak arazinin azamî genişliği bir misli fazla olacak
tır. Meselâ kıraç hububat arazisinde bu esaslara uygun 
olarak işletilen çiftliklerin ancak 5000 dönümden fazlası
nın kamulaştırmaya tâbi tutulması öngörülmektedir. Bu
na mukabil, özel tarımsal araziden kamulaştırmaya tâbi 
arazi arasında zeytinlik, narenciye, meyve ve sebze bahçe
leri yoktur. Bunlar, miktarı ne olursa olsun, kamulaştırıl
mayacak, mal sahibine kalacaktır. 

C.H.P., bu esasları, Anayasanın 38. maddesinde yer 
alan şartlarla ve arazinin gerçek bedelini ödeyerek uygu
lamak kararındadır. 

— Devlete, mahallî idarelere ve vakıflara ait araziden 
başka, azamî genişliğin üstünde kalıp da kamulaştırıla-
«ak olan özel mülkiyetteki büyük arazinin dağıtımında, 
kurulacak işletmenin verimli olabilmesi için, yine deği
şik iklim bölgelerine ve arazinin kıraç veya sulak olması
na göre değişik asgarî hadler tesbit etmek kararındayız. 
Meselâ kıraç hububat arazisinde her topraksız çiftçi aile
sine dağıtılacak arazi miktarının 400 dönüm olması uygun 
görülmektedir. 

— C.H.P., toprak reformunun gerçekleştirilmesi için 
kadastro çalışmalarını mümkün olan ölçüde hızlandıra
caktır. Ancak, kadastronun tamamlanmasını toprak refor
munun şartı olarak görmemekteyiz. 

— Hazineden alacakları kamulaştırma bedellerini 
Kalkınma Plân ve Programlarında yer alan verimli alan
lara, özellikle sanayi alanına yatırmayı kabul eden çiftçi
lere, bu yatırımlarında esaslı kolaylıklar gösterilecektir. 
Böylelikle, arazisi kamulaştırılanların ellerine geçecek pa 
Talan, hem kendi hesaplanna ,hem de millî ekonomi hesa-
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torna en verimli şekilde kullanmalan gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

0 C.H.P., toprak reformunun plân hedeflerine uygun 
düşecek bir süre içinde gerçekleştirilebilmesi için, zorunlu 
bütün bütçe tedbirlerini almağa kesin olarak kararlıdır. 

II. Tarımsal Üretimi Arttırıcı Tedbirler 

£ Toprak sınıflandırılması ve erozyonla mücadele : 

C.H.P., tarım arazisinin sınıflandırılması ve arazinin 
kullanma kabiliyetinin tesbiti çalışmalarını hızlandıracak
tır. 

Tarıma elverişli topraklarımızın çoğu su ve rüzgâr 
aşınmasına tâbi bulunmaktadır. Düzensiz ve bilgisiz sula
ma sonucunda arazi çoraklaşmaktadır. Bu durum, mem
leketimizin karşılaştığı en büyük tehlikelerden biridir. Bu 
sebeple, erozyon kontrolünü tam olarak kuracak ve bu ko
nuda gerekli tedbirleri alacaktır. 

% Sulama : 

Su imkânlarımızın mevcut sulanabilir tarım! alanını 
sulamaya yeterli olmasına rağmen, bu alanın ancak % 4.3 
ünü teşkil eden 1.115.000 hektar arazi sulanmış durumda
dır. Kalkınma plânı dönemi içinde daha 515.000 hektar 
arazinin sulanması öngörülmüştür. C.H.P. bu amaca eriş
mek için sulama tesislerine öncelik verecektir. Yeraltı sula
rını daha geniş ölçüde değerlendireceğiz. 

£ Gübreleme : 

Tarımsal topraklarımızın % 95'i azot ve fosfor ba
kımından yeterli değildir. Memleketimizin yıllık gübre tü
ketim potansiyeli 6 milyon tondur. Plâna göre gübre tüke-
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timi 466.000 tondan başlayarak 1967 de 1.266.000 tona çı
karılmıştır. C.H.P. iktidarı sırasında yıllık programlar bu 
konuda geniş ölçüde gerçekleşmiştir. 

C.H.P., büyük bir döviz ihtiyacı yaratan gübrenin 
yurd içinde üretilmesi için yeni gübre fabrikalarının ku
rulması tedbirlerini alacaktır. 

C.H.P. gübre kredisini aynî olarak vermek için ge
rekli tedbirleri almış, bunun olumlu sonuçlarını gör
müştür. Bu tedbirlerin genişletilerek uygulanmasına de
vam edilecektir. 

Tarımda kulandan ilâçların ve gübrenin karaborsaya 
düşmeden ve ucuz fiatla çiftçiye ulaşmasını sağlıyacak 
tedbirleri alacağız. 

' 0 Tohumluk : 
C.H.P. halen yetişirilmekte olan çeşitlerden daha ve

rimli, iç ve dış piyasalara uygun, tarımsal hastalıklara 
karşı dayanıklı yüksek kaliteli çeşitler ile halen hiç el atıl
mamış türlerden yetiştirilmesinde iktisadî fayda olanları 
yetiştirmek suretiyle çiftçimizin tohumluk ihtiyacını kar
şılamak kararındadır. Bu amaçla, üretim kurumları ara
sında işbirliği sağlanacak ve kamu kurumları elinde 
kalması gereken dağıtım hizmetleri plâna uygun bir şe
kilde ıslâh edilecektir. 

C.H.P. tohumluk konusunda kontrollü kredi ve istik
rarlı fiat politikası takip etmek kararındadır. 

f Tarımsal Mücadele: 

C.H.P. tarımsal mücadele tekniğinin çiftçiye eğitim 
yolu ile götürülmesi görevinin Devlete ait olduğu kanısın
dadır. Tarımsal mücadele için ucuz ilâç ve araç sağlanma
sında da başlıca görev Devlete düşer. 
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Devlet, çiftçinin kendisi tarafından yapılacak müca
delede önderlik görevini de yerine getirecektir. Salgın ta
rımsal hastalıklarla Devletin bizzat mücadele yapması 
şarttır. 

Makinalaşma : 

1950 -1955 yıllarında memleketimize çoğu ithal yolu 
ile olmak üzere 40.000 tarım makinası girmiştir. Ancak, 
tamamiyle kontrolsüz yapılan bu ithalât sonucunda mem
leketimizdeki traktör çeşitleri 250'yi aşmış ve gerekli ta
mirhane ve yedek parça ihtiyacı hiçbir suretle düşünülme
diğinden bu makinelerin büyük kısmı kısa zamanda çalı
şamaz hale gelmiştir. Dış ödeme imkânlarının azalması 
neticesinde makinalaşmanın artış temposu hızla azalmış 
ve 1960 yılında ithal edilen traktör adedi 189'a düşmüştür. 

Plân döneminde traktör sayısı % 14, gübre serpici 
sayısı % 230 oranında arttırılacak ve hayvan pulluğu sayı 
sına da 30.000 pulluk eklenecektir. 

Halen memleketimizde 45.000 den fazla traktör ve 
diğer tarım makinesi vardır. Ancak, bunların tamamı bü
yük ve orta işletmelerin elindedir. Geriye kalan 3 milyon
dan fazla küçük işletmede kullanılan gücün 1/4 ni at, 3/4 
nü de öküz teşkil etmektedir. Karasaban sayısı ise 2 mil
yonun üstündedir. Sulama için gerekli motopomp ve tes
viye araçları da çok azdır. 

Bu durumda C.H.P. nin uygulayacağı tedbirler şun
lardır : 

a) Tarım makinaları sanayiine öncelik tanınacaktır. 
b) Traktör ve diğer makine tipleri standartlaştırıla-

caktır. 
c) Küçük çiftçinin kooperatifleşmek suretiyle maki

ne elde tmesi sağlanacaktır. 
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# Tarım Kredisi: 

Tarım sektöründe orta ve uzun vadeli kredilerin ço
ğaltılması, yatırım ve çevirme kredilerinin ayrı program
lara bağlanması .yatırım kredisine daha fazla önem veril
mesi ve mümkün olduğu hallerde aynî kredi usulünün uy
gulanması zaruridir. Faiz hadlerinin mümkün olduğu ka
dar düşürülmesi faydalı olacaktır. 

Tarım kredisi veren kurumların kuvvetlendirilmesi 
hakkında alacağınmız tedbirler Bankacılık bölümünde 
açıklanmıştır. Bu Kurumların tarım politikasını yürüten 
dairelerle işbirliği yapmalarını sağlayıcı tedbirler alına
caktır. 

0 Tarımsal Eğitim ve Yayın 

Tarımla geçinen çiftçinin yerinde eğitilmesi için top
lum kalkınması ilkelerine uygun ayrı bir Örgütün kurul
ması gereklidir. Bu örgüt çiftçiyi işbaşında yetiştirebil
mek için onunla doğrudan doğruya temas edebilecek nite
likte olmalıdır. 

Tarımsal eğitim için teknik personel yetiştirilmesi ve 
tarımsal yayınların arttırılması zorunludur. 

Askerlik görevinin yapılması sırasında tarımsal eği
time de yer verilecektir. 

£ Tarım ürünlerinin Değerlendirilmesi ve Pazarlama: 

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlama için 
kurulmuş Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Şirketi ve Et ve 
Balık Kurumu gibi kamu kurumlan ve Tarım Satış Koo
peratifleri geliştirilecektir. 

Bu kooperatifler ile Tekel İdaresinin değerlndir-
me politikasının üretici yararına devam etmesi şarttır. 

Tarım alanında ürünlerin pazarlandırılması ile de uğ-
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raşacak çok amaçlı üretici kooperatiflerinin kurulması, 
pazarlama örgütü bakımından esas sayılmalıdır. 

Yaş sebze ve meyva, et ve balık ve başka tarım ve 
"hayvan ürünleri ihracatım arttırmak için, soğuk hava de
poları ve nakil araçları cihazı (soğuk endüstri) geliştiri
lecektir. 

Bu alanda çiftçiye önderlik yapmak üzere, Tarım Ba-
İtanlığına bağlı Üretme Çiftlikleri, Haralar, İnekhaneler 
ve Fidanlıklar gibi döner sermayeli kurumlar; civarla-
rmdaki köylerin tarımsal ürünlerini değerlendirmekte de 
«önderlik yapmalıdırlar. 

0 Tarım Sigortası : 

C.H.P., kuraklık, şiddetli yağmur ve sel, dolu, rüzgâr, 
«don, haşere, salgın hastalıklar ve yangın gibi âfetler» 
karşı tarımsal sigorta sisetmini tedrici surette kurmaya 
başlayacaktır. 

HL Kooperatifçilik : 

1. Toprak Reformu ile ilgili kooperatifler 

O Bütün az gelişmiş memleketlerde olduğu gibi, Tür
kiye'de de, tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu cüce 
işletmeler halindedir. Tarımsal üretimdeki verim azlığı
nın temel sebeplerinden biri de budur. 

C.H.P., gerek toprak reformundan beklenen olumlu 
sonuçların sağlanabilmesi, gerek tarımda verimin arttırıl
ması için, küçük çiftçilerin çok yönlü kooperatifler halin
de Örgütlenmesini zorunlu görmektedir . 

Bu zorunluk Anayasamızın 51. maddesi ile de tanın
mış ve devlete kooperatifçiliği geliştirmek için gerekli 
tedbirleri almak görevi verilmiştir. 

Tarımsal kooperatifler çok amaçlı ve çok yönlü demokra 
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tik kooperatiflerdir. Bu kooperatiflerin görevleri şunlar-
olacaktır : 

— Kooperatif üyesi çiftçilerin üretim ve tüketimi içip. 
gerekli araç ve malzemeyi satın almak ve üye çiftçilere 
uygun şartlarla satmak; 

— Kooperatif üyesi çiftçilerin, tek başlarına sahip 
olamayacakları, traktör ve harman makinesi gibi. araç ve 
makinaları satın alarak üyelerin ortaklaşa kullanmalarını 
sağlamak; 

— Kooperatif üyesi çiftçilerin, tek başlarına başara-
mıyacaklan, tarımsal mücadele gibi hizmetleri yerine ge
tirmek; 

— Ürünlerin pazarlanması ve değerlendirilmesi için 
gerekli tesisleri kurmak ve hizmetleri yapmak; 

Koperatif üyelerinin kredi ihtiyaçlarını sağlamak; 
— Arazi İslahı ve toprak koruma tesisleri yapmak; 
— Kooperatif üyelerinin ürünlerini, birlikte satarak, 

daha iyi değerlendirmelerini sağlamak; 
— Tarımsal üretimi bölgenin ve pazarların şartlarına 

göre ayarlamak; 
— El sanatlarının, küçük sanatların ve tarımsal sa

nayiin köyde gelişmesini sağlamak. 

% C.H.P.'nin toprak reformu ile ilgili olarak kuraca
ğı tarımsal kooperatifler, üyelerin kendileri tarafından 
yönetilecek ve Tarım Bakanlığının bu kooperatifler üze
rindeki yetkileri önderlik ve denetiminden ibaret kalacak
tır. Tarımsal kooperatiflerde sadece küçük ve orta çiftçi
ler yer alacaktır. 

£ C.H.P., bu kooperatiflerin kurulmasını kolaylaş
tırmak için, kooperatif sermayesinin bir kısmını Hazine
den sağlayacak ve kooperatif üyeleri bu borca zincirleme 
kefil olarak uzun vâdede ve düşük faizle Hazineye öde-
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yeçeklerdir. C.H.P., bu amaçla, bir tarımsal kooperatifler 
özel fonu kuracaktır. 

9 C.H.P., tarımsal kooperatifleri teşvik için bunların 
çalışma alanına giren yatırımlardan güçlerinin elverme
diklerini gerçekleştirmeleri için, yatırım tutarının bir kıs
mını Tarım Bakanlığı bütçesinden sağlamak üzere, gerekli 
tedbirleri alacaktır. 

0 C.H.P., kooperatifçilikte önderlik görevini yerine 
getirecek özel personelin, toplum kalkınması ilkelerine 
göre eğitilmesine önem verecektir. 

2. Tarım Satış ve Kredi Kooperatifleri : 

% 30 yıldan beri tarımsal üreticilere büyük hizmet
ler yapmış olan Tarım Satış ve Kredi Kooperatiflerinin 
ve Birliklerinin faaliyet alanları başka tarımsal ürünler 
eklenmek suretiyle genişletilecektir. 

£ Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kurulması için 
C.H.P. iktidarı döneminde T.B.M.M.'ne sunulmuş olan ta
sarı kanunlaştırılacaktır. 

9 Tarım Satış ve Kredi Kooperatifleri ile toprak re
formu gereğince kurulmasını tasarladığımız kooperatif
ler arasında bağlantı sağlamak, bu çeşitli kooperatifleri 
birbirini tamamlar hale getirmek için bütün kooperatif
çilik mevzuatımız yeniden gözde ngeçirilecektir. 

% Bu arada, genel surette kooperatifçiliği düzenle
mek üzere 3ı İnönü Hükümetince sevkedilmiş olan tasarı 
kanunlaştırılacaktır. 

IV. Hayvancılık 

Hayvancılığı geliştirme yolunda, son iktidar döne
minde çeşitli tedbirler alan, bu arada, besicilik kredisi 
sağlayan, merinos yetiştiriciliğini desteklemek için bütçe-



runmasına ilişkin hükümlerine uyulmuş, hem de Anayasa
nın bu konulardaki hükümlerinin yürürlüğe girmesinden 
önce orman olmak niteliğini kaybetmiş yerlerde orman re
jiminin uygulanmasından doğan zorluklar giderilmiş ola-
actkır. C.H.P. bu işlemlerin sür'atle sonuçlandırılması 
için gerekli tedbirleri alacaktır. 

# Orman İçinde ve Civarında Yaşıyanların Geçimi : 
Yurdumuzda orman içinde ve civarında (yani orman 

kenarında veya orman sınırlarının 10 kilometre mesafesin
de) yirmi binden fazla köy muhtarlığı ve 11 milyona yakın 
insan bulunmaktadır. Bu sayı, genel, nüfusumuzun % 38, 
9'unu teşkil etmektedir. 

Bu vatandaşlarımıza yeterli geçim imkânlarının ta
nınması ormanlarımızın tahribedilmesini önlemenin en 
uygun yoludur. 

C.H.P. nin bu amaçla alacağı tedbirler şunlardır: 
% Bu yerlerde yapılacak yatırımlarda emek yoğun

luğuna dayanan projelere öncelik verilecektir. 
# Orman köylerinde el ve ev sanatlarını ve köy sa

nayiinin gelişmesine önem verilecektir. 
£ Bu köylerin kalkındırılması için alınacak tedbirle 

ri finanse etmek amacıyla, her yıl bütçenin özel bir bö
lümüne ödenek konulacaktır. 

% Ormanların İmarı ve Islahı : 

%64'ü bozuk durumda olan ormanlarımızın ıslahına 
birinci derecede önem vereceğiz. Bu suretle, bu ormanların 
veriminde büyük artışlar sağlanacaktır. 

0 Ormanların İşletilmesi : 

Ormanların düzenli bir şekilde işletilmesi için amana j -
man plânlarının bitirilmesi gerekli .envanterlerim hazırlan 
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ması, orman yollarının tamamlanması ve orman ürünleri 
pazarlanmasının geliştirilmesi zorunludur. 

Ayrıca, millî parkların kurulması ve muhafaza orman
larının belli edilmesi gerekmektedir. 

£ Yeni Orman Kurulması : 

Su ve rüzgâr eroyonu ile topraklarımızın çoraklaşma
sını önlemek için tedbirler alınacak, bu arada yeni orman
lar kurulması hızlandırılacaktır. 

0 ' Yakıt Politikası : 

Linyit ve akaryakıt üretimi ve yakıt olarak kullanıl
maları teşvik edilecek orman ürünlerinin ve tabii gübre
nin israfı önlenecek, köy elektrilendirilmesi hızlandırıla
rak köy sanayiinin gelişmesi kolaylaştırılmış olacaktır. 

Yakıt konusu bir bütün olarak ele alınarak devletçe 
•düzenlenecektir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 

1961 seçimlerinden sonra, C.H.P.'nin başında bulun
duğu üç hükümet zamanında, işçi haklarını, işçi - işveren 
ilişkilerini, demokratik ilkelere ve Partimizin halkçı tutu
muna uygun olarak yenden düzenlemek ve sosyal güvenliği 
yaygınlaştırmak için çok ileri adımlar atılmıştır. 

Bu 3 yıl 3 aylık dönemde, çalışma hayatımızda yer 
alan değişiklikler, ancak "devrim" sözüyle tanımlanabile
cek değerdedir. 

Bu kısa dönemde, C.H.P., toplumun bazı kesimlerin
den ve bazı siyasî partilerden gelen bütün direnmeleri, 
bütün geciktirme telkin ve teşebüslerini yenerek, gerek 
yeni Anayasada, gerek kendi program ve bildirilerinde, işçi 
haklariyle ve demokratik çalışma düzeniyle ilgili olarak 
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gösterilen hedeflerin pek çoğuna ulaşmış, bazı alanlarda but 
hedefleri bile aşmıştır. 

Hedflerin aşılmasına en belirli örnek, iktisadî devlet 
teşekküllerinde işçilerin yönetime ve kâra katılmalarını 
sağhyan yeni kanun hükümleridir. 

Bu kısa dönemde Türk işçilerine sağlanan yeni haklar, 
başka bir çok ülekelerde, uzun ve kanlı mücadeleler ve top
lumu bölücü sınıf çatışmaları sonunda elde edilebilmiş
tir. 

Türkiye'de ise, bu haklar, barış içinde sağlanmış; sınıf 
çatışmalarına değil, sınıflararası kaynaşmaya yol açacak 
şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu haklar, ekonomik gelişme
nin yavaşlaması değil, hızlanması sonucunu vermiştir. 

Bu haklarla, Türkiyed'de sanayiin sosyal adaletle bir
likte gelişmesi ve demokrasinin daha sağlam temellere da
yanması sağlanmıştır. 

Yeni çalışma düzeninin başarılı ve barışçı bir şekilde 
işlemesinde Türk işçilerinin ve Iş Sendikalarının olgun ve 
olumlu tutumları ve Türk işverenlerinin ve işveren sendi
kalarının anlayışlı davranışları büyük rol oynamıştır. 
C.H.P. bunu övünç ve şükranla belirtmeyi şerefli bir ödev 
sayar. i 

C.H.P. iktidarı sırasında çalışma alanında çıkarılan 
ve hazırlanan kanunlar ile alman tedbirlerin en önemlüeri 
aşağıda özetlenmiştir : 

1 — Iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanun : 

Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için ye
terli bir teftiş kadrosuna ihtiyaç olduğunu gören C.H.P. 
iktidarı bu amaçla 1963 başında 174 sayılı kanunu çıkar
mış ve uzmanlardan kurulu bir teftiş kadrosunun kurul
masına başlanmıştır. Alınan tedbirler sonucunda kaza 
tekrarlama oranında düşüş başlamıştır. 
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2 — Sendikalar Kanunu : 

Sendikalara çok geniş, özgürlük tanıyan ve sendika
cılara büyük teminat sağlayan 274 sayılı yeni Sendika
lar Kanunu 24 Temmuz 1963 de yürürlüğe girmiştir. Bu 
kanunda, üyelik aidatlarının ücretlerden kesilip sendika
ya verilmesi, sendikalara bazı yatırım imkânları tanın
ması ve sendikaların daha etkili olması gibi pek önemli 
hükümler yer almaktadır. 

3 — Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu: 

24 Temmuz 1963 de yayınlanan ve bir ay sonra yü
rürlüğe giren 275 sayılı bu kanunla, Türk İşçisi, uzun za
mandır beklediği toplu sözleşme ve grev haklarına ka
vuşmuştur. 

Bu kanunla işçinin çalışma ve ücret şartları üzerin
de geniş ölçüde söz sahibi olması sağlanmış ve bunun so
nucu olarak Türk işçisinin kazanç durumunda çok kısa 
zamanda belirli artışlar sağlanmıştır, ilk toplu sözleşme
lerini yapan kamu kesimindeki işçilerin çıplak ücretlerin
de ortalama % 15.26 artış olmuştur. Prim, sosyal yardım 
ve çeşitli kanunî ödemelerdeki artışlarla, bu yükseliş 
% 20 yi bulmaktadır, işçi ücretlerinde bu Ölçüde bir ar
tışın sağlandığı dönemde, genel fiyat seviyesinde büyük 
istikrar görülmüş, hattâ 1964 de yiyecek fiyatları düşmüş
tür. 

4 — Devlet Personel Sendikaları Kanunu : 

C.H.P. iktidarının hazırladığı bu kanun sayesinde 
Devlet Memurları da sendika kurma hakkına kavuşmuş
tur. 

5 — Sosyal Sigortalar Kanunu : 

1 Ağustos 1964 de' yayınlanıp altı ay sonra yürürlü-
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ğe giren bu kanunla, sosyal sigortaların bütün işçileri kap
saması, hastalık sigortasından eş ve çocukların ve emekli 
isçilerin de yararlanması sağlanmış ve birçok sigorta 
yardımları arttırılmıştır. Asgarî yaşlılk, sakatlık ve ölüm 
aylığı 120 liradan 250 liraya yükseltilmiş, asgarinin üstün
deki aylıklardan büyük artışlar gerçekleşmiş ve geçmiş 
yıllarda bağlanan aylıklar yeniden ayarlanmıştır. Kadın 
işçilerin emekliye ayrılma yaşı 60 dan 55 e indirilmiş, ka
dın - erkek erken yaşlanan bütün işçilerin 50 yaşında 
emekliye ayrılabilmeleri sağlanmıştır. 

Yeni kanunun bazı hükümleri, Sosyal Sigortalar Ku
rumu tesislerinin yeterli duruma geldiği bölgelerde, Ba
kanlar Kurulu kararnameleriyle belirli süreler içinde uy
gulanacaktır. 

Kanunun bütün hükümlerinin yurt ölçüsünde tam 
olarak uygulanmasını çabuklaştırmak için sağlık tesisle
ri yapımına hız verilmiştir. Kurumun sağlık tesislerin
deki yatak sayısı 1960 da 2.972 iken 1964 de 4.571 e çı
karılmıştır. Yatak sayısının 1965 de5.441 e, 1967 de de 
10.000 e çıkarılması iktidarımız zamanında programlaş-
tırılmıştır. 

6 — Kamu kesiminde işçinin yönetimi ve kâra ka
tılması : 

Bunu sağlayan 440 sayılı kanun 21 Mart 1964 de 
yürürlüğe girmiştir. Kanunun işçilerle ilgili hükümleri 
için hazırlanması gerekli tüzük C.H.P. iktidarı zamanın
da Danıştaya sunulmuştur. Bu tüzük yürürlüğe girince, 
iktisadî Devlet Teşekküllerinin Yönetim Kurullariyle bu 
eşekküllere bağlı kurumların Yönetim Komitelerine, işçi
lerin kendi aralarından seçecekleri birer üye de girecek
tir. Bu kanun sayesinde kârın yüzde 10'una kadarı işçile
re dağıtılabilecektir, işçilerin buluş ve gayretleriyle sağ
lanan verim artışından da, işçilere ayrıca yılda üç aylık 
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tutarı kadar ikramiye verilecektir. Olağanüstü durumlar
da bu ikramiye Bakanlar Kurulu karariyle altı aylık ftt-
tarına kadar yükseltilebilecektir. 

7 — Vergiler ve Tasarruf Bonoları : 

a) İşçilerin geçim indirimi yükseltilerek ödedikleri 
gelir vergisi azaltılmıştır. 

b) 5500 liraya kadar yıllık geliri olan işçilerin (ve 
bu arada memur ve esnafın) ücretinden ve kazancından 
"tasarruf bonosu kesintisine son verilmiştir. Ayrıca, 
9.600 liraya kadar geliri olanlardan da tasarruf bonosıt 
kesintisine son vermek için kanun tasarısı şevkettik. 
Bundan böyle, tasarruf bonoları kesintisinden işçiyi taitt' 
olarak kurtaracağız. 

c) Tarım işçilerinin ücretleri vergi dışı tutulmuştur. 

8 — îş Kanunu Tasarısı : 

C.H.P. iktidarınca hazırlanıp Millet Meclisine sunu
lan bu kanun Meclisten geçmiş olup Senatodan da geçin
ce kanunlaşacaktır. Bu kanunla fikir işçileri ve bütün iş
yerleri kanun kapsamına alınacak, büyük işyerlerinin sa
katlara ve eski hükümlülere de iş vermeleri sağlanacak, 
ücretlerini yüzde usulüne göre alanlara ücretli izin ve ta
til hakkı tanınacaktır. Kanun tasansı daha birçok yeni 
haklar getirmektedir. 

9 — Deniz îş Kanunu Tasarısı : 

Yine C.H.P. iktidarınca sevkedilmiş olan bu tasarı 
da Millet Meclisinden geçmiştir. Senatodan da geçince 
kanunlaşacaktır. Bu tasarı ile, Deniz îş Kanununun kap
samı genişletilmekte, iş süreleri günde 8, haftada 48 saat
le sınırlanmakta, hafta ve genel tatil ücreti sağlanmak-
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t a ve kıdem tazminatı îg Kanunundaki esaslara bağlan
maktadır. 

10 — Tarım alamnda i§ ve işçi bulma aracıları hak-
kında kanun tasarısı : 

C.H.P. iktidarınca sevkedilen bu tasan sayesinde ta-
jnm işçilerinin ücretleri kesin teminata bağlanmaktadır. 

11 — Sendikacılara danışma : 

C.H.P. Hükümetleri, çeşitli alanlarda işçi sendikala
r ı ile sıkı bir danışma ve dayanışma düzeni kurmuştur. 
Bakanlarla İşçi Sendikacılan üç - dört ayda bir toplana
rak işçi meselelerini, sosyal ve ekonomik konuları görüş
müşler ve işçi yaranna bir çok kararlar almışlardır. 

Kalkınma plânının ve yıllık programlann hazırlanı
rında İşçi Sendikalarına danışılmıştır. 

İthalât kotalannı tesbit eden kurulda İşçi Sendikala-
T I da temsil edilmektedir. 

12 — Sendikacılık eğitimi : 

Bu konuda her türlü Hükümet müdahalesi sona erdi
rilerek İşçi Sendikalanna tam serbestlik verilmiştir. 

13 — İşçi almada tarafsızlık : 

Kamu kesiminde işçi alınmasında partizanlığın, tav
siye ve iltimasın önlenmesi için, bu kesimdeki işyerlerinin 
bütün işçilerini İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile al-
maları karara bağlanmıştır. 

14 — Tarım iş kolunda asgari ücret : 

Tarım iş kolunda ilk defa asgarî ücret tesbitine baş
lanarak yurdun bir çok bölgelerinde tarım işçilerinin ka
zanç durumu büyük ölçüde düzeltilmiştir. 
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15 — Sürekli igçüik : 

Sürekli işlerde çalışanların geçici işçi sayılması ön
lenmiştir. 

16 — İşçi Eğitimi : 

İşçi eğitimini daha yeterli bir şekilde yürütmek üzere 
Bakanlıklararası bir komite kurulmuştur. 

17 — Yeraltı işçilerine hafta tatili : 

Münavebeli yeraltı maden işçilerinin ücretli hafta 
tatili yapmaları sağlanmıştır. 

18 — Yurt dışındaki işçiler : 

C.H.P., Yurt dışına işçi gönderilmesi, işsizlik ve giz
li işsizlik baskısının azaltdması ve çok önemli bir döviz 
kaynağı elde edilmesinin sağlanması bakımından bütün 
az gelişmiş memleketlerin amaç olarak takip ettikleri bir 
konudur. C.H.P., iktidarı bu konuda, harice işçi gönderen 
diğer memleketlerle kıyaslanınca, büyük bir basan sağ
lamıştır. C.H.P. iktidarı, yurt dışına giden işçilerimizin 
durumları ile yakından ilgilenmiş ve haklarını teminata 
bağlamayı ödev saymıştır. Bu amaçla alman tedbirlerin 
en önemlileri şunlardır : 

a) işçilerimizin gittiği Batı Avrupa ülkeleri ile hak
larını koruyucu anlaşmalar yapılmıştır. 

b) Batı Almanya ile imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi gereğince bu memlekete giden işçilerimizin 
Almanya'daki ve Türkiye'deki sigortalılık süreleri birleş
tirilmiş ve yaşlılık, sakatlık ve ölüm aylıklannın buna gö
re hesaplanmasına başlanmıştır. Bu işçilerimizin Türki
ye'de bakmakla yükümlü olduklan aile üyeleri Türkiye-
de hastalanırsa ücretsiz tedavileri sağlanmaktadır. Ben
zeri sözleşmelerin başka Devletlerle de imzalanması için 
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görüş birliğine varılmıştır. 
c) Batı Avrupa ülkelerinde çalışma ateşelikleri ve 

sosyal delegelikler kurulmuştur. 
d) Giriş, çıkış ve konsolosluk işlemleri basitleştiril

miştir. 
c) îşçüerimizin, tasarruflarını, hiç zarara uğramak-

sızın, döviz olarak yurda göndermeleri sağlanmıştır. Böy
lelikle her ay3-4 milyon dolar arasında döviz girmesi ger
çekleşmiştir. 

f) Yurt dışına işçi olarak gidecek köylüleri, köyle
rinde kooperatifler kurmaya teşvik edici tedbirler hazır
lanmıştır. 

g) Yurt dışındaki işçilerimizin aileleri için konut 
sağlanması ve çocukları için öğretmen gönderilmesi husu
sunda gerekli teşebbüslerde bulunulmuştur. 

Şimdiye kadar Türk işçisine verdiği bütün sözleri 
tutmuş, son iktidarı döneminde, toplu sözleşme ve grev 
haklarım da kanunlaştırmış, sendikacılık hak ve özgür
lüğünü en geniş şekilde gerçekleştirmiş, devlet kesimin
de işçilerin yönetime ve kâra katılmalarını ve işçilerin 
sosyal güvenliğinde ileri adımlar atılmasını sağlamış olan 
C.H.P., yeniden iktidara geldiğinde, aşağıdaki hususları 
gerçekleştirecektir : 

0 Tarım işçilerinin sosyal ve ekonomik haklarını 
düzenleyen, onları insan haysiyetine yaraşır bir çalışma 
ve yaşama ortamına ve sosyal güvenliğe kavuşturan bir 
Tarım İş Kanunu çıkarılacaktır. 

C.H.P., iktidarınca sevkedilen Tarım Alanında İş ve 
İşçi Bulma Aracıları Hakkındaki Kanun tasarısının sür
atle kanunlaşması sağlanacaktır. 

% C.H.P. iktidarınca sevkedilen İş Kanunu ve Eteniz 
İş Kanunu tasarıları C. Senatosundan suretle geçirilip 
kanunlaştırılacaktır. 
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0 Yeni mevzuat ile iş yükü çok artan Çalışma Ba
kanlığının kuruluş kanunu değiştirilecektir. 

O îş mahkemeleri daha yeterli hale getirilecektir. 
# Sosyal Sigortalar Kurumunun daha yeterli biçim

de çalışması için son C.H.P. Hükümeti zamanında tamam
lanmış olan hazırlıklar yönünde gerekli tedbirler alına
caktır. 

0 Plân amaçlarına uygun işgücü yetiştirilmesi, iş 
başında eğitimin yaygın olarak yapılması ve mesleğe yö
nelme çalışmaları için gerekli düzenin kurulması amacı 
ile iktidarımızca hazırlanan iki kanun tasarısı çıkarıla
caktır. 

% Çıraklık yeni ve yapıcı bir düzene bağlanacaktır. 
£ Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile 

yeni Sendikalar Kanununda, uygulamanın ortaya çıkar
dığı aksaklıkları gidermsk üzere, bu kanunların özüne 
ve sağladığı haklara dokunmaksizın, 4. Çalışma Meclisi 
kararlarndan da yararlanılarak, gerekli değişiklikler ya
pılacaktır. 

% Gelir ve ücret politikasını demokratik ilkelere gö
re tesbit etmek ve toplu sözleşme düzeninin işleyişi ile 
plânlı kalkınma çabaları arasında verimli bir uyum sağ
lamak üzere, hükümetle işçi ve işverenlerin birlikte çalı
şacakları bir Karma Danışma Kurulu kurulacaktır. 

4 İşsiz kalan işçileri korumak, işsiz kaldıkları sıra
da geçim imkânına kavuşturmak ve işsizlerin boş zaman
larını insan gücüne dayanan yatırım projeleri ile değer
lendirmelerine imkân sağlamak üzere tedbirler alınacak
tır. 

# Değişik sosyal güvenlik kuruluşlarını bir tek sos
yal güvenlik düzenine bağlamak ve herkes için yaşlılık 
ve hastalık sigortalan kurmak amacına mümkün olan 
en kısa zamanda varılabilmesini sağlamak üzere .gerekli 

97 



çalışma ve hazırlıklar yapılacaktır. Bu yolda ilk adımlar 
olarak : 

— Esnaf, sanatkâr ve serbest meslek adamları, Sos
yal Sigortaların kapsamı içine alınacaktır. 

— Sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon, köylünün ih
tiyacına ve koruyucu hekimliğe yöneltilecek ve bu çer
çeve içinde hızlandırılacaktır. Kentlerde oturup sosyal si
gortaların dışında kalan yurttaşlar için, kademeli olarak 
bir sağlık sigortası kurulacaktır. 

— Sağlık sigortası kapsamına girecek yurttaşlar 
için, yaşlılık sigortasının da kurulması amacı ile hazır
lıklara başlanacaktır. 

— Değişik sosyal güvenlik kurum ve sandıklarını 
birleştirmek ve bu amaca yönelen ilk adım olarak bun
lar arasında gerekli bağlantı ve uymu sağlamak için baş-
almış olduğumuz hazırlıklar tamamlanacaktır. 

9 İşçilerin emeklilik yaşının indirilmesi konusunda 
C.H.P. iktidarının Sosyal Sigortalar Kanunu ile gerçek
leştirdiği ileri adımlar, aynı yönde yeni tedbirlerle ta
mamlanacak ve emeklilik yaşını hizmet süresi ile ilgilen
dirmek suretiyle daha öne alma çareleri araştırılacaktır. 
Bu konuda, yer altında çalışan işçilerin özel durumu bil
hassa gözönünde tutulacaktır. 

0 Yaşlılık ve malûllük aylığı bağlanan sigortalılar
dan kendilerine bakacak kimseleri olmıyanlann, yaşlılık
larını huzur içinde geçirebilecekleri esenlik evleri kurul
masına başlanacaktır. 

% Çalışanların çocukalram bırakabilecekleri çocuk 
yuvalan kurulmasını sağlayıcı bir kanun hazırlanacak ve 
kreşlerle ilgili kanun hükümlerinin daha iyi uygulanabil
mesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

% Sosyal Sigortalar Kurumunun konut kredisi ile 
konut yaptırma imkânlarından dar gelirli sigortalıların 
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daha geniş ölçüde yararlanabilmeleri için, taksitler, her
kesin ödeme gücüne göre .ücretin belirli bir yüzdesini aş
mayacak şekilde ayarlanacaktır. 

# Sosyal sigortaların kapsamına girecek esnaf ve 
sanatkârların konut kredisi fonundan, isterlerse konut 
yerine işyeri yaptırmak üzere yararlanmaları sağlanacak
tır. 

# C.H.P. iktidarının çıkardığı ve iktisadî Devlet Te-
şekküllerindeki işçilerin yönetime ve kâra iştirakini sağ
layan 440 sayılı Kanunun bu hükümlerinin uygulanması 
şimdiki hükümet tarafından geciktirilmiştir. C.H.P. yeni
den iktidara geldiğinde bu hükümlerin bir an önce yürür
lüğe girmesi için kendisine düşeni yapacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM 

Türk Milletini hızla çağdaş uygarlık seviyesine ulaş
tırmak amacımızın en etkili aracını, ATATÜRK İLKE
LERİNE dayanan Millî Eğitimde bulmaktayız. Bizim uy
guladığımız ve uygulayacağımız eğitim politikasının te
mel ilke ve amaçları şunlardır : 

9 Eğitim politikası : 

Millî Eğitim Ülkümüz, Türk Milletinin bütün fert
lerini, kaderde, kıvançta, tasada ortak, bölünmez bir bü
tün halinde, millî şuur etrafında toplamak; millî, ahlâkî, 
insanî üstün değerlerini geliştirmek, milletimizi hür dü
şünce, sosyal anlayış ve demokratik düzenin hâkim oldu
ğu kişisel teşebbüse ve toplum sorumluluğuna değer ve
ren bir inanış içinde, bilgi, teknik, güzel sanatlar ve eko
nomi bakımından çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seç
kin bir ortağı haline getirmektir. 
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C.H.P. Millî Eiğitimimizden geçen her vatandaşın, 
Türkiye Cumhuriyetinin, insan haklarına dayanan demok
ratik, millî, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu ve 
Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütün 
teşkil ettiğini bilen, buna inanan ve Anayasamızın meş
ruluk temelini ve temel ükelerini sayan, Türk Milletinin 
bir ferdi olmanın şerefini ve sorunluluğunu duyan bir in
san olarak yetişmesini esas alır. 

C.H.P. her türlü eğitim programının, her türlü eğitim 
kuruluşunun bu amaçlara yönelmesini ve bu ilkeleri uy
gulamasını kesin bir zorunluluk olarak görür. 

C.H.P. İktidarı devrinde, eğitim alanında, Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan ilkelere uygun ola
rak çok ileri adımlar atılmıştır : 

İlkokul seferberliği alanında sağlanan büyük bağanı
nın dışında, parasız yatılı öğrenci sayış ıiktidar dönemi
mizde iki misline çıkarılmış, yurt dışına 5 yılda 3000 öğ
rencinin gönderilmesi plânlanmış, bilimsel araştırma ku
rul ukurulmuş, halkeğitimi dershanelerinin sayısı 1250 
den 31.000 e çıkarılmış, 3 Teknik Okul açılmış, Karade
niz Üniversitesi kurulmuş, orta öğretime öğretmen yetiş
tiren kurumların sayısı 2 misli artmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı örgütünü, hizmetlerini 
eksiksiz olarak yürütecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. 
Bu yeniden düzenlemede yerinde yönetim saslarma gere
ken önemi vereceğiz. 

£ Okul öncesi eğitim : 

Ekonomik hayatımızın gelişmesi tam çalışmayı 
gerektirmektedir. Bu sebeple gitgide daha çok sayıda ana, 
baba ve aile mensubu evden dışarıda çalışacaktır. Bu du
rumda okul çağına gelmemiş 3-6 yaşındaki çocuklarımı
zın durumu özellikle ele alınmalıdır. Bu amaçla ana okul* 
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larını ve kreşleri arttıracak, bu kurumların çalışan nüfu
sun yoğun olduğu bölgelerde öncelikle açılmasını sağlaya
cak ve bu alanda özel teşebbüsü teşvik edeceğiz. 

0 İlköğretim : 

Anayasamız ilk öğretimi bütün vatandaşlar için 
zorunlu kılmıştır. Vatandaşların bu zorunluğu yerine geti
rebilmeleri, ilköğretimin onların ayağına kadar götürüle-
bilmesine bağlıdır. Bu amaçla, 3 yıl 3 aylık C.H.P. iktidarı 
sırasında ilköğretim alanında büyük bir seferberliğe gi
rişilmiş ve çok ileri bir safhaya ulaşmıştır. 1962 yılından 
1964 yılının sonuna kadar yaptığımız köy ilkokulu sayısı 
4642 dir. Bu sayı, son 10 yılda yapılan köy ilk 
okulu sayısını aşmıştır. 1961 -1962 ders yılı ile 1964 -1965 
ders yılı arasında öğretime açılan köy ilkokulu sayış lise 
3.076 dır. 

C.H.P. iktidarı ele alınca, 4 yıl içinde bütün köy ço
cuklarını ilkokula kavuşturmak kararındadır. 

İlköğretimin kalkınmanın gerektirdiği bilgilere ve 
uygulamaya da yöneltilmesini, günlük hayat mücadele
sinde pratik fayda sağlamasını lüzumlu görüyoruz. Bu 
sebeple, ilköğretimin toplum kalkınması ile bir arada 
yürütülmesi zorunluğu vardır. 

Köylerin nüfusu, sosyal ve iktisadî yapıları, kültü
rel gelenek vc seviyeleri gibi unsurlar incelenerek okulun 
çapı, öğretmenin yetişmesi ve seviyesi dengeli bir bi
çimde tâyin edilmeli ve bu yönde tedbirler alınmasına de
vam edilmelidir. 

ilkokul sayısının diğerlerine nisbetle az olduğu böl
gelerde birkaç köyün çocuklarını bir araya toplayacak 
yatılı bölge ilkokulları açmak amacımızdır. 

£ Orta öğretim ve lise: 
İlkokullardanmesâin olan çdcuklanyUıa kabiliyet 



ve istidat esasına göre ve geniş bir burs sistemi kurarak 
ortaöğretime sevketmek millî eğitim politikamızın esas
larından biridir. Bölge ilkkoullan gibi, bölge ortaokulları 
açılmasına büyük önem vereceğiz. 

t Teknik öğretim : 

Kalkınma plânı teknik öğretime birinci önceliğin 
verilmesini gerektirmektedir. C.H.P. olarak, teknik öğ
retim kurumlarını iki tip olarak mütalâa ediyoruz : 

Birincilerde, gelişmiş ve teknolojik seviyeleri yük
sek sanayi kollarının ihtiyaçlarına uygun teknisyenler 
yetiştireceğiz. 

İkincilerde ise, mekanik ve teknik seviyesi el sanat
larına dayanan, imkân ve ihtiyaçları orta derecede olan 
iş kollariyle kasabalarımızın ihtiyaçlarına yetecek sanat
kârlar ve meslek sahipleri yetiştireceğiz. 

Kız Teknik okullarımızı kızlarımıza sanat öğreten 
ve onları tüketimden çok üretime yönelten okullar haline 
getirmeğe çalışacağız. Kızlarımızın sekreterlik gibi alan
larda yetiştirilmesine önem vereceğiz. 

Teknik öğretim okulları mezunlarından müstakil iş 
tutmak isteyenlere kuruluş ve işletme kredisi sağlanması 
kolaylaştırılacaktır. 

Tekniker statüsü âdil esaslara kavuşturulacaktır. 

% Okulların ihtiyaçları : 

Özellikle liselerimizi, ders aracı ve öğretmen kad
rosu bakımından yoğun hale getirmek gerektiğine inan
maktayız. 

Her tip ve seviyedeki okullarımızın ders aracı ve bi
na ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut programlar dikkat
le uygulanacaktır. 

iyi vcuıcfite olcul kitabıeomu üzerine-eğlletçği». 



+ Mektup ve radyo ile eğitim : 

Mektup ve radyo ile öğretim sistemini daha çok 
yurttaşın faydalanacağı biçimde geliştireceğiz, öğretim
de göze ve kulağa hitabeden araçlardan faydalanma im
kânlarını açmağa çalışacağız. 

0 İmam - Hatip Okulları : 

İmam - Hatip okullarında C.H.P. iktidarı zama
nında yapılan ıslahatı bütünü ile saklı tutacağız. 

imam - Hatip okulları, Anayasa ilkelerine ve Atatürk 
devrimlerine uygun yönde eğitim yapan kurumlar olarak 
geliştirilecektir, 

0 Özel eğitim : 

Özel öğretim kurullarının faydalı ve gerçekten öğ
retici olmalarını sağlayacak şekilde denetlenmelerine 
önem verilecektir. 

Teknik tanın, teknik bahçıvanlık ve bölge tanm okul
ları açmağa devam edeceğiz. Bu okullara çiftçi çocukla
rının girmesine öncelik tanıyacağız. Tarım okullarının 
çevreleriyle etkili bir işbirliği içinde olmalarını Bağlıya
cağız. 

Millî Eğitim, Tanm ve Köy işleri Bakanlıklariyle ilgili 
diğer kamu kurumları arasında sürekli ve verimli bir iş
birliği kurarak genel eğitim, meslek eğitimi ve yetişkin
ler eğitimi bölümlerinde çiftçilerimizin sür'atle faydala
nacağı metodları uygulamağa çalışacağız. Köylüye, temel 
eğtimle birlikte ihtiyaç duyduğu pratik bilgileri devamlı 
olarak verecek çok yönlü bir eğitim sistemi uygulayacağız. 

# öğretmen : 

Türk vfttandaBİartnm yüreğindeki kutsal ateşi 
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ci, insanlık duygularını, anlayış ve hoşgörürlüğü, yaratı
cılık gücünü ve uygarlığı geliştirici niteliklerine inanır. 
Gerilikle, cahillikle, çirkinlikle savaşta, ancak güzel sa
natların gelişip yayılması oranında başarıya erişilir. 

işte bu inançla, C.H.P., güzel saantların gelişip yayıl
masına destek olmuş, güzel sanatlarla ilgili kurumların 
ve temel düzenin kurucusu olmak şerefini kazanmıştır. 

C.H.P.'nin, yeniden iktidara geldiğinde; genellikle 
kültür ve halk eğitimi alanlarında, özellikle güzel sanat
lar alanında, yapacağı hizmetler aşağıda belirtilmektedir: 

0 C.H.P., toplumun kültürel kalkınmasını, güzel sa
natların gelişmesini ve halka yayılmasını örgütleyip dü
zenlemek üzere, bir Kültür Bakanlığı kurulması imkân
larını araştıracaktır. 

£ Kültürel kalkınmamız ve sanat çalışmaları için 
gerekli kitap, dergi, nota, plân, çalgı ve filim gibi araç ve 
gereçlerin Türkiye'de sağlanması ve ithali için her türlü 
imkân ve kolaylıklar temin edilecektir. 

£ Gerek Türk filimciliğinin gelişmesi, gerek halkın 
sinema yolu ile eğitilmesi için sanat, kültür ve eğitim fi
limi eri alanında Devlet yapımcı, düzenleyici ve destekle
yici olarak çalışacaktır. 

9 Her türlü kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarının 
en geniş özgürlük içinde yapılıp yayılması sağlanacaktır. 

0 Üniversite merkezi olan şehirlerde şüsel sanatlar 
akademileri kurulmağa başlanacak ve bu akademilerin 
yüksek öğretim kurumları arasında lâyık oldukları yeri 
almalarım sağlayıcı kanun çıkartılacaktır. 

0 Müzik ve sahne sanatlarının gelişmesi için bir mü
zik ve temsil akademisi kurulacak, konservatuvarlarm 
sayısı arttırılacak, yeterli müzik öğretmeni yetiştirilmesi
ne önem verilecektir. 

% Devlet Konservatuvan Tiyatro* Opera ve Bale 
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bölümlerinin gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alınacaktır. 
Bölge tiyatroları kurulması için hazırladığımız kanunu 
çıkaracağız. 

£ özel tiyatro kuruluşları teşvik edilecektir. 
0 Her türlü sanat ve kültür hareketlerini geliştir

mek ve yaymak için bölge kültür merkezleri ve kitaplık
ları kuracağız. 

% Bölge kültür merkezlerinde, müzik kültürünün 
yayılması için diskotekler ve konser salonları açılacak ve 
Silâhlı Kuvvetlerimizin de bu alanındaki imkânlarından 
yararlanılacaktır. 

# Halkevlerinin devrimci birer kültür kuruluşu ola
rak gelişip yayılması teşvik edilecek ve bütçeden destek
lenmeğe devam edilecektir. 

% Türk halk oyunlarını ve halk müziğini geliştir
mek ve bunların derlenip bozulmadan icra edilmesini sağ
almak için bir Türk halk oyunları ve halk müziği ensti
tüsü kurulacaktır. 

% Türk el sanatlarının gelişmesi bakımından, eski 
el sanatlarımızın bugün yapılabilecek çeşitlerinin derlen
mesi ve öğretilmesi için G^CTK li incelemeleri ve yayınları 
yapmak ve bunların satışım kolaylaştırmak üzere bir 
Türk el sanatları enstitüsü kurulacaktır. 

% Devlet resim ve heykel sergilerinin ve her türlü 
güzel sanat sergilerinin bütün yurtta açılması sağlana
cak; resim ve heykel galerileri çoğaltılacaktır. 

# Müzik, sahne sanatları, resim, heykel, ve edebiyat 
alanlarında istidat veya başarı gösterenler tekvik edile
cek, bu alanlarda yarışmalar açılarak, başrılı sanatçıla
ra ve edebiyatçılara kültür ve sanat ödülleri verilmesi 
sağlanacaktır. 

# Eski eserlerimiz, bütün insanlığın faydalanacağı 
'̂ SJ'MiÜa. - VÖ gezi „jtö&6Fi- halinde, .korunacak ve değerleri 
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azaltılmadan restore edilecektir. 
# Müzelerimizi geliştirmek için C.H.P. iktidarının 

hazırladığı Eski Eserler ve Müzeler Kanunu çıkarılacaktır. 
# Kadın, erkek, bütün yurttaşların çalışma gücünü 

arttırmak, yaşama düzeyini yükseltmek, mülî ve insanî 
erdemlerini geliştirmek, yurttaşlarda demokratik anlayış 
ve davranışı daha yaygın ve köklü hale getirmek ve top
lum kalkınması yöntemlerini öğretmek üzere, halk eği
timine yurt ölçüsünde hız verilecektir. 

O Gezici köy kurslarıyla ve başka yollarla kadınları
mızın eğitimine özel bir önem verilecektir. Kadının gele
cek kuşakları yetiştirme ödevini daha iyi yerine getire
bilmesi ve toplum kalkınması çalışmalarında kendisine 
düşen görevi yapabilmesi, halk eğitiminin başlıca amaç
larından biri olacaktır. 

GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI 

# C.H.P., gençlikle ilgili dâvalarımızın bir arada ele 
laınması için, spor işleriyle görevli Devlet Bakanlığım 
bir Gençlik ve Spor Bakanlığı haline getirmek imkânla
rını inceleyecektir. Bu Bakanlığın, özellikle gençlerimizin 
toplum kalkınmasına katılmalarını örgütlemek ve bu amaç
la gençlerimizin tatillerini ve başka boş vakitlerini kıy
metlendirmek görevini yerine getirmesi üzerinde duraca
ğız. 

£ İzciliği, toplum kalkınmasında faydalanılacak şe
kilde yeniden ele alıp geliştireceğiz. 

# İlkokul çocuklarını tatil aylarında sokaktan kur
tarmak için, öğretmen gözetimi altında çalışacak çeşitli 
çocuk kulüpleri kuracağız. 

# Yüksek -öğretim-v» -orta ö^wtya genliği: için ̂ ok 
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sayıda tatil kampları kurmak amacımızdır. 
% Üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin öğretim 

vakitleri dışında hayatlarını kazanabilmeleri için i§ bul
malarına yardım edilecektir. 

0 Spor işlerimizin, yeniden ele alınması ve örgütlen
mesi zorunluğuna inanıyoruz, özellikle millî sporlarımı
zın ve en başta güreşin memleketimizi milletlerarası alan
da en üstün düzeye çıkaracak şekilde geliştirilmesini amaç 
biliriz. 

# Amatör sporculuğu, öğretimin ilk kademelerinden 
başlayarak teşvik etmek için gerekli tedbirleri alacağız. 

+ Spor tesislerini plân ve programlara göre tamam
layacağız. 

% Yüksek öğretim gençliğine emniyetli okuma imkâ
nı sağlayan Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Kanunu
nun gerektirdiği fonları arttıracak ve bu fonlardan daha 
çok öğrencinin faydalanmasını sağlayacağız. 

£ öğrenci yurtlarının siteler halinde tam kuruluşlu 
olarak yapılmasını öngörmekteyiz. 

% öğrenimlerine başarı ile devam eden üniversite 
öğrencilerinden bir kısmının mevzuatımızda öngörülme
miş belirli hallerde askerlik mükellefiyeti ile ilgili olarak 
karşılaştıkları zorlukları önliyeceğiz. 

VİCDAN VE DİN HÜRRİYETİ 

Vicdan ve Din Hürriyeti, CH.P.'nin tanıdığı ve sa
vunduğu ana ilkelerden biridir. Gerçekten C.H.P., prog
ramının 6. maddesinde, vicdan hürriyeti, "tabii hak" ola
rak tanınmakta ve vatandaşların dinî inanç ve ibadetleri
ne kanşılmıyacağı açıkça beyan edilmektedir. Dinin Dev
let işlerinden ayrı tutulmasını ve hele siyasete $let .edil
memesini isteyen Lâiklik ilkemiz, inanç, ve din^güriüğu-v 

m 



ne karşı saygının en yüksek ifadesini teşkil etmektedir. 
Bu görüş, bugünkü Anayasa'mızın 19. maddesinde de yer 
almış bulunuyor. 

Gerçekler böyle iken başarısızlığa düşen her iktidar, 
seçimlere sağlam bir programla giremeyen her parti, din 
duygularını C.H.P., aleyhine sömürmek yoluna baş vur
maktadır. Bunun boş bir gayret olduğu çoktan sabit ol
muş ve ayrıca, C.H.P. nin başlıca sorumluluğu altında ge
çen son iktidarı süresi içindeki icraatı, partimiz aleyhi
ne din sömürücülüğünü büsbütün etkisiz hâle getirmiştir. 
Nitekim, C.H.P. iktidarı süresince, din hizmetlerinde bu
lunanların yaşama seviyeleri yükseltilmiş, yetiştirme ve 
olgunlaştırma kursları ile bilgileri geliştirilmiş, din görevli 
lerinin kadroları genişletilmiş, vakıflar ve diyanet işleri 
bütçeleri arttırılmış, bugün yürürlükte olan Diyanet İş
leri Başkanlığı Teşkilât Kanunu hazırlanarak B.M.M.Mec-
lisine sunulmuş ve bu müessesenin maddî ve manevî var
lığı kuvvetlendirilmiştir. Bu kanun ile Diyanet İşleri Baş
kanlığı halkımızın dinî ihtiyaçlarını daha yeterli 
olarak karşılayacak surette teşkilâtlandırılmış, bütün din 
görevlileri daha itibarlı ve daha refahlı bir hayata kavuş 
turulmuş, ibadet yerlerinin daha iyi yönetilmesi, din ala
nında ilmî incelemeler ve araştırmalar yapılarak ve dinî 
esesrler telif ve tercüme edilerek din konusunda topulmun 
aydınlatılması gibi halkımızın çeşitli manevî ihtiyaçları 
nm karşılanması yolunda geniş imkânlar sağlanmıştır. 
Bütün bu hizmetler, C.H.P.'nin lâiklik ve din hürriyeti il
keleri karşısında samimiyet ve dürüstlüğünü bütün va
tandaşlar gözünde meydana koymuştur. 

0 C.H.P.'nin dini devlet ve siyaset işlerinin dışında tu
tan ve vicdan ve din özgürlüğüne üstün bir saygı gösteren 
anlayışı, bundan sonra da Partimizin yolunu aydınlatacak 
ve bu alandaki hizmetlerini çoğaltacaktır. 
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KONUT, ARSA VE GECEKONDU POLİTİKASI 

0 C.H.P., her Türk ailesinin medeni ve sıhhî 
şartlara sahip bir konutta oturmasını, sosyal devletin 
belli başlı gereklerinden sayar. Bu amaca varmak için 
sistemli çalışmalar yapacağız. 

0 Şehirlerin gelişmesinde şehir plânlaması esaslarını 
uygulayacağız. 

% Arsa spekülâsyonunu önleyici tedbirler alacağız. 
9 önce Devletin, Mahalli idarelerin ve Vakıfların 

elindeki arsalardan yerleşme alanı olarak ayrılanlar ele alı 
nacaktır. Bu arsalar yetmediği veya zorunluk bulunduğu 
takdirde, şehir gelişme bölgelerine düşen arsalar, sonra
dan spekülatif değer artışlarının ortaya çıkması beklen
meksizin, kamulaştırıîacak; ve bu yerleşme bölgeleri par
sellenerek yol, su, elektrik, kanalizasyon, P.T.T., park, 
okul, karakol ve cami gibi tesis ihtiyaçları önceden plân-
laştırılacaktır. 

£ îşçi, esnaf ve memurların, genellikle bütün vatan
daşların sosyal konutlarını bizzat yaptırmak üzere, yapı-
kooperatifleri halinde örgütlenmeleri ve bu kooperatifle
rin uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkânlarından fayda-
landırırlmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. İktidarı
mız zamanında hazırlanıp kanunlaşan Kat Mülkiyeti Ka
nununun bu konuda olumlu etkileri olacaktır. 

Sosyal konut yapanlara, ve özellikle yapı koopera
tiflerine plân ve proje yardımlarının yanı sıra, ucuz ve 
standart yapı malzemesi sağlanmasına çalışılacaktır. 

£ Gecekonduların su ve yol gibi ihtiyaçları için ilk 
defa devlet bütçesine ödenek koymuş olan C.H.P., bu gibi 
gecekondu hizmetleri için, Devlet yardımını devam ettire 
çektir. 

# C.H.P. Milletvekillerinin bir teklifi ile gecekondu 
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bölgelerinin belediye hizmetlerinden faydalanması sağlan
mıştır. Bu hizmetler daha yaygın ve yeterli hale getiri 
lecektir. 

0 Başka bazı gecekondu sorunlarının çözülmesi için, 
C.H.P. Milletvekillerince verilip iktidar değişikliği sebe
biyle gerçekleşemiyen iki önemli kanun teklifinin kısa za
manda Meclislerden geçmesi sağlanacaktır. 

0 Gecekondu bölgelerindeki kamu arsaları konut ya
pımına ayrılacaktır. Bu bölgelerde bulunan özel arsalar, 
dan belli bir süre içinde başka bir iktisadî amaca ayrılma
mış olanlar, kamulastınlarak konut yapımına tahsis edi
lecektir. 

Bu arsalar üzerindeki gecekondular yıkümıyacak ve 
bunların sosyal konuta çevrilmesine Öncelik tanınacaktır. 

0 Gecekondu bölgeleri içinde kamuhizmetl erine iliş 
kin tesislerin yapılması için gerekli gecekondu yıkımları 
yahut bu bölgenin d'şmda kaldığı için yıkılması gereken 
gecekonduların yıkımı da, içinde oturanlara uygun bir yer 
gösterilmeden, yapılmayacaktır. 

0 Muhafazaları böykce sağlanan gecekondular sahip
lerinin güven içinde bu gecekondularda oturmaları, gerek 
li kanunî belgeye bağlanacaktır. 

0 Gecekondu alım satımı ve kiralanması, nakil, 
ölüm ve emeklilik gibi zaruret halleri dışında, ya^ak edi
lecek ve "gecekondu, içinde oturan:ndır" ilkesi uygulana
caktır. 

0 Söz konusu bölgeler içinde yerleşmek isteyenlere 
sosyal konut yapmaları için "kendi evini yapana yardım" 
ilkesi içinde gereken kolaylıklar tanınacaktır. 

0 Gecekondu bölgelerine, yol içme suyu, kanalizas
yon, elektrik, otobüs gibi belediye hizmetlerinin girmesi 
ve bu bölgelerin ilkokul, P.T.T. ve karakol gibi kamu hiz
meti .ihtiyaçlarının karşılanması önemle file alınacaktır. 
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GÖÇMENLERLE İLGİLİ TEDBİRLER 

0 C.H.P. Anavatana gelen göçmenlerimizin durumu
nu düzeltmek, özellikle vatanndaşlığa alınma işlemlerini 
kolaylaştırmak ve göçmenler arasındaki kategori farkla
rını kaldırmak için gereken bütün tedbirleri alacaktır. 

0 Göçmenlerin Türkiye'ye gelmeden önceki emekli
lik durumlarının Türkiye'deki hizmetlerine eklenmesi için 
çareler arıyacağız. 

S A Ğ L I K 

Sağlık politikamızdaki temel ilkemiz, plânda olduğu gi
bi, vatandaşı hasta olduktan sonra iyileştirme yerine, 
hastalıktan korumaktır. 

C.H.P. iktidarı süresince bu konuda, kalkınma plânı
nın ilkelerine uygun olarak koruyucu hekimliği ve genel
likle sağlık teşkilâtını yeniden planlamıştır. 

Bu plânın ilk uygulanması pilot bölge olarak seçilen 
Muş ilinde yapılmış ve sağlık ocakları sisteminin Muş ilin
de büyük başarı kazanması üzerine, bu sistemin Kars, Ağ
rı, Van, Bitlis, Hakkâri, Erzurum, Erzincan, Siirt, Urfa, 
Mardin, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Malatya, Adıyaman, 
ve Bingöl illerinde de uygulanmasına girişilmiştir. Böy
lelikle, bu illerde her biri 7 bin nüfusa hitabeden ve bir 
hekim, bir sağlık memuru ve bir ebe - hemşireden ibaret 529 
sağlık ocağı yapılmıştır. 

C.H.P. iktidarı zamanında hastahanelerdeki ve sağ
lık merkezlerindeki yatak sayısında önemli artışlar sağ
lanmıştır. Askerî hastahaneler hariç 1961 de 47.537 olan 
yatak sayısı, 1964 de 12.195 fazlasıyla 59.732 sayışma ulaş
mıştır. 
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Yine C.H.P. iktidarı sırasında, 6 yağına kadar olan 
kimsesiz çocuklar için 11 adet gocuk yurdu açılmış ve 
7 adedinin de 1966 de açılması programlaştınlmıştır. 

C.H.P. iktidarı sırasında, hastahanelerin idaresinde 
çalışacak personeli yetiştirmek için bir Yüksek İdarecilik 
okulu açılmıştır. 

C.H.P. iktidarı sırasında yerli ilâç sanayiini koruyucu 
tedbirler alınmış; özellikle, yerli ilâç sanayiin muhtaç ol
duğu maddeler ithal kotaları arasına alınmış ve yabancı 
markalı ilâçların ithali sadece hayatî önemi haiz olanla
ra inhisar ettirilmiştir. 

Sosyalizasyon bölgelerinde ilâçların parasız verilmesi 
CH.P. iktidarı arasında gerçekleştirilmiştir. 

Nihayet, yine C.H.P. iktidarı sırasında mahrumiyet 
bölgelerinde çalışan sağlık personeline tazminat verilmesi 
için gerekli kanunî tedbirler alınmıştır. 

C.H.P. nin yeniden iktidara geldiğinde alacağı ted
birler aşağıda gösterilmiştir : 

£ Az sayıda vatandaşın faydalanabildiği pahalı bir 
hizmet olan hastahanecilikten önce, evde ve yatakta teda
viyi sağlayan ve küçük topluluklara kadar yayılan bir sağ 
hk teşkilâtı kurulması için yürürlükteki programlara de
vam edilecektir. 

Bu teşkilâtın ilk kademesi sağlık hizmetlerini halkın 
ayağına götüren ve 7,000 nüfusu içine alan sağlık ocak
larıdır. İkinci kademe ise, ortalama 50,000 nüfusu içine 
alan sağlık merkezleri olup bu kademede hastahane, çeşit 
li dispanserler ve koruyucu hekimlik birimleri yer almak 
tadır. Üçüncü kademe sadece idarî görevleri olan 11 Sağ
lık Müdürlükleridir. Dördüncü kademede ise, 16 büyük 
feölge içinde toplanacak büyük bölge hastahaneleri, sağlık 
okulları, bölge laboratuarları ile depo ve tamirhaneler var
dır. 
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# C.H.P.'nin 1950'ye kadar olan iktidarı zamanında 
sıtma, verem ve trahom savaşında büyük bağanlar elde 
edilmişti. Bu hastalıklarla savaş, programa göre devam 
edecektir. Trahom ve cüzzamla savaş için ayrı teşküât 
kurulması amacımızdır. 

% Ana ve çocuk sağlığına ve İşçi sağlığına gereken 
önemi vereceğiz. Sağlık ocakları, doğumevleri ve çocuk 
hakim evleri, ana ve çocuk sağlığının korunmasında yar
dımcı olmak üzere, örgütlenecektir. 

% 1.000 den fazla işçi nüfusu olan şehirlerde özel işçi 
sağlığı dispanserleri kurulmasına devam edeceğiz. 

# Sağlık personelinin eğitimine önemle devam ede
ceğiz. Sağlık personelinin eğitiminde toplum hekimliğine 
daha geniş yer verilecektir. 

0 Memleket dışında çalışan hekimlerimizi yurtta ça
lışır hale getirmek için, gerekli tedbirleri alacağız. 

# Çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde toplum 
kalkınması metotlarından faydalanmak zorunluğuna ina
nıyoruz. 

£Hastahanelerde yatak vasisinin arttınlmasına de
vam edeceğiz, özel sektörün hastahane kurmasını teşvik 
edeceğiz. 

0 Kamu hastahanelerinin döner sermayeli kurumlar 
haline getirilmesi amacımızdır. 

0 İlaç sanayiinde yerli firmaları teşvik tedbirlerini 
almağa devam edeceğiz. İlâç kontrol hizmetleri kuvvetlen 
dirilecek ve ilâç sanayiinde ruhsatlann kötüye kullanılma
sı önlenecektir. İlâç fiatlan. konusunda Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının denetleme yetkileri titizlikle kulla
nılacaktır. 

% Kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç yaşlı ihti
yarlarla yakından ilgilenmek için sosyal yardım kurumla
rım kuvvetlendirmek karanndayız. Rehabilitasyon konu* 



su üzerine dikkatle eğilmeğe devam edeceğiz. 
% Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının bir gereği 

olarak C.H.P. iktidannca hazırlanan Nüfus Plânlaması 
Kanunu bugün yürürlüktedir. Bu kanunu, ana - çocuk 
sağlığı bakımından olduğu gibi, iktisadî kalkınmada nü
fus baskısının önlenmesi bakımından da önemli sayıyor 
ruz. 

İ D A R E 

C.H.P., idarenin temel sorunlarını, personel sorunu,, 
çalışma metodları sorunu ve teşkilât sorunu olarak gör
mektedir. 

C.H.P. iktidarı personel sorununun çözülmesin
de önemli adımlar atmış ve son iktidarı döneminde hazır
lanan devlet memurları kanunu ile devlet personeli sendi
kaları kanunu çıkarılmış ve C.H.P. Mületvekülerince veri 
len bir kanun teklifinin kanunlaşması suretiyle dul ve ye
timlerin emeklüik haklarında sosyal adalet ilkelerine uy
gun artışlar sağlanmıştır. 

Devlet memurları kanunu, memurluk statüsünü yeni 
esaslara başlamakta ve bu statüyü düzenleyen ve birbi
rinden farklı ve karışık hükümler taşıyan kanunları kaldı
rarak yerlerine bir tek kanun koymaktadır. Bu kanun ö-
zellikle, Memur aylıklarının iktisadî şartlara uygun bir 
esneklik kazanmasını sağlamakta, memurların sosyal si
gorta haklarını teminat altına almakta ve memurların 
yetiştirilmesi konusunu düzenlemektedir. 

Devlet personel sendikaları kanunu kamu kesiminde 
memurluk statüsü içinde çalışanların Anayasa gereğince 
sendika kurmak hakkını tanımaktadır. Devlet memurları 
ile idare temsilcilerini biraraya getiren kurullar kurulmuş-
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tur. Personelle ilgili konularda idarenin bu kurulların 
iştişarî mütaleasını isteme zorunluğu konumuştur. Bu 
hükümlerin uygulanması sayesinde, memur-idare ilişkile
rinin daha iyi bir hale gelmesini beklemek mümkündür. 

% Personel konularıyla ilgili olarak, alacağımız ted
birler aşağıda gösterilmiştir : 

— C.H.P. iktidarınca hazırlanan Devlet Memurları 
Kanunu ile Devlet Personeli Sendikaları Kanununun ve
rimli şekilde uygulanmasına önem vereceğiz. Devlet hiz
metinde çalışanları geçim sıkıntısından kurtarmak kara
rındayız. 

— Gene C.H.P. iktidarı zamanında, sosyal adalet il
kelerine uygun olarak hakları genişletilen dul ve yetimle
rin durumlarıyla ve dar gelirli emeklilerin geçim şartla
rıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. 

— Devlet Memurları Kanununum kamu iktisadî te
şebbüsleri memurları ve mahallî idareler memurları için 
çıkarılacak kanunlarla tamamlanmasını âcil bir ihtiyaç 
sayıyoruz. 

— Devlet hizmetinde çalışanların sosyal güvenlikleri 
•sağlanacaktır. 

0 İdarenin çalışma metodları konusunda üzerinde 
durulması gereken başlıca husus partizanlık meselesidir. 

Partizanlığa karşı direnme konusunda devlet me
murlarına kuvvetli dayanaklar vermiş olan Anayasanın 
bu alanda titizlikle uygunlanmasına önem vereceğiz. C.H.P. 
her türlü partizan zihniyetle, geçmişte olduğu gibi, en et
kili şekilde mücadeleye kararlıdır. 

% Zamanın değişen şartları içinde idareye yeni gö
revlerin yüklenmesi tabiidir. Bunun, idarenin bir kısmının 
yükünü çoğaltırken, bir diğer kısmının yükünü hafiflet
mesi ve idare içinde bir dengesizlik yaratması mümkün
dür. Bunu önlemek, idare içinde çalışma metodlarınm de-
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yamlı surette gözden geçirilmesini ve teşkilâtın yeni g ö 
rev ve metotlara kolayca uyabilecek esneklikte olmasını 
gerektirir. Bu amaçla, idare birimlerinde teşkilât ve metot 
şubeleri kurulması konusunu ele alacağız. 

% Devlet araçlarının rasyonel bir şekilde sağlan
ması ve kullanılmasa konusunda plânda öngörülen tedbir
ler alınacaktır. 

0 Personel yetiştirilmesi konusu C.H.P.'nin büyük 
önem vereceği konulardandır. Kamu işlerinin birbirine 
girift hale gelmesi, yüksek idareci kadrosunun bütün ka 
mu hizmetlerinde geniş uzmanlık sahibi olmasını gerektir 
mektedir. Devletin yüksek idare kadrolarına üstün 
vasıflı elemanlar yetiştirmek yolunda tedbirler alınacak
tır. 

0 Devlet personelinin toplum kalkınması ilkelerini 
benimsemesi ve halkla temasta daha başarılı olması 
için, özellikle halkla doğrudan doğruya temas eden me
murların yeterli bir eğitimden geçirilmesi sağlanacak
tır. 

0 Kamu hizmetlerinin mümkün olduğu kadar halkuı 
ayağına götürülmesi, işlerin süratle görülmesi; memurun 
halk hizmetinde olduğunu bilerek halka anlayış ve £üler yüz 
göstermesi için, her tedbir alınacaktır. Halk ile devlet 
ilişkilerinin karşılıklı itimada dayanması ancak böylelik
le mümkün olabilir. 

0 İdari reformda memur tasfiyesi düşünülmi-
yecek, devlet hizmetindeki insan gücünün en lüzumlu 
olduğu yerlerde kullanılmasına dikkat edilecektir. 

İdari reformda, ilk önce, yetki ve sorumlulukların, 
açık olarak teabit edilmesi, önemlidir. Bu görüşle Merke
zi devlet idaresinin yeniden örgütlenmesi yolunda başla
dığımız çalışmalar tamamlanarak, yetki ve sorumluluk
ların açık olarak teabiti, kuruluş kanunlarının günün ih-
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tiyaçlanna uydurulması sağlanacaktır. 
£ İdarî usulerin modern anlayış içinde İslahına ça

lışılacak ve devlet dairelerinde yeterli arşivler kurulması 
sağlanacaktır. 

% İdarenin çalışma metodlarının ıslahı bakımından 
en önemli konulardan biri de bütçe ve maliye ile ilgili usul 
lerin ıslahıdır. C.H.P. iktidarı zamanında hazırlanan Sa-
yıştay kanunu ile Genel Muhasebe Kanunu tasarıları bu 
bakımlardan hem ucnetimi kuvvetlendirici, hem de mua
meleleri kolaylaştnncı hükümler getirmektedir. Bu 
tasarıların bir an önce çıkarılmasına çalışılacaktır. 

^ İhale usullerinin düzeltilmesi kesin bir zorunluk-
tur. Bu suretle yatırımların çabuklaştırılması sağlanmış 
olacaktır. Bu konuda iktidarımızca sevk edilen tasan da 
en kısa zamanda kanunlaştırılacaktır. 

# İdarenin kendisine verilen görevleri verimli ve 
kanunlara uygun bir şekilde yerine getirebilmesi, iyi ça
lışan bir denetim örgütünün varlığı ile mümkündür. Dene 
tim örgütümüzün festirilmesini ciddi olarak takip ede
ceğiz. 

% Mahallî idarelerimizin malî kaynaklarını kuvvet-
landirerek demokrasinin belli başlı kurumlarından olan 
bu kuruluşların gereği gibi çalışmalan için tedbirler ala
cağız. 

A D A L E T 

C.H.P. iktidan zamanında Anayasamızın yargı konu 
sunda öngördüğü belli başlı bütün kanunlar çıkarılmıştır. 
Bu arada, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu 
ve Danıgtay kanunlarını saymak gerekir. C.H.P. bundan 
başka, kanunsuz olarak tutuklanan veya yakalanan kimse 
lere tazminat verilmesine dair kanunu da çıkarmıştır. 
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C.H.P. hakim ve savcılarla adalet personelinin aylık ve 
ödeneklerinde önemli artışlar sağlayan kanunların getiril
mesinde önayak olmuştur. 

C.H.P., önümüzdeki dönemde adalet işlerimizin ıs
lahının ana dâvalarımızdan biri olarak ele alınması ge
rektiğine inanır. Adalet işlerinde yapılması gereken re
formun başlıca amaçlarından biri, dâvaların uzamasını 
ve sürüncemede kalmasını önleyici tedbirleri almaktır. 
Bundan başka adlî mevzuatımıza daha sosyal bir yön ve
rilmesi gerekmektedir. Nihayet, bazı temel mevzuatımızın 
yeni baştan ele alınması zorunluğu vardır. 

C.H.P.'nin bu amaçlarla alacağı tedbirler şunlardır : 
0 İktidarımız zamanında sevk edilmiş olan Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılacak değişikliklere 
dair kanun tasarısını çıkaracağız. Bu değişiklik saye
sinde, dâvaların artması ve uzaması önlenecek, vatandaş
larımız adalet ihtiyaçlarında huzura ve güvene kavuşacak 
lardır. 

% Ceza dâvalarının uzamaması için gerekli kanunî 
tedbirleri alacağız. 

% Yargıtay Teşkilât Kanunu ile Mahkemeler Teşki
lât Kanununu çıkaracağız. 

# Adlî tıp müessesesinin kuruluş ve işleyişini ıslah 
edeceğiz. 

0 Otlak, yaylak ve kışlaklarla ilgili ihtilâfların ça
buk halledilmesi için gerekli kanunî tedbirleri alacağız. 

£ Hazinenin, orman idaresinin ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin kaybettikleri dâvaları otomatik olarak temyiz 
etmek yolundaki geleneklerini ortadan kaldıracak ve bu 
konuda Bakanhklararası bir danışma usulü kurmak sure 
tiyle, dâvaların vatandaş aleyhine uzamasını önleyeceğiz. 

0 Maddî imkânlardan yoksun vatandaşlarımızın hak 
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^aramalarını kolaylaştırmak için, adlî yardım sistemini iş
ler hale getireceğiz. 

% Nüfus kanununda, nüfus kayıtlarının düzenli bir 
şekilde tutulmasını sağlayan değişiklikleri yapacağız. 

0 Hâkime taraflar arasında uzlaştırma ve barıştırma 
hususunda geniş yetkiler tanıyacağız. 

0 Hazırlık soruşturmasının sürat ve güvenle yürüme 
sini sağlamak için zabıtayı yeterli hale getireceğiz. 

0C.H.P. iktidarı zamanında hazırlanmış olan infaz 
sistemindeki değişiklikler kanunlaşmıştır. C.H.P. bundan 
başka, hükümlünün hürriyeti kısıcı cezalarının yerine 
getirilmesi sırasında aile ve toplum ile olan ilişkilerini, 
ceza evlerindeki davranışlarını ve tahliyeden sonra top
lum içindeki hayatlarını ve özellikle, iş bulmalarını de
vamlı olarak izleyecek ve onlara yardımda bulunmak üzere 
patronaj müessesesini kurmağa çalışacaktır. 

0 Ceza evlerinin sağlık şartlarını iyileştirmeye de
vam edeceğiz. 

% Çocuk Mahkemeleri Kanunu tasarısını çıkaracağız 
ve çocuklar için ayrı ceza evleri kuracağız. 

0 Tutuklu çocukların ve gençlerin diğer tutuklular
dan ayrı bulundurulmasını sağlayacağız. 

£ Bir kamu hizmeti olan Noterlik müessesesini da
ha yeterli denetime tâbi tutacağız. 

£ Hâkim ve savcıların ve adalet personelinin sosyal 
dayanışmasını sağlamak için bir yardımlaşma kurumunun 
kurulmasını destekleyeceğiz. Bu suretle, hâkimler ve sav 
cılar ile adalet personeli için, borçlanma, konut kredisi, 
dinlenme yerleri, çocuklar için burs verilmesi ve yurt ku
rulması gibi sosyal sorunlar çözülmüş olacaktır. 

% C.H.P. iktidarı zamanında îcra ve İflâs Kanunun
da yapılmağı gerekli değişiklikler gerçekleştirilmiş ve yine 
iktidarımızca sevk edilen Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarıl-

121 



mistir. Temel mevzuatımızın ıslahı çalışmalarına ceza hu
kuku alanında da devam etmek kararındayız. 

0 Vakıfların kurulmasını ve işlemesini kolaylaştı-
ran kanunî tedbirleri alacağız. 

4P Hayvan yetiştiriciliği bakımından büyük önemi 
olan hayvan rehni konusunu, iktidarımızca hazırlanmış 
olan tüzük esaslarına göre düzenleyeceğiz. 

Q Adlî alandaki idarî personelin ve ceza evleri perso 
nelinin yetiştirilmesi için adalet meslek okulları açılma
sını sağlayacağız. 

0 Kanun metinlerinin kanun yapma tekniğine uygun 
şekilde çıkması, kanunlar arasında çelişme olmaması, ka
nunların çoğalmaması çarelerini arayacağız. 

M İ L L İ S A V U N M A 

C.H.P. Türk Silâhlı Kuvvetlerini yurdun bağımsızlığı
nın, millî varlığımızın ve Cumhuriyetimizin teminatı sa
yar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, bütün idare gibi, sadece 
Türk vatanının ve Cumhuriyetinin yüce menfaatlerini göze 
ten siyaset dışı bir varlık olması C.H.P.'nin kuruluşundan 
beri başarı ile takip ettiği bir ilkedir. 

C.H.P. iktidarı zamanında, silâhlı kuvvetlerimizi il
gilendiren pek çok önemli sorunlar kanunî çözüm şekille 
rine bağlanmıştır. Bu arada, Askerî yargının Anayasa hü
kümlerine göre yenide» örgütlenmesine ve askerî disip
lin mahkemelerinin yeni Anayasa hükümlerine göre ku
rulmasına dair kanunlar C.H.P. iktidannca çıkarılmıştır. 

Bunun gibi, Millî Güvenlik Kurulunun yeni Anayasa 
hükümlerine göre kurulmasına ilişkin kanun da iktidarı
mızca çıkarılmıştır. 

Yine C.H.P. iktidarı döneminde Silâhlı Kuvvetlerimi-
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zin yakacak ihtiyaçlarının giderilmesi, yeni bir kanunisi 
yeni esaslara bağlanmıştır. İktidarımızca hazırlanan v e 
Silâhlı Kuvvetlerin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını 
yeni esaslara göre düzenleyen tasan da Millet Meclisi 
gündemine alınmıştır. 

Yine iktidarımız sırasında Uçuş Hizmetleri Tazminat 
Kanunu ile Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adamlara taz
minat verilmesine dair Kanun da çıkarılmıştır. 

Bundan böyle ele alacağımız başlıca konular aşağı
da gösterilmiştir : 

+ İktidarımız tarafından hazırlanmış olup halen 
Cumhuriyet Senatosunda bulunan Silâhlı Kuvvetle Perso
nel Kanununun bir an önce çıkarılmasına çalışacağız. 

0 Askerî garnizonların medenî ihtiyaçlarını karşıla
yacak hale getirilmesi yolundaki çalışmalara devam ede
ceğiz. 

# Assubaylarımızın maddî ve manevî durumları üze
rine önemle eğileceğiz. 

£ Silâhlı Kuvvetlerimizi, uzun süreli personel ve 
teknik personel bakımından kuvvetlendirmek başlıca ama
cımızdır. 

0 Milletlerarası politikanın içinde bulunduğu şartlar,. 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, millî hedefleri daha çok dik
kate alan bir tarzda yeniden örgütlenmesini mümkün ve 
zorunlu kılmaktadır. Bu örgütlenmenin, içinde bulunduğu
muz Batı ittifak sisteminin gereklerini bir tarafa bırak
maksızın,, her şeyden önce Türk politikasını» millî hedef 
lerini destekleyici bir nitelikte olması gerekir. Bu sebeple 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin büyük hareket kabiliyetine sa
hip vurucu bir kuvvet olarak eğitilmesi ve örgütlenmesi 
temel amacımızdır. Bu amaçla: 

— Kara Kuvvetlerimizi en modem silâh ve araçlarl» 

donatacağız ve gerilla, paraşütçü ve deniz piyadesi birlik
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Herinin genişletilmesine önemle devam edeceğiz. 
— Deniz Kuvvetlerimizin millî hedeflerimizi destek

leyici âzami güce kavuşması için gerekli tipte savaş ge
milerine sahip kılınmasına çalışacağız. 

— Hava Kuvvetlerimizin en modern uçak ve arac
ılarla donatılmasına önem vereceğiz. 

0 Türk Silâhlı Kuvvetlerinin lojistik ihtiyaçlarının 
daha emniyetli şekilde karşılanmasını sağlamak da, belli 
başlı amaçlarımızdan olmağa devam edecektir. 

% Millî savunma ihtiyaçlarının gerekli kıldığı en
düstrileri geliştireceğiz. 

D I Ş P O L İ T İ K A 

"Temel İlkeler ve Hizmetler 

% C.H.P., Cumhuriyetin dış politikasının temel ilke
lerini koymuş ve büyük başarı ile uygulamış olan partidir. 

Atatürk'ün belirttiği ve yeni Anayasamızda da yer 
alan "Yurtta Sulh! Cihanda Sulh!" kuralı, C.H.P.'nin dış 
politikasının temelidir. 

Dış politika alanında C.H.P.'nin hizmetleri büyük 
tür. Lozan Barış Antlaşması, Boğazlar rejiminin millî 
amaçlarımıza uygun şekilde çözümünü, Hatay'ın Anavata
na katılması, memleketin İkinci Dünya Savaşının dışında 
tutulması ve İkinci Dünya Savaşını hemen takibeden yıl
larda milletlerarası komünizmin saldırı niyet ve teşebbüs
lerine karşı durulması, bu başarılarrn başlıcalarıdır. 

% C.H.P., dış politikayı, sorumsuz polemiklerin ve 
iç politika yatırımlarının bir vasıtası olarak görmez. C.H.P. 
bu amaçla, iktidarda iken, dış politika konusunda muha
lefetle en geniş bir anlayış içinde bulunmak üzere kendi
sine düşen çabaları sarf etmiş; muhalefette iken de 
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• kendisi iktidarda bulunduğu sırada muhalif partilerden 
hiçbir suretle görmediği - ağırbaşlılık ile, hükümeti uya
rıcı faaliyetinin yanısıra, Türk diplomasisini milletlerarası 
teşebbüslerinde başarılı kılmak için elinden gelen hiçbir 
gayreti esirgememiştir. Diğer siyasî partiler aynı olgun
luğu göstermeseler dahi, C.H.P.'nin dış politika alanında
ki bu temel anlayışı devam edecektir. 

Birleşmiş Milletler Anıtlaşması 

# C.H.P.'nin dış politikası, milletlerarası hukuka, 
saygı ve devletlerarası ihtilâfların barış yolu ile çözülme
si ilkelerine dayanır. Bu sebeple, C.H.P., Birleşik Mil
letler Andlaşmasına ve Teşkilâtına bütün samimiyetiyle 
bağlıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının her alanda kuv
vetlenmesine çalışmak temel amaçlarımızdandır. 

# C.H.P., NATO ve CENTO'nun teşkil ettiği Batı 
İttifak Sisteminin Türkiye'nin yüksek menfaatlerine uy
gun düştüğü inancındadır. 

Bu İttifak sistemi, ittifaka dahil devletlerin eşitliği 
ilkesine ve dünyamızın herhangi bir bölgesindeki politika
larında ve hareketlerinde diğerlerine önceden danışma 
yükümüne dayanır. 

Haysiyetli Ve Şahsiyetli Dış Politika 

% C.H.P., dahil olduğu ittifak sistemi içinde kendi 
millî menfaatlerimizin gerektirdiği haysiyetli ve şahsiyet
li politikayı tam bir azimle takibetmek kararındadır. 

Bu anlayışa uygun olarak, Batı ittifak sistemi içinde, 
Türk yargı organlarının yetkisini eşitlik ilkesine aykırı 
bir biçimde sınırlayan bazı anlaşmaların değiştirilmesi 
yolundaki gayretlerimizi sonuçlandıracağız. 

Silâhlanma, Dostluk Ve İyi Komşuluk Politikası 

% NATO ve CENTO'nun sadece savunma ve korun-
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are andlaşması olduğunu ve bu amaçlardan başka hiçbir 
amaca hizmet edemeyeceğimi bir kere daha belirtmek 
»teriz. 

Bu sebepledir ki, C.H.P., etkili bir milletlerarası de
netim sistemline bağlı ^ilâlısuflanmamn gerçekleşmesi 
için yapılmakta olan her çeşit faaliyete iyiniyetle katıl
mak ve bu faaliyetleri desteklemek kararındadır. 

Yine bu sebepledir ki, C.H.P., Batı İttifak sisteminin 
dışında bulunan devletlerle dostluk ve iyi komşuluk iliş-
IHerinin geliştirilmesini önemle izleyecektir. Aynı ittifak 
-sistemine dahil dost devletlerin temel anlayışı da zaten 
Utt yoldadır. 

Sovyetler Birliği İle İlişkiler 

C.H.P., Batı ittifak sisteminin dışında bulunan dev
letlerle dostluk ve iyi komşuluk ilkesine uyarak, Kuzey 
komşumuz Sovyetler Birliği ile kendi iktidarı zamanında 
yeniden kurulmasına imkân bulunan dostluk ve iyi komşu
luk ilişkilerini yurdumuzun güvenliği ve milltlerarası 
alanda yüksek menfaatlerimizin korunması bakımından 
güzel bir başlangıç olarak kabul eder. Bunu mümkün kıla
cak ilkenin, devletlerin birbirlerinin iç işlerine ve rejimle
rine karışmamaları ilkesi olduğuna kesin inancımız devam 
etmektedir. 

Bu vesile ile şunu da belirtmekte fayda görürüz: 
C E P . iktidarının bu politikası zamanın muhalefet parti
lerince sorumsuz bir istismara konu yapılmıştı. Bugün bu 
partilerin ve özellikle bunların başhcasınm, C.H.P. ikti
darı zamanında bu konuda alınmış tedbir ve kararlara ol
duğu gibi devam etmek ve hattâ bu politikayı ekonomik 
alanda yeni tedbirlerle geliştirmek yolunda olmalarından 
memnunluk duymaktayız. 

Şunu da belirtmek isteriz ki, geçmiş polemikleri ya-
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paiarın şimdi takip ettikleri politika' bu polemiklerle tam 
bir çelişme halindedir. Türk milleti elbetteki buna tesbit 
etmesini bilecektir. 

C.H.P., Sovyetler Birliği ile kurmuş olduğumuz iliş
kilerin, Balkanlar ve Orta Avrupa'deki üişkilerimizde de 
olumlu etkileri olduğunu görmektedir. Bu gelişmeleri de 
Önemle izliyeceğiz. 

Asya, Afrika ve Lâtin Amerika Devletleri 

% C.H.P., Asya, Afrika ve Lâtin Amerika'da az ge
lişmiş ülkelerle sıkı ilişkiler kurmak gereğine inanmakta
dır. Cumhuriyet Türkiyesi'nin sömürgeciliğe karşı ük ba
şarılı savaşı vermiş ülke olması ve az gelişmiş memleket
lerin iktisadî ve sosyal sorunlarının çoğu ile ortaklığımız 
bulunması; milletlerarası işbirliği ve anlayışın gelişmesin
de, bu ülkelerle daha sıkı ilişkiler kurmak suretiyle Tür
kiye'ye bazı özel imkânlar vermektedir. Milletlerarası 
iktisadî ve sosyal konuların yürütülmesinde ortak çıkar
larımız olan bu memleketlerle daha sıkı bir işbirliği kur
malıyız. Bundan başka, diplomasimizin, sömürgeciliğe 
karşı savaşan milletlere daha olumlu biçimde destek ol
ması gerektiğine inanıyoruz. 

Batı Avrupa 

0 Türkiye, coğrafî mevkii bakımından iki büyük 
bölge ile ilgilidir. Bu bölgelerin başında Batı Avrupa gelir. 

C.H.P., Batı Avrupa'nın ortak uygarlık ideallerini 
temsil eden Avrupa Konseyinin bütün çalışmalarının 
mümkün olan en geniş ölçüde desteklenmesi gerektiğine 
inanır. C.H.P., Avrupa Konseyinin Birleşmiş Milletler 
Andlaşması çerçevesi içinde bölgesel bir andlaşma niteli
ğini kazanmasına büyük önem vermektedir. 

C.H.P., Avrupa Konseyine girmemizi sağlamış oldu-
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ğu gibi, milletlerarası dayanışma, anlayış ve iktisadî işbir
liği alanlarında yeni ufuklar açan Avrupa Ortak Pazarına 
Türkiye'nin ortak olmasını sağlayan andlaşmanın da ger
çekleştirilmesi şerefini taşır. Bu sebeple, Ortak Pazarla-
olan ilişkilerimizin, kendi siyasî ve iktisadî özelliklerimiz: 
gözden kaçırılmadan, dikkatle geliştirilmesine önem ver
mekteyiz. İktisadî işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı ve üyesi 
olduğumuz diğer milletlerarası kuruluşlar içindeki çalış
malarımıza da önem vermeğe devam edeceğiz. 

Ortadoğu 

% Türkiye'nin özellikle ilgilendiği diğer bölge Orta-
doğudur. Bu bölgede Iran ve Pakistan'la iktidarımız sıra
sında kurulan bölgesel işbirliği, geniş bir istikbale açık 
görünmektedir. Bu konudaki çabaları yakından destekle
yeceğiz. 

Türkiye'nin Ortadoğu politikasında gütmesi gereken 
temel ilke, herşeyden önce bu bölgede kendi güvenliğini 
sağlamak ve genel barışın muhafazasına hizmet etmektir. 
Bu esaslar içerisinde, Ortadoğu'daki bütün devletlerle ve 
özellikle, çeşitli tarihî bağlarla bağlı olduğumuz Arap Dev
letleri ile dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin geliştiril
mesine büyük önem veririz. 

Kıbrıs 

0 Türkiye'nin bugün karşılaştığı en önemli dış konu 
Kıbrıs meselesidir. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk Cemaatinin 
hak ve çıkarlarının korunmasında, Zürich ve Londra An
laşmalarına dayanan Lefkoşe Anlaşmaları esastır. Bu an
laşmaların tek taraflı olarak Kıbrıs Rum İdaresince de-
ğiştirilemiyeceğini ve bunların yürürlükte olduğunu müt
tefik, dost v ekomşu bütün devletlere tanıtmakta C.H.P. 
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iktidarı başarı sağlamıştır. 

C.H.P. iktidarının Kıbns konusunda kazandığı diğer 
büyük basan, Sovyetler Birliğinin Kıbrıs'ın Yunanistan-
la birleşmesine karşı olduğunu ve Türk cemaatinin ayn 
bir cemaat olarak varlığım teminat altına alan bir devlet 
şekline taraftar bulunduğunu açıkça ilân etmesinin sağ
lanması olmuştur. Sovyetler Birliği bu arada, yâni iktida
rımız zamanında, böyle bir devlet şeklinin federal bir 
devlet olabileceği fikrini olumlu bir fikir olarak karşıladı
ğını da belirtmiştir. 

C.H.P. iktidannm sağladığı bu büyük basan, Kıb
rıs'la ilgili anlaşmalardan doğan haklanmışsın kullanılma
sı uğrunda yaptığımız teşebbüsleri önlemek îçin bu teşeb
büslerin karşısına Sovyet tehdidini ileri sürerek çıkanla 
rın, bu delile başvurmak imkârrr.; artık ortadan kaldır
mıştır. 

Yine bu büyük baharı saycriııdc, tarafsız memleket
ler, Kıbrıs dâvamıza ço 1. ~-~ıhs. olumlu bir anlayış göster
meğe başlamışlar ve .••"'•<r; î-^lletler'de durumumuz 
önemli bir gelişme kayaeu» iştir. 

C.H.P., Kıbrıs meselsinin Türk mnfaatine uygun 
bir şekilde çözülmesi için, ana hatlarını yukarıda belirtti
ğimiz politikanın samimiyet ve kararlılıkla uygulanması
na devam edilmesi zaruretine inanır. 
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C.H.P., 1965 Milletvekili Genel Seçimlerinde çoğun
luğu aldığı takdirde, bu seçim bildirgesinde yer alan po
litikayı güdecek ve burada verdiği sözleri, dört yıllık dö
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