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Madde K o n u l a r Sayfa 
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B Ö L Ü M I 

GENEL PRENSİPLER 

— A — 

TEMEL GÖRÜŞ VE GAYE 

Temel Görüş ve Gaye : 

M A D D E 1 — Devlet idaresinde Millet iradesini 
hâkim kılma mücadelesi siyasî tarihimizin en açık 
özelliğidir. 

B u is t ikâmette en önemli merhaleyi teşkil eden 
Millî Mücadelemizin ve onun neticesi olarak Ata
türk 'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temelinde, Mille
tin sadece kendi gücüne inanma ve bir şahsın veya 
bir zümrenin değil, kendi eseri olan Devletin vatan
daşı olma gayesi vardır . 

Türk Milletinin tefekkür ve temayüllerine daya
nan Demokrasinin, geniş ve ileri bir anlayışla gerçek
leşmesini, genel siyasetin Demokratik görüş ve zih
niyetle, Milletimizin refah ve mutluluğu için yürütül
mesini gaye edinen 1946 hareketi, siyasî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel ileri atılış devresinin çıkış nokta
sıdır. Bunun içindir k i , bu devrenin bü tün rıih ve 
manasıyla hayatiyetini daima muhafaza etmesi «Tür-
kiyenin muasır medeniyet» seviyesine kavuşmasının 
önde gelen şartıdır . 
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B u tarihi gerçeklerden dolayıdır k i , bugün içinde 
bulunduğumuz Demokratik Anayasa nizâmı hiç bir 
şahsın, hiç bir zümrenin izni, müsaadesi , himmeti 
ve özellikle şahsında mündemiç kabiliyetlerinin ne
ticesi değildir. B u eserin hakiki ve tek sahibi büyük 
Türk Milletidir . 

Temel insan hak, hürriyet , şeref ve haysiyetine 
dayanan Demokrasinin, bü tün icap ve müessesee-
riyle uygulandığı zaman Milletlerin kalkınma, refah 
ve mut luluğunda harikulade neticeler sağladığı bir 
gerçektir. 

Memleketin idaresine ve yükselmesine taallûk 
eden belli fikirlerin hayata uygulanmasıyla i lgi l i faa
liyetlerin tümü demek olan Poitika için, zaman za
man görülen hile, desise ve tertip yerine insan sev
gisi, ahlâk ve fazilet zeminini tesis, bu gerçeğe ulaş
manın ve memleketimizde Demokrasi üzerindeki tar
tışmaları önlemenin başlıca yoludur. 

Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bir bü tün ol
duğuna inanma, ıslahatçılık, medeniyetçilik, miliyet-
çiik, manevî değerlere saygı, sosyal ve ekonomik 
haklan ve sosyal adaleti gerçekleştirme, topyekûn 
kalkınmayı sağlayacak başlıca esaslardır . 

Millî tarih şuuruna ve tarihin akışı içinde deği
şen ve gelişen dünyamızın gerçek şart larına, insan
lığın kendini yüceltici aslî temayül ve ist idatlarına 
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uyan bir dünya görüşüne sahip olmak suretiyle me
denî alemdeki yerimizi bü tün manasıyla almamız 
gerekir. 

B u inançlarla Refah, Huzur, Hizmet ve Barış Dev
letini bütün vasıflarıyla tahakkuk ettirme hedefine 
yönelmek millî bir vazifedir. 

B u temel fikir ve görüşlerle doğan ve varlığını bu 
temel fikir ve görüşlerde bulan Partimiz, kanunla
rın, Tüzüğünün hükümler i dairesinde çalışmak ve 
Programındaki esasları gerçekleştirmek gayesiyle, 
Büyük Türk Milletinin hizmetindedir. 

Millî Hâkimiyet, Cumhuriyet: 

M A D D E 2 — Millî varlığımızın temeli olan Millî 
Hâkimiyet esaslarının ve devlet şekli olarak Cumhu
riyetin vazgeçilmezliğine inanıyoruz. Millî Hâkimi
yet, millî iradenin tezahürüdür . 

Demokratik Rejim ve Demokrasi Prensibi: 

M A D D E 3 — Türk Millet inin siyasî olgunluğuna 
inanan Partimiz, demokratik rejimi insanlık şeref 
ve haysiyetine, millî karakter ve menfaatımıza en uy
gun idare şekli olarak kabul eder. Demokrasiyi, mil
letin, millet için millet tarafından idaresi şeklinde 
anlıyoruz. 
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Millet i devlet kudretinin yegâne meşru kaynağı 
olarak gören Partimiz, hukukun üstünlüğünü, h ü r 
seçimi, sonuçlarına samimi bir saygıyı ve partiler 
arası i y i münasebetler i demokratik rejimin tabii 
icapları olarak kabul eder. 

Demokratik idarenin daima yaşayacağına dair 
olan inancı, O'nun varlığı kadar önemli sayan Parti
miz, bu inancının memleketimizde tam ve kâmil mâ
nas ında yerleşmesi için her türlü gayreti gösterme
yi görev bil ir . 

— B — 

ANAYASA İSLÂHATI 

Anayasa Islahatı, Anayasa Nizâmı, Kamın önünde 
Eşitl ik: 

M A D D E 4 — Uygulamanın ortaya koyduğu ak
saklıkları, prensiplerine ve hedeflerine halel gelme
den giderebilmek için ciddî bir araş t ı rmanın ve tec
rübenin ışığı alt ında, Anayasa ıslahatını zaruri gör
mekteyiz. 

Anayasanın ve sağladığı nizâmın muktedir, mü
essir ve müs tekar bir idare i le korunabileceğine kani-
yiz. Hürriyetlerin böyle bir idarede suiistimal edile-
miyeceğine inanıyoruz. Demokratik Anayasa nizâmı
na aykırı olan her türlü akım ve hareketlerle mü
essir bir şekilde mücadeleyi görev biliyoruz. 
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Devletin insan hak, hürriyet , şeref ve haysiyeti
ni koruma hususundaki görevini yerine getirmesi ya
nında, halkın da devletini sevmesini ve O n u n gücüne 
güvenmesini nizâmın korunmas ında başlıca unsur 
olarak görüyoruz. Devlet gücünü Millet in refah ve 
mutluluğu için adalet, fazilet ve kanun ölçüleri için
de kullanan idareyi Demokratik Anayasa Nizâmının 
icabı sayıyoruz. 

Hürriyetle otorite aras ında kurulmasını lüzumlu 
bulduğumuz dengeyi, değerler anarşisini önleyici ted
bir olarak kabul ediyoruz. Kanunlar ın mutlaka ve 
herkese uygulanacağının va tandaş şuur ve vicdanın
da yerleştirilmesi lüzumuna kaniyiz. 

Kanun önünde eşitliği, Anayasa Nizâmımn öngör
düğü Hukuk Devletinin gereği olarak kabul ediyor; 
böyle b i r nizamda her hangi bir şahsın veya zümre
nin bir imtiyaza sahip olamıyacağına inanıyoruz. B u 
görüşün ve esasın ışığı al t ında geçmişte vuku bulan 
siyasî olaylar dolayısile bu olayların içinde bulun
muş olan şahısların, seçilme hakkı gibi bazı haklar
dan mahrum bırakı lmalar ını modern hukuk devleti
nin genel prensiplerine ve kanun karşıs ında eşitlik 
prensibine aykırı buluyor ve mevzuatımızda mevcut 
bu ist ikâmetteki hükümler in kaldırı lması zaruretine 
inanıyoruz. 
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— c — 
HUKUK DEVLETİ 

Hukuk Devleti: 

M A D D E 5 — Demokratik rejimin gereği olan hu
kukun üstünlüğü prensibini kabul eden, bu esasa 
her türlü tasarrufunda uyan ve bu anlayışla, insana 
değer veren ve vatandaşın hizmetinde bulunan dev
lete Hukuk Devleti diyoruz. 

Hukuk Devletinin varlığı için Anayasanın bü tün 
icap ve müesseseleriyle uygulanması gereğine inanı
yoruz. B u esasın tabiî bir sonucu olarak Devletin ta
sarruflarına karşı temel hak ve hürriyetleri koruya
cak müesseselerin kemâliyle işlemesi lüzumuna kani 
bulunuyoruz. 

Hukuk Devletinde İnsan Fikri : 

M A D D E 6 — İnsan sevgisini faziletin kaynağı ola
rak görüyoruz. İnsanı toplumun sadece mutlak bir 
tabii, devlet yetkilerinin yalnızca bir konusu olarak 
değil, hak ve menfaat sahibi, hürr iyet içinde yaşa
yarak tekâmül etmesi için gerekli şart ve imkânlara 
malik müstesna bir varlık olarak kabul ediyoruz. 
O'nun üs tün gücüne inanıyoruz. 
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Vicdan ve Din Hürriyeti, Lâiklik : 

M A D D E 7 — Partimize göre vicdan ve dini inanç 
ve kanaat hürriyeti , diğer hürriyetler gibi, insanların 
tabiî ve mukaddes hakkıdır . 

Lâikliği din aleyhtarlığı; dine saygısızlık ve din
sizlik şeklinde anlamıyoruz. Devletin lâik olması va
tandaşlar ın dinleri ile alâkalarını kesmeleri olmadığı 
gibi, birbirlerine karşı baskıda bulunmalar ı da de
mek değildir. Her vatandaş mensup olduğu dinin ve
cibelerini ifada ve ibâdet şekillerini icrada serbesttir. 

Dinin devlet işlerine müdahale etmemesi ve dinin 
şahsî ve siyasî emellere âlet edilmemesi lüzumuna 
inanıyoruz. 

Milliyetçilik: 

M A D D E 8 — Türk Milliyetçiliğini; 

Milletimize vücut veren değerlerin muhafaza ve 
tekâmülüne hizmet etmek; her tür lü ayrıcılığı red 
ederek, millî bütünlük ve beraberliği sağlamak; Türk 
vatandaşları ve nesilleri arasında tarihimizin yarat
tığı kü l tür ve ülkü birliğine, fazilet ve fedakârlık 
esaslanna dayalı şuurlu bir tesanüdü geliştirmek; 
kendisine, topluma ve toplumun n izâmlanna ve ma
nevî değerlere saygılı iyi vatandaşlar ve nesiller ye
t iş t irmek mânas ında anlıyoruz. 
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Millet imizi ilerletme, geliştirme ve kalkındırma 
gayretlerini millî kül türümüze dayamak lüzumuna 
kaniyiz. 

Millî kül türümüzü, Türk tarihinin karakterine uy
gun ve tarihin akışı is t ikâmetinde muhafaza ve ge
liştirmek için gerekli tedbirlerin alınması inancın
dayız. 

Yabancı ideolojilerin «Kültür» adı al t ında yayıl 
masına karşıyız. Millî kül tür ve karakterimizi ince-
liyecek, geliştirecek ve yayacak resmî bir teşekkülün 
lüzumuna kaniyiz. 

— D — 

HİZMET DEVLETİ 

Hizmet Devleti: 

M A D D E 9 — Devleti sadece emniyet, asayiş, yurt 
savunması, adalet tevzii, diplomatik münasebet ler gi
bi klâsik görevler ile değil, ferdi ve toplumu her ba
kımdan rahata, huzura, refaha ve mut luluğa kavuş
turma görevlerinin de sahibi olarak görüyoruz. 

Devlet, Millet in varlığı ile kaim olduğu cihetle, 
ferdin rahat ı , huzuru, refahı ve mutluluğu için «Mil
letin hizmetinde Devlet» f ikrini benimsiyoruz. 

Devletin şahsiyetine, haysiyetine, hakka, hukuka 
ve kanuna uygun otoritesine ferdin saygılı olmasını, 
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Devletin varlığı ve devamlılığı bakımından, şar t ola
ra/k görüyoruz. 

Kalkınma Görüşümüz: 

M A D D E 10 — Milletimizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel meselelerini bir bü tün olarak gören Parti
miz, Milletçe refaha ve mutluluğa kavuşulması için 
Millete benimseti lmiş plânlı ve hızlı bir kalkınma 
tahakkukunun, ancak sektörler arası önceliklere da
yanan bir kalkınma modeli ile m ü m k ü n olacağına 
inanmaktadır . 

Manevi Kalkınma : 

M A D D E 11 — Toplum maddî ve manevi değer
leriyle bir bü tündür . Manevî değerlerin ortaya koy
duğu güç ve inanç, maddî kalkınmanın en önemli 
unsur lar ından biridir . 

B u sebeple manevî değer ve kabiliyetlere önem 
vermeyi, ilme ve eğit ime dayalı manevî kalkınmayı 
sağlamayı fazilet rejimi olan Demokrasinin icabı ve 
topyekûn kalkınmamızın başlıca yollarından b i r i ola
rak görüyoruz. 

Sosyal Adalet Görüşümüz: 

M A D D E 12 — Partimiz, sosyal adaleti, ekonomik 
değerlerin, toplumun içinde âdil dağılışı, ferdin bü-
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yük ekonomik güçler karşısında ezilmemesi, insanlık 
haysiyetine yaraşır asgari hayat seviyesine ulaşması 
ve istikbâl kaygısından kur tu lması şeklinde anla
maktadır . 

Partimiz, sosyal adaleti yalnız vatandaşın refah 
ve mutluluğu için değil, toplumun geleceği ve demok
ratik rejimin devamlılığı bakımından da teminat ola
rak kabul eder. B u i t ibarladır k i , Partimiz aynı za
manda «Sosyal Adaletin hizmetinde Hukuk ve Hiz
met Devleti» f ikrini benimser. 

— E — 

SEÇİMLER 

Seçimler, Aday Tesbiti Usullerinin Islahı: 

M A D D E 13 — Vatandaşların siyasî tercihlerini en 
iyi şekilde aksettiren ve memleket gerçeklerine uy
gun olan bir seçim sisteminin tatbikini ve bu sebeple 
de mevzuatta gerekli ıslahatın yapılmasını lüzumlu 
buluyoruz. 

B u meyanda, bü tün seçimlerdeki siyasî parti 
adaylarının tesbitinde, demokrasi ve ahlâk kuralla
rına uygun, partiler arası ve parti için münasebetleri 
zedelemiyecek biçimde usullerin uygulanması mak-
sadiyle gerekli kanunî tedbirlerin alınmasını zarurî 
görüyoruz. 
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B Ö L Ü M II 

EKONOMİK KALKINMA 

— A — 

EKONOMİK KALKINMA 

Ekonomik Sistem: 

M A D D E 14 — Bugünün devlet hayat ında idarî 
mekanizma veya siyasî organizasyon ile ekonomik 
politika arasında bir beraberlik hatta bir l ik kurul
muştur . Devletin kuruluşu ve idare şekli ekonomik 
faaliyetlerle çok yakından irtibatlıdır. B u bak ımdan 
Partimiz. ^ftmnVratik rKiypne nygnn ve ferdî tpşph. 
büsü esas alan ve özel teşebbüse ağırlık tanıyan kar-
m a ^ E j F ^ ^ n ^ i ^ politikayı bgnSmaeJodüfidkı v ^ e n " 
nomik hayatın refah seviyesine ulaşmasının, ancak 
ferdin kâr arzusu, teşebbüs gücü ve mülk edinme 
gayreti ile m ü m k ü n olacağına inanmaktayız. Hürri-
yetsiz ve hususî teşebbüse dayanmayan bir toplum
da, devamlı, ist ikrarlı ve yüksek seviyeli istihsal gü
cüne sahip b i r ekonominin mevcut olmayacağı ka-
naatındayız. 

Ekonomik Kalkınma: 

M A D D E 15 — Ekonomik kalkınmanın hürriyet 
içinde, demokratik bir n izâmda ve bir p lân disiplini 
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altında, hızlı ve ist ikrarlı bir şekilde tahakkuk etti
rilmesinin gerektiği inancındayız. Kalkınma için bir 
baskı idaresine ve bir baskılı ekonomiye ihtiyaç yok
tur. Geleceğin ekonomik sisteminin baskı esasına 
değil, hürr iyet esasına yöneleceği inancındayız. 

Ekonomik kalkınmanın tahakkuku ve bunun ne
ticesinde refahın ar tması , işsizliğin önlenmesi, fırsat 
eşitliğinin ve sosyal adaletin sağlanması için Parti
mizin parolası «hürriyet içinde daha çok yatırım, 
daha çok iş ve daha çok istikrar» olacaktır . 

Ekonomik Hayatta Devletin Rolü: 

M A D D E 16 — Bugünün ekonomik hayatında dev
letin büyük rolü olduğuna inanmaktayız. Ancak dev
letin ekonomik hayattaki varlığı muayyen ölçülerin 
içinde kalmalıdır . Devletin yapacağı işler ve üzerin
de duracağı hususlar aşağıdaki şekilde hulâsa edi
lebilir : 

a) Ulaştırma, haberleşme, enerji, su, sulama, top
rak ıslahı, iskân işleri ve diğer alt yapı tesislerini 
kurma; 

b) Yurt savunmasında gerekli tesislerle, hususî 
teşebbüsün harekete geçemediği sahalarda kurulacak 
tesisleri ve bir kısmı ağır sanayii kurmak; 

c) İsabetli şekilde tâyin ve tesbit edilecek bir 
ekonomik polit ika ile yeni hamlelere zemin hazırla
mak ve yeni teşebbüslere gerekli vasatı sağlamak; 

22 

TBMM KUTUPHANESI



d) Verimsiz yol lan kapamak, ekonomik hürriye
ti ortadan kaldıran fiilî inhisarları önlemek, millî 
emek ve sermayenin israfına mâni olmak; 

e) Vatandaş lann ekonomik faaliyetlerde güveni
ni temin ederek kalkınma ve gelişmeye müsai t bir 
vasatı meydana getirmektir. 

Plân Görüşü: 

M A D D E 17 — Gelişmekte olan memleketlerin ge
lişme şart ları teorik olarak tesbit edilse dahi, tec
rübeden geçmiş, neticeleri alınmış modern kalkınma 
vasıta ve modellerinden istifade edilmedikçe, kal
kınmanın hem zaman itibarile ve hem de maliyet i t i
bariyle kayıplara uğradığı bilinmektedir. Zamanımız
da plân, kalkınma için en tesirli vası ta lardan b i r i 
olarak kabul edilmektedir. B u bak ımdan kalkınma
nın yetişmiş elemanlann araş t ı rma ve tesbit etmele
riyle olgunlaşmış demokratik bir plân dahilinde ve 
bir plân disiplini alt ında yürütülmesinin doğruluğu
na inanmaktayız. 

Partimiz, kalkınma p lânlannın , yurdumuzun ta
biî kaynaklannm iyi tesbiti ile sermaye, insan gücü 
ve teknolojinin değerlendirilmesi ile üretici sahalara 
yat ı ranlar ın yapılabilmesi için demokratik karma 
ekonomi kural lar ına göre başlangıçtan itibaren ade
mî merkezî bir zihniyetle özel ve kamu sektörleri 
temsilcileri tarafından iller seviyesinde muas ı r i l im 
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esaslarına göre hazır lanmasına büyük bir önem ver
mektedir. 

Özel Teşebbüs : 

M A D D E 18 — Piyasa ekonomisinin verimli bir 
şekilde işlemesi temin edilerek ve bü tün vatandaş
larımıza kazanma ve çalışma imkânlar ı sağlanarak 
kalkınmayı hızlandıracağımıza ve neticede fert ba
şına düşen millî geliri art t ıracağımıza inanıyoruz. 

Kalkınmaya kat ı larak elde edilen kâr ve kazanç
ların, kurulan tesis ve işletmelerin, çalışan bü tün 
vatandaşların ve devletin faydasına olduğu kanaatm-
dayız. 

Vatandaşların normal kazancını kıskanan, kötü-
leyen ve zararlı olarak gösteren f ikir ve cereyanların 
karşısındayız. 

B u görüşlerin ışığında ve âdil gelir dağılımının 
kalkınma şevkinin doğmasındaki büyük rolüne ina
narak, vatandaşlar ın kalkınmaya daha büyük bi r he
ves ve gayretle iştirakini sağlayacak yeni teşvik ted
birleri getirilecektir. 

Yatırımlar ve özel Teşebbüs : 

M A D D E 19 — Yatırımlar, topyekûn Millî Kalkın
manın birinci derecede vasıtasıdır. B u bak ımdan 
bü tün hü r memleketlerde özel teşebbüs yatırımları
nın ar t t ı r ı lması yönünde pek çok malî ve iktisadî ted-
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bir a l ınmaktadır . Ayrıca özel teşebbüs yatır ımlarının 
tahakkuku daha çabuk ve verimleri de daha yüksek 
olmaktadır . Biz , özel teşebbüs yatır ımlarının kalkın
mamıza hem hacim, hem de hız yönünden büyük 
bir güç kazandıracağına inanıyoruz. B u sebepten özel 
teşebbüsün tasarruflar ım art t ı racak, bu tasarrufları 
verimli sahalara sevk edecek ve kısa zamanda mey
ve verir hale gelmesini sağlıyacak yeni teşvik ted
birleri getirilecektir. 

özel teşebbüs yat ı r ımlar ına geniş halk kitlelerinin 
ve çalışan nüfusun küçük tasarruflarının etkili şe
kilde iştirakini sağlayacak tedbirler alınacaktır . 

Bölgelerarası ve Sektörlerarası Denge : 

M A D D E 20 — Anayasamızın 3. maddesinde de be
lirtildiği veçhile, «Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür». B u bütünlüğün kalkınma
mızın tahakkuku ve memleketin her köşesine dengeli 
bir şekilde yayılmasiyle daha da kuvvetleneceğine 
inanmaktayız. 

B u maksatla memleketimizde bölgelerarasındaki 
gelişme farklannı azaltmak, hususî imkânlara sahip 
olan bölgelerin imkânlarını harekete getirmek ve 
dengeli gelişmeyi sağlamak için özel plân ve prog
ramlar hazırlanacaktır . Az gelişmiş bölgelerden tat
bik edilmekte olan vergi indirimi ve muafiyetler, 
indirimli gümrük tarifeleri ve ucuz krediler, daha 
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geniş ölçülerde değiştirilecek ve işler hale getirile
cektir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri: 

M A D D E 21 — Kamu iktisadî teşebbüslerinin ve
r imli , vasıflı imalât ve ticarî faaliyetlerini rasyonel 
esaslarla yürütecek müessir b i r organizasyon ve per
sonel s ta tüsüne kavuşturulması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Kamu iktisadî teşebbüsleri ile özel sektör faali
yet ve teşebbüsleri arasında insicamlı ve ahenkli bir 
arada yaşama esasları devlet tarafından dikkatlice 
tanzim edilmelidir. 

Topyekûn kalkınmanın bölgeler arası dengeli ge
lişmeye ve kamu iktisadî teşebbüsleriyle özel teşeb
büs ve yatır ımlarının ahenkli koordinasyonuna bağlı 
olduğuna inanan Partimiz, sıhhatli b i r ekonomik bü
yümenin çeşitli üre t im dallarında da aynı ölçülerin 
tatbikiyle sağlanabileceği kanaatmdadı r . 

— B — 
MALÎYE ve BÜTÇE POLİTİKAMIZ 

Maliye Politikamız: 

M A D D E 22 — Sıhhatli bir şekilde kullanılan ma
lî vasıtalarla ekonomide is t ikran sağlamak, amme 
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hizmetlerinin görülmesi ve kalkınmanın tahakkuku 
için gerekli malî imkânları temin etmek, ekonomi
nin enflâsyonist ve deflâsyonist temayüllerini önle
yecek tedbirleri almak, ödemeler dengesini olumlu 
bir halde tutacak ve millî gelirin vatandaşlar arasın
da âdil ölçülere göre dağılmasını sağlayacak malî 
tedbirleri bulmak ve nihayet halkın ka lk ınma için 
gayret ve tasarruflarını ar t t ı racak vergi sistemlerini 
getirmek, malî polit ikamızın esasını teşkil eder. 

Bütçe Politikamız: 

M A D D E 23 — Bütçe polit ikamızın esasını, devlet 
işlerinin, carî masrafları çok ciddî bir tasarruf zih
niyeti ile hazırlanmış, gelir ve giderleri sağlam tah
minlere dayanan, iyi kuru lmuş ve prensipleri i y i be
lirtilmiş denk bütçelerle yürütülmesi f ikr i teşkil eder. 

Bütçelerin hazırlanması usullerinin bugünkü du
rumdan kur tulması , rasyonel, dinamik ve modern 
metotların bulunması için gerekli a raş t ı rmalar ya
pılmalı ve gerekli tedbirler getirilmelidir. 

Bütçelerin yasama meclisleri ve organlar tarafın
dan denetlenmesinde daha tesirli ve daha hızlı yeni 
met odlar m bulunması ve getirilmesi lüzumuna inan
maktayız. 
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— c — 
VERGİ POLİTİKAMIZ 

Vergi Politikamızın E s a s ı : 

M A D D E 24 — Partimiz devletin zenginliğini mil
letin zenginliğinde görmektedir . B u bak ımdan vergi 
politikamız, hazine menfaatini halkın menfaat ından 
farklı ve üs tün addetmeyen bi r anlayış is t ikâmetinde 
olacaktır. 

Vergi polit ikasında, mükellefin güven hislerini 
sarsan, onu iktisadî faaliyetlerde yeni teşebbüslere 
girmekten alıkoyan, sermaye bi r ik imini önleyen ve 
vatandaşlarımızın mal sahibi olmasını baltalayan 
hususlardan şiddetle kaçınılacaktır. 

Vergi Prensipleri : 

M A D D E 25 — Vergi sistemimiz, memleket şart
larına ve demokratik nizâmın icaplarına uygun ola
rak köklü bir şekilde ıslah edilecektir. Vergilerde, 
vergi yükünün hafif ve vergilendirmenin yüksek ol
ması prensibinden uzaklaşılmayacaktır . Mükellef 
zümreleri fazla sıkmayan, basit ve kolay anlaşılan, 
ta tbikat ında devletle vatandaşı karşı karşıya getir
meyen bir vergi sistemine ihtiyaç olduğu inancında
yız. B u prensiplere uymayan vergiler kaldırılacak ve
ya ıslah edilecektir. 
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Vergilerde Islahat: 
M A D D E 26 — Vergi sistemlerimizin ekonomik ve 

sosyal fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirecek 
şekilde ıslah edilmesi ve tatbikatının memleket eko
nomisi üzerinde menfi tesirlerinin giderilmesi de ga
yelerimizden biridir . Ancak vergilerin sosyal yönü 
tesbit edilirken, hâdiseyi sosyal gelişme üzerinde te
siri olan ayni önemdeki diğer faktörlerle birlikte ve 
bu faktörleri ihmal etmeden müta lâa etmek, mükel
leften verebileceğinden fazlasını istememek ve bekle
memek gerektiğine de inanmaktayız. 

Vergi sistemimizin ıslahında nazarı itibare alaca
ğımız çok önemli b i r husus da, «Halka acık» ve diğer 
sermaye şirketlerinin kurulması ve yayılmasını ko
laylaştırmaktır . Memlekette şirketleşme sisteminin 
sür 'a t le gelişmesi ve bilhassa «Halka açık» şirketle
r in çoğalması için her tür lü kolaylık ve teşvik edici 
tedbirler getirilecektir. B u maksatla, kurumlar ver
gisinde, kuruluş masraflarında, stopajlarda ve diğer 
hususlarda önemli indir im ve muafiyetler sağlana
caktır . 

— D — 
BANKACILIK ve KREDt POLİTİKASI 

Temel Hedefler: 
M A D D E 27 — Kredi mekanizmasının ekonomik 

alandaki iş bö lümü ve iht isaslaşmada en önemli bir 
mübadele vasıtası o lduğuna inanıyoruz. 
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B u mekanizmanın, tasarrufların yat ır ımlara in
tikal etmesini, sermayenin rasyonel bir tarzda top
lanıp teşebbüslere aktarı lmasını , para hacminin üre
t im hacmine, yani, ödeme vasıtaları hacminin piya
sa ihtiyaçlarına uygun bir hale girmesini, özel sek
tör yatır ımlarını gerçekleştirici, otofinansman ve 
sermaye piyasasından elde edilecek tasarruflar ı kav
rayıcı ve enflasyona meydan vermeyici b i r karekter 
taşımasını sağlamak ve bunun için gerekli tedbirle
r i zamanında almak kredi politikamızın esaslarını 
teşkil eder. 

Kredilerin memleket ekonomisi içinde en iyi ve 
verimli bir şekilde dağılımının sağlanması ve bunun 
için de çeşitli krediler için konacak faiz hadlerinin 
ve faize ilâveten alınan çeşitli paralar ın, diğer b i r 
deyimle faiz s t rük tü rünün memleketteki ekonomik 
gelişmenin getirdiği oranlara göre ayarlanması , üze
rinde duracağımız önemli hususlardır . 

Kredi Kuruluşları: 

M A D D E 28 — Kredi mekanizmasının işletme va
sıtası olan kredi kuruluşlarının, faaliyet maksatları
nın tahakkukunu sağlayacak daha rasyonel bir bün
yeye sahip kıl ınmaları , Partimizin benimsediği ga
yelerden biridir. 
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a) Merkez Bankası : 

Merkez Bankasının likidite imkânlar ı genişletil
mek suretile, bankacılık sisteminin, para piyasasını 
daha rasyonel yürüten bir bünyeye sahip kılınması
nın, reeskont faaliyetlerine daha rasyonel bir hüvi
yet verilerek ekonomik kalkınma ve gayretlerimizin 
daha faydalı ve tesirli bir unsuru haline getirilmesi
nin zarurî olduğu inancındayız. 

b) Diğer Kredi Kuruluşları : 

Bankalar birer itibar ve itimat müesseseleridir. 
Fonksiyonlarını her tür lü tesir ve müdahalelerden 
uzak kalarak yapmalar ı gereklidir. B u bakımdan, 
özel kanunlarla kurulmuş, tamamen veya kısmen 
devlet sermayesinin hâkim olduğu kredi müessese
lerinin bankacıl ık fonksiyonlarını her tür lü politik 
veya idarî müdahalelerden uzak ve faaliyetlerinin 
mahiyet ve icaplarına uygun bir şekilde yapacak bir 
hüviyet ve bünyeye sahip kıl ınmaları gerektiği ka-
naatındayız. 

Aynı düşünce ve mülâhazalar la Bankalar Kanu
nunun ve carî mevzuatın banka ve kredi muamele 
ve faaliyetleriyle i lgi l i hükümler inin esaslı b i r reviz
yondan geçirilmesinin zarurî olduğu görüşündeyiz. 
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SERMAYE PİYASASI 

Sermaye Piyasasının Kurulması Konusundaki 
Görüşlerimiz : 

M A D D E 29 — Tasarruf ve yat ır ım faaliyetleri ile 
i lgi l i sektör ve müesseseler aras ında iş bö lümü ve 
ihtisaslaşmayı geliştirerek kaynakların daha rasyonel 
dağılımını sağlamak bakımından memleketimizde bir 
sermaye piyasasının kurulması lüzum ve zaruretine 
inanmaktayız. 

Ekonomik gelişmemiz yönünden büyük bir önem 
arzeden bu lüzumun memleketimizde tam b i r f iat is
t ikrarının sağlanmasına, para ve kredi sistemiyle fa
iz s t rük tü rünün rasyonelleştirilmesine ve bu konu
larla i lgi l i malî organizasyonun da bir para ve ser
maye piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de düzenlenmesine bağlı olduğu kanaatındayız. 

Gerçek anlamda sermaye şirketlerinin ve bilhas
sa halka açık anonim şirketlerin, uzun vadeli kredi 
ve yatır ım müesseselerinin kurulması ve teşvik edil
mesi sermaye piyasasının bir an evvel kurulmasına 
bağlı bulunduğundan bu konudaki çalışmaların en 
kısa zamanda bitirilmesi temin edilecektir. 

Sermaye piyasasının kurulması ve «Halka açık» 
şirketlerin yayılması ile vatandaşlarımızın tasarruf, 
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kazanma, servet ve mülk edinme arzularının tatmin 
edileceği ve bu yolla kalkınmamıza büyük b i r ilâve 
gücün katılacağı inancındayız. 

Kooperatifçilik: 

M A D D E 30 — Iktisaden gelişmekte olan mem
leketlerde, özel teşebbüsün yalnız başına başaramı-
yacağı büyük meseleler, kooperatifler vasıtasiyle ger
çekleştirilmiştir. Partimiz, toplu teşebbüs ifade eden 
kooperatiflerin belirli bazı sosyal ve ekonomik alan
larda faydalı faaliyetler gösterdiği inancındadır. 
Kooperatiflerin, katı sistemlerin değil, h ü r demok
ratik toplumun gerekli unsur lar ı olduğu kanaatın-
dayız. Kooperatifçilik, Partimiz tarafından her çeşit 
vasıtalarla himaye edilecek ve desteklenecektir. 

— F — 

DIŞ TİCARET ve ÖDEMELER 

Dış Ticarette Denge: 

M A D D E 31 — İhracat ı a r t t ı rmak için yeni ihraç 
mallarına ve yeni pazarlara ihtiyaç olduğu gibi mem
leketimizde de hızlı bir kalkınma için gereki ithalâ
tın finansmanı çok önemli bir meseledir. Bunu hal
letmek için daha fazla mal ihracına, turizm ve diğer 
görünmeyen gelirlerden daha fazla döviz teminine, 
bazı ithal mallarının öncelikle memlekette yapılma-
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sına ve dış yardım da dahil olmak üzere daha fazla 
yabancı sermayenin getirilmesine ihtiyaç olduğu 
inancındayız. 

İhracat ın Ar t ı r ı lmas ı : 

M A D D E 32 — İhracat ı a r t t ı rmak için yeni ihraç 
mamullerine ve yeni pazarlara ihtiyaç vardır . Sana
yi mamullerini ihraç etmek için yüksek kaliteli mal 
imaline, daha iyi paketleme ve markalama tekniğine 
gidilmesine ve fiatların normal ölçülere düşürülme
sine çalışılacaktır. Bunlara ilâve olarak daha iyi bir 
standardizasyona, geliştirilmiş depolama tesislerinin 
kurulmasına ve ucuz nakliye imkânlar ının sağlanma
sına gidilecektir. 

Gümrük mevzuatı ve teşkilâtı, ihracat işlemlerini 
hızlı bir kalkınma temposuna uyacak ölçüde yapmak 
üzere değiştirilecektir. 

Türkiyenin yeni ihraç pazarları bulması ve eski 
pazarların genişletilmesi için, fazla sayıda ve iyi ye
tişmiş, aynı zamanda ticarî zihniyeti haiz ticaret ate-
şeleri ile özel ihracat komisyoncusu şirketlere ihtiyaç 
vardır . 

İhracatı a r t t ı rmak maksadiyle alınacak bü tün ted
birlerin tesirli olması için, bu mesele ile uğraşan te
şekküllerin mesuliyet ve salâhiyetleri tek bir mercide 
birleştirilecektir. Ancak böyle bir merci sayesinde 
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ihraç mallan için her an ortaya çıkacak fırsatları 
tesbit etmek ve bunlar için ne gibi tedbirlerin k im 
tarafından, nasıl ve ne zaman alınacağına karar ver
mek m ü m k ü n olacaktır. 

Odalar Birliği ve Devletin müştereken işletecek
leri, dünya pazarları ile seri muhabere edecek ve 
mallarımızı en iyi bir şekilde değerlendirecek imkân, 
lara sahip (Dış Ticareti Geliştirme Merkezi) kurul
masına ihtiyaç vardır . 

İhracat ı a r t t ı rmak için, imalâtçı ve ihracatçılar 
sermaye ve kredi imkân lan ile, malî ve teknik yar
dımlarla, organizasyon ve yeni bilgilerle desteklene
cektir. 

Ziraî mahsûl ve mamullerimizin standardize edil
mesi, modern bir şekilde ambalaj lanması ve mali
yetlerinin ucuzlatılması için gerekli ham madde ve 
yardımcı maddeler dünya şart larına uygun olarak 
temin edilecektir. 

Yabancı Sermaye: 

M A D D E 33 — Bugünün yabancı sermaye anlayı
şı, sadece para alanında cereyan eden bir muamele 
olmaktan çıkmış ve sermaye ile birlikte yeni tekno
loji, yeni metod, yeni organizasyon ve yeni pazar 
getirme ist ikâmetine yönelmiştir . 
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Memleketimizin menfaatlerine uygun olmak, plân
lı kalkınma gayretlerini destekleyici mahiyette bu
lunmak ve ülkemize yeni dış pazarlar kazandırmak 
kaydıyla yabancı sermayenin ekonomik faydalarına 
inanıyoruz. 

Dış Borçlar: 
M A D D E 34 — Gelişmekte olan memleketlerde, 

kalkınmanın f inansmanında kullanılmak üzere dış 
borçlanmalara baş vurularak yatır ım imkânlarının 
genişletilmesinin zaruretine inanmaktayız. Ancak dış 
borçlanmanın mahiyeti ve bünyesi kalkınma vasıtası 
niteliğini taşımalı ve şart ları ekonomik yönden müs-
bet olmalıdır. 

Ekonomik Topluluklara İştirak ve Ortak Pazar: 
M A D D E 35 — Günümüzde kapalı bir ekonomi 

sistemi ve kendi kendine yeterlik prensipleri içinde 
bir memleketin ekonomik gelişmesini gerçekleştir
mek, son derece güç bi r hale gelmiştir. B u güçlüğü 
yenmek için geniş pazarlar temin etmek ve ekono
mik güçleri birleşt irmek yoluna gidilmektedir. 

B u zaruretin icabı olarak memleketimizin Avru
pa Ekonomik Topluluğuna katı lmasının; iktisadî kal
kınmamızı hızlandıracak ve yeni ekonomik imkân
ların ortaya çıkmasını ve kullanılmasını m ü m k ü n kı
lacak şa r t l an ve avantajları haiz bir anlaşma çerçe
vesinde gerçekleştirilmesini uygun görüyoruz. 
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— G — 

SANAYİ 

Sanayileşmeye Verdiğimiz ö n e m : 

M A D D E 36 — Ekonomik kalkınmamızın hızlı, de
vamlı ve dengeli bir şekilde yürütülmesinde, sanayi 
sektörünün en büyük itici güç ve tesirli faktör oldu
ğuna inanmaktayız. B u bakımdan kalkınma plân ve 
programlar ında sanayi sektörünün, bu vasıflarından 
ileri gelen, tesiri üzerinde önemle durulacaktır . 

Sanayi Politikamızın Esas ı : 

M A D D E 37 — Sanayi Politikamızın esası, mem
leketin kapalı ekonomi sisteminden kur tu lması pren
sibine dayanacaktır . Kurulacak sanayi'nin ihracata 
dönük, rekabete ve yeniliklere hazır bir güçte kurul
ması gaye olarak ele alınacaktır . 

Tüketim sahasında başlamış ve bi lâhare ana mal
lar alanına intikal etmiş sanayileşme hareketinin, ya
tırım malları sahasına geçmesini ve gelişerek devam 
etmesini zarurî görmekteyiz. 

Sanayide önce l ik: 

M A D D E 38 — Yeni kurulacak ve geliştirilecek te
sislerde ihracatı artırıcı ve i thalâtı azaltıcı mahiyet
te olanlara öncelik tanınacaktır . Tarım, orman ve 
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maden ürünlerinin m ü m k ü n olduğu kadar mamul 
veya yarı mamul olarak ihracı için gerekli sanayi 
kolları hızla ve öncelikle kurulacaktır . B u hususta 
yabancı sermayenin pazarlamasından istifade yolla
rı aranacaktır . 

Sanayide Araştırma ve İstişare : 

M A D D E 39 — Sanayimizin gelişmesinde ve ve
r imli bir şekilde çalışmasında araş t ı rma ve istişare 
hizmetlerinin büyük önem taşıdığı inancındayız. B u 
maksatla tatbiki araş t ı rma enstitüleri , prodüktivi te 
merkezleri ve benzeri teşekküllerin kurulup gelişme
sine çalışılacaktır. Aynca sanayimizin gelişmesi ve 
yeniliklerden faydalanması için Devlet, üniversite ve 
Özel teşebbüs arasında çok sıkı bir işbirliği sağlana
caktır. 

Sanayide Prodüktivite: 

M A D D E 40 — Yeni sanayi teşebbüsleri kurulur
ken kapasite ve teçhizat seçiminde en son teknolo
jik gelişmeler ve yüksek verimlilik nazarı itibare alı
nacak, bunun yanında mevcut sanayimizde yeni tek
nik, yeni organizasyon ve en iyi cihazlarla nisbeten 
daha az yatırım, daha az emek ve daha küçük risk
lerle, ilâve iş hacminde ve istihsal kapasitesinde bir 
gelişme sağlanacağı inancındayız. 
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Sanayi Bölgeleri: 

M A D D E 41 — Alt yapı tesisleri sanayimizin te
melini teşkil eder. Şehirlere olan aşırı iç göçleri ve 
bunlarla doğan sosyal ve ekonomik meseleleri hal
letmek, sanayinin memleket sathında daha dengeli 
ve daha düzenli bir şekilde yayılması ile mümkün
dür. Bunu temin etmek için memleketin münasip 
yerlerinde sanayi bölgeleri tesbit edip, buralarda 
su, yol, enerji, kanalizasyon, haberleşme, ulaşt ı rma, 
eğitim ve sosyal tesislerin kısa zamanda kurulması 
sağlanacaktır. 

Sanayiimizin Kredi İhtiyacı: 

M A D D E 42 — Gelişmekte olan sanayiimizin bu
günkü kredi sistemi ile kendinden bekleneni verme
si m ü m k ü n değildir. B u bakımdan, uzun vadeli, dü
şük faizli ve yeter miktarda kredi temin edilmesini 
sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır . 

B u maksatla yatır ım bankalarının imkânları tak
viye edilecek, bu bankalar ın sayıları art t ır ı lacak ve 
memleketin önemli sanayi bölgelerinde şubeler aç
ması sağlanacaktır . 

Ayrıca, sanayiin muayyen merkezlerde toplanma
sını önlemek için bölgesel yat ır ım bankalarının ku
rulmasına çalışılacaktır. 
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Sanayiimizin Ham Madde İhtiyacı: 

M A D D E 43 — Gelişmekte olan sanayiimizin tam 
kapasitede ve verimli bir şekilde çalışması için ham 
madde temini ve yenileştirme meselesi özel şekilde 
ele alınacaktır. 

î thal ham maddelerinin ve yan mamullerinin is
tenilen evsaf ve miktarda temini için, özel bir kota 
tesbiti ile transferlerin çabuklaştırı lması, vergi in
dirimleri, gümrük muafiyetleri ve diğer kolaylıklar 
sağlanacaktır. 

Devlet elinde bulunan ham madde ve yan ma
mullerin ya bol miktarda istihsalleri temin edilecek 
veya ithal yolu ile bolluk sağlanacaktır. 

Bilhassa ihraç yapmakta olan sanayie, ucuz ve 
bol ham madde temini yolunda özel şar t lar sağlana
cak ve gayretler gösterilecektir. 

Mallarımızın Pazar lanmas ı : 

M A D D E 44 — Sanayi mamullerimizin içerde ve 
dışarda pazarlanması yeni baştan ele alınacaktır. 

B u maksatla devletin de ortak olduğu, fakat özel 
teşebbüs s tatüsünde yeni bir teşkilâtlanmaya ihtiyaç 
vardır. 

İhracat ı sanayicinin dışında bir takım kuruluşlar
la ele almanın faydasına inanmaktayız. 
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ESNAF ve SANATKÂRLAR 

Küçük ve Ora Müeşebbislerin Önemi: 

M A D D E 45 — Geçimini şahsî çalışma gücü ile 
sağlayan, yaşayışında mazbut, mesleğinde başarılı , 
varlığını ve sorumluluğunu müdrik, haklar ına bağlı, 
kendine güvenen ve hür bir dünyada, hü r bir toplu
mun üyesi olmaya kararl ı olan küçük ve orta teşeb
büs erbabı, ekonomik gelişmenin büyük itici güçle
rinden bir i ve toplumun en sağlam unsurlar ındandır . 
B u inançla, küçük ve orta müteşebbisler üzerinde 
önemle durulacaktır . 

Küçük ve Orta Sanayi : 

M A D D E 46 — Memleket ekonomisinde büyük sa
nayi tesisleri yanında, küçük ve orta sanayi tesisle
rinin önemli olduğuna ve yerinin bulunduğuna inan
maktayız. B u bakımdan bu sanayiin muhafaza edil
mesi, genişletilmesi, modernleştiri lmesi ve yenileri
nin kurulmasına çalışılacaktır. B u maksatla; 

a) Küçük ve orta sanayiin devamlı olarak kuru
luş ve sayımlan düzene konulacaktır . 

b) Bunlara ait patent işleri, standart kontrolle
ri ve prototipler tesbiti gibi hususlarda yardımcı te
şekküller kurulacaktır . 
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c) B u tip sanayi tesisleri ve sanayiciler için ka
mu hizmetlerini hazır olarak bulunduran ve onlara 
sıhhî, modern iş yerleri sağlıyan küçük sanayi site
leri yapılmasına daha büyük ölçüde devam edile
cektir. 

d) B u tip sanayicilerimize pazarlamada yardım 
etmek, ihracatta destekleme yapmak ve hem yerli, 
hem de yabancı piyasalar hakkmda lüzumlu bilgileri 
toplamak üzere icabeden çalışmalarda bulunulacak 
ve gerekli organlar kurulacaktır . 

e) Yeni keşif ve icatlar için malî yardımlarda bu
lunulacak, kredi temin etmek ve gerekli malzemeleri 
bulmak için fonlar ayrılacaktır. 

f) Küçük sanayicilerin ham madde meselelerini 
devamlı şekilde haletmek üzere, kendi .aralarında 
teşkilâtlanmaları ve muhtelif kuruluşlarla araların
da iyi b i r organizasyon sağlamaları temin edilecektir. 

Esnaf ve Sanatkârlarla İlgili Tedbirler : 

M A D D E 47 — Partimiz esnaf ve sana tkâ lann 
güçlendirilmesi ve bu suretle sosyal hayatta istikrar 
unsuru olmaları için aşağıda belirtilen belli başlı 
tedbirlerin alınmasını zarurî gö rmekted i r : 

a) Küçük esnaf ve sana tkâr lan sosyal güvenliğe 
kavuşturacak, hastalık, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
ları ile i lgi l i mevzuat tedvin edilecek; bunlar titiz
likle uygulanacaktır . 
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b) Üretim ve pazarlama gibi konularda küçük 
esnaf ve sanatkâr lara yeni imkânlar getirecek olan 
kooperatifleşme hareketi teşvik olunacak; esnaf ve 
sanatkâr lar ın sosyal ve meslekî dayanışmasmı sağ
layacak tarzda teşkilâtlanmaları desteklenecektir. 

c) Küçük esnaf ve sanatkâr lara verilen krediler 
ıslah edilecektir. Bunların uzun ve orta vadeli kre
dilerden istifade etmeleri sağlanacaktır. 

Esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi hacimleri 
artt ır ı lacak, faiz hadleri düşürülecektir . 

d) Her esnaf ve sanatkârın, kendi çalıştığı yere, 
kullandığı makina ve teçhizata sahip olması hedefi
mizdir. B u hedefin gerçekleşmesi maksadıyla esnaf 
ve sanatkâr lar için çarşı ve sitelerin kurulması des
teklenecek; bu konuda gerekli teşvik tedbirleri alı
nacaktır . 

e) Küçük esnaf ve sanatkâr lar ın meslekî bilgi ve 
maharetlerini artt ırıcı eğitim programlan geliştirilip 
yaygın hale getirilecektir. Çı raklann eğitimi için im
kânlar ar t t ın lacak, ç ı rak lann bu eğitim proğramla-
nndan geçmeleri sağlanacaktır. Bü tün bu eğitim 
faaliyetleri, çalışan işyeri ve istihsalle ilişkisini kes
meden yürütülecek ve meslekî eğitim konusunda ge
rekli mevzuat ç ıkanlacakt ı r . Çıraklık, kalfalık ve us
talık kaideleri, yeni şar t lara göre tedvin olunacaktır . 

f) Küçük esnaf ve sanatkâr lara uygulanan vergi 
usulleri basitleştirilecektir. 
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g) Küçük ve orta sanayiicinin, esnaf ve sanatkâr , 
ların her türlü meselelerini yakından takip eden yeni 
kuruluşlara ihtiyaç olduğu inancındayız. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME 
HİZMETLERİ 

Bayındırlık Hizmetleri : 

M A D D E 48 — Partimiz, bayındırlık hizmetlerine, 
i l im ve teknolojiyle birlikte memleket gerçeklerini 
dikkate alarak hızla devam edecektir. 

Proje, yapım, müşavirlik ve kontrollük gibi hiz
metler, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, mad
deten ve manen desteklenmek suretiyle Türk teknik 
gücünün gelişmesi sağlanacaktır. 

Yapıların sağlam, emniyetli, ucuz, kullanışlı ve 
güzel inşası ve bakımı için memleket şart larına uy
gun teknik normlar hazırlanacak, gerekli idarî ted
birler alınacak ve icab eden alanlarda standardizas-
yona gidilecektir. 

Devlet - müteahhi t münasebetleri , müsbet bir ni
zâma kavuşturulacak ve mahzurları görülen ihale 
usulleri yerine âdil ve pratik yeni mevzuat getirile
cektir. 
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Ulaştırma ve Haberleşme Ağı: 
M A D D E 49 — Emin , ucuz ve sür'atli ulaşım ve 

haberleşme ağı, kalkınan Türkiye'nin kan damarla
rım teşkil eder. 

Kara, hava ve deniz ulaşım sistemlerinin koor-
dine ve ıslah edilmek suretiyle birbirini tamamlayıcı 
unsurlar olarak memleket ekonomisine en yararlı 
hale getirilmesini lüzumlu görüyoruz. 

Karayolları: 

M A D D E 50 — Devlet, i l ve köy yolları, ulaşım ih
tiyaçlarına en iyi cevap verecek seviyeye getirile
cektir. 

Büyük trafik yoğunluğuna sahip merkezler ara
sında, devlet s ü r a t yolları inşa edilecek; i l yolları
nın teknik vasıfları yükseltilecek ve her köye, her 
mevsimde açık bir köy yolu şebekesinin ikmaline ön
celik verilecektir. 

Memleket ekonomisine ağır zararlar veren ve bü
yük can kaybına sebeb olan trafik kazalarının ön
lenmesi konusunda gerekli hukukî , teknik ve idari 
tedbirlerin s ü r a t l e alınması sağlanacaktır. 

Demiryolları: 

M A D D E 51 — Kit le ulaşımında büyük önemi haiz 
demiryolları, bugünkü rantabl olmayan durumundan 
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kurtar ı larak modern tekniğin icaplanna uygun hale 
getirilecektir. 

Güzergâh tashihleri, alt yapı ıslahı, yerli diesel 
ve elektrik lokomotifleri imalâtını teşvik suretiyle, 
cer sisteminin modernleştiri lmesi, imâl edilmekte 
olan yük ve yolcu vagonlarının adet ve kalitelerinin 
art t ır ı lması, modern bir işletmecilik anlayışının ge
liştirilmesi sağlanacaktır. İmalât ve işletmenin birbi
rinden ayrılması hususunda gerekli çalışmalar yapı
lacaktır. 

Denizyolları Ulaşımı: 

M A D D E 52 — B i r yanmada durumunda olan 
memleketimizin iktisadî gelişmesinde deniz ulaşımı
nın rolü büyüktür . 

Yerl i tersanelerimizin geliştirilip çoğaltılması su
retiyle bir gemi inşa sanayiinin memlekette vücut 
bulmasını millî deniz ulaşımı politikası bakımından 
zarurî görüyoruz. Deniz ticaret filomuzun gençleş
tirilmesi ve tonajının art t ır ı lması , dış ticaret açığı
nın kapat ı lmasında müh im b i r faktör olacaktır. Mo
dern deniz trafiğinin icap ettireceği liman inşası 
gerçekleştirilecektir. Deniz nakliyatında özel teşebbü
sün daha büyük ölçüde harekete geçmesi için teşvik 
tedbirleri getirilecek ve yeni imkânlar sağlanacaktır. 
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Hava Ulaşımı: 
M A D D E 53 — Yurdumuzun gerek iç ve gerekse 

dış hava ulaşımı alanındaki mevcut potansiyeli na
zarı itibara alınarak, Türk Hava Filosunun miktar 
ve kalite bakımından takviyesini ve bunların modern 
bir işletmecilik tekniğiyle kullanılmasını, hava l i 
manlarının milletlerarası ve millî standartlara uygun 
olarak tevsiini ve hava ulaşım şebekesinin büjtün 
yurdu kapsıyacak tarzda genişletilmesini sağlaya
cağız. 

P.T.T. Hizmetleri: 

M A D D E 54 — Haberleşme, en tabiî, sosyal ve me
denî bir ihtiyaçtır. B u itibarla milletlerarası, şehir
lerarası ve şehir içi haberleşmenin modernleştiril
mesi temin edilecek, P.T.T. hizmetlerinin bü tün köy
lere ulaşacak şekilde geliştirilmesi ve mevcut siste
min teknik yönden mükemmelleştiri lmesi amacımız 
olacaktır. 

Radyo ve Televizyon Yayınları: 

M A D D E 55 — Radyo ve televizyon yayınlarından 
yurdumuzun her tarafında bütün vatandaşlarımızın 
istifade etmesi sağlanacaktır. Radyo ve televizyon 
yayınlarının eğitici, öğretici ve eğlendirici nitelik ta
şıyanları, millî bünyemiz ihtiyaçlarına göre tanzim 
edilecektir. 
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Gerek büyük merkezlerdeki ve gerekse bölgeler
deki radyolann geliştirilmesi, televizyon yayınının 
yurdun her köşesine götürülmesi amacımızdır. 

İMAR ve İSKÂN İŞLERİ 

Şehirleşme Politikamız : 

M A D D E 56 — Partimize göre, topyekîın plânlı 
kalkınmanın gayesi iktisadî ve sosyal yapıyı modern
leştirmek, sosyal değişmeyi hızlandırmaktır . Sosyal 
değişmenin bir mekân yönü vardır. Sanayi öncesi 
düzende, şehir ve köy birbirine bağlı değildir. Hal
buki sanayileşmiş bir toplumda ise, şehir ve köy ha
yatı birbiriyle bağlanmıştır . Şehirleşme, gelişme için 
elverişli bir imkân olarak ortaya çıkmakta, sanayi
leşme bakımından bir maliyet tasarrufu getirmekte
dir. B u yönüyle şehirleşme, sosyal gelişmeyi hızlan
dırıcı olması yanında, doğrudan doğruya iktisadî kal
kınmayı etkileyen faktör vasfındadır. 

Partimize göre sanayileşme, tar ımda modernleş
me ve şehirleşme, iktisadî gelişme ve kalkınma va
kıasının birbirinden ayrılmayan ve ayrı düşünülmi-
yen üç unsurudur. B u itibarla, Partimizce şehirleş 
me şurulu bir şekilde tanzim edilecektir. 
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Şehirleşmenin Başlıca Meseleleri: 

M A D D E 57 — Partimiz, şehirleşme politikamızın 
tabiî icabı olarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasını 
zarurî görmekted i r : 

a) Her aileyi rahat bir eve sahip kılmak hedefi
miz olacaktır. 

b) Büyük şehirlerin nâzım plânları sür 'at le ta
mamlanacak ve tatbikata geçilecektir. 

c) Kamu inşaatında ekonomik standartlara uy
gun hareket edilecektir. 

d) Devlet, gerek finansman ve gerekse konut yap
mak yönünden, konut alanındaki yerini, düzenleyici 
ve kendi evini yapanı destekleyici olarak alacaktır. 

e) Sosyal nitelikteki mesken yapım kooperatifle
r i desteklenecektir. 

f) Şehirlerden doğrudan doğruya sorumlu olan 
kuruluşlar belediyelerdir. Ancak belediyeler kendi 
imkânları ile şehirleşme problemlerini halledecek 
durumda değillerdir. B u sebeple, bir yandan beledi
yelerin ve i l ler Bankasının imkânları her bakımdan 
artt ır ı lacak; bir yandan da şehirleşmenin ortaya çı
kardığı meseleler, ihtiyaca uygun kararlarla çözüm
lenecektir. 

h) Bütün belediyelerin su, elektrik, kanalizasyon 
gibi alt yapı tesis ve hizmetlerine kavuşturulmasına 
çalışılacaktır. 
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Gecekondu Meselesi: 

M A D D E 58 — Şehirleşmenin ve artan nüfusun 
getirdiği en önemli meselelerden b i r i gecekondu me
selesidir. Her ailenin, şart larına uygun sıhhî bir mes
ken sahibi olmasını hedef alan Partimiz, gecekondu 
meselesinin çözümü için gerekli tedbirlerin alınma
sını zarurî görmektedir . 

Gecekondu meselesi özel şekilde ele alınacaktır. 
«Kendi evini yapana yardım» prensibine dayanıla
rak bu meselenin çözümüne çalışılacaktır. 

Gecekonduların tapu, yol, su, elektrik, okul , sağ
lık tesisleri gibi meseleleri sür 'at le halledilecektir. 
Islahı m ü m k ü n olmayn gecekondular tasfiye edile
cek, sahipleri sosyal meskenlere kavuşturulacaktır . 

Düşük gelir gruplar ına yönelmiş mesken politika
mızın ağırlık noktalarını , gecekondu önleme bölge
leri ihdası, bunlara alt yapı temini, bu bölgelerde ev 
yapacaklara arsa tahsisi, teknik yardım ve kredi te
mini teşkil edecektir. 

Tabu Afetler: 

M A D D E 59 — Partimiz, tabiî afetlere maruz ka
lan vatandaşlara ve bölgelere, devlet yardım, faaliyet 
ve hizmetlerini sür 'atli ve tesirli bir şekilde götüre
cek her tür lü tedbiri alacaktır. Tabiî afetler konu* 
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sunda çalışan resmî ve özel teşekküller arasında ko
ordinasyon sağlanacaktır. 

Göçmen Meseleleri: 
M A D D E 60 — Anavatana gelecek olan ve evvelce 

gelmiş bulunan göçmenlerin meseleleri sür 'atle ve 
ciddiyetle ele alınıp halledilecektir. 

Tapu, Tapulama ve Kadastro İşleri: 
M A D D E 61 — Vatandaşların mülkiyet ve miras 

haklar ına karşı duydukları inanç ve güven, tapu, ta
pulama ve kadastro işlerine verilen önemle takviye 
edilecektir. 

Tarım ve toprakla i lgil i köklü tedbirlerin alınıp 
gerçekleştirilebilmesi için, tar ım topraklar ından özel 
şahısların ve Devletin mülkiyet, hüküm ve tasarru
funda olanlarının iyice tesbit edilmesi lâzımdır. 

B u sebeple tapu, tapulama ve kadastro işlerine 
öncelik verilmesi ve bu işlerin, gerekli imkânların 
kullanılması suretiyle en kısa zamanda sonuçlandı
rılması lüzumuna inanmaktayız. 

— K — 
ENERJİ ve TABİİ SERVETLER 

Enerji Politikamız: 
M A D D E 62 — Memleketimizde sür 'at le gelişen sa

nayileşme ve şehirleşme hareketi, enerji konusunu, 
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en önemli problemlerden b i r i haline getirmiştir . 
Bütün enerji kaynaklarının harekete geçirilerek, 
enerji istihsalinin ihtiyaçlarımızın önüne geçirilmesi 
prensibi, enerji politikamızın esasmı teşkil eder. 

Partimizce enerji politikası, memleketimizin eko
nomik ve sosyal kalkınma, sanayi, ta r ım ve iskân 
politikaları ile ahenkli ve dengeli bir şekilde yürü
tülecektir. 

Elektrik Enerjisi: 
M A D D E 63 — Partimizin hedefi, elektrik enerji

sini ihtiyacımız kadar istihsal etmek ve bunu yur
dumuzun her tarafına normal fiatla, yeterli, devamlı 
ve emniyetli bir şekilde götürmektir . 

Sanayimize, mümkün olduğu kadar bol, müm
kün olduğu kadar müstehlikin talep ettiği yerde ve 
istikrarlı bir şekilde elektrik enerjisi sağlanması lâ
zımdır. 

B u maksatla elektrik istihsalinin hızla artt ır ı lma
sına, nakil ve dağıtım imkânlarının memleketin her 
tarafına yayılmasına, elektrik enerjisi ile i lgi l i mal
zeme ve teçhizatın memleketimizde imal edilmesine 
ve köylerimizin elektriğe kavuşturulmasına çalışa
cağız. 

Maden Politikamız: 
M A D D E 64 — Memleketimizin ekonomik kalkın

masında, özellikle istihdam meselesinin çözümlen-
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meşinde ve döviz gelirlerinin art t ı r ı lmasında, maden
lerimizin ve madenciliğimizin çok önemli rolü vardır . 

Maden politikamız, millî menfaatlere halel gel
meden, maden kaynaklarımızın en iyi bir şekilde iş
letilmesi ve memleketimizin maden alanında dünya 
piyasalarına istikrarlı bir şekilde yerleşmesi esasına 
göre ayarlanacaktır . B u maksatla aşağıdaki tedbir
lerin alınmasını zarurî görmekteyiz : 

a) Memleketimizin sahip bulunduğu yer altı ser
vetleri, vasıf ve miktar bakımından en kısa zamanda 
tesbit edilmelidir. B u maksatla Maden Tetkik Arama 
Enst i tüsü yeniden teşkilâtlandırılarak, gerekli araç 
ve gereçlerle teçhiz ile malî imkânlara kavuşturula
cak, personeline maden sahalarını bulma ve tesbitin-
de teşvik edici bir düzen sağlanacaktır. 

b) İhraç imkânı olan ve ağır sanayimiz için ge
rekli bulunan maden aramalar ına önem verilmeli ve 
öncelik tanınmalıdır. 

c) Maden işletmeciliği yapan kamu kuruluşları 
malî, teknik ve organizasyon yönlerinden güçlendi
rilmelidir. 

d) özel sektör, ihracat yapabilmek için teşvik 
olunmalıdır. 

e) Kamu ve hususiyle özel sektörü, iy i , verimli 
ve madenlerimizin heder olmasını önleyici bir işlet
meciliğe yönelmek için gerekli tedbirler alınacaktır . 
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f) Büyük millî kuruluşlar ın tesisini sağlıyacak ve 
maden sahalarının hareketsiz kalmasını önleyecek 
tarzda maden mevzuatı tanzim ve tedvin edilmelidir. 

g) Madenciliğimizin gelişmesinde büyük yardımı 
olacağına inandığımız Maden Bankasının çalışır hale 
gelmesi sağlanmalıdır. 

Petrol Politikamız: 

M A D D E 65 — Petrol kaynaklarımızın millî men
faatlerimize halel gelmeden işletilmesi ve istihsali
mizin en kısa zamanda, hızla artan memleket ihti
yaçlarını karşılayacak seviyeye ulaştırılması, petrol 
politikamızın esasını teşkil edecektir. B u hedefe ulaş
mak için her türlü vasıta ve imkândan istifade edi
lecektir. 

Yakıt: 

M A D D E 66 — Partimiz, memleketimizin iktisadî 
ve sosyal gelişmesini, kaynaklarını , tüket im taleple
rini dikkate alan, bir yakıt üre t im ve tüket im plânı
nın yapılmasını zarurî görmektedir . B u plân gereğin
ce, memleketimizin her bölgesinin talebini en kısa 
yoldan ve düşük maliyetle karşılayacak bölge üret im 
üniteleri kurulmalı ; pahalı , ticarî olmayan yakıtlar 
yerine, ticarî yakıt lar ikâme edilmelidir. 
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Tarımda büyük önemi olan hayvan gübresinin 
(tezek) yakıt olarak kullanılmasını önlemek ve or
man tahr ibat ım azaltmak için ucuz yakıt temin im
kânları araştır ı lacaktır . 

— L — 

TURİZM 

Turizm Politikamız: 

M A D D E 67 — Memleketimizin tabiî imkânlar ı , 
tarihî eserleri ve millî gelenekleriyle büyük bir tu
rizm kapasitesine sahip olduğuna inanan Partimiz, 
gelişmiş bir turizmin, Türkiyenin ekonomik ve sos
yal kalkınmasında, birçok ülkelerdeki müşahhas mi
sâllerde de görüldüğü üzere, pek müessir bir rol oy
nayacağı kanaatmdadır . 

B u itibarla gerek dış , gerekse iç turizmin, günü
müzün icaplarına uygun bir şekilde geliştirilmesi 
yolunda bü tün imkânları kullanmağa kararlıyız. 

Turizmin Geliştirilmesindeki Esaslar: 

M A D D E 68 — Turizmin gelişmesinde etkisi olan 
bü tün müesseseler ve idarî organlar aras ında tam bir 
koordinasyon sağlanacaktır. 
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Turizm için gerekli altyapı ve tesislerin birlikte 
inşasına çalışılacaktır. Turist baş ına düşen döviz ge
lir inin artmasını temin için her sınıf turistin ihtiya
cına cevap verebilecek tesislerin dengeli bir ölçüde 
yapımına gayret edilecektir. 

Turizm politikamıza uygun turistik tesislerin ya
pımında ve işletilmesinde, özel teşebbüs, geniş im
kânlarla desteklenecektir. Turizm konusunda, dıştan 
memleketimize yabancı turist sağlamayı taahhüt 
eden firmalarla yerli özel teşebbüsün kuracağı tesis
lere öncelik ve kolaylık tanınacaktır . 

Türkiyenin, dış memleketlerde turizm ve tanı tma 
sahasında en iyi şekilde temsil edilmesi temin edi
lecek, tanı tma imkân lan art t ır ı lacaktır . 

Turizm sanayiine kısıtlayıcı tesirler icra eden 
mevzuat ıslah edilerek, gelişme kolaylaştırılacaktır. 

Arkeolojik kazıların süratlendirilmesine, mevcut 
kalıntıların lâyıkı veçhile değerlendirilmesine, tarihî 
eserlerimizin korunma, bakım ve restorasyonuna, bü
tün modern teknik imkânlardan yararlanarak, çalı
şılacaktır. Turistik nitelikteki bölgeler, kanunî im
kânlar dahilinde iç ve dış turizme açık tutulacaktır . 
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B Ö L Ü M III 

SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL GÜVENLİK 

— A — 

MÎLLÎ EĞÎTÎM POLİTİKAMIZ 

G a y e: 

M A D D E 69 — Millî Eğitim Politikamızın gayesi, 
sevinç ve kederde, inanç ve ümit te ortak olmayı, mil
lî şuur ve idealler etrafında bölünmez bir bü tün ha
linde birleşmeyi kabul eden; yaşayış ve hareketle
rinde Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alan; f i 
kir hürriyetine ve onun en değerli mahsulü olan i l 
me samimiyetle inanan araştırıcı, müteşebbis, vazi
fe şuuruna ve sorumluluk duygusuna sahip, ahlâklı 
ve karekterli vatandaşlar yetiştirmektedir. 

Prensipler: 

M A D D E 70 — Millî Eğitim politikasında tesbit 
edilen gayeye ulaşabilmek için; 

a) İ lkokuldan üniversiteye kadar bütün öğretim 
kademelerinde fertlerin istidat ve kabiliyetlerini, 
fikri hayat ve beden güçlerini en geniş şekilde ge
liştirecek modern metotlar tatbik edilecektir. 

b) Mevcut sistem, genç nesillerde, hü r fikir, de
mokratik nizâm ve ilme saygıyı kazandıracak; millî, 

57 

TBMM KUTUPHANESI



insanî ve vazife duygularını kuvvetlendirecek, çalış
ma disiplini, hizmet arzusu ve teşebbüs gücünü art
tıracak şekilde ıslah edilecek ve tavizsiz bir tatbi
kat yapılacaktır. 

c) Çeşitli eğitim ve öğretim müesseselerini yeni 
baştan ele alarak, memleket ihtiyaçlarını karşılaya
cak ve ekonomik kalkınma ile refahı temin edecek, 
yeterli kalitede, yeterli sayıda ve çeşitli branş larda 
insan gücünü hazır lamak istikametindeki gelişmeleri 
sağlanacaktır. 

d) Eğitim sistemimiz, taklitçi ve yığma olmaktan 
kurtarı l ıp, millet bünyesine uygun hale getirilecek; 
ihtiyaçlarımızla imkânlarımız aras ında gerekli den
ge kurulacak; zaman ve malî kaynaklar gerekli şe
kilde değerlendirilecektir. 

e) Vatandaşların eğitim ve kül tür nimetlerinden 
istifade imkânları hazırlanacaktır . Genç nesilleri sa
ran disiplinsizlik ve değerler anarşisi önlenecektir. 
Ruhî ve fikrî disipline ve Millî mefkure şuuruna sa
hip gençlerin yetiştirilmesine azamî itina gösterile
cektir. 

f) öğre t im kademelerinde, sayı uğruna kalitenin 
düşmesini önleyecek kati tedbirler alınacak, kantite 
yanında kalitenin yükseltilmesi çareleri bulunacakt ır . 

Partimiz, yüksek tahsil yapabilecek kabiliyetteki 
gençlerin çok iy i yetişmelerini, bu durumda olma-
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yanların kısa ve diğer yollardan hayata hazırlanma
larını temin etmek için âdil ve isabetli seçme, teş
vik ve istihdam usulleri uygulamak karar ındadır . 

g) Memleket dışında tahsilde bulunan gençlerin 
öğrenimlerini ciddiyetle ve zamanında yapmaları 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

tik Öğretim: 

M A D D E 71 — Nüfusumuzun tamamına hitap ede
cek duruma gelmekte olan ilk öğretime, temel eği
timi kuvvetlendirecek, teknik bilgiyi geliştirecek ve 
istihsali ar t t ı racak bir yön verilecektir. 

Partimiz, özellikle küçük iskân bölgelerinde, i lk 
öğretimin süre, muhteva ve metod bakımından ye
niden ele alınması gerektiğine inanmaktadı r . 

Küçük iskân bölgelerinde istidatlı çocukların yu
karı kademelerde tahsil yapabilmeleri için her türlü 
tedbirleri alacağız. 

Orta öğre t im: 

M A D D E 72 — Orta öğretim, birinci devresinden 
başlanarak, yeni baştan ıslah edilecek ve i k i ana he
defe yöneltilecektir. 

Bir inci hedef meslekî ve teknik sahaya ağırlık 
vererek gençlerin kısa yoldan hayata hazırlanmala-
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rını ve müstahsi l duruma gelmelerini temin etmek; 
ikinci hedef gençleri üniversite ve yüksek okullara 
hazırlamaktır . B u hedefe ulaşmanın, lise ve benzerî 
tahsil kademelerinde, gençlere istidat ve kabiliyet
leri, memleket imkân ve ihtiyaçları gözönüne alına
rak sağlam bilgi vermek ve yüksek kalitede öğretim 
yapmakla mümkün olacağına inanmaktayız. 

Her kademedeki bütün meslek okullarının, zama
nın şart ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme
sini ve bu okullardan yetişen öğrenciler için üniver
sitelerde ve yüksek okullarda öğrenim imkânlarının 
sağlanmasını lüzumlu görüyoruz. 

Din öğretimi : 

M A D D E 73 — Partimiz, Milletin manevî kalkın
masında dinî tedrisatın önemine inanır. B u bakım
dan din âlimi ve vasıflı din görevlileri yetiştirecek 
yeni müesseselerin kurulması ve mevcutların geliş
tirilmesi ile dinî tedrisat meselesi önemle ele alına
caktır. 

Yüksek öğrenim: 

M A D D E 74 — Bugün tatbik edilen sistem, ihti
yacımız olan bazı sahalarda istihdam imkânı olmı-
yan aydın işsizler yığılmasına sebep olmaktadır . 

B u durumlan önleyecek gençlerin memleket ih
tiyaçlarına kendi kabiliyet ve isteklerine uygun dal-
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larda yetiştirilmesini temin edecek metod ve siste
mi getirmek önemli vazifelerimizden bi r i olacaktır. 
Üniversite ve yüksek okullarda, gençlerimizi sağlam 
ve ihatalı bir formasyona kavuşturmanın yanmda, 
dünya ve memleket problemlerine sahip çıkma ve 
problemleri çözme gücünü kazandırmanın, yani araş-
t ı rma istek ve bilgisi ile mücehhez kılmanın gerekti
ğine inanıyoruz. 

Ayrıca memleketimizin muhtaç olduğu vasıflı i l im 
ve ihtisas adamı yetiştirmek için üniversite üstü öğ
retimin ciddî ve köklü tedbirlerle ele alınmasını za
rurî görüyoruz. 

Üniversitelerimizin, öğretim, araş t ı rma ve yayım 
faaliyetlerinde hü r olmalarına ve en geniş hürriyet 
prensipleri içinde çalışmalarına taraftarız. B u saha
da her tür lü yardım ve imkânın sağlanması gerekti
ğine inanıyoruz. Ancâlc anarşi ve mesuliyetsizlik is
tikametindeki gelişmelerin, memleketin ve i lmin le
hinde olmadığı kanaatındayız. 

öğretmenlik Mesleği: 

M A D D E 75 — Eğitim ve öğretimin en önemli ve 
temel unsurunun öğretmen olduğuna inanmaktayız. 

B u bakımdan Türk öğretmeninin; hayat felsefe
si, yaşama ve davranışları bakımından milletimizin 
kıymet hükümler ine yürekten bağlı ve saygılı, millî 
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inanç ve modern bilgilerle mücehhez, çalışkan, mü
samahakâr ve günlük polit ikanın üs tünde insanlar 
olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Öğretmenliğin, bü tün toplumun itimat ve saygı 
duyduğu, maddî imkânlar ı ve manevî itibarı yerin
de, millî beraberliği yayıcı ve koruyucu bir meslek 
haline getirilmesi için her tür lü tedbir alınacaktır. 

öğretmenler in yetiştirilmesinde kalite ve öğrenim 
vahdetine önem verilecek, başarı l ı i lkokul ve diğer 
kademelerdeki öğretmenlerin yükselmeleri imkânla
rı sağlanacaktır. 

Yaygın Eğitini: 

M A D D E 76 — Vatandaşları zamanımızın gerektir
diği bilgi ve ehliyetle teçhiz etmek, okullarda elde 
edilmiş bilgi ve hünerlerin b ü t ü n ömür boyunca mu
hafazasını ve gelişmesini sağlamak, güç şar t lar için
de yaşayan ve çalışkan küçük iskân ünitelerinin kal
kınmasına yardım edecek programlı , devamlı ve 
amelî bir halk eğitimi uygulayacağız. 

Kültür İşleri: 

M A D D E 77 — Ecdadımızın binlerce yıllık mihnet 
ve gayretlerinin mahsulü olan kül türümüzün, zama
nımızın şart lar ına ve medeniyetin icaplarına uygun 
bir şekilde gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamak, 
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batı medeniyetine dahil kültürlerden birinin tekra
rı ve taklidi olma yerine, bu medeniyete yeni renk 
katacak eserlerin doğmasına çalışılacaktır. Bunu te
min için gerekli faaliyetlerde bulunulacak ve mües
seseler kurulacaktır . 

— B — 
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK 

Sosyal Siyasetimizin Hedefi: 
M A D D E 78 — Memleketimizde işgücü gereği gibi 

değerlendirilememektedir. Şehirlerde ve kasabalarda 
mevcut açık işsizliğin yanısıra ta r ım sektöründe, 
özellikle köylerde gizli işsizlik h ü k ü m sürmektedir . 
Her geçen gün biraz daha fazla ciddiyet kesbeden 
işsizlik konusunu fevkalâde önemli memleket mese
lelerinden b i r i olarak görmekteyiz. B u sebeple Parti
miz, işsizlik problemlerini çözümlemeyi sosyal siya
setin ana hedefi kabul eder. 

Memleketimizde özlenen huzurlu çalışma hayatını 
temin için, işsizlik meselesinin halledilmesi yanında, 
işveren-işçi münasebetlerinin ahenkli bir şekilde 
tanzim edilmesini ve geliştirilmesini zarurî görmek
teyiz. 

Sendika Hak ve Hürriyeti: 
M A D D E 79 — Partimiz sendika hak ve hürriyeti

ni demokratik rejimin tabiî bir icabı sayar. İşçi ve 
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işveren sendikalarının kurulup gelişmesini, işçi ve 
işverenlerin güçlü kuruluşlar bünyesinde toplanarak 
hak ve menfaatlerini korumalarını , işçi ve işveren 
kuruluşları arasındaki münasebetlerin müsbet yönde 
gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını lüzumlu 
görürüz. 

Partimiz, sendikaların merkezi bürokrasinin âlet
leri haline gelmelerine de, katı ideolojik sistemler 
içinde dejenere olmalarına da karşıdır. 

Toplu Sözleşme: 

M A D D E 80 — Partimiz, işçi ve işveren arasında
k i karşılıklı hak ve vecibelerin toplu sözleşmelerle 
düzenlenmesini, toplu sözleşme hakkını ve onun mü
eyyidesi olan grev ve lokavt dahil işçi ve işverenle
rin haklarını korumayı gaye bilir . 

Çalışma Şartları: 

M A D D E 81 — Bütün işyerlerinde çalışan işçile
rin, çalıştıkları işin özelliklerine ve şahsî kabiliyet
lerine göre, çalışma şa r t l an ve iş istikrarı bakımın
dan, gerekli teminata kavuşturulmalarını gaye biliriz. 
Sosyal Güvenlik Hakları: 

M A D D E 82 — Partimiz, sosyal güvenlik tesis ve 
hizmetlerini geliştirmeyi ve bü tün Türk vatandaşla-
n m n bu tesis ve hizmetlerden yarar lanmalannı sağ
lamayı hedeflerinden birisi sayar. 
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Kaza, hastalık, yaşlılık, sakatlık, analık ve ölüm 
sigortalarını peyderpey geliştirmek, mevzuatdaki 
noksanlıkları gidererek, iştirakleri olduğu halde, çe
şitli sebeplerle bu sigortalardan yararlanma imkânı
nı bulamamış olan vatandaşlarımızı da yararlandır
mak görevlerimiz cümlesindendir. 

Partimiz, işsizlik sigortasını kanunla teminat al
tına almanın zaman ve şart ları üzerinde önemle du
racaktır . 

Yukanda sayılan sigortalar kapsamının genişle
tilmesi ve Türkiye'de tek sosyal güvenlik sisteminin 
uygulanmasının sağlanması için gerekli çalışmaların 
yapılması hedefimizdir. B u cümleden olmak üzere 
işçi emekli aylıklarının geçim indekslerine göre ayar
lanması, emeklilerin eş ve çocuklarına da sosyal si
gortalar tesislerinde bakım ve tedavi imkânlarının 
sağlanması hususu ele alınacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu gelirlerinden daha ve
r imli neticeler elde edilebilmesi için bu gelirlerin 
daha müsai t alanlara yatırı lması konusu hassasiyetle 
ele alınacaktır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu : 

M A D D E 83 — î ş ve işçi bulma hizmetlerinin ge
liştirilmesini, Iş ve îşçi Bulma Kurumunun daha ba
şarılı bir çalışma sistemi içerisine sokulmasını sağ
lamak görevimiz olacaktır. 
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t ş ve îşçi Bulma Kurumunun yönetiminin, işçi, 
işveren ve Hükümet temsilcilerinin bulunacağı bir 
organ haline getirilmesine çalışılacaktır. 

Asgarî Ücret - Ücrette Adalet: 

M A D D E 84 — Partimiz, her alanda asgarî ücret
leri, âdil bir şekilde tesbit ve uygulamayı, bu uygu
lamanın sıkı bir şekilde takibini görev sayar. 

Dinlenme: 

M A D D E 85 — Çalışanların ve işçilerimizin verim
liliğini a r t t ı rmak gayesi ile dinlenme imkânlarını ha
zırlamak hedeflerimiz arasındadır . 

tşçi Konutları: 

M A D D E 86 — İşçilerimizin mesken sahibi olma
larını sağlamak, mesken kredilerinden (emekliliğe 
ayrılanlar da dahil) yarar lanmalar ı , sosyal konutlar 
yapımının teşviki ve bu konutlar ın sosyal güvenlik 
kurumlar ı ve kooperatifler aracılığı ile yapımını te
min başlıca görevlerimizdendir. 

Çocuk Yuvaları, Kreşler, Bakım ve Dinlenme Evleri: 

M A D D E 87 — Çalışanların çocuklarım güvenle 
bırakabilecekleri çocuk yuvalan ve kreşler yapımı 
önemle ele alınacak, bu kreşlerde çocuklann yaşla-
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rina göre özel surette bakım ve eğitime tâbi tutul
maları için gayret gösterilecektir. 

İşçi Tasarruflarının Değerlendirilmesi: 

M A D D E 88 — İşçilerin tasarruflarını, yurt kal
kınması yönünden teşvik ve değerlendirimeyi görev 
sayarız. 

B u tasarruflarla sınaî tesislerin kurulmasını te
min için kanun teminatı alt ında işçi yardımlaşma 
kurumunun teşkilini öngörmekteyiz. 

Yurt Dışındaki İşçilerimiz: 

M A D D E 89 — Yurt dışında çalışmaya giden işçi
lerimizin hak ve menfaatlerini sosyal güvenlik an
laşmaları ile teminata bağlamak, gittikleri ülkelerin 
işçileriyle hak eşitliği içinde bulunmalar ını sağlamak, 
öğretmen, din adamı, sendika uzmanı gibi personel 
ihtiyacının giderilmesine çalışmak Partimizin başlı
ca hedefleri arasındadır . 

Yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflarını değer
lendirmek için gerekli ve güven verici tedbirlerin 
alınması ve yurda dönüşlerinde karşılaşılacak güç
lükleri önlemenin lüzumuna inanıyoruz. 

İşçi Eğitimi ve Mesleğe Yöneltme: 

M A D D E 90 — Memleketimizde, daha gelişmiş bir 
çalışanlar topluluğunun vücut bulması için, işçile-
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rin kendi konularıyla i lgi l i eğitimlerini sağlıyarak 
mesleklerinde gelişmelerini temin maksadıyla işçi 
kuruluşlarını desteklemeyi görev sayarız. 

— C — 

SAĞLIK İŞLERİ 

Sağlık Politikamız: 

M A D D E 91 — İlmî metodlarla yapılmış, incele
me ve araş t ı rmalara dayanan, yurt gerçeklerine uy
gun ve programlan olan bir sağlık politikası tatbik 
edilecektir. 

Sağlık Politikamızın Hedefleri: 

M A D D E 92 — Sağlık politikamızın genel hedefle
r i şunlardır : 

a) Devlet varlığının ve bekasının ana kaynağı 
olan insanın beden ve ruh sağlığını sağlamak ve 
korumak; 

b) Koruyucu sağlık hizmetlerini (koruyucu he
kimliği) esas kabul ederek geliştirmek ve yurt sat
hına yaymak; 

c) Tedavi edici sağlık hizmetlerini (tedavi hekim
liği), koruyucu sağlık hizmetlerinin yardımcısı ve 
tamamlayıcısı olarak değerlendirmek; 
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d) Sağlık hizmetlerini halkın ayağına, köylüye ve 
düşük gelirli ünitelere götürmek; 

e) Halkın sağlık, bilgi ve görgü seviyesini yük
seltmek; 

f) Sağlık hizmetleri yönünden az gelişmişlik fark
lılığını azaltmak ve dengesizliği kaldırmak için kök
lü tedbirler almak; 

g) Yurt ihtiyacına cevap verebilecek miktarda 
vasıflı sağlık personeli yetiştirmek; 

h) Yurt sathında koruyucu sağlık hizmetlerini 
tek elde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünye
sinde toplamak ve böylece en verimli bir şekilde ça
lışmaları düzenlemek olacaktır. 

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizasyonu: 

M A D D E 93 — Sağlık hizmetlerini küçük toplum 
ünitelerine ve düşük gelir gruplarına götürmek mak-
sadiyle girişilen sosyalleştirme uygulaması, yurt ger
çeklerine uygun, ciddî bir a raş t ı rma ve koordinas
yon yapılmadan başlandığı için başarıya ulaşmamış
tır. B u itibarla sosyalleştirmeye katılmış illerdeki 
ocakların personel kadro ihtiyaçları ve sistem ak
saklıkları giderilinceye kadar yeni uygulamalara gi
rişmek caiz değildir. 
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Halkın ayağına sağlık hizmetlerinin götürülme
sinde, bölgelerin bu hizmetler yönünden imkânları 
ve şartları değerlendirilmeli ve en uygun sistem tat
bik olunmalıdır. 

Sağlık İşlerinde Standardizasyon : 

M A D D E 94 — Çeşitli bakanlıklara ve kuruluşla
ra bağlı bü tün sağlık tesislerinin, plân, proje, inşaat , 
malzeme, cihaz, personel ve işletme gibi konularda 
standardizasyonu sağlanacaktır. 

Sağlık tesislerinin standardizasyonu ile i lgil i bir 
kuruluş marifetiyle hastaneler yeniden düzenlenme
l i , her türlü yenilik, değişiklik ve gelişme imkânları 
sağlanmalıdır. 

Sağlık Personeli : 

M A D D E 95 — Sağlık personelinin yurt sarhında-
ki dağılışı önemli dengesizlikler göstermektedir . Bu 
dengesizlikleri önleyici köklü tedbirler alınacaktır. 

Çeşitli kamu kuruluşlar ına ait sağlık personeli 
için «tek ücret rejimi» uygulanacaktır . 

Türk hekiminin dış ülkelere akmasını önlemek, 
yurt dışındaki hekimlerimizin yurdumuza dönmele
rini sağlamak için gerekli meslekî, sosyal ve hukukî 
tedbirler alınacaktır. 
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Tedavi Kurumları: 

M A D D E 96 — Yataklı tedavi kurumlar ı yurt için-
de dengesiz bir tarzda dağılmıştır. Bölgeler arasın
da büyük farklılık vardır. B u itibarla yeni hastane
lerin yapımında, ya t ı nm yapılmak istendiği i l in ge
nel yatak işgal oranı, ya tak/nüfus oranı, şehirleşme 
derecesi ve civar illerin durumu gözönünde bulun
durulacaktır . 

Yurdumuz sağlık hizmetleri yönünden bölgelere 
ayrılacak ve bu bölgelerde kurulacak olan bölge has
taneleri ilmî metod ve modern cihazlarla en iyi şe
kilde çalışır hale getirilecektir. Böylece büyük mer
kezlere hasta akımı önlenmiş olacaktır . îyi çalışma
yan ve devlete yük olan küçük hastaneler, iaşesiz 
dispanserler haline getirilmeli, civar ve tam teşek
küllü hastanelere yardımcı kuruluşlar olarak fayda-
lânılmalıdır. 

Çeşitli kamu kuruluşlarına bağlı hastaneler bir 
işbirliği programına bağlanmalıdır. Birbirlerinin boş 
yatak kapasitelerinden faydalanılması temin olun
malıdır. 

Devlet ve kamu kuruluşları hastaneleri bünyesin
de evde ve ayakta tedavi sisteminin uygulanması 
sağlanmalıdır. 

özel sektörün vasıflı yataklı tedavi kurumlan 
yapma teşebbüsleri teşvik edilecektir. 
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Hastalıklarla Mücadele: 

M A D D E 97 — Sıtma, verem, trahom, cüzzam ve 
paraziter hastalıklarla diğer bulaşıcı hastal ıklar gi
bi insan sağlağını tehdit eden ve yurt ekonomisine 
büyük ölçüde zararlar veren afetlerin sirayetinin ön
lenmesi ve tedavileri ile eradikasyonları hususunda 
girişilen mücadele, devamlı, bilgil i ve yeterli bir teş
kilât çalışması haline getirilecektir. 

Hayat şart ları ile sıkı ilişkisi bulunan kanser afe
ti , kalp ve damar hastalıkları ile mücadelede mem
leketimiz bir hayli geri kalmıştır . 

Sosyal ve ekonomik tahribat ı büyük olan bu afet
lerin zararlarını azaltmak hususunda yeterli mües
seseler kurulacaktır . 

Ana ve Çocuk Sağlığı: 

M A D D E 98 — Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, 
bü tün yurt sathında dengeli bir sistem içerisinde ge
liştirilecektir. Ana-çocuk sağlık ve eğitim merkez
leri, dispanserler, istasyonlar, doğumevleri, sağlık 
evleri gibi sağlık tesislerine gerekli önem verilecektir. 

Çevre Sağlığı: 

M A D D E 99 — Şehir, kasaba ve köylerimizde çev
re sağlığı ş a r t l an yeterli bir şekilde yerine getirile
cektir. 
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Bozuk çevre sağlığının ıslahı için sıhhî şartları 
haiz içme ve kullanma suyu ve kanalizasyon gibi te
mel hizmetleri, i lgi l i kuruluşlar ın işbirliği ile yapı
lacaktır. Bozuk çevre sağlığı şart larının doğurduğu 
hastalıklarla mücadele edebilmek ve koruyucu sağ
lık hizmetlerini yürütebilmek maksadı ile yeter sa
yıda dispanser ve diğer kuruluşlar açılacaktır. B u 
dispanserler, bölge hastanelerine bağlanacaktır . Ge
rekli hallerde fakir hastalara parasız ilâç verilmesini 
sağlıyacak bir teşkilât kurulacaktır . 

Gıda Kontrolü: 

M A D D E 100 — Beslenme ve gıda kontrolü konu
sundaki çalışmalar önemi ölçüsünde yeterli olmadı
ğından gelişmekte olan gıda endüstrisi ve sorumlu 
kuruluşların bugünkü durumu gözönünde bulundu
rularak mahallî idarelerle de işbirliğini gerçekleşti
ren ve hizmetleri tek teşkilâtta toplayan yeterli ve 
etkili bir mekanizma kurulacaktır . 

Hava Kirlenmesi: 

M A D D E 101 — Bazı şehirlerimizde insan sağlı
ğını büyük ölçüde tehlikeye sokan ve istihdam gü
cünü azaltan, hava kirlenmesi probleminin halli ko
nusunda ilgil i milletlerarası kuruluşlar ın da yardımı 
sağlanarak ciddî ve müessir tedbirler alınacaktır. 
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Trafik Kazaları İçin Sağlık Teşkilâtı: 

M A D D E 102 — Yurdumuzda bir felâket halinde 
bulunan trafik kazalarında, zamanında uygun ve lü
zumlu müdahaleleri yapabilecek seyyar ve sabit sağ
lık teşkilâtı ve müesseseleri kurulması zaruretine 
inanmaktayız. 

Şifalı Sular: 

M A D D E 103 — Yurdumuzda insan sağlığı yönün
den ve aynı zamanda turizm ve sanayi bakımından 
değer taşıyan zengin kaynaklardan şifalı sular (Ilı
calar, kaplıcalar, maden sulan, içmeceler vs.) i lg i l i 
kuruluşlarla işbirliği yapılarak modern tesis ve işlet
meler haline getirilecektir. Partimiz bu hususta 
—proje ve işletmelerin Devlet denetimine tabi olmak 
üzere— özel sektör y a t ı n m l a n n a öncelik verecektir. 

Yerli İlâç Sanayii: 

M A D D E 104 — Yerl i ilâç ve sıhhî malzeme sana
yiinin gelişmesi için teşvik tedbirleri alınacaktır. 

İlâç sanayii istihsali «aktif madde» imalât ına yö
nelecektir. Yurt içinde imâl edilmekte olan tıbbî ve 
ziraî ilâçlarla ithal edilen kimyevî maddelerin kalite 
ve değer kontrollerini yapacak lâboratuvarlar açı
lacaktır. 
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Mevzuat Değişikliği : 

M A D D E 105 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının uygulamak ve yürütmekle sorumlu bulundu
ğu fakat bugüne kadar gereği gibi uygulanmamış 
olan «Umumî Hıfzıssıhha Kanunu» yeniden gözden 
geçirilecek ve yurt gerçeklerine, ilmî ve tıbbî geliş
melere göre değiştirilecektir. 

Türk Tabip Odaları ve Türk Tabipler Birliği Ka
nunu, yurt gerçeklerine göre yeniden düzenlenmek 
üzere ele alınacak, malî imkânları ve yetkileri de 
genişletilecektir. 

Sağlık Sigortası - Sağlık İşlerinde Sosyal Güvenlik : 

M A D D E 106 — Bütün yurdu kapsıyacak şekilde 
kademeli olarak sağlık sigortası uygulanması için 
gerekli çalışmalar yapılacak ve tedbirler alınacaktır. 

Tedavi hizmetlerinde hastaya doktorunu ve sağ
lık kurumunu seçme hakkını ve imkânlarını tanıyan 
bir sistem kurulacaktır . 

özel teşebbüsün kurduğu ve kuracağı sağlık yur
du, dispanser, bakımevi gibi kuruluşların ve serbest 
hekimliğin, ihdas edilecek sağlık sigortası uygula
ması ile sıkı bir işbirliği halinde teşviki ve aynı 
önemde denetimi sağlanacaktır. Hastanın hekimini 
seçme hakkına hürmet edilerek sigortalıların da özel 
tedavi imkânlar ından faydalanabilmeleri böylece 
mümkün olacaktır. 
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Malûl ve yaşlılara uygulanan hastalık ve analık 
sigortası, eş ve çocuklara da teşmil edilecek; her tür-
lü poliklinik, klinik ve yatarak tedavi gibi sağlık yar
dımları sağlanacaktır. 

Sosyal Refah Hizmetler i : 

M A D D E 107 — Memleketimizde sosyal yardım ve 
güvenlik hizmetleri yetersiz ve dağınık bir durumda
dır. Himayeye muhtaç çocuk ve yaşlıların büyük kıs
mı perişan ve adetâ sahipsizdir. Bundan dolayı sosyal 
refah hizmetlerini dağınık ve dengesiz durumdan 
kur tar ıp , devamlı, yeterli ve kalite hizmetler haline 
getirmek maksadıyla bir sosyal hizmetler müessesesi 
kurulacaktır . 

İhtiyaca yetecek sayıda çocuk bakım yuvaları, 
yetişt irme yurtları , ana okulları ve gündüz çocuk ba
kımevleri ile yaşlı ve düşkünler için huzur ve dinlen
me yurtlan açılacaktır. 

özel eğitime muhtaç sağır, dilsiz ve körlerle or
topedik sakatlığı olan ve geri zekâlı çocuklara ait 
müesseseler geliştirilecek ve çoğaltılacaktır. Bunlara 
okul eğitiminin yanında şahsî kabiliyetlerine uygun 
olarak işe ve sanata yöneltici eğitim de verilecektir. 

Aile Plânlaması: 

M A D D E 108 — Türkiye'de Aile Plânlaması uygu-
lamalan üzerine ciddî münakaşalar yapılmaktadır . 

76 

TBMM KUTUPHANESI



B u itibarla, aile plânlaması konusu için sosyal ve 
ekonomik gerçeklerle nüfus politikası, ist ihdamı ve 
sağlık meseleleri yönlerinden bir araş t ı rma yapıla
caktır. Uygulama, ancak bu araşt ı rmanın sonuçları
na göre yürütülecektir . 

B Ö L Ü M IV 

TARIM, ORMANCILIK ve KÖY KALKINMASI 

— A — 

TARIM POLİTİKAMIZ 

Tarımın önemi ve Tarım Politikamız: 

M A D D E 109 — Yurdumuzun değişik ik l im ve top
rak şart lar ına sahip olması, çeşitli üs tün vasıflı ü rün 
yetiştirmemizi mümkün kılmaktadır . Millî gelirimiz
de ve dış ticarette tar ım ürünlerinin işgal ettiği yer, 
ekonomimizde tar ımın önemini gösterir. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğu çiftçidir ve geçi
mini toprağa bağlamıştır. Bunların hayat seviyesinin 
yükselmesi ve artan nüfusun beslenmesi, b i r im alan. 
dan alınan ü rün miktarının ar tmas ına ve kalitesinin 
yükselmesine bağlıdır. 

Partimiz, ziraî potansiyelimizi harekete geçirip 
millî ekonomimize yeni malî güçler katmadan, sınaî 
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gelişmemizi istenilen ölçüde hızlandırmanın ve mil
letçe özlemini çektiğimiz seviyeye ulaşt ı rmanın güç 
olduğuna inanmaktadır . 

Partimiz, b i r im alandan azamî verim ve gelir sağ
lamayı; elde edilen ürünü muhafaza, işleme ve pa
zarlamaya tâbi tutarak en iyi şekilde değerlendirme
y i ; tar ım sektöründe çalışanları arzulanan ekonomik 
ve sosyal imkânlara kavuşturmayı, tarım politikamı
zın temel prensipleri olarak kabul etmektedir. 

Tarım Reformu: 

M A D D E 110 — Memleketimiz tarımını teknik ve 
teknolojik icaplara uygun bir seviyeye çıkartabilmek 
ve tar ım gelirini ar t t ı rabilmek için i lmin ışığı altın
da, gerekli tedbirlerin alınmasını, başka bir ifade ile 
geniş mânada bi r tar ım reformu yapılmasını zorun
lu bulmaktayız. 

Kabul ettiğimiz tar ım reformu gübreleme, sula
ma, tohumluk, damızlık, ziraî mücadele, ziraî maki-
nalaşma gibi üret imi artırıcı teknik tedbirler ile 
ziraî bünyenin, işletmeleri ekonomik ve yeter gelirli 
hale getirerek ıslahı, çiftçinin teşkilâtlandırılması, 
pazarlama, ürünü kıymetlendirme ve değerine satma, 
kredi, ziraî öğretim ve eğitim, standart çeşitlerin ye
tiştirilmesi ve buna benzer tar ım mevzuatı, teşkilâtı, 
her tür lü müessesesi, sistemi ve usulleri ile ilgilidir. 
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Memleketimizin arazi varlığı, su havzaları esas 
alınarak bitki paterni ve arazi kullanma kabiliyeti 
ölçülerine göre düzenlenecek, ziraat, orman, çayır 
ve mer'a arazisi ile ziraate elverişli olmıyan arazile
r in tabiî sınırları tesbit edilecektir 

Toprak Reformu: 

M A D D E 111 — Topraksız ve yeter toprağı olma
yan köylünün toprak sahibi kılınmasını lüzumlu gör
mekteyiz. Fakat ziraat arazimiz ne şekilde hesapla
nırsa hesaplansın bugünkü çiftçi ve köylü nüfusuna 
yetecek ölçüde değildir. Gerçek şudur k i , Tar ım sek
töründeki nüfus miktan bu sektörün istihdam im
kânlarının çok üstündedir . Araziye gittikçe şiddet
lenen bir nüfus baskısı vardır . B u sektördeki nüfus 
fazlalığı arazinin mütemadiyen küçülmesine, dolayı-
siyle verimin düşmesine sebep olmaktadır . 

Mülkiyet hakkına sadık, temel insan haklarına 
dayanan rejimin samimi taraftarı ve koruyucusu bir 
Parti olarak, mülkiyetin muhafazası, devri, intikali 
ve devamı şart larını ortadan kaldı rmadan toprak 
sahipleri ile topraksızlar, kiracı ve az topraklı lar 
arasındaki münasebetleri Anayasa sınırları içerisin
de düzenleyecek, özel teşebbüsü engellemiyecek ve 
düzenli işletmelere dokunmıyacak b i r toprak refor
muna taraftarız. Bunun tahakkukuna çalışmak gö
revlerimiz arasındadır . 
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tik merhalede Devlete ait araziden, Devlet hiz
metleri için lüzumlu bulunan miktarlar ayrılarak ar
tan kısmının topraksız ve az topraklı çiftçiye dağı
tılmasını sağlayacağız. 

İnanıyoruz k i , davayı hal etmenin esas çaresi, 
gerçekçi ve ilme saygılı bir zihniyetle, fazla nüfusu 
diğer sektörlere kaydırmanın imkânlarını aramak ve 
hazırlamaktır . 

Tanın Teşkilâtının Islahı: 
M A D D E 112 — Partimiz, bugünkü durumda Ta

rım teşkilât ve müesseselerini, dağınık, işbirliği im-
kân l an zayıf, çalışma yön ve hedefleri değişik, hiz
metleri az etkili , çok masraflı, çiftçi ihtiyaçları ba
kımından yetersiz bulmaktadır . Bunlan yeniden dü
zenlemek azim ve ka ranndad ı r . 

Mevcut teşkilât merkezi sistem üzerine kuruldu
ğundan, yönetim ve denetim istenen ölçülerle yapı
lamamaktadır . 

Tanm hizmetleri parçalana parçalana merkezde 
ve illerde çok başlı kuruluşlar haline gelmiştir. 

Tanm hizmetlerinin bi r bü tün olarak Tanm Ba
kanlığında toplanmasını , tanm teşkilâtının merkezi
yet sistemi yerine bölge esasına göre yeniden düzen
lenmesini, teşkilâtm ve hizmetlerin ilçeden öteye ge
çerek köy seviyesindeki ihtiyaçlara ulaşmasını son 
derece önemli ve faydalı bulmaktayız. 
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Tarım Araştırmaları i 

M A D D E 113 — Partimiz tar ımda yüksek bir se
viyeye erişmenin, geniş ölçüde, araşt ı rmaya bağlı ol
duğuna inanır. Değişik tabiat şartlarını havi yurdu
muzda bölgeden bölgeye değişen ve çözüm bekleyen 
çok çeşitli ziraî problemler mevcuttur. B u sebeple 
araş t ı rma müesseselerinin art t ı r ı lmasına, çalışma 
alanlarının genişletilmesine, a raş t ı rma personelinin 
yetiştirilmesine ve yeterli miktara çıkarılmasına özel 
gayret göstereceğiz. 

Tohumluk Fidan ve Fide: 

M A D D E 114 — Çiftçiye verilecek tohum, fidan 
ve fidenin bölge özelliklerine uygun, kaliteli, yüksek 
verimli, hastal ıklara dayanıklı, iç ve dış pazarların 
aradığı çeşitlerden olmasını sağlamak görevlerimiz
den bi r i olacaktır. 

Üreticinin zamanında normal fiatla ve kolaylık
la tohumluğunu temin edebilme imkânları hazırla
nacaktır . 

Yurt sathında çiftçinin ihtiyacı olan tohumluğu 
devlet kurumlar ının karşılaması mümkün olmadığın-
dan, i lgil i ziraat teşkilâtının kontrolü alt ında çiftçi
lerin de sertifikalı tohum yetiştirmesi teşvik edile
cek ve desteklenecektir. 
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Gübre ve Gübreleme: 

M A D D E 115 — Partimiz, verimin ar tmasında bi
rinci derecede etkisi olan sun'î ( t icarî) gübrelerin 
normal fiatta ve yeter miktarda sağlanmasını, kul
lanılma tekniğinin çiftçiye öğretilmesini lüzumlu 
görür. 

İhtiyacımız olan gübrenin kendi fabrikalarımız 
tarafından üretilmesini sağlamak hedefimizdir. Ay
rıca, çiftlik gübresinin tezek olarak yakılmadan top
rağa verilmesi için ucuz yakıt temini yollarını ara
yacağız. 

Ziraî Makinalaşma: 

M A D D E 116 — Çeki gücü yetersiz olduğundan 
tarlaların zamanında hazırlanamadığı, ekim, hasat 
ve harman işlerinin gereği gibi yapılıp asgarî zayiatla 
ü rün alınamadığı ve bunun maliyeti yükselttiği bir 
gerçektir. B u sebeple Partimiz, çiftçinin uygun va
sıflı, kullanışlı normal fiatla tar ım âlet ve makina-
l an teminine yardımı, Devletin görevlerinden sayar. 

Ziraat âlet ve makinalar ı sanayiinin sürat le ku
rulmasını ve geliştirilmesini zarurî buluyor ve bu 
alanda çalışacak özel teşebbüsün teşvik ve destek
lemesine önem veriyoruz. 

82 

TBMM KUTUPHANESI



Zirai Mücadele: 

M A D D E 117 — Çiftçinin yetiştirdiği ürünlere , çe
şitli b i tk i hastalıkları â n z olmakta, verimi ve kali
teyi düşürerek milyarlarla ölçülen zararlar meydana 
getirmektedir. Bunlara karşı mücadelede çiftçileri 
uyarmak, mücadele tekniğini öğretmek, ilâç, âlet ve 
makinalarının normal fiatla temin edilebilmesi için 
gerekli tedbirleri almak görevlerimizden olacaktır. 

özellikle epidemi hallerinde devletin mücadeleye 
bilf i i l iş t irak suretiyle yardım etmesi elzemdir. 

Sulama: 

M A D D E 118 — Yurdumuzun büyük bir kısmın
da kurak ik l im hüküm sürmektedir . B u bölgelerde, 
mahsul idrakına kadar çiftçi endişe içinde ve huzur
suzdur. B u bakımdan ziraatımızda sulama büyük 
önem taşır. 

Partimiz, yer altı ve yer üs tü su kaynaklarının 
çiftçinin istifadesine sunulmasını ve bu suretle çift
çinin kaderine terk edilmemesini görev sayar. 

Toprak Muhafazası (Erezyon Kontrolü): 

M A D D E 119 — Türkiyede bi tki ör tüsünün tahri
bi, bi tki - toprak - su - rüzgâr dengesini bozmuş; bu 
yüzden toprak erozyonu şiddetlenmiştir. 
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Toprakların aşınıp taşınmasını yurt geleceği için 
tehlikeli görmekteyiz. 

Partimiz uzun vadeli bir iş olan ve büyük yatırım
lara ihtiyaç gösteren toprak ve su muhafazasını çift
çi ile el ele vererek plânlı bir şekilde yürütmeyi ve 
çalışmaları hızlandırmayı hedef edinmiştir . 

Hayvancılık: 

M A D D E 120 — Memleketimiz tabiat şa r t l an ba
kımından hayvan yetiştiriciliğine, coğrafî durumu iti
bariyle kolaylıkla pazar bulmaya elverişlidir. 

Beslenmemiz için önemli olduğu kadar millî ge
lirimize büyük katkıda bulunması m ü m k ü n olan hay
vancılıktan yeteri ölçüde istifade edemediğimiz bir 
gerçektir. B i r im hayvan başına elde ettiğimiz gelir 
çok düşüktür . 

Elimizdeki hayvan materyalinin ıslahına mutlak 
ihtiyaç vardır. Bundan ötürü, gerekli tedbirleri al
maya, devlet eliyle yürütülen damızlık yetiştiriciliği 
ihtiyaca cevap verecek miktarda olmadığından i lgil i 
teşkilâtın kontrolü alt ında özel yetiştiricilerin damız
lık yetiştirmesini teşvik etmeye ve desteklemeye cid
dî ihtiyaç olduğu kanaatındayız. 

Hayvancılığın gelişmesi ve hayvanlann iy i beslen
mesi için yem bitkileri ziraatının geliştirilmesine; 
çayır ve meralar ın ıslahına, bakım ve hukukî durum-
lann ın düzenlenmesine, yem sanayiinin ihtiyacı kar-
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şılıyacak kapasiteye ulaştırı lmasına büyük önem ve
receğiz. 

Hayvan ürünlerinin pazarlanmasında, et ve süt 
sanayiinde özel sektörün ve bilhassa üretici teşebbüs
lerinin teşvik edilmesine ve gerektiğinde Devletin bu 
teşebbüslere rehberlik etmesine taraftanz. 

Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile müca
deleyi olumlu sonuçlara ulaştıracak ciddî tedbirler 
almayı görev kabul ederiz. 

Teknik ve bilgili besiciliğin yerleşmesine ayrıca 
önem vereceğiz. 

Su Ürünleri: 

M A D D E 121 — Su ürünleri memleketimiz için 
önem taşır. Denizlerimizden ve karasularımızdan im. 
kânlar nisbetinde istifade edemiyoruz. Balıkçılığımı
zın gelişmesi teknik bilgi ve teşkilâtlanmaya ihtiyaç 
göstermektedir . 

Partimiz, balıkçılıkta koruma, yetişt irme ve av
lanmaya bilgi ve tekniği sokmak ve bu alanda diğer 
tedbirlerle birlikte gerekli teşkilâtlanmayı yapmak 
suretiyle istihsali azamî seviyesine ç ıkar tmak kara
rındadır . Partimiz, göl ve gölet balıkçılığını da teş
vik edecektir. 

Su ürünleri sanayiinin hızla kurulmasının büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. 
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Ürünün Değerlendirilmesi: 

M A D D E 122 — Çiftçinin, önemli meselelerinden 
birisi de bitki ve hayvan ürünlerini lâyıkı veçhile de
ğerlendirmek i m k â n l a n n d a n yoksun oluşudur. Fiat 
dalgalanmaları , fazla ürünleri muhafaza edecek te
sislerin bulunmayışı , ücreticiyi zor durumlara sok
makta, üre t im ar t t ı rma isteklerini kı rmaktadır . 

Çiftçilerimizin ürünlerini ve dolayısiyle emeğini, 
gereği gibi değerlendirmek için pazar temin etmek, 
temel ürünleri taban Batlarla desteklemek, piyasada 
istikrar sağlamak, fazla ürünleri muhafaza edecek, 
işleyip kıymetlendirecek depo ve tesislerin kurulma
sı ile i lgil i tedbirleri almak önemle üzerinde dura
cağımız mes'elelerdir. 

Tarım Kredisi: 

M A D D E 123 — Tarım potansiyelini harekete ge
çirmenin ve tarım alanında gelişmeyi istenilen ölçü
de gerçekleştirmenin, kredi politikasını, üret im po
litikasının maksat ve hedeflerine uygun bir şekilde 
yürütmekle mümkün olacağı inancındayız. 

Partimiz, kredi hacminin artt ır ı lmasını, faiz nis
petlerinin makul ölçüler içinde kalmasını lüzumlu 
görür. 

Çiftçinin kredi kurumlar ı dışında kredi araması
na mâni olmak için kredilerin yeter miktarlarda, za-
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manında ve kolaylıkla temin edilmesi yolları arana
caktır . 

Kredinin, kontrollü şekilde verilmesi sağlanarak, 
başka sahalara kayması önlenecek ve yerinde kulla
nılması temin edilecektir. 

Tarım öğretim ve Eğitimi : 

M A D D E 124 — Tarım teknik ve teknolojisini ge
niş çiftçi kitlelerine öğretmek, çiftçileri hüner sahi
bi yaparak işlerinde başarıl ı kılmak Partimizin he
deflerindendir. 

Bugün tar ım öğretimi sadece ortaokul ve lise öğ
renim kademeleri üzerine kurulmuştur . B u bakım
dan bugünkü sistemi yeterli bulmuyoruz. 

Tarım eğitim merkezleri kurarak, tar ım öğretimi
ne yeni bir yön vermeye kararlıyız. Diğer öğrenimler 
yanında, ilk öğrenimi takip eden tar ım öğretimini 
de uygulayarak, köy ve çiftçi çocuklarına bu alanda 
yetişme imkânları sağlayacağız. 

Çiftçilerin eğitimleri için geçici ve sabit, kısa ve 
uzun süreli kursları yurt sathında yaygın hale soka
cağız. 

Köy ilk okulları müfredat programlar ında, çev
relerinde geçerli pratik tar ım konularına yer vere
ceğiz. 
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Tarım Sigortası: 

M A D D E 125 — Çiftçilerimiz tabiî afetlere, haşe
re ve hastalıklara karşı bir teminata sahip değildir. 
B u durum, çalışma hevesini k ı rmakta , çiftçiyi güven
sizliğe sürüklemektedir . 

Partimiz, çiftçinin güvenle çalışmasını temin et
mek, emeğini emniyete almak maksadı ile tar ım si
gorta sistemini geniş ölçüde uygulamayı önemli say
maktadır . 

Çiftçi Mallarını Koruma: 

M A D D E 126 — B i r tür lü memleketimizde yürüt
me imkânı bulunamıyan çiftçi mallarını korunma iş
lerini yeniden düzenliyeceğiz. 

Çiftçinin Teşkilâtlandırılması: 

M A D D E 127 —• Çiftçiler menfaatlerini korumak, 
bir kısım ihtiyaçlarını karşı lamak için teşkilâtlan
mış olmadıklarından bazı hallerde zor durumlara 
düşmektedirler . B u sebeple, çiftçilerin gönüllü ola
rak teşkilâtlanmalarının menfaat sağlıyacağına inan
maktayız. Bunu teşvik edeceğiz. 
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ORMANCILIK POLİTİKAMIZ 

Ormancılık Politikamız: 

M A D D E 128 — Ormanlarımız, sağladığı maddî 
imkânlar yanında, i k l i m sertliklerini frenleyen, su 
rejimini düzenleyen, toprağı koruyan, insan sağlığı 
üzerinde müsbet etkileri olan ve yurdu süsleyen tabiî 
bir servet kaynağımızdır. B u servetin tekniğe uygun 
olarak geliştirilmesi, korunması ve işletilmesini 
önemli buluruz. 

Ormanlarımızı geliştirmek, korumak ve işleterek 
millî ihtiyaçlarımızın devamlı surette yurt orman
larından karşı lanmasını sağlamak, ihtiyaç fazlası 
ü rünün işlendikten sonra ihraç edilme yollarını ara
mak, orman köylülerinin gelirini ve hayat seviyele
rini yükseltmek, ormancılık politikamızın temel i l 
keleridir. 

Partimiz, mevcut ormanlarımızın korunmasına, 
geliştirilmesine, halk ve orman ilişkilerinin düzen
lenmesine, mevcut veya yeniden tesis edilecek gerçek 
ve tüzel kişilere ait ormanlar için teknik yardım ve 
kredi sağlanmasına çalışacaktır. 

Gelişen teknik ve ekonomik imkânlardan fayda
lanmak suretiyle ormanlarımızın bulunduğu çevre 
şar t lar ında en yüksek tecessüm ve hektar serveti 

89 

TBMM KUTUPHANESI



haline gelmesine ve hasılatında devamlılığın sağlan
masına çalışılacaktır. Orman verimliliğinin ve bu
nunla ilgili çalışmaları düzenliyen işletme plânları
nın, milletlerarası araş t ı rma sonuçlarından da fay
dalanılarak, orman idaresince ve araş t ı rma kurum
larınca zaman zaman gözden geçirilmesi ve gerekli 
yenilemelerin yapılması usul haline getirilecektir. 

Orman Sınırlan : 

M A D D E 129 — Devletle halkı karşı karşıya geti
ren ve geniş ihtilâflara sebep olan orman sınırlan
d ı r m a l a r ı n ı n bir an önce tamamlanması ve tescil 
işlerinin bitirilerek mülkiyet durumunun belirtilme
si, üzerinde hassasiyetle duracağımız konulardandır . 

Tahdit komisyonları çal ışmalannda, arazinin kul
lanma kabiliyeti esas alınarak, tanm ve orman ara
zisinin aynlmasını sağlamak kararındayız. 

Mera, delicelik, sakızlık, harnupluk ve buna ben
zer ağaçlıkların orman anlamı dışına çıkarılarak di
ğer kültürlere tahsis edilmesini, orman halk ilişki
leri ve millî ekonomimiz yönünden önemli bulmak
tayız. 

Orman Ürünlerinin İşlenmesi: 

M A D D E 130 — Orman ürünler ini işleyecek bü
yük fabrikalar yanında ihtiyaç ve şar t lara göre or-
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man köylülerine iş ve gelir sağlıyacak, orman bölge
lerinde serpilmiş küçük tesislere de gidilmesi Parti
mizce uygun görülmektedir . 

Orman Köyleri: 

M A D D E 131 — Partimiz, orman teşkilâtı tarafın
dan yürütülmek üzere, orman varlığını zorlamadan, 
onman içi köylerinin önemli genel hizmetleri için 
bölge ormanlar ından sağlanan gelirden muayyen his
se ayrılması lüzumuna inanır. 

Orman köylerinde yapılması m ü m k ü n ziraat ya
nında, hayvancılık, arıcılık, ipek böcekçiliğini geliş
tirmeye özel önem verilecek; ayrıca el sanatlarının 
öğretilmesi ve yayılması için gerekli tedbirler alına
caktır. 

— C — 

KÖY KALKINMASI 

Köy Kalkınması: 

M A D D E 132 — Nüfusumuzun büyük çoğunluğu
nu teşkil eden köylümüzün, geliri az, medeniyet ni
met ve hizmetlerinden istifade imkânlar ı mahdut, 
alt yapı ve sosyal nitelikteki yat ı r ımlardan aldıkları 
pay çok düşüktür . 

Partimiz, millî kalkınmamızın köylünün kalkın
ması ve katkısı ile özlenen şekli alacağına inamr. 
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Köylüyü sahipsiz bı rakmamayı , devrin inşam 
olarak yaşatma tedbirlerini almayı ve köyü içine dö
nük durumdan kur tarmayı politikamızın tabiî icabı 
sayarız. 

Köy kalkınmasında tarım (hayvancılık ve orman
cılık dahil) temel unsurdur. Ayrıca köylünün boş za
manlarını değerlendirmek ve gelirini a r t t ı rmak için 
el sanatlarını geliştirmeyi takibi ve halli gereken cid
dî mesele sayar, bunun millî gelire yapacağı katkıyı 
önemli buluruz. 

Köylerde gençler ve yetişkinler için kurslar aç
mak; köylülerin, teknik bilgilerini a r t t ı rarak hüner 
sahibi kılmak davamızdır. 

Y o l , su, elektrik gibi kamu hizmetlerini b i r an 
önce tamamlamak için imkânlar hazırlamayı ve bul
mayı devletin ön ve temel vazifesi sayarız. 

Kabiliyetleri geliştirmek, vatandaşlara eşit eğitim 
imkânları sağlamak zaruridir. B u maksatla köylerin 
en kısa zamanda okula ve öğretmene kavuşturulma
sına özel önem vereceğiz. 

Sağlık ve diğer sosyal hizmetlerinin köylere ulaş
tırılması kararındayız. 

Köye götürülecek çeşitli hizmetleri hızlandırmak 
yönünden halkla işbirliğine ve halkın gönüllü katıl
masın ın teşvikine lüzum görmekteyiz. 
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Köylünün iptidaî meskenden kurtarı l ıp, ihtiyaç
larına cevap verecek sıhhî meskene kavuşturulması
nı, bu maksatla ucuz kereste verilmesini, düşük faiz-
l i kredi sağlanmasını ve diğer tedbirlerin devletçe 
alınmasını lüzumlu görürüz. 

Köylerin imar hareketlerine, cami, köy odası gi
b i tesislerin kurulmasına devletin yardımı sağlana
caktır . 

Köylerin fert veya aile olarak güçlerini aşan, üre
tim, pazarlama, arazi ıslahı, mesken yapımı gibi iş
lerde ve ihtiyaçlarını temin zımmında kendi irade
leri ile her tür lü teşkilâtlanmalarını, özellikle koope
ratifleşmelerini teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. 

B Ö L Ü M V 

ÂMME İDARESİ 

— A — 

HÜKÜMET ve İDARE 

Devlette İdarenin Müessiriyeti ve Tarafsızlığı: 

M A D D E 133 — Partimizce sorumlu siyasî organ
ların, kendilerine tevdi edilen yönetim görevini lâ-
yıkiyle ifa edebilmeleri, iş görme yeteneği yüksek, 
kamu kaynaklarını iyi kullanan, zaman ve imkândan 
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tasarruf ilkesine riayet eden, iyi işleyen, müessir bir 
idare ile mümkündür . B u sebeple böyle bir idarenin 
kuruluş ve işleyişi için her türlü gayret gösterile
cektir. 

Partimiz, idarenin siyasî ve şahsî çıkarlara âlet 
olmaması için gerekli tedbiri alacak; idarenin taraf
sızlığı ilkesini titizlikle takip edecektir. 

İdarenin Tâbi Olacağı Ana Prensipler : 

M A D D E 134 — Partimiz, idarede görev, yetki ve 
sorumluluk sınırlarının, hizmetin maksadına uygun 
olarak, açıklıkla belirtilmesine; verilen görevlere pa
ralel olarak yetki ve sorumlulukların da dengeli bir 
şekilde dağıtılmasına taraftardır . 

Yetki ve sorumluluklar merkezden taşraya doğru 
intikal ettirilmeli, vatandaşın idarî faaliyetlere işti
rakleri geniş bir şekilde sağlanmalıdır. 

İdarî Islahat: 

M A D D E 135 — Bugünkü devlet idaresi, merkezi
yetçi, bürokra t ve statiktir. İdarî mekanizma, hem 
de taşra teşkilâtı ile, Türk toplumunun içinde bu
lunduğu dinamizme; milletimizin geçirdiği sosyal, 
ekonomik ve kültürel gelişmeye ayak uyduramamak-
tadır. B u sebeple, memleketimizin gerçeklerine, ge
lişmiş ülkelerin bu konudal' : uygulama ve tecrübe-
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lerine, ilmî araş t ı rmalara dayanan köklü bir idarî 
ıslahatın zaruretine inanmaktayız. 

Merkezî hükümet teşkilâtına dahil bakanlık, dai
re ve müesseseler arasındaki görev dağılımı i lmin ve 
tecrübenin ışığı altında yeniden tesbit olunmalıdır . 
Kaynaklardan tasarruf ve azamî istifade, hizmet ve
rimliliği gibi prensiplerden hareket edilerek ayni ma
hiyetteki görevlerin bir icra ünitesinde toplanması 
sağlanmalıdır. Kalkınma plânlarının tatbiki, kamu 
hizmetlerinin en verimli bir şekilde yürütülmesi te
min edilmelidir. 

Alınacak ıslahat tedbirleriyle idarenin tarafsız, 
dürüst , güler yüzlü, sür 'atl i ve güvenilir vasıflara ka
vuşturulmasını sağlıyacağız. 

Personel Reformu: 

M A D D E 136 — Personelin, iyi bir şekilde yetiş
tirilmesi, ta tminkâr , maddî imkânlara sahip kılın
ması, hizmet şart ve icaplarına uygun olarak tayin
lerinin yapılması, her tür lü özlük işlerinin sağlam 
esaslara bağlanması gerekmektedir. 

Kanunsuz emirlere ve keyfiliğe karşı , dürüst , ça
lışkan ve vazifesine bağlı memurun korunması zaru
retine kaniyiz. 

Kamu hizmetlerinin ucuz, verimli, kaliteli, sür 'at
l i ve emniyetli görülebilmesi için her hizmet dalın-
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daki personelin görev, yetki ve sorumluluklarının 
açıklığa kavuşturulması lâzımdır. 

Kamu hizmeti gören bütün memurlar ın aylıkları, 
hayat şart lar ına uygun bi r esneklikte olmalıdır. 

Emekli , dul ve yetim gibi dar gelirlilerin hayat 
şar t lan , değişen iktisadî ve sosyal icaplara göre ayar
lanmalıdır. 

Memurların sosyal güvenlik haklan teminata bağ
lanmalıdır. 

Memurlar arasındaki sosyal ve iktisadî dayanış
mayı sağlayan kuru luş lan destekliyeceğiz. 

Emniyet ve Asayiş: 

M A D D E 137 — Can ve mal emniyetinin sağlan
ması , kamu hâkimiyetinin tesisi, devletin var oluş se
bebini teşkil eder. 

Partimiz, emniyet ve asayiş hizmetlerinin iyi bir 
şekilde görülmesi için her tür lü tedbirin alınması lü
zumuna inanmaktadır . 

Zabıta ve millî istihbarat kuruluş lannı , memleket 
ihtiyaç ve gerçeklerine göre, modern bir anlayışla 
yeniden tanzim ve takviye edeceğiz. 

Emniyet ve asayiş personelinin, maddî durum-
lann ın iyileştirilmesini, hukukî ve meslekî bilgiler-
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le teçhiz edilmesini, gerekli sosyal tesislere kavuştu
rulmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Memleket çapında felâket halini alan trafik ka
zalarının önlenmesi ve trafik meselesinin halledilme
si için köklü ve kesin tedbirler alınmasını çok lü
zumlu ve zarurî addediyoruz. 

Mahalli İdarelerin Yeniden Düzenlenmesi: 

M A D D E 138 — Demokratik düzenin ve sosyal ha
yatımızın vazgeçilmez unsur lar ı olan mahallî idare
lerimiz, toplum yapımızda her yönden kendilerini 
kabul ettirecek ve ağırlıklarını hissettirecek bir şe
kilde gelişip çoğalmaktadırlar . B u itibarla merkezle, 
mahallî idare ilişkilerini düzenlemek, koordinasyonu 
sağlamak, ihtiyaçlarını gidermek, merkeze düşen ve-
şayet yetkilerini tek elden kullanarak onlara yol gös
termek ve onları plân ist ikâmetinde çalışmaya yö
neltmek lüzumuna kaniyiz. 

B u g ö r ü ş l e : 

a) Mahallî idarelerle i lgi l i yukarıdaki fonksiyon
ların başanlabi lmesi için, Mahallî İdareler Genel Mü
dürlüğüne bağlı i l özel idareleri, belediye ve köy ida
releri yeniden düzenlenmelidir. 

b) ö teyandan mahallî idarelerle merkezî idare 
kuruluşları arasında kesin bir vazife tefrik ve tak-
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simi yapılarak, zaman, para ve malzeme israfına yol 
açan görev karış ımlarına son verilmelidir. 

Amme hizmetlerinin mahallî ve merkezî idareler 
arasındaki tefrik ve taksiminde, yerinden yönetim 
ilkesine ağırlık verilmeli ve hizmeti yürü tme sorum
luluğu, verim, kalite, sür 'a t ve güven sağlama yön
lerinden, en üs tün hizmet, götürüleceği yere en ya
kın durumda olan ünitelere bırakılmalıdır . 

c) Mahallî idarelerle merkezî idare kuruluşları 
arasında kurulması gerekli her tür lü münasebet in 
sınır ve kapsamları açıkça belli olmalı, özellikle mer
kezî idareye mahallî idareler üzerinde tanınacak ve
sayet yetkileri, muhtariyetlerini kısı t lamadan, onla
r ın teşebbüs gücünü ar t t ı racak ve onları millî hedef
lere yöneltecek nitelikte olmalıdır. 

d) Köy idareleriyle küçük kasaba belediyelerinin, 
doktor, sağlık memuru, mühendis veya teknisyen, 
veteriner, hayvan sağlık memuru gibi teknik perso
nele ve pahalı araç ve gereçlere ihtiyaç gösteren 
önemli hizmetleri başaramadıklar ı bir gerçektir. B u 
durumun, köy ve küçük beldelerin, alan, nüfus var
lığı, sosyal, kültürel ve ekonomik yapı yönlerinden 
yeterli bir hizmet b i r imi olmamalar ından ileri gel
mektedir. B u sebeple, ilçeler, hizmet etmenin mad
dî imkânları ve teknik personel ile takviye edilecek
tir. Köy ve kasabaların bu hizmetleri en iy i şekilde 
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görebilmeleri için gerekli destek ve imkânlar sağla
nacaktır . 

e) î l özel idareleri, belediye ve köy idareleri ken
dilerinden beklenilen hizmetleri yapabilecek seviye
ye yükseltilmelerini sağlıyacak idarî ve malî imkân
lara kavuşmalıdır. Mahallî idareler, çeşitli fonları bir 
araya toplayacak bir «teşvik fonu» vasıtasıyla devlet 
imkânlarıyla desteklenmeli, bu konuda lüzumlu ka
nunlar çıkarılmalıdır. 

f) Yurdumuzda son yıllarda büyük şehirlerin et
rafında ve onunla birlikte küçük mahallî idareler 
(Belediye, köy, v.s.), büyümekte , gelişmekte ve de
ğişmektedir. Böylece metropol karakteri gösteren 
çok çeşitli hizmet problemleri ortaya çıkmaktadır . 
B u itibarla, kendi şart larımıza göre metropoliten 
idare tarzında yeni idare tiplerinin kurulmasını fay
dalı ve zarurî bulmaktayız. 

— B — 

ADALET İŞLERİ 

Adalet İşleri: 

M A D D E 139 — Adaletin kolay, ucuz ve sür 'atl i 
sağlanması için zamanımızın icaplarına, memleketi
mizin sosyal ve ekonomik şart larına uygun köklü ted
birlerin alınması lüzumuna kaniyiz. 
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Mahkemelerin, görevler, yetkiler ve dereceler i t i
bariyle günün ihtiyaç ve şar t lar ına göre yeniden dü
zenlenmesi gereğine inanıyoruz. 

Vatandaşla idare arasındaki ihtilâfların çabuk ve 
kolay şekilde hal edilebilmesi için Bölge İdare Mah
kemeleri kurularak Danıştayın bir Üst Mahkeme hü
viyetiyle görev yapmasını ve ancak kanunlar ın gös
terdiği istisnaî hallerde bidayet mahkemesi hüviye
tiyle çalışmasını gerekli buluyoruz. 

Adalette sür 'a t in sağlanması bakımından Yargı-
tayın yükünü azaltmak maksadıyla da Bölge İstinaf 
Mahkemelerinin kurulması lüzumuna kaniyiz. 

Adlî müzaheret müessesenin, bu müessesenin 
icap ettirdiği derecede müessir hale getirilmesi ka
naatin dayız. 

Ceza ve tevkif evlerinin, memleket imkân ve ger
çekleri is t ikâmetinde, ceza ve tevkif müessesesinin 
gayesine uygun olarak ıslahım lüzumlu buluyoruz. 

— C — 

MÎLLÎ SAVUNMA 

Mllll Savunma: 

M A D D E 140 — Partimiz Millî Savunmayı sadece 
bir askerî mesele olarak değil, Türkiye Cumhuriye
tinin bağımsızlığını, millet ve ülke bütünlüğünü, mil
lî şeref ve haysiyeti, uluslararası haklarımızı ve ban-
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şı koruma hususunda milletimizin her ferdine ve dev
let teşkilâtmın bü tününe şâmil görevlerin ifası ve 
memleket değer ve imkânlar ının bu ist ikâmette kul
lanılması olarak kabul eder. 

Millî savunma politikamızın temeli, zamanımızın 
siyasî ve stratejik şa r t l an ile Türkiyenin özel jeo
politik ve stratejik şa r t l anna uygun, milletçe topye-
kûn savunma ve müttefiklerimizle ortak savunma 
esasına dayanır. 

Partimiz Silâhlı Kuvvetlerimizin görevlerini gü
ven ve selâmetle başarabilmeleri için bü tün yurtta 
güvenliğin en sağlam şekilde korunması zaruretine 
inanır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin savaş güçlerini yüksek de
recede tutmayı ve bu maksatla teşkilât, eğitim, silâh 
ve vas ı ta lanm sür 'at le değişen şart lara göre düzenle
meyi görev sayan Partimiz, Silâhlı Kuvvetlerimizin 
vatan müdafaası için muvazeneli ve hazır, ateş, sey-
yaliyet ve beka gibi kabiliyetlere sahip olmasını za
rur î görür . 

Askerlik mükellefiyetine ait esaslann zamanın 
şa r t l anna göre yeniden gözden geçirilmesini lüzum
lu bulan Partimiz Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurt 
kalkınmasında da yeri ve rolü olduğuna, halk eğiti
m i ve teknik eğitim alanlanndaki basanlar ın ın art
tırılması zaruretine inanır. 
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Silâhlı Kuvvetlerimizin vatan müdafaasında mem
leket kaynaklarına istinat etmesini ve dış yardımla
rın daha ziyade mevcut kaynakları harekete geçi
r ici mahiyette olmasını lüzumlu bulmaktayız. B u 
maksatla öncelikle müh immat ve esliha sanayiinin 
geliştirilmesinden başlanmak suretiyle Silâhlı Kuv
vetlerimizin ihtiyacı olan harp sanayiinin kurulma
sını gaye bilir iz. 

— D — 

DIŞ POLİTİKA GÖRÜŞÜMÜZ 

Dış Politika Görüşümüz: 

M A D D E 141 — Dış politikamızın esasını; memle
ketimizin ve bü tün dünyanın sulh içinde yaşaması 
için milletçe elimizden gelen katkıda bulunmak su
retiyle Türk Devlet ve Millet inin yüksek menfaatle
rinin ve millî haysiyetinin korunması prensibi teşkil 
edecektir. 

Milletlerarası İşbirliği ve Dünya Barışı: 

M A D D E 142 — Memleketimizin içinde bulunduğu 
milletlerarası kuruluşlar ın gerekli fonksiyonlarının 
ifasında icabeden hassasiyet gösterilecektir. Mensu
bu bulunduğumuz h ü r ve demokratik rejime sahip 
milletler camiasıyla, dünya demokrasisinin gelişti
rilmesi yolunda en geniş ölçüde işbirliği yapılması 
hedefimiz olacaktır. 
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İçinde bulunduğumuz savunma paktlar ının dün
ya sulhunun korunmasmda büyük rol oynadığına 
inanıyoruz. 

Her tür lü milletlerarası kuruluşa iştirakimizin 
esasını, karşılıklı anlayış, haklara saygı ve eşitlik 
prensibi teşkil eder. 

Silâhsızlanma ve Dış Yardım : 

M A D D E 143 — Partimiz, dünyada mevcut anlaş
mazlıkların kuvvete başvurmadan diplomatik barış 
yolları içerisinde çözülmesi lüzumuna; dünyayı yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya b ı rakan silâhlanma 
yans ı yerine, bir silâhsızlanma dengesine taraftardır . 

Bunlann yanı sıra dünya sulhunun korunmasın
da, iktisaden gelişmiş memleketlerin, az gelişmiş 
veya gelişme halinde olan ülkelere yapacaklan her 
türlü yardımın büyük payı olduğu inancındayız. 

Avrupa Entegrasyonu: 

M A D D E 144 — Partimiz, Türk Milletinin bütün
lüğünü bozmaya matuf her türlü içten ve dıştan ge
len ideolojik, siyasî veya bölgesel gayeler güden cer-
yanlarla şiddetle mücadele edecektir. 

Partimiz, Avrupa Entegrasyon hareketinin fayda-
sına ve tarihî bağlanınız bulunan memleketlerle kar
şılıklı anlayışa dayanan samimî ve sıkı münasebetler 
tesisinin lüzumuna inanır. 
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Kıbrıs Dâvası: 

M A D D E 145 — Partimiz, Türkiye'nin büyük dâ
vası olan Kıbrıs meselesini, mevcut anlaşmalarla, 
Kıbrıs Türk Cemaatine tanınmış olan haklar zayi 
edilmeden, barışçı bir zihniyetle nihaî bir çözüm yo
lu bulunmasında azamî gayret göstermek azmin
dedir. 

B u dâvanın hallinde, Türk Millet inin gerektiği za
man her türlü fedakârlığı göze alacağına i lgi l i taraf
ların kâni olmasının barışçı yolun takibini kolaylaş
tıracağı kanaatindeyiz. 

B Ö L Ü M VI 

GENÇLİK ve SPOR 

— A — 

GENÇLİK 
Gençlik: 

M A D D E 146 — Devletimizin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bü tün olduğuna inanan, vatan ve mil
let idealine, Demokratik Anayasa Nizâmına bağlı, 
millî tarih suruna saygılı, Türk olmanın gururundan 
hız ve ilham alan, milliyetçi, objektif, müsbet zihni
yete, medenî bir insan olmanın gerekli kıldığı fikir
lere sahip, toleranslı, asgarî müşterekleri teşkil ede
cek kül tür değerleri etrafında birleşmiş ve üs tün va-
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sıflı bir gençliği Türkiyenin geleceği için teminat ola
rak görüyoruz. 

Değişen ve gelişen Dünya şartları içinde büyük 
önem kazanan gençliğe ait meselelerin, memleket 
şart larına uygun, gerçekçi, ciddî ve müstakar tedbir
lerle çözümlenebileceğine inanıyoruz. 

— B — 

SPOR 
Spor: 

M A D D E 147 — İnsanın beden ve ruh yapısının 
gelişmesinde, sağlam ve sıhhatli nesillerin yetişme
sinde sporun büyük değerini kabul ediyoruz. Millî 
bünye bakımından bu istikâmetteki değeri yanında 
milletlerarası münasebetlerin gelişmesi ve memleke
timizin tanıtılması yönünden de sporun büyük öne
mine inanıyoruz. B u değer ve öneminden dolayı şart 
olarak bildiğimiz Türk Sporunun gelişip kalkınması
nı, eğitimin her kademesinde sporun yapılmasında 
ve modern tekniğin icaplann millî bünye ve karakte
rimize uygun olarak tatbikinde görüyoruz. 

Kulüplerin, kendi öz kaynaklarını geliştirerek 
müesseseleşmelerini sağlamayı, bat ı ölçüleri içinde 
ve memleket gerçeklerine uygun olarak tüm spor 
mevzuatının yeniden tedvinini lüzumlu buluyoruz. 
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