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946 HAREKETİNİN MANÂ VE 
FELSEFESİ ETRAFINDA ELELE 

Büyük Türk Milleti, 

14 Ekim 1973 seçimlerinin millî hayatımızda ve demok
rasi tarihimizde, muhakkak ki, çok önemli bir yeri olacaktır. 

Bu seçimler, memleket imizde , mil let iradesini devlet ida
resinde bütün unsurları ile hakim kılma mücadeles i ve si
yasî hadiselerin meydana getirdiği ıstıraplar bakımından 
fevkalâde manâl ı ve tesirli bir dönüm noktası teşkil ede
cektir. 

14 E k i m 1973 günü, bütün milletlerin gözleri bizim ü z e 
rimizdedir. Zira mi l le t imiz geleceğini tâyin için ve sarsılan 
devlet nizamını yeniden kurmak üzere en büyük ve en ka
rarlı adımı atacaktır. Üzülerek ifade e tmek isteriz ki, bu 
seç ime, geçmiş i bugüne sağlam olarak bağlamadan ve ge
leceğin bir takım tor tu lan temiz lememiş olarak girmekteyiz. 
B u bakımdan, mil letçe yapacağımız tercih, gelecek nesillerin 
saadeti , ümidi v e talihi üzerinde de çok büyük bir tesir icra 
edecektir . 

Şüphes iz mil let imiz, tarihin en kritik, en karışık ve en 
tehlikeli devrelerinden birini daha yaşamaktadır . Üzücü, zor 
ve son derece hayatî problemlerle karşı karşıya bulunmak
tayız. Bu şartlar altında bu seç im, mil let imize kendi kade
rini tâyin, kendi iradesini hakim kı lma ve kendi problem
lerini kendisi çözme bakımından, müstesna bir fırsat ver-
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inektedir. Bu fırsatı mil letçe iyi kullanmak, doğru kul lanmak 
ve mutlaka kullanmak mecburiyetindeyiz. Memleket in bu
günkü şartları içinde çekingen o lmanın, memleke t mesele
lerine karşı alâkasız olmanın ve hele «Neme lâzımcı» olma
nın sırası değildir. Seçmiş o lduğumuz hürriyet ve demokrasi 
yolunun, bütün yollar gibi bir takım sıkıntıları, zorlukları 
ve hattâ tehlikeleri vardır. Fakat mil let olarak, karakterimi
ze, ahlâkımıza, millî bünyemize ve devlet felsefemize en 
uygun olan yol da budur. Demokratik nizamı kurmak, yer
leştirmek ve istikrarlı bir şekilde yaşatmanın kolay olma
dığını biliyoruz. Ancak mil let imizin bütün güçlükleri yene
ceğine, bütün engelleri aşacağına da inanmaktayız. 

Bu ölçüler içinde ve bu inanışla, ister şu partiden, ister 
bu partiden olal ım, istersek bağımsız bulunal ım, bütün va
tandaşlar olarak sandık başlarına gitmek ve millî vazifemizi 
yapmak mecburiyetindeyiz. İnsan hak, hürriyet, şeref ve 
haysiyetine dayanan demokratik nizama, ne ölçüde bağlı ol
duğumuzu, onu ne nisbette benimsediğimizi ve bu mevzu-
daki azim ve kararımızı ortaya koymak zorundayız. Mille
timizin tefekkür ve temayüllerine en uygun bir s i s tem ola
rak kabul ett iğimiz hür demokratik nizamın, yerleşmesi , 
kökleşmesi ve istikrarlı bir şeki lde tatbik edi lmesi için en 
büyük merhalenin aş ı lmış olduğunu, bütün dünyaya göster
mek zorundayız. 

Hedef Türk Milletinin kayıtsız şartsız hakim olduğunu 
ortaya koymaktır . Hedef, Türk milletini iktidar yapmaktır . 
Yani Türk milletinin arzu, ümit ve karannı ifade etmesi , 
kendi hür iradesi ile kendisini idare edeceklerin kimler ol
duğunu ilân etmesidir . 

Biz Demokratik Partililer olarak bu seçime, yeni bir ruh, 
taze bir kuvvet ve büyük bir azimle girmekteyiz. Geçmişin 
acı ve tatlı bütün hadise ve hatıralarım, üzüntü ve hayal 
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kırıklıklarını ciddî, samimî ve tarihin akışı içinde değerlen
direrek, geleceğe güvenle, ümit le ve inançla bakıyoruz. î lk 
hedefimiz hür demokratik nizamın sarsıntısız bir şeki lde iş
ler hale gelmesi , herkesin birbirine hürmet ve sevgi besle
mesi ve herkese insan gibi yaşama hakkının sağlanmasıdır . 
İkinci hedefimiz ise kalkınma hamlelerini arızasız bir şekil
de yürüterek ekonomimiz in bünyesini değişt irmek ve mil
letimizin geleceğinin bağlı olduğu, Türk insanının maddî ve 
manevî gücüne, i lme ve ileri teknolojiye dayalı, büyük ve 
kudretli Türkiye'yi meydana getirmektir. 

Demokratik Partililer olarak, bu hedeflere ulaşmak için, 
müsterih bir vicdanla, bütün düşünce ve hareketlerimizin 
mes'uliyetini müdrik bulunarak ve Allah'ın da yardımı ile, 
büyük mil let imizi içinde bulunduğu buhrandan kurtarmaya, 
onu ileriye, refaha ve huzura götürmeye talip o lduğumuzu 
ilân ediyor ve mil let imizden bize bu imkânı sağlamasını ta
lep ediyoruz. 

Bütün vatandaşlarımıza sesleniyor ve diyoruz ki, hep 
birlikte, 946 hareketinin manâ ve felsefesi etrafında elele 
verel im. 

DÜNYA ŞARTLARI V E TÜRKİYE 

İçinde bulunduğumuz dünya şartları çok değişik ve çok 
karışıktır ve son derece büyük bir hızla gel işmektedir. Bu 
gel i şmenin en kes in vas ı f lan büyüklük, hızlılık ve şaşırtıcı-
lıktır. ö y l e ki makina devri çoktan tarih o lmuş ve atom dün
yası uzaklarda kalmıştır. İçinde yaşadığımız uzay ve kom-
püter dünyası ise insanoğluna yepyeni sürprizler hazırla
maktadır. Yepyeni imkânlar, yepyeni ufuklar ve yepyeni bir 
gelecek vaadetmektedir . 
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Dünya hadiseleri öyles ine hızlı gel iş iyor ve değer hü
kümleri öyles ine çabuk değişiyor ki, çok defa göz açıp ka
payıncaya kadar geçen bir zaman içinde, dos t düşman ha
line gelebiliyor, düşman dost olabil iyor ve zafer, kolayca 
mağlûbiyete dönebil iyor. Bazen hadiseleri önceden tahmin 
ve tâyin hiçbir m u h a k e m e ve ölçü ile, hiçbir hesap ve man. 
tıkla m ü m k ü n olamıyor. Bazen tamamiyle aksi, her şey ön
ceden ve en ufak teferruatına kadar, hesap edilebiliyor, tes-
bit edilebiliyor. Her hadisenin ve her hareketin tesir şiddeti 
alabildiğine büyük olabiliyor. Bunların insanlar üzerindeki 
tesirleri maddî ve manevî bakımdan öyles ine büyük, öyle
sine şaşırtıcı o luyor ki, bugün bir tarafta milletlerarası bir
likler, kıtalararası ve devletlerarası konsors iyumlar kurulur 
ken, bir taraftan da fikirler ve insan oğlunun gücü arasında 
uçurumlar meydana gelmektedir. Dünya polit ikasında ve mil
letlerarası münasebet lerde bağımsızl ık kadar, karşılıklı da
yanışma arzularının ve mill iyetçil ik kadar, milletlerarası 
birlik fikirlerinin de yeri ve değeri olduğu kabul ediliyor. 
Bugün bütün dünya milletleri h e m harp zamanında, h e m 
de sulh zamanında birbirinden tecrit edi lmiş olarak yaşaya
mayacaklarını ve birbirleri ile bir takım münasebet ler kur
maya mecbur olduklarını kabul etmektedirler. 

î ş t e Türkiye'miz, böyles ine bir dünyada ve bu şartlar 
içinde yaşamak ve varlığını devam ett irmek durumundadır. 
Şüphesiz Türkiye'nin kendis ine mahsus bir takım büyük, 
zor ve hattâ tehlikeli problemleri de vardır. Bunların çoğu 
yüzyılların problemleridir. Bunlardan bir kısmı coğrafî şart
lardan, bir kısmı tarihî gerçeklerden ve bir kısmı da nesi l ler 
boyu ihmallerden meydana gelmektedir . 

Bütün bu problemler nasıl halledilecektir ? Büyük mil
let imizin, ezici çoğunluğu karşılaştığımız hemen her prob-
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l emin çözümüne, demokrat ik nizam içinde bir formül bu
lunacağı inancındadır. Bunun aksini düşünenler, dünyanın 
nerede olduğunu, nereye gittiğini ve dünyadaki ge l i şme ve 
değişmeleri bi lmeyenlerdir. Ayrıca bunlar, zamanımızın zih
nî ist inasının ulaştığı seviye ile memleket in içinde bulun
duğu problemlere, samimiyet le bakmak ve cesaret ve bilgi
s inden de mahrum olan kimselerdir. Biz demokratik nizam 
içinde memleket imiz in her gün biraz daha geliştiğine, va
tandaşlarımızın da bu inanç içinde olduğuna ve bu inancın 
da doğruluğuna kani bulunuyoruz. Bundan geriye de dönü-
lemiyeceği inancındayız. 

Bu inançla diyoruz ki, memleket imizde zayıflayan ve 
dağı lma alâmeti gösteren devlet varlık ve otoritesini yeni
den kurmak, mil let imizi bir takım tereddüt ve endişelerden 
uzaklaştırarak, millî hedefler etrafında yeniden toplayabil
mek, ancak, demokratik nizamın ve tam kâmil olarak işler 
hale gelmesi ile mümkündür . 

Dünyanın hızlı ve şaşırtıcı ge l i şmesine ayak uydurabil
mek, yani millî varlığımızı devam ettirebilmek, hürriyetin 
bütün nimetlerinden ve medeniyet in bütün imkânlanndan 
faydalanarak, emniyet içinde, rahat ve korkusuz bir şekilde 
yaşayabilmek, y ine demokratik nizam içinde m ü m k ü n ola
caktır. Son yıllarda Türkiyemiz büyük bir huzursuzluğun ve 
tehlikeli bir çalkantının içine sürüklenmiştir . Halâ memle
ketin idaresinin ne olacağını, memleket i k imin idaıre ede
ceğini, bunu kimin tâyin edeceğini , ne şekilde ve hangi öl
çülerle tâyin edeceğini düşünen kafalar vardır. Millî haki
miyet prensibi, Cumhuriyet imizin temel prensibi o lmasına 
rağmen, hukuk nizamımızın temel prensibi o lmas ına rağ
men, mil let imizin gönül rızası ile ve hür bir seç imle iş ba-

7 



ş ına getirdiği par lamentonun varlığına rağmen, bu düşün
celer bazı zihinlerde vardır. Bunlar çok defa mevkilerini 
unutarak, yetki hudutlarını aşarak, fikir ve beyanda bulunu
yorlar, telkin ve tehditte bulunuyorlar. Bu durumun tesir
lerini politik, ekonomik ve sosyal her sahada ve bütün şid
deti ile hissettirdiğini kabul e tmek mecburiyetindeyiz. Bugün 
rej imin geleceğine karşı şüpheler vardır. Ehliyetsiz ve ba
siretsiz hükümetler in de tesiri ile e k o n o m i m i z huzursuzlu
ğun ve istikrarsızlığın içindedir. Pahalılık tahammül edi lmez 
bir hale gelmişt ir ve bir türlü durdurulamamaktadır . Türki
ye bir «Yoklar» ve karaborsa memleket i o lma yolundadır. 
Aslında ideolojik kavgaların, anarşik hareketlerin, nesil ler 
arası ça t ı şmalann , arka arkaya gelen krizlerin, bazen ümit , 
bazen endişe ve bazen de korku dalgaları halinde devam edip 
g i tmes i biraz da bu durumun kati ve tam olarak halledil
m e m i ş olmasındandır. 

Biz inanıyoruz ki Türkiye'mizi bu çalkantıl ı ve huzursuz 
vasattan kurtarmak için, kabul edi lecek tek ve ana prensip, 
mil let imizin kendi geleceğini tâyinde hür ve kararlı oldu
ğunu, herkesin samimiyet le kabul etmesidir . Buna karşı ge
leceklerin ise, devlet in kudreti ve iktidarın kuvveti ile had
lerinin bildirilmesidir. 

Demokrat ik Partililer olarak, memleket imizde hürriyet 
rej iminin kurulup kökleşmesi ve gel iş ip, anzas ı z şeki lde is
lemesinin, mil let imizin karşı karşıya bulunduğu problem
lerin halledi lmesi ve kudretli bir Türkiye'nin meydana gel
mes in in ilk ve esas şartının, bu ana prensipte düğümlendiği 
inancındayız ve bunu bütün şümulü ile ve bütün icapları ile 
sağlamaya kararlıyız. 
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MİLLİ BERABERLİK, HUZUR V E GÜVEN 

Yakın tarihimizin talihsiz ve ıst ırap verici hadiseleri 
aziz mil let imizin hafızasında yaşamakta ve tesirlerini de de
vam ett irmektedir . Demokrat ik n izama vaki müdahalelerin 
ve bunlardan cesaret alarak eki len t o h u m l a n n zararları da 
or tadadır : Milletimizin birlik ve beraberliği büyük ölçüde 
yara almış , huzur ve güven hissi ise tamamen ortadan kalk
mıştır . 

Demokratik Parti olarak, memleketteki problemlerin hal
linin her şeyden önce millî beraberlik inancının yeniden 
yerleşmesi , kafalarda ve gönüllerde huzur ve güven hiss inin 
yeniden doğması ile m ü m k ü n olacağı kanaatındayız. Bunun 
için de her k a n ş toprağı ecdat kanı ile sulanmış olan b u 
vatana şükran hisleri i le bağlı bulunan ve şanlı Türk Bay
rağı alt ında toplanan her şahsın, parti farkı gözetmeden, 
sınıf ve zümre farkı gözetmeden, nesil ve mes lek farkı gö
zetmeden, birbirini sevmesi , birbirini sayması ve millî ira
deye hürmet e tmes i gerektiğine inanmaktayız. Bu hususun 
kafa ve gönüllerimizde, kanun ve nizamlarımızda perçinleş-
mişces ine yerleşmesinin, varl ığımız için de şart o lduğuna 
herkesin inanması gerektiğini de bel irtmek isteriz. 

Memleket imiz in içinde bulunduğu şartlar ortadadır. Bir
birine karşı zıt kuvvetler, doğru ve samimî fikirlere karşı 
dar görüşler ve küçük menfaat ler de ortadadır. Egoizmin, 
demogoj inin , yalan ve riyanın kuvveti de ortadadır. Fakat 
birlik ve beraberliğin kuvvet ve kudreti de, huzur ve güven 
hiss inin zarureti de ortadadır. Bu şartlar içeris inde birlik 
v e beraberlik şuuru, mil let imize, parti lerimize v e devlet 
adamlarımıza, karşı laşacağımız güçlüklerin yeni lmes inde ve 
memleket mesele lerinin hall inde e n doğru rehber ve en bü
yük kuvvet kaynağı olacaktır. 
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Bundan hiç kimsenin şüphesi o lmamalı , bu hususta her
kes kararlı ve azimli bulunmalıdır. 

Demokratik Parti olarak, bu anlayışla, sarsılan birlik ve 
beraberlik ruhunu kafalara yeniden yerleşt irmek ve huzurla 
birlikte güven hiss inin de bütün fertlerde yeniden uyanması 
yolunda, bizden beklenen bütün fedakârlıklara göğüs ger
mek, gerekü bütün tedbirleri almak ve bu tedbirleri kanun
lar ve medenî ölçüler içinde kalarak, fakat mutlaka tavizsiz 
bir şekilde tatbik e tmek için kararlı ve azimliyiz. 

KUDRETLİ DEVLET V E KUVVETLİ HÜKÜMETLER 

Devletin vazifesi mil let in varlığını devam ett irmek, onu 
korumak, huzurunu ve refahını sağlamak ve onu yüceltmek
tir. Türk milleti tarih boyunca kendi devletini kudretli , âdil, 
çal ışkan ve şerefli bir devlet olarak görmüştür ve her za
m a n da öyle görmek ister. Dilimizdeki «Devlet Baba» sözü 
bu isteğin ifadesidir. Bu bakımdan devlet, vatanı bö lmek is
teyen ve milleti parçalamaya çalışan her davranışı ortadan 
kaldırmak mecburiyetindedir. Milletin huzurunu kaçıran ve 
geleceğini tehlikeye düşüren her harekete haddini bildirmek 
zorundadır. Bunun için de kudretli o lması gerekir. Devle
tin kudretli o lması «Millet varlığı devletten önce gelir» ana 
prensibinin, yani devlet in kaynağının millet olduğu inancı
nın kabul edil ip, yaşanması ile mümkündür . Ancak böyle 
anlaşılan bir devlet, mi l let in bütün fertlerini bağrına ba
sabilir, herkese eşit ve âdil m u a m e l e yapabilir, yani hizmet 
ye refah devleti olabilir. Kabul e tmek mecburiyet indeyiz ki 
bugün devlet imizin varlık ve otoritesi sarsı lmıştır. Devleti 
teşkil eden millî müessese ler arasındaki otorite, ahenk ve 
diğer münasebet ler bozulmuştur. Kanun ve nizam fikri or
tadan kalkmıştır. Milletimizi millî hedefler ve belirli pren
sipler etrafında toplamak imkânı zayıflamıştır. 
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D. P. olarak devleti kudretli bir devlet haline getirmek, 
bir manâda devleti yeniden teçhiz e tmek en önemli ve ana 
hedefimizdir. Her işin muvaffakiyeti buna bağlı, her prob
lemin çözümü bununla alâkalıdır. Milletimizin birlik ve be
raberlik içinde, huzur ve güven hissi içinde o lması ve dev
letimizin tam manâsı ile kudretli bir devlet haline gelebil
mesi için, ikt idar çok önemli bir unsurdur. Fakat tek unsur 
değildir. Bununla beraber ana unsurdur, kilit müessesedir . 
Bu bakımdan kuvvetli ve tesirli iktidarlara, daha doğrusu 
kuvvetli hükümet lere ihtiyaç vardır. 

Demokrat ik felsefenin temeli , seçimlerle iş başına gelen 
hükümetlerin, sadece bir partiyi değil, bütün milleti temsi l 
edebilecek güçte o lmas ı ve bütün mil let in hizmeti için ko
şabilecek zihniyette bulunması , esas ına dayanır. Bir Hükü
metin kuvveti, Parlamento da dayandığı parti veya partilerin 
çoğunluk nispeti kadar, hattâ daha fazla, hükümet i teşkil 
eden Başbakan ve Bakanların şahsiyeti , organizasyon kabili
yeti, fazilet anlayışı, ahlâkı, dirayeti ve dünya görüşü ile de 
alâkalıdır. Bu bakımdan D.P.'nin kuracağı hükümet , bir züm
re ve sınıfın değil, bir hizip ve menfaat grubunun değil, Bü
yük Türk millet inin hükümeti olacaktır. Milletimizin fazilet 
anlayışına, ahlâkî prensiplerine, devlet ve idare adamı ölçü
lerine uygun kimselerden kurulu bir hükümet olacaktır. Mil
letin kendis inden beklediği hizmetleri yapacak, gerekli oto
riteyi kuracak ve müess ir icrayı bütün vasıfları ile ortaya 
koyacak bir hükümet olacaktır. 

SEÇİM SİSTEMİ V E REY HAKKI 

Bütün dünyada seç im sistemleri ve mecl i s içtüzükleri, 

demokratik s i s temin itibar kazanması ve yer leşmes inde ol

duğu kadar, gözden düşmes i ve diktatörlüğe gidi lmesinde de 

büyük rol oynamışt ır . Bu durumu nazarı it ibare alan De

l l 



mokratik Parti, seç imle teşekkül edecek parlamentonun 
memleketteki çeşitl i fikirleri aksett irmesi kadar, hür fikirli, 
cesur, ahlâk ve prensiplerde tavize yanaşmayan ve ayrıca 
kuvvetli ve müess ir hükümetler in kurulmasını da m ü m k ü n 
kılacak kimseleri içine alan, bir bünyeye sahip olması ge
rektiğine inanır. Diğer taraftan parlamentonun, parti içi dik
tatörlüğünü önleyecek ve parti içi tahakküm zihniyetine de 
çekinmeden karşı gelecek fert ve grupları yaşatabi lmesinin 
lüzumunu da kabul eder. B u hedefler muvacehes inde D.P. 
olarak, mevcut seç im sistemi, siyasî partiler kanunu ve Mec
lis î ç Tüzüğü ciddî ve etraflı bir şeki lde yeniden e le alına
caktır. Dar bölge ekseriyet s is temi kabul edilerek, önseç im 
sistemi tamamen kaldırılacak ve tercihli oy v e r m e usulü 
işleyecek ve tesirini gösterecek hale getirilecektir. 

Milletimizin rey hakkı üzerindeki münakaşaların da en 
kısa zamanda bitiri lmesini istiyoruz. İktidara geldiğimiz za
m a n bunu en kısa zamanda ve en seri tedbirlerle bitirece
ğiz. İnanıyoruz ki bugüne kadar memleket imizde yapılan en 
büyük reform demokrasi hareketidir. B u hareketin ruhu ise 
mil let in rey hakkıdır. Millet kendi kendisinin, kendi d e v l e 
tinin, kendi iradesinin hakimidir. Oy hakkı mil let imizin elin
de en büyük güç ve en doğru rehberdir. H ü r düşünceli , hür 
iradeli ve serbest hareketli Türk milleti geçmiş zaman için
de reyini çok iyi kul lanmasını b i lmiş ve bunu da bir çok 
defa isbat etmişt ir . Bundan hiç k imsenin şüphesi o lmamalı 
ve artık mil let in rey hakkı üzerindeki münakaşalar bitme
lidir. 

D.P. iktidar olduğu zaman herkes yerini bilecek, herkes 
vazife ve mes'ul iyet s ın ır lan içinde kalacak ve b u n l a n n dı
şına çıkanlara, mil let in rey hakkı üzerinde pazarlığa giren
lere «Yeter ve dur» denilecektir. 
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BÜROKRASİ V E İDARİ REFORM 

Türkiye'mizde, her işin yapı lmasında ve her problemin 
çözülmesinde bürokrasinin tesiri az veya çok mut laka var
dır. Bu tesir ekseriya da menfi şeki lde görülmektedir . Her
kes bi lmektedir ki, bugün Türk bürokrasisi haddinden faz
la büyümüş , hantal laşmış ve h e m pahalı, h e m de verimsiz 
çal ışan bir idari mekanizma haline gelmiştir . Bu mekaniz
m a d a işler ya tavizle veya tepeden inme metodlar Ue otori
te kurarak yürütülmektedir. Buna politikacıların prensipsiz-
liğinin de ilâve edi lmesi ile, bugün devlet imiz adetâ sözünde 
durmaz, vaadlerini tutmaz ve yanma varı lmaz bir devlet ha
line gelmiştir. İdarî mekanizmanın sayılan ve sevilen bir 
otorite gücü ka lmamış ve müesser iyet derecesi büyük ölçü
de ortadan kalkmıştır . Üçüncü B e ş Yıllık Plân bu durumu, 
«Kamu yönet imi iç inde yer yer modern kuruluşlar bulun
makta ise de yönet im genell ikle eski yapış ım sürdürmek
tedir. Bugün Türkiye'de kamu yönet imi , sorumluluğunda 
bulunan işleri hızla ve nitelikli b iç imde yürütecek verimlili
ğe sahip olmadığı gibi, ekonomik ve sosyal alanda gelişme
lere göre kendisini yeni leme esnekl iğinden de yoksundur.» 
şekl inde tesbit etmektedir . Durum böyle o lmasına rağmen 
mil let imiz mahdut imkânlannı seferber ederek, bürokrasi
nin â m m e hizmetlerini iyi bir şeki lde görmesi için büyük 
fedakârlıklara katlanmaktadır. Bütçeler imizde carî masraf
ların artış nisbeti yı ldan yıla hızla yükselmektedir . Bi lhassa 
Personel Kanununun tatbikatından sonra bütçenin yansın
dan fazlası personel giderleri ve diğer carî masraflara ay
rılmaktadır. Dünyada böyle bir bütçeye rast lamak m ü m k ü n 
değildir. Şüphesiz idarî mekanizmada mil let in hizmetinde 
ve kanunların emrinde olduğunu unutmayan, vicdanî ka
naati ve meslekî bilgisini hür bir şeki lde i fadeden çekinme-
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yen e lemanlar da yok değildir. Fakat genel olarak â m m e 
hizmetlerinin çabuk, ucuz ve verimli bir şeki lde yürütülme-
diği de realitedir. Bütün bunlardan dolayı idarî reformun 
en kısa zamanda ve mut laka yapı lmasında büyük zaruret 
görmekteyiz. 1970 yılında çıkarılan Personel Kanunu yeni 
baştan e le alınacak, bütün aksaklıkları giderilecek, mağdur 
meslek sınıflarının hak lan iade edilecek, bi lhassa öğretmen
ler, teknik personel ve sağlık personel inin mağduriyetleri 
üzerinde öncel ikle ve ciddiyetle durulacaktır. Terfi v e tâyin
lerde dürüst, çal ışkan, modern idare sanatını bilen ve taraf
sız ölçüler içinde vatandaş lann hizmetini gören memurlar 
için, gerekli h izmet emniyet i getirilecektir. Yeni fikirlerin, 
yeni m e t o d l a n n ve yeni organizasyon şekil lerinin idare sis
temimize girebilmesi için gerekli maddî, manevî ve psiko
lojik vasat hazırlanacaktır. B u n l a n n dışına çıkan, tembel
lik, bilgisizdik ve partizanlık gibi sebeplerle iş görmeyen, va
tandaşa eziyet eden, adam kayırma, rüşvet v e sui ist imal gibi 
meşru o lmayan yollara sapan memurlar , en seri şeki lde ve 
en şiddetli yollarla tasfiye edilecektir. Bugün mevcut olan 
adama göre M polit ikası yerine, işe göre adam politikası 
mutlaka hakinv kılınacaktır. 

Bakanlıkların sayısı , bakanlıkların vazife v e selâhiyet-
leri ve bakanlıklar arası koordinasyon yeni baş tan e le alı
nacak ve gerekli -değişiklikler temin edilecektir. 

EMNİYET, ASAYİŞ V E REJİMİN KORUNMASI 

1969 seçimlerinden sonra memleket imiz birdenbire ağır
laşan politik, ekonomik ve moral bir çözülmenin içine sü
rüklenmiştir. B u durumu önlemek üzere kısa zamanda ve 
gerekli ölçüde, ciddî ve kes in tedbirler al ınmadığı için de, 
çözülme çöküntü haline gelmiştir. Hadise ler karşısında ik
tidarın başı , kendi aczini ve güçsüzlüğünü örtmek için daima 
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millî müessese ler i suç lama yolunu tutmuş, bu da devletin 
çeşitl i organlarında gevşeklik, sorumsuzluk ve ahenksizlik 
meydana getirmiştir. Net icede devletin varlığı büyük yara 
a lmış ve devlet otorites i ortadan kalkmıştır . Kanunlara say
gı ve nizamlara riayet fikri unutulur hale gelmiştir . Huzur
suzluk alabildiğine artmış , anarşi her sahaya yayılarak, her 
$eye hakim o lmuş ve m e m l e k e t uçurumun kenarına itilmiş
tir. Devlet, ilk vazifesi olan, vatandaşın can ve mal emni
yetini koruyamıyacak duruma düşmüş , icra adetâ ortadan 
kalkmıştır. Bir çok büyük şehrimizde emniyet ve asayiş te
min ed i lememiş ve vatandaşlar b u en ilkel teminattan mah
rum bırakılmıştır. Bu durumun memleket i hangi noktaya 
götürdüğü ve Milleti ne hale düşürdüğü herkesin bildiği 
hususlardır. 

Biz Demokrat ik Parti olarak, inanmaktayız ki, bir mem
lekette kanunlara saygı hürriyetin değişmez ve ebedî garan
tisidir. Kanunlara saygısızlık ise, baskı ve dikta rej imine 
giden en kest irme yoldur. Bu bak ımdan bir memleket te ka
nunları Devlet kuvvetleri ile hak im kılmak, vatandaşların 
can ve mal emniyet ini , yarma güvenme hissini ve korkusuz 
yaşama hakkını korumak, iktidarların rejimi koruma vazi
fesidir. Bu mese lede , emniyet kuvvetlerinin gerek modern 
cihazlarla donatı lması , gerek organizasyon bakımından mo
dernize edi lmesi , gerekse otorite bakımından psikolojik ola
rak takviye edi lmes i şarttır. Ancak, bu mese len in hall inde, 
iktidarın faziletli, dürüst, ehliyetli , âdil ve müess i r bir yü
rütme gücüne sahip o lmasının yerini hiçbir şey tutamaz. 
Böyle bir iktidara sahip o lduğumuz zaman, ne kadar değerli 
olursa o l sun hiçbir şahıs veya organ, ne kadar serkeş veya 
hırslı o lursa o l sun hiçbir âsi ler topluluğu kanunlara karşı 
gelemez ve nizamları ç iğneyemez. 
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Demokratik Parti olarak, buna bütün samimiyet imiz le 
inanıyor ve mil let imize böyle bir iktidarı vaad ediyoruz. 

Rejimin, yani hukuk nizamımızın, temel hak ve hürri
yetlerimizin korunması , şüphesiz devlet organlarının mes'uli-
yetindedir. Ancak bu organlar ve bu kuruluşlar arasında iyi 
bir koordinasyonla ahenkli bir çal ı şma ve sağlam bir daya
n ı şma sağlanmalıdır, bu da iktidarın temel vazifesidir. Za
ten iktidarın sebebi hikmeti de budur. Vatandaşlar ise ikti
darların bu vazifelerini yaptıklarından şüpheye düşmemel i 
dir. Vatandaşlarda anarşiye, kaba kuvvete, zora ve diğer 
kanunsuzluklara karşı devletin güçlü o lduğu ve iktidarın 
kuvvetli bulunduğu inancı sarsı lmamalıdır . Bütün b u n l a n n 
yapı lmasında ise, e n büyük rol'ün hükümet lerde o lduğunu 
herkes bilmelidir. 

Biz inanıyoruz ki, kudretli devlet, cesur, faziletli ve ba
siretli iktidar vc bunların böyle olduğuna halkın inancı, re
j imin korunmasında halkı en büyük yardımcı hal ine getirir. 

Biz Demokrat ik Parti olarak, bunu bil iyor ve milletimi
zin devletine, devletinin gücüne ve milli müessese lere itima
dının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 

Milletimiz bazı hadiselere seyirci kalıyorsa, bazı davra-
n ı ş lan görmemezl ikten gel iyorsa ve memleket in gidişine kar
şı küskün, kırgın, ümits iz bir psikolojinin iç ine giriyorsa, 
bu, devletinin gücüne olan inancının sarsı lmasından, iktida
rın kuvvet ve faziletine olan inancının sarsı lmasından ve ni
hayet bir takım milli kuruluş lan samimiyet ine o lan inancı
nın sarsı lmasındandır. Şüphesiz bu inanç sarsıntısını orta
dan kaldıracak olan da Faziletli, dürüst, müess ir ve basi
retli bir iktidardır. 
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KOMÜNİZMLE MÜCADELEYE KARARLIYIZ 

12 Mart öncesi meydana getirilen vasat ve 12 Mart son
rası ortaya çıkan hadiseler memleket imiz in büyük ve kor
kunç bir komüniz im tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu
nu göstermişt ir . Bütün delilleri ile ortaya ç ıkmışt ır ki ko
münist ler in ve anarşist lerin hedefi Türk Devletini y ıkmak 
ve Türk Milletini parçalamaktır. Komünizm Türkiye'mizde 
daima aşırı sağ korkusunu yayarak filizlenip gel işmişt ir . 
Mazide bu taktiği iyi kul lanmış ve gel işmesini bu yolla sağ
lamıştır. Bu gün ise elbirliği ile devletimizi önce sola doğru 
sürüklemek, sonra da istedikleri noktaya götürmek taktiği 
içindedirler. Aslında memleket imizdeki anarşistler, Beynel
milel komünizm tarafından öncü kuvvetler olarak kullanıl
maktadır. Zira anarşizm, toplumu devlet halinde kabul etmi-
yerek ve mil let realitesini kökten reddederek, Komünizme 
vasat hazırlamaktadır. Milli devlet fikrini ve millet mefhu
m u n u kabul e tmeyen, bir ge l i şme safhasından sonra Devle
tin de ortadan kalkacağını iddia eden Komünizm ise, dünya
nın her tarafında bu vasattan büyük ölçüde istifade eder. 
Komünizm iktidara gelmek için şiddet yolunu seçtiğinden 
ve baskınla devleti ele geç irmeye çalıştığından, harekete geç
meden önce müsai t bir baskın vasatına ihtiyaç vardır. Bunu 
ise anarşist ler temin etmektedirler . 

Komünizm milleti ve milli devleti kabul etmediği gibi, 
hür seçimi, hür basını, i l im ve san'at hürriyetini de kabul 
e t m e z : toplantı ve gösteri yürüyüşü, parti, sendika ve der
nek kurma hakkım da tanımaz. 

Komünizm grev ve toplu söz leşme sistemini , serbest ça
l ışmayı, özel mülkiyet ve özel teşebbüsü, meskenlerin doku
nulmazlığını , seyahat ve yer leşme hürriyetini, hak arama 
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hürriyetini, cezaların kanuni ve şahsi o lması prensiplerini 
de reddeder. 

Komünizm, din aleyhtarlığı ve ahlâksızlık propaganda
sını, devlete vazife olarak verir ve dolayısi ile din ve vicdan 
hürriyeti ile lâiklik prensibini de reddeder. 

Görülüyorki Komünizm millet ve milli devlet fikri ile 
birlikte, hürriyet nizamı olan demokrat ik nizamda ne var
sa, herşeyi reddetmektedir . Bu bakımdan Komünizmle mü
cadele h e m devletimiz, hem mil let imiz, h e m de demokratik 
nizamın varlığı için şarttır. Komünizmle mücadele bakımın
dan Türkiye'nin şar t lan ve imkân lan ortadadır. İktidar ola
cağını iddia eden C.H.P. ve A.P. nin durumları da ortadadır. 
Bunlardan birisi kendisi fazla sola kaydığı için, diğeri de 
tavizkâr zihniyeti, donmuş , iradesiz, korkak ve inançsız kad-
ro lan yüzünden Komünizmin karşısına çıkamıyacak ve ona 
dur diyemiyecektir. Bu durum mazideki tecrübelerle de sa
bittir. Bu parti, yani A.P. si 1969 dan sonra, ehliyetsiz, basi
retsiz ve şaibeli bir iktidar o lmuş ve memleket in uçurumun 
k e n a n n a ge lmesine mani o lamamışt ır . Bu partinin ikt idan 
zamanında, okullar ve yurtlar silâh deposu hal ine gelmiş; 
devlet daireleri, üniversite ve yüksek okul laboratuarları 
bomba imalâthanesi vazifesi görmüştür. Devlet b inalannın 
duvarlan, büyük şehirlerimizin caddeleri ve m e y d a n l a n ve 
diğer göze batan yerleri Komünizm propagandası için mü
sait yerler haline gelmiş , can ve mal emniyet i ortadan kalka
rak, bütün vatan sathı ihtilâl prova lanna sahne o lmuştur . 
B u n l a n n karşısında A.P. iktidarı ise, aczini bile itiraftan aciz 
kalmıştır. Durum böyle olunca Komünist ler dur diyecek ve 
memleket i komünizmin kucağına sürüklenmekten kurtara
cak, yeni, cesur, kararlı ve tecrübeli kadrolara ihtiyaç olduğu 
ortaya çıkmaktadır. İşte Demokratik parti, fazileti ve dü
rüstlüğü rehber edinmiş ve kalpleri mil let sevgisi ile, milli 
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değerlere hürmet hiss i ile dolu bulunan insanların toplandığı 
bir parti olarak, bu mücadeleye taliptir. Bu mücadeleye ka
rarlı ve azimlidir. Bu mücadelenin yollarını bi lmekte, gerek
tirdiği bilgi ve cesarete sahip bulunmaktadır . 

ADALET İŞLERİ POLİTİKASI 

Adaletin kolay, ucuz ve süratle sağlanması için zamanın 
icaplarına, memleket imiz in sosyal ve ekonomik şartlarına 
uygun, köklü ve sağlam tedbirlerin al ınması lüzumuna ina
nıyoruz. Mahkemelerin vazife, mes'uliyet ve derece itibarı 
ile günün ihtiyaç ve şart lanna göre yeniden düzenlenmesi 
büyük ihtiyaç haline gelmiştir. Vatandaşlar davaların uza
masından, adaletin geç tecelli e tmes inden ve m u h a k e m e 
usullerinin karışıklığından şikâyetçidir. Bi lhassa basit ve 
küçük davalar için, b u n l a n önleyecek tedbirler alınarak, çok 
çabuk işleyen ve formalitesi az yeni usul ler getirilecektir. 
Danıştay'ın bir üst Mahkeme hüviyeti ile vazife görmesi ve 
işlerin çabuklaşt ırı lması için Bölge idare Mahkemeleri ku
rulacaktır. Yargıtay'ın yükünü azaltmak ve adalette sürati 
arttırmak için, Bölge İstinaf Mahkemeleri kurulmasının lü
zumuna inanıyoruz. 

Ceza ve Tevkif evleri yeniden e le alınacak, bunlar mem
leketin imkân ve gerçekleri ist ikametinde, ceza ve tevkif 
müesseses in in gayesine uygun olarak islâh edilecek ve mo
dern hale getirilecektir. 

Yeni kurulmakta olan Güvenlik Mahkemelerinin kuruluş 
ve çal ışmalarında gayelerine uygun bir hareketin içine gir
meleri için, son derece hassas , ölçülü ve geleceğin şart lan 
düşünülerek hareket edi lmesi gerektiğine inanıyoruz. 
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TRT V E B A S I N POLİTİKASI 

Son 2 5 - 3 0 yıl içinde Türk basınında önemli gel işmeler 
ve değişmeler meydana gelmiştir. Bu arada basınımız bü
yük hadiselerle ve çet in problemlerle karşı karşıya kalmış
tır. Türk basınının bugün de pok çok problemleri ve sıkın
tısı vardır. Bi lhassa Anadolu basını büyük sıkıntılar içinde
dir. Devletin, basına ait problemlerin hall inde ve sıkıntıla
rın gideri lmesinde yardımcı o lması gerektiğine inanmakta
yız. Ancak bu yardım adalet ölçüleri içinde ve basın hürri
yet ine gölge düşürülmeden yapılmalıdır. Basınımızın bir 
â m m e hizmeti yaptığı, hem iktidarlar tarafından idrak edil
meli , h e m de bizzat bas ın tarafından unutulmamalıdır . 

Resmî ilân dağıtımı daha âdil ölçüler içinde ele alına
cak, gazetelerin kâğıt, malzeme ve yatırım m a l l a n ihtiyaç-
l a n istikrarlı bir şeki lde temin edilecektir. Bu iht iyaçlann 
temininde fiat oynamalann ın önlenmesi için müess ir ve 
realist tedbirler alınacaktır. 

Bas ın ve Yayınla ilgili tevzi s is temi ciddi ve batılı örnek
lere uygun olarak ele alınacak, daha istikrarlı, daha rasyo-
nal bir hale getirilecek ve bi lhassa, yeni ve küçük organla-
n n tevzi edilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Son yıllarda memleket in içinde bulunduğu şart lann ne
ticesi olarak bir çok basın mensubu mağdur duruma düş
m ü ş ve çeşitl i sebeplerden dolayı m a h k û m olmuştur. Bu 
mahkûmiyet ve mağduriyetleri ortadan kaldıracak ve Solcu-
l a n n fikir s u ç l a n diye adlandırmaya ça l ı ş t ık lan devlet yıkı
cılığı ve rejim düşmanlığını körükleyenler dışında, bir basn 
affını mutlaka gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca sınırlı bir genel ve malî affı çıkartacağız. 
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Mahalli Anadolu basını , devlet h imaye ve yardımına, ye
niden organize ed i lmeye ve hizmetini görürken bir çok ko
laylığa kavuşmaya ihtiyacı o lan bir basın grubudur. Bu du
rum n a z a n itibari alınarak, çok güç şartlar ve çeşitli imkân
sızlıklar içinde olan bu basının ihtiyaç ve sıkıntılarının gide
rilmesi, haber a lma imkânlarının sağlanması ve seslerini 
daha fazla duyurulabilmelerinin temin edi lmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Anadolu Ajansı gerek statü, gerekse mevcut kadro bakı
mından günün şart ve imkânlanna göre İslah edilecek, bir 
partinin veya belirli bir zihniyetin organı o lmaktan çıkarı
lacaktır. Tarafsız, ciddi ve hür bir kuruluş haline getirile
cektir. 

Televizyonun bütün vatan sathına yayıl ıp halkımızın is
tifadesine sunulması için yapı lan çal ışmalara daha büyük bir 
hızla devam edilecektir. 

TRT yayın ve programları milli birliği kuvvetlendirici, 
milli kültürü geliştirici ve modern bilgileri yayıcı mahiyette 
olacak, haberler, sür'atle ve objektif ölçüler içinde tanzim 
edilecektir. 

MİLLÎ EĞİTİM POLİTİKASI 

Milli Eği t im Polit ikamızın gayesi, sevinç ve kederde, 
inanç ve ümit te ortak olmayı , milli şuur ve idaeller etrafın
da bölünmez bir bütün hal inde birleşmeyi kabul eden, yaşa
yış ve hareketlerinde Türk Milliyetçil iğinden hız ve i lham 
alan; fikir hürriyetine ve onun en değerli mahsulü olan i lme 
samimiyet le inanan, müteşebbis çalışkan, vazife ve mes'u
liyet duygusuna sahip, araştırıcı, ahlâk ve karakterli vatan
daşlar yetişt irmektir . 
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Modern toplumda; yaşama, ge l i şme ve yükselmenin, an
cak toplumu teşkil eden fertlerin teker teker bilgili, çalış
kan, iyi ahlâklı, idalist ve inançlı olarak yetişt iri lmesi ile 
m ü m k ü n olacağına inanıyoruz. Yani bir memleket in bütün 
problemlerinin ancak, insan unsurunun kaliteli ve ahlâklı 
olarak yetişt iri lmesi ile çözülebileceğini kabul ediyoruz. Bu 
bakımdan insan unsurunun ruh, akıl ve beden bütünlüğü 
içinde, tam bir şahsiyet olarak ele alan ve kaliteli insan 
faktörüne öncelik veren bir eğit im ve öğret im polit ikası ge
tireceğiz. Bu polit ika ile, ileri ve modern bir zihniyette, bir
lik ve beraberlik şuuru içinde, geçmiş i ile iftihar eden, ha
linde mes'ut ve geleceğine ümit le bakan genç nesillerin, Cum
huriyete, demokras iye manevî ve millî değerlere bağlı ola
rak yet işmeleri sağlanacaktır. 

Mevcut s i s tem, bu hedeflere ulaşacak şeki lde yeni baş
tan ve tamamen İslah edilecektir. Milletimizin bünyes ine uy
gun, zamanımızın şartlarına uygun ve modern teknolojinin 
imkânları ile mücehhez yeni bir s i s tem kurulacaktır. Her 
müesse se yeni baştan ele alınacak, yeterli kalitede, yeterli 
sayıda ve her branşta insan gücünü temin etmek üzere, ge
rekli bütün tedbirler getirilecektir. Bu tedbirler tavizsiz is
tikrarlı ve en modern metodlarla tatbik edilecektir. 

İ lkokullarımızın kalitesi düşmektedir . Bi lhassa köy ilk
okullarından mezun olanlar ortaokulları takip e tmekte bü
yük güçlük çekmektedirler. Bunu önlemek için İ lköğret ime 
bir taraftan temel eğit imi kuvvetlendirecek şekilde bir y ö n 
verirken, diğer taraftan da teknik bilgiyi geliştirerek ve is
tihsali arttıracak bir mahiyet kazandırılacaktır. 

Ortaöğretim birinci devresinden başlanarak islâh edile
cek ve iki ana hedefe yönelmes i sağlanacaktır. Hedeflerden 
birisi kabiliyet ve çalışkanlık olarak üniversitede okuyabi
lecek gençleri üniversiteye hazırlamak, diğeri de kısa yol-
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dan hayata hazırlamak üzere bir mes lek sahibi olmalarını 
temin e tmek olacaktır. Bu tatbikatın memleket imiz ve genç
lerimiz için faydalı olabilmesini sağlamak üzere, yet i şme 
şartlarına uygun âdil, isabetli ve modern seçme usulleri tat
bik edilecektir. 

Partimiz, mil let in manevi kalkınmasında dini tedrisa
tın yerinin ve öneminin büyük olduğuna inanmaktadır. Bu 
bakımdan kudretli din âl imi ve vasıflı din adamları yetiş
tirecek yeni müessese ler in kurulması ve mevcutların gelişti
rilmesi sağlanacaktır. Bu mevzuda mevcut ve hesapsız ola
rak konmuş bir takım tahditler kaldırılacak î m a m Hat ip 
Okullarının orta kısmı açılacaktır. 

Sayısı 15.000'e yaklaşan Vekil imamın yıllardır devam 
eden ıstırabı dindirilecek ve bunlar maaşl ı kadroya geçiri
lecektir. Kur'an kurs lanna gereken önem verilecektir. 

Memleket dışında tahsi lde bulunan gençlerin durumu 
ciddi ve geniş bir şeki lde ele alınarak islâh edilecektir. Bu 
gençlerin memleket imiz için faydalı birer e leman olarak 
yet işmeleri ve tahsillerini müddeti içinde bitirip, memleke te 
dönmeleri için gerekli her çeşit tedbir alınacaktır. Talebe 
Müfettişliği müesseses i bugünün ihtiyaçlarına ve Milli men
faatlerimize göre yeniden ele alınacak ve gerekli teşkilât 
kurulacaktır. 

Dışarda bulunan işçi vatandaşlarımızın çocuklarının 
eğit imi konusunda da gerekli tedbirler hiç bir masraftan 
kaçınmadan sağlanacaktır. 

Kabiliyetli çocuklarımızın, özell ikle köylü, işçi ve dar 
gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını parasız yatılı olarak 
okutmak ve burs vermek suretiyle, İ lkokuldan üniversiteye 
kadar yet işmeleri temin edilecektir. Bu maksat la gerekli tah
sisat ve diğer imkânlar arttırılacaktır. 
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İ m a m Hat ip okulları, Meslekî Orta ve Teknik Okullar
dan mezun olanların yüksek öğret im imkânlarının sağlan
ması temin edilecektir. 

Millî Eğit im polit ikasının yürütücü gücü ve dinamizmini 
teşkil eden öğretmenlerin yet işmeleri ciddiyetle ve milli 
menfaat lerimize uygun olarak ele alınacaktır, öğretmenl ik 
mesleği , mukaddes , itibarlı ve arzulanan bir mes lek haline 
getirilecektir. Bunu temin için Türk öğretmeninin hayat fel
sefesi , yaşama ve davranışları, ahlâk ve prensipleri bakımın
dan mil let imizden ayrı düşmemes i sağlanacaktır. Milletimi
zin kıymet hükümlerine yürekten bağlı ve saygılı, mill i inanç 
ve modern bilgilerle mücehhez , çal ışkan, müsamahakâr 
günlük polit ikanın dışında ve üstünde, değerli öğretmenler 
yetişt iri lmesi mutlaka temin edilecektir. 

ö ğ r e t i m müessese ler inin muhtel i f kademelerinde öğret
m e n ihtiyacını karşı lamak üzere, bi lhassa belirli dallarda ye
t i şmiş öğretmenlerin mes lekte kalmaları için gerekli tedbir
ler alınacaktır, öğre tmenler in maddî ve manevî bakımdan 
tatmin edilmeleri sağlanacaktır. 

KÜLTÜR POLİTİKAMIZ 

Partimiz, ecdadımızın binlerce yıllık h izmet ve gayretle
rinin mahsulü olan ve en değerli hazinemizi teşkil eden kül
türümüzü, «Millete şahsiyet kazandıran bütün değerlerin 
manzumes i olarak görmektedir . Bu bakımdan, zamanın 
şartlarına uygun olarak manevî ve millî değerler manzumesi 
olan Milli kültürümüzün muhafaza ve gel işmesini sağlamayı 
mil let imizin varlığının şartı sayıyoruz. 

Kültürümüzün en değerli unsuru olan dilin, dejenere 
ed i lmemes i , politik ve ideolojik baskı ve tesirlerden kurta
rılması için, gerekli milli müessese ler kurulacak ve bütün 
tedbirler getirilecektir. 

24 



Milli kültürümüzün ge l i şmesinde güzel sanatların öne
mini müdrik olarak, bu mevzulara daha çok ö n e m verile
cektir. Her branşta sanatkârlarımızın, bütün sanat kolla
rında, batının körü körüne taklidi yerine, batı medeniyet ine 
renk katacak orijinal eserler meydana getirmeleri için ge
rekli tedbirler ve teşvik unsurları getiri lecek ve yeni mües
seseler kurulacaktır. 

Türk folkloru ve Türk mûsikis ini bugünkü sahipsizliğin
den kurtarmak ve Türk folkloru ve Türk musikis i sahasın
da değerli e lemanlar yet iş t irmek üzere, bir «Türk Folkloru 
ve Türk Musikisi Konservatuvarı» kurulacaktır. 

Ü N İ V E R S İ T E V E YÜKSEK OKULLAR POLİTİKASI 

Zamanımızda Milletlerarası yarışta netice almak, millet 
olarak yaşıyabi lmek ve ekonomik gel işmenin sağlanması , 
yüksek vasıfta ve çok sayıda i l im müessese ler inin kurulması 
ve i l im zihniyeti ile ye t i şmiş kaliteli e lemanların çoğalması 
ile mümkündür . Bu bakımdan üniversite ve yüksek okulla
rın çoğalması , kalitesinin yükselmesi , bugün içinde bulun
dukları huzursuzluklardan kurtulmaları ve günlük politika
nın dışına çıkmaları gerektiğine inanmaktayız. 

Başta Üniversiteler o lmak üzere, topyekûn eği t im ve öğ
ret im s is temimizin manevî ve millî değerleri benimseyen, 
Uim zihniyetine sahip ve devrimizin idrakine yükse lmiş ne
siller yetişt irecek şeki lde islâh edi lmesi şarttır. Üniversite, 
yüksek okul ve diğer öğret im ve eğit im müessese ler i bazı 
sapık fikirli kimselerin politik ve ideolojik görüşlerinin ya
y ı lma sahası ve bu görüşleri y a y m a vasıtası o lmaktan çıka
rılacaktır. 

Memleket imizde gel işen olaylar, mil let lerarası komüniz
m i n ilk hedef olarak eği t im ve öğret im müesseselerini seçti
ğini bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. Komünist ler bu 
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müessese ler in kilit noktalarına yerleşmek ve köşebaşlarını 
tutmak suretiyle milli tarih şuurumuzu ve diğer milli değer
lerimizi y ıkmak yolunu tutmuşlardır. Bu bakımdan, bu 
müessese lere s ızmış ve «komünist eylemcilerin» yet iş ip ge
l i şmesinde rol oynamış kimseler, buralardan en kısa zaman
da temizlenecektir. Biz D.P. olarak Milli Eği t im reformunu, 
bu manâda anlıyoruz. Onun için «Reform» iddiaları ile geti
rilen ve alelacele Meclislerden geçiri len «Milli Eğit im Temel 
Kanun» ve «Üniversiteler Kanunu» gibi kanunlan tasvip et
miyoruz. Zira bu kanunlar eğit im ve öğret im müesseseler ini 
islâh için, köklü ve ciddi tedbirler get irmekten uzaktır. Üni
versite mensuplarının maddî ve manevî olarak tatmin edil
meleri ve çalışmalarını i lme hasretmeleri için gerekli tedbir
leri ihtiva e tmekten uzaktır. 

D.P. olarak, üniversiteye giriş s is temi için tatbik edi len 
ve her yıl binlerce aileyi aylarca huzursuz hale getiren ve 
gençlerimiz için büyük bir tahrip vasıtası o lan «Merkezi Sis
tem» veya «Test Sistemi» denilen metod mutlaka değiştiri
lecektir. Memleket in şart lan , l iselerimizin seviyeleri ve mo
dern seçme usulleri meczedilerek, daha iyi s e ç m e ölçülerine 
sahip, daha adil ve daha sağlam temel lere dayanan yeni bir 
s i s t em getirilecektir. Eğit im şartlarına göre, Kabiliyetlerin 
değerlendiri lmesine imkân vermeyecek olan Üniversite ve 
yüksek o k u l l a n n paralı o lması mutlaka kaldınlacaktır . 

GENÇLİK POLİTİKASI 

Demokrat ik Parti olarak, gençlik mese les in in büyük ih
male uğradığı ve halâ bütün şümulü ile idrak edi lemediğinin 
inancı içindeyiz. Gençlik meseles ini i lkokuldan üniversiteye 
kadar, bütün bir eği t im ve öğret im s is temi iç inde görmekte
yiz ve bu şeki lde e le alacağız. 
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Ciddi, vakur, itidalli, imanlı , mill iyetçi ve bilgili bir 
gençlik yet işt irmek devletin vazifesidir. Devletin bu vazifeyi 
hakkı ile yapabi lmesi için materyal ist ve ruhsuz eği t im ve 
öğretim s istemini atıp, manevi değerlere ve manevi cevhere 
ağırlık veren yeni bir s i s tem kurması gerektiğine inanmak
tayız. 

Bütün eğ i t im ve öğret im kademelerinde gençlerimize, 
devrimizin icabı olan e n modern ve en faydalı bilgiler ya
nında, milli tarih, mill i kültür, mill i terbiye ve milli ideal 
verilmelidir. 

Milli ve manevi değerlere, devlet otoritesine ve demok
ratik nizama, kanunlara, ana ve babalara ve öğretmenlere 
karşı saygılı o lma öğreti lmelidir. 

Demokratik Parti olarak, gençlik meseles ini sadece oku
yan gençlik, sadece üniversite gençliği olarak da almıyoruz. 

Gençlik deyince, üniversi te gençliği başta o lmak üzere, 
fabrikalarda işbaşında, atölyelerde tezgâh önünde, köyler
de sapan arkasında ve traktör üzerinde, kamyonda, otobüs
te ve o tomobi lde direksiyon başında bulunan bütün gençleri 
kastediyoruz. 

Üniversite gençlerinin yurt, burs, kitap, bes lenme, kredi, 
spor, kütüphane ve laboratuvar gibi ihtiyaçları yanında bin-
bir çeşit ihtiyacı ve derdi vardır. Bütün bunlar ciddiyetle, 
etraflı şeki lde ve en m o d e m ss i temler içinde ele alınacaktır. 

Türlü sebeplerle o k u y a m a m ı ş veya bir meslek sahibi 
o lamamış veya mes leğ inden m e m n u n o lmayan gençlerimiz, 
yeni bir mes leğe sahip o lmak istedikleri zaman, kendilerine 
«Meslek ed inme Kredisi» verilecektir. B u n u temin için yeni 
bir kredi s i s temi getirilecektir. Ayrıca kaabiliyetli ve hünerli 
gençlerin iş, dükkân ve tezgâh sahibi olmaları için « î ş edin
m e veya î ş Kurma Kredisi» diye, yine, yeni bir s i s t em geti
rilecektir. 
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ANAYASA ISLAH EDİLMELİDİR 

Demokrat ik Parti, Anayasa ıslahatı hakkındaki görüş
lerini, programının 4. maddes inde bildirmiştir. Demokrat ik 
Parti'ye göre, her yıl veya her seç im dönemi sonunda, Ana-
yasa'da değişiklik yapı lması doğru değildir. Anayasa'dan de
vamlı bir şeki lde şikâyet edi lmesi , ona sık sık müdahalede 
bulunulması , memleket imiz için e lzem olan hukukî istikrarı 
zedelemektedir . Anayasa devamlı bir münakaşa konusu ol
maktan, bir yaz-boz tahtası hal inden çıkarılmalıdır. Anayasa 
millî ihtiyaçlara cevap vermeli , bütünüyle mil let in malı ol
malıdır. 

Anayasa'nın başlangıç (dibace) kısmının ikinci paragra
fında yer alan «Direnme Hakkı», geçen zaman içersinde, bazı 
maksat l ı çevrelerce, hür demokratik parlamenter nizâma 
karşı bir « i syan Hakkı» olarak kabul edilmiştir. Bu mak
satlı y o r u m l a n ve b u n l a n n neticelerini önlemek için «Diren
m e Hakkı»'na açıklık verilmelidir. Meselâ Federal Almanya 
Cumhuriyeti Anayasasının 20. maddes inin (4) fıkrasında «Di
renme Hakkı» vuzuhla belirtilmiştir. Ters ve maksatl ı yo
rumlara sebebiyet ver i lmemesi için «Direnme Hakkı»nın 
vuzuha kavuşturulmasında fayda vardır. «Direnme Hakkı» 
mil let için bir hak olarak kabul edilebilir. Bu hak meşru 
nizâma karşı « îsyan Hakkı» olarak telâkki edi lemez. 

Anayasanın 2. maddes inde «Cumhuriyetin nitelikleri» 
sayılmaktadır. Burada belirti len «Sosyal Devlet» tabiri, bazı 
maksat l ı çevrelerce «Sosyalist Devlet» anlamında yorumlan
mıştır . Halbuki «Sosyal Devlet» başka, «Sosyalist Devlet» 
başkadır. Maksatl ı ve hatalı yorumlara sed çekmek için 
«Sosyal Devlet» kavramına açıklık kazandınlmal ı , bunun 
«Sosyalist Devlet» anlamına gelmediği belirti lmelidir. 

İkinci maddeye bir fıkra ek lemek suretiyle, 3. maddede 
yer alan «devletin teklifi ve mil let in bütünlüğü» i lkesine 
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açıklık getirilmelidir. B u suretle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
«Devlet tekliği» i lkesine göre kurulu olduğu, federe devlet
lere veya özerk bölge idarelerine veya benzeri siyasi birim
lere bölünemiyeceği açıkça belirti lmelidir. Böyle bir hüküm, 
Büyük Türk Milletini bölmek isteyenlere, onu «Türkiye halk
ları» olarak görmek istiyenlere kesin bir cevap teşkil ede
cektir. Aynca eklenecek böyle bir fıkra, mil let o lmanın bü
tün unsurlarını nefs inde toplayan Büyük Milletimize ait 
bil inen bir gerçeğin teyidi olacaktır. 

Devlet imiz «Millî devlettir» Anayasamız «Gayri Millî 
Devlet» görüşünü reddetmektedir . Anayasa'nın jbaşlangjç 
k ısmında «Türk Milliyetçiliği» yer almıştır. Anayasa'nın ikin
ci maddes i her ne kadar «Başlangıçta» ki temel ilkelere atıf
ta bulunmakta ve bu suretle dolaylı olarak «Türk Milliyet-
çiğili» ni prensip olarak kabul e tmekte ise de, Türk Devle
tinin «Milliyetçi» olduğunun, bu maddede açıkça belirtilme
s inde fayda vardır. N i tek im 1924 Anayasasının 2. maddesin
de, Türk Devletinin «Milliyetçi» olduğu açıkça belirti lmiştir. 
Biz, «Milliyetçilik» i lkesinin Anayasa'ya açıkça konulmasını 
ve tarifinin yapılmasını faydalı buluyoruz. 

Biz, Anayasanın 3. maddes ine , «Türkiye Cumhuriyetinin 
bayrağı, şanlı tarihinin Büyük Türk Milletine ayrılmaz bir 
parçası olarak armağan ettiği beyaz ay-yıldızı al bayraktır. 
Türk Bayrağının üzerine başka hiçbir işaret konulamaz» 
hükmünün konulmasını istiyoruz. B u suretle, Türk Bayrağı, 
Anayasa ile teminata kavuşmuş olmayacak, Türk Bayrağı 
ile Anayasa bütünleşmiş ve bir leşmiş olacaktır. 

A y n c a bu maddeye , «Türkiye Cumhuriyetinin Millî Mar
şı, (İstiklâl Marşı) dır» h ü k m ü konulmalıdır. 

Bayrağın ve ist iklâl Marşı'nın Anayasa'ya konulması , 
hür demokratik memleket ler in Anayasalarında muhafaza 
edi len bir geleneğe de uygun düşmektedir . 
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1971 Anayasa değişikliği ile, «Temel Hak ve Hürriyetle
rin özü, sınırlandırılması ve kötüye kullanılmaması» başlı
ğını taşıyan II. maddede değişiklik yapılmışt ır . Bu değişik
l iğe rağmen, Anayasa'nın «izm»'lere, bi lhassa «Sosyalizm»'e 
açık o lduğunu yorumlayanlar ve savunanlar vardır. 

Anayasa'nın neye açık, neye kapalı olduğu; nelere cevaz 
verdiği nelere cevaz vermediği açıkça bil inmelidir. B u su
retle ters ve maksatl ı yorum ve iddialar ortadan kaldırıl
malıdır. 

Şu prensiplerin Anayasa'da yer almasını faydalı bulmak
tayız : 

Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlere dayanarak, in
san hak ve hürriyetleri yokedi lemez. Hürriyeti yok e t m e hür
riyeti yoktur. Hürriyetler, hürriyetleri tahrip için kullanıla
maz. 

Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlere dayanarak, dil, 
ırk, sınıf, din ve mezhep kavgası yapılamaz. 

Federal Almanya Anayasasının 5. maddes inin 3. fıkrasın
da da belirtildiği gibi «öğre t im hürriyeti Anayasaya sadakat 
borcunu ortadan kaldırmaz» Herkes Anayasaya sadakat gös
termek mecburiyet indedir . 

Anayasa «Sosyalizme» kapalıdır. 
Diğer maddelerde, II. maddeye ister atıf bulunsun, is

terse atıf bulunmasın , bu madde , Anayasanın bütün madde
lerine şamil bir maddedir . 

«Düşünce ve inanç hak ve hürriyetleri» ni, «Vicdan ve 
din hürriyeti» ni tanzim eden 19. madde yeniden ele alın
malıdır. «Lâiklik» i lkesi tarif edi lmeli ve vuzuha kavuştu
rulmalıdır. «Lâiklik» dine karşı olmak, dinsizlik demek de
ğildir. «Lâiklik», din dışı demektir . «Lâiklik» devlet idare
s inde bahis konusudur. Devlet lâik olabilir, ama fert ve 
cemiyet lâik olamaz. Cemiyet in ve o n u meydana getiren 
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fertlerin bir dini vardır. O dine göre teşekkül e tmiş bir dün
ya görüşleri ve ahlâk anlayışları vardır. 

«Lâiklik» ilkesi, modern batı anayasalarında olduğu gibi 
açıklığa kavuşturulur ise halkın dinî inançlarının istismarı
nın da önüne sed çeki lmiş olunur. 

Demokratik Partinin muhalefet ine rağmen, 1971 Anaya
sa değişikliğinde «Kamulaştırma» yı tanzim eden 38. madde 
değiştiri lmiştir. Bu değişiklikle, Anayasa'ya «Vergi değeri» 
konulmuş , kamulaşt ırmada taksit süresi 10 yıldan 20 yıla 
çıkarılmıştır. 

«Vergi değeri»'nin Anayasa'ya konulması doğru olma
mıştır. Bu suretle kamulaşt ırmada «gerçek karşılık» pren
sibi terk edi lmiş , bunun yerine «ödenecek karşılık» prensibi 
kabul edilmiştir, «ödenecek karşılık» ise «Vergi değeri»'ni 
aşamıyacaktır . Bir gayrimenkulun «Vergi değeri» hakiki kıy
met inden az ise, bu takdirde kamulaşt ırmada devlet gayri
menkulu hakiki k ıymet inden daha az bir bedel le almak im
kânına sahip olacaktır. «Vergi değeri»'ni gösteri lenden daha 
da aşağıya indirmek imkânı devlete verilmiştir. Buna mu
kabil hakiki değeri, «Vergi değeri»'nden yüksek olan bir 
gayrimenkulun kamulaşt ırı lması halinde, «vergi değeri»'nin 
yükse l tmek ve bu suretle hakiki k ıymet in karşılığını e lde 
e tmek imkânı mal sahibinin el inden alınmıştır. 

Aynca kamulaşt ırmada taksit süresinin 10 yıldan 20 yıla 
ç ıkan lmas ın ı da doğru bulmuyoruz. 

38. maddede, 1971 de yapılan değişiklikler, mülkiyet ve 
miras haklannı zedeler mahiyettedir. Bu sebeple 38. mad
dede yapılan değişikliklerin kald ın lmas ın ı istiyoruz. 

Askerlik hizmetinde, «bedel usulü» ihdas olunmalıdır. 
«Bedel usulü»'ne imkân verecek bir tarzda 60. madde de
ğiştiri lmelidir. 
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Nüfusumuzun hızlı artışı, iht iyaçtan fazla kimselerin 
askere al ınması , devleti büyük malî külfetlere sokmaktadır . 
Bedel usulü, askerlik ihtiyacının ayarlanmasını sağlıyacak, 
a y n c a devlete yeni bir gelir kaynağı imkânını açacaktır. 

Tek Meclis s i s temine dönülmelidir. C. Senatosu ve Mil
let Meclisi, T.B.M.M. olarak birleştirilmelidir. Devlet ve Mil
let olarak, iki mecl is l i yasama organını muhafaza ve devam 
ett irmeğe lüzum olmadığını anlamış bulunmaktayız . Devle
t imiz federal bir bünyeye sahip değildir ki, federe bölgele
rin temsili bahis konusu olsun. Milletimizin bünyes inde aris
tokrasi, imtiyazlı sınıf ve zümreler mevcut değildir ki, bun
ların temsil i icap etsin, tki meclis l i s i s tem düblikasyonlara, 
işlerin uzamasına ve zaman kaybına sebebiyet vermektedir . 
Kanunların Anayasa'ya uygunluğunun kazai denet imi de 
yaptırıldığına göre, ikinci mecl i s in «süzgeçlik» görevi de ba
his konusu o lmamak gerekir, ö n e m l i yasama faaaliyetlerini, 
iki mecl i s in birleşik toplantıs ına nakledecek yerde iki mec
lisi, tek mecl i s hal inde bir çatı alt ında toplamak, tarihi ge
l i ş ime uygun düşecek, ihtiyaçlara daha iyi cevap verecek, 
yasama organının verimini d e artıracaktır. 

Tek mecl i s bünyesinde, mil let iradesi dışında (tabii se
natörlük ve kontenjan senatörlüğü gibi) , seç imsiz gelen kim
seler o lmamalıdır . 

Siyasi hakların ( s e ç m e ve seç i lme hakkının) bazı Türk 
vatandaşlarından es irgenmesi ve bunun Anayasa'da yer al
ması , dünyanın hiçbir medeni , hür ve demokratik memleke
tinde ve b u n l a n n Anayasalarında görülmeyen bir garabet
tir. 

Siyasi h a k l a n n ( s e ç m e ve seç i lme hakkının) iadesi ko
nusunda her siyasi parti angaje durumdadır . 

Anayasa ve kanun önünde her vatandaşın eşitliğini sağ
lamak ve kanayan bir yarayı tedavi e tmek için artık b u 
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mes'e le halledilmeli , bir tart ışma konusu hal inden çıkarıl
malıdır . 

Seç i lmiş k imsenin seç im tutanağının iptali hal inde o 
k imsenin yerine aynı partinin l is tes inde yer alan ondan son
raki aday geçirilmeli; b u m ü m k ü n deği lse ondan boşalan 
yere başka bir part iden bir adayın Yüksek S e ç i m Kurulu 
Karanı i le get iri lmesi önlenmeli , böyle hal lerde yeni seç im 
yoluna başvurulmalıdır. Bir partinin tüm aday l istesinin ip
tali hal inde, de ayni yola gidilmelidir. 

Cumhurbaşkanının tek dereceli seçimle, doğrudan doğ
ruya mil let tarafından, bir d e f a y a m a h s u s o lmak üzere se
ç i lmes i esası getirilmelidir. 

Meclis ler dış ından Başkan al ınması , Anayasa'nın yer 
vermediği özel maksat lar iç in kullanı lmışt ır . B u konuda kı
sıtlayıcı hükümlere iht iyaç vardır. 

Anayasa Mahkemesi , bir anayasa değişikliğini şekil ba
k ımından iptal ett iği takdirde hukuki d u r u m n e olacaktır ? 
Anayasada bir boşluk m u meydana ge lmektedir ? Yoksa de
ğişiklikle kaldırılan eski h ü k ü m yeniden geçerli mi olacak
tır ? Konulan ve fakat iptal edi len h ü k ü m hiç d o ğ m a m ı ş mı 
olacaktır ? Anayasa Mahkemesin in görev ve yetki lerine ber
raklık getiri lmelidir. 

Referandum, yetkil i organ v e merci lerin a lmış oldukları 
ve alacakları karar ve kaideler hakkında halkın da irade v e 
istek izharına davet o lunmasıdır . Referandum usulü, bir 
halk oylamasıdır . Bugün, h e m e n hemen , bütün modern de
mokras i lerde carî o lan bir s istemdir. 

İ s ter istişari, i s ter tasdiki mahiyet te o l sun mecburi ve
y a ihtiyari referandum müesseses in i kabul e tmek gerekmek
tedir. Anayasa i le belli ed i lmiş konularda halkın oyuna baş 
vurulmalıdır. 
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Anayasamıza, «Referandum» dışında, batı demokrasi le
rinin kabul ettiği , «Halk Vetosu» ve «Halk Teşebbüsü» gibi 
müessese ler in de konulması düşünülmel i ve gerçekleştiril
melidir. 

AF K O N U S U 

Cumhuriyet in 50. yı l ında bir genel af ç ıkarı lmasını mut
lak bir zaruret kabul ediyoruz. B u affın malî ve inzibati ce
z a l a n da içine almasını istiyoruz. 

Devlet n izâmımn ve demokras i rej iminin tahrip ve teb
dilini hedef alan suçlar bu affın dışında bırakılmalıdır. Ay
nı şeki lde başbakan ve bakanlarla b u n l a n n suçuna katılan-
l a n n görev sebebi ile işledikleri suçlar da affın kapsamı dı
ş ında tutulmalıdır. Bu nev'i s u ç l a n n da m u h a k e m e konusu 
yapı lmaması rej imin güvenliğine ve geleceğine müess ir ol
maktadır . 

Partimiz bir genel a f i n ç ıkanlmas ın ı da yetersiz bul
maktadır. Yeni ceza ve i s lâh evleri yapımını ve mevcutla-
n n gelişt iri lmesini temin eden tedbirler de derhal alınma
lıdır. 

Tutuklu ve hükümlüler in ve ç o c u k l a n n infaz yerleri ve 
şar t lan yeniden düzenlenmelidir . Suçu önleyecek sosyal , 
moral ve ekonomik tedbirlerer ağırlık verilmelidir. 

Tahliye edilecek hükümlülere iş , m e s k e n ve koruyucu 
müessese ler temini için af kanununda tedbirlere yer veril
mesini istiyoruz. 

KARMA EKONOMİYİ BENİMSİYORUZ 

Yurdu belirli hedeflere yöne l tme ihtiyacı, ekonomik ha
yatta devlete bir tak ım öneml i vazifeler vermektedir . Bun
dan da karma ekonomi ihtiyacı doğmaktadır . Aslında, bir öl
çü içeris inde her ekonomi biraz karma ekonomidir . Fakat 
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Demokrat ik Parti olarak b iz im benimsediğ imiz karma eko
nomi , özel teşebbüse öncel ik veren ve mil let imizi zenginleş
t irmeyi hedef olarak alan, bir karma ekonomidir . 

Karma ekonomiyi a ş ı n devletçi l iğe veya t a m bir kollek-
t ivizme geçmek için bir ara s i s t em olarak kabul eden, sos
yal ist görüsün karşısındayız. 

Kalkınma hareket imizin hızını artırmak, dünyadaki ge
l i şmelere paralel olarak sanayi imiz in kurulup ge l i şmes inde 
ve pazar bulmas ında yardımcı o lmak üzere, yabancı serma
yeden h e m f inansman gücü, h e m teşebbüs gücü, h e m tek
noloji gücü, h e m de yeni organizasyon ve yeni pazar gücü 
olarak ist i fade e tmek karanndayız . Sömürü edebiyatının ve 
yabancı sermaye düşmanlığının karşısındayız. Memleketimi
zin hızla v e istikrarlı bir şeki lde kalkınması için, mill i men
faatlerimize a y k ı n o l m a m a k üzere her imkândan ve her va
s ı tadan faydalanmanın doğru o lduğu inancındayız. 

Plân, anayasamıza g irmiş bir kalkınma vasıtasıdır. Kal
k ınmanın yürütülmes inde e n tesirli vasıtalardan biridir. 
Bundan dolayı kalkınmanın, iyi yet i şmiş e l e m a n l a n n araş
t ırma ve tesbitleri net ices inde meydana ge lmiş ve siyasi or
ganlarda o lgunlaşmış demokrat ik bir plân disiplini içinde 
tahakkuk ett ir i lmesi gerektiğine inanmaktayız. Ekonomik 
plânlamayı, ekonomiyi dirije eden bir metod olarak değil, 
hür ve demokrat ik memleket ler in ileri, verimli ve piyasa 
ekonomis ine uygun bir kalkınma vasıtası olarak görmekte
yiz. B iz im kabul et t iğ imiz plân devlet için koordinazasyon 
sağlayıcı ve emredici , özel teşebbüs için ise yol gösterici , 
teşvik ve destekleyici bir plândır. Halkın ve teşebbüs sahip
lerinin benimseyeceği , seveceği , destekleyeceği ve işbirliği 
için arzu duyacağı bir plândır. 

Kalkınma plânlarında bölgeler arasındaki dengeye, bu 
güne kadar o lduğundan daha fazla öncel ik tanınması gerek-
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t iğine inanmaktayız . Bu, «anayasamızın, Türkiye Devleti, ül
kesi ve milleti i le bö lünmez bir bütündür.» H ü k m ü n ü n va
tan sathında tescil i için şarttır. B u inançla az ge l i şmiş böl
gelerimizde tatbik ed i lmekte o lan vergi indirimi ve diğer 
muafiyetlerin, daha geniş ölçülerde değişt ir i lmesine ve tat
bikat sahalarının daha yaygın hale get ir i lmesine taraftarız. 

Ayrıca ka lk ınmamış bölgeler için ayrı ve yeni program
lar tatbik edi lmes inin gerektiğine inanıyoruz. 

MALİYE V E BÜTÇE POLİTİKASI 

Maliye pol i t ikamızın hedefleri , s ıhhatli bir şeki lde kul
lanılan mal i vasıtalarla ekonomide i s t ikran sağlamak, â m m e 
hizmetlerinin görülmesi ve kalkınmasının tahakkuku için 
gerekli mal i i m k â n l a n temin etmektir . Halkın kalkınma 
için gayret ve tasarruflannı arttırmak, ödemeler dengesini 
müsbe t bir halde tutmak ve vatandaşlar arasında sosyal ada
leti sağlayacak mali tedbirleri bulmaktır . 

Bütçeler in Y a s a m a Meclisleri ve o r g a n l a n tarafından 
tasarruf zihniyeti i le hazır lamış , gel ir v e giderleri sağ lam 
tahminlere dayanan, iyi kuru lmuş v e prensipleri iyi belir
t i lmiş denk bütçelerin get ir l imesi teşkil edecektir . Devlet 
bütçes inde lüks v e israfın mevcudiyet ine inanıyor, bütçele
rin hazır lanmasında daha rasyonel, daha dinamik ve daha 
modern metod larm getirl imesi zaruretini kabul ediyoruz. 

Bütçeler in Y a ş a m a Meclisleri v e o r g a n l a n tarafından 
daha tesirli, daha hızlı v e daha yeni bir metodla murakabe 
edi lmes i gerektiğine inanıyor ve bunu temin edecek tedbir
leri get ireceğimizi vadediyoruz. 
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VERGİ POLİTİKASI 

Mevcut vergi s is temi , modern bir s i s t em o lmaktan çık
mış , her yıl bütçelerle getiri len yeni yeni vergi kanunları ile 
yamalı bohça haline gelmiştir . Bu hal i ile vergi yükü ağır, 
vergi randımanı düşük ve namus lu mükel lefe y a ş a m a im
kânı b ırakmayan iptidai bir s i s t em durumuna düşmüştür . 
Vergi s i s teminde modern, köklü, vergi yükünü hafifletici ve 
vergi gelirini yükselt ic i mahiyet te büyük bir değişiklik ge
t irmek kararındayız. 

Bu suretle part imizin vergi polit ikası , devletimizin 
zenginliğini, mi l let imizin zenginliğinde bulma hedefine 
yönelecektir. B u hedefe u laşmak için vergi s i s temimiz 
memleke t şartlarına ve demokrat ik nizamın icaplarına 
uygun olarak köklü bir şeki lde i s lâh edilecektir. Mü
kellefleri s ıkmayan, anlaşı lması kolay, tatbikatı basit olan 
ve tatbikatında devlet le vatandaşı karşı karşıya get irmeyen 
yeni bir s i s t em getirilecektir. A.P.'nin son hükümet i zama
nında çıkarılan ve «Bütçe F inansman Kanunları» adı altın
da toplanan o n adet vergi kanunu ile Emlak Vergisi Kanu
nu yeni baştan gözden geçirilerek, veraset vergisi de dahil, 
bir kısmı islâh edilecek, bir kısmı da tamamen kaldırıla
caktır. 

Vergi usul kanunlarında vatandaşları lüzumsuz yere sı
kan, zihinlerde şüphe ve güvensizlik uyandıran hususlar bir 
an ö n c e tasf iye edilecektir. İ ş l e tme vergisi bugünkü hali ile 
bekleneni vermekten uzaktır, dolayısı ile kaldırılacaktır. 

Bunlara ilâve olarak, küçük esnaf ve sanatkârlara tatbik 
edi len vergi usullerinin basit leşt ir i lmesi t emin edilecek, bu 
vatandaşlarımızın adil ve götürü usul le vergilendiri lmesi 
sağlanacak ve tatbikatta büyük güçlükler meydana getiren 
defter tutma mükellefiyeti mut laka kaldırılacaktır. 
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Trafik Sigortası karşılığının arttırılması sağlanacak, ta
şıt a l ım vergisi tamamiyle kaldırılacak veya mükellef in le
hine olarak islâh edilecektir. Vergi s i s temimizin İslahında 
nazarı itibare alacağımız çok öneml i bir husus da «Halka 
Açık» sermaye şirketlerinin kurulup çoğalmasını v e büyü
melerini kolaylaştıracak prensipleri getirmektir. 

Bu maksat la kurumlar vergisi e le alınacak ve nisbeti 
düşürülecektir. Şirketlerin kuruluş masraflarında, stopaj
larda ve diğer hususlarda gerekli indirimler ve muafiyetler 
sağlanacaktır. 

Servet Beyannameleri geri verilerek, yeniden yeni şart
lara göre tekrar alınacaktır. Gelir vergisi vergi adaletini sağ
layıcı, vergi verimlerini artırıcı v e vergi ziyamı önleyici , 
«Vergi Kaçakçıl ığım veya vergi dışında kalma gibi» tedbir
leri getirerek islâh edilecektir. 

Vergiden muafiyet s ın ın , miktar ve s i s tem olarak v s 
mükellef in lehine olmak üzere değiştirilecektir. 

HAYAT PAHALILIĞI V E EKONOMİK İSTİKRAR 

1970 Bütçesi ile birlikte, memleket imiz büyük bir çık
mazın içine sürüklenmiştir . Geride bıraktığımız üç yıl içinde 
fiatlar % 60 c ivannda artış göstermiştir . Bugün de hemen 
her gün fiat art ı ş lan devam etmektedir. Zamlar sıraya gir
mişt ir ve birbiri arkasından gelecektir. Seç im sonunda cid
di, kararlı ve faziletli bir kadro iktidarı almadığı takdirde, 
daha bir çok mâmüle , bu arada tekstil mal lanna , şekere, 
demire, petrole, ç imentoya ve bunlarla alâkalı diğer mamul
lere yeni zamlar gelecektir. 

D.P. olarak, bu gidişe «dur» demek için zamanın çoktan 
geçtiği kanaatındayız. Alınacak tedbirlerin tesirli olabilmesi 
için, en kısa zamanda harekete geçilmelidir. Aksi halde alı
nacak tedbirler de fayda sağlamayabil ir. 
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Bizim ücret-fiat polit ikamız, sınaî ve ziraî tesislerimizi 
milletlerarası rekabet gücü olacak şeki lde kurmak, iş im
kânlarını işsizliği ortadan kaldıracak şeki lde geniş letmek 
ve ekonomimiz i daha istikrarlı, daya sıhhatli ve daha hızlı 
gel işecek bir tempoya ulaştıracak şekilde yürütme esas ına 
göre, tesbit edilecektir. 

H e m e n bütün vatandaşlarımıza hayatı z indan eden pa
halılık ve karaborsa e n kısa zamanda ve mut laka önlene
cektir. Pahalılığı ön lemenin ileri ve ekonomik yolları vardır. 
Fiatları sabit tutmanın ve düşürmenin ekonomik ve idarî 
kontrol şekilleri vardır. Türkiye'mizde, bütün bunların şart
l a n ve i m k â n l a n da vardır. Ancak bu gidişe «dur» diyecek 
dürüst, kararlı ve müess ir bir icraya da ihtiyaç vardır. 

t ş te D.P. olarak biz mil let imize, böyle bir idareyi ve böy
le bir icrayı getireceğimizi ve pahalılığı önlüyeceğimizi va-
dediyoruz. 

BANKACILIK VE KREDİ POLİTİKASI V E SERMAYE 
PİYASASI 

Banka lann Devletleştiri lmesi yerine Milli Bünyeye uygun 
olarak islâh edeceğiz. 

Kredi Mekanizmasının ekonomik sahadaki iş bö lümü ve 
ihtisaslaşmada en önemli bir mübadele vasıtası olduğunu 
kabul ediyoruz. Para ve Kredi pol i t ikamız memleket in malî 
i s t ikrannı muhafaza edecek, kalkınmanın muhtaç olduğu 
ödeme vas ı ta lannı yeterli hac imde ve gerekli zamanda eko
nominin emrine hazır tutacak şekilde ayarlanacaktır. 

T a n m Kredisi, Sanayi Kredisi ve orta vadeli kredi sis
temi yeni baştan tetkik edilerek batılı memleketlerdeki 
prensipler ve ölçüler iç inde vatandaşların iht iyaçlanna göre, 
bilhassa uygun vadeli , düşük faizli olarak yeniden düzenle
necektir. 
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Küçük esnaf ve sanatkârların kredi s istemleri dağınık, 
yetersiz v e faiz hadleri çok yüksektir . Bunlar birleştirilerek 
islâh edilecek ve bu vatandaşlarımızın orta ve uzun vadeli 
kredilerden daha çok ve düşük faizle ist ifade etmeleri sağ
lanacaktır. 

Kalkınmamızın hızlanması için gerekli f inansmanın te
mini ve halkımızın kalkınmaya daha büyük bir ölçüde işti
rakinin sağlanması için «Halka Açık» anonim şirketlerin ku
rulması ve yayı lması şarttır. Bunun için sermaye piyasası
nın kurulması lüzumuna ve zaruretine inanmaktayız. Bu 
mevzuda gerekli kanunların çıkarılması ve gerekli diğer 
mevzuatın hazırlanması ilk e le alacağımız iş lerden olacaktır. 

Sermaye piyasasının kurulması ve «Halka açık» şirket
lerin yayı lması ile vatandaşlarımızın tasarruf, kazanma, ser 
vet ve mülk ed inme arzularının temin edileceği ve bu yolda 
kalkınmamıza çok büyük bir ilâve gücün katılacağı inancın
dayız. 

Demokratik Parti olarak, Kooperatifçil iğin de toplu bir 
teşebbüs olduğu ve faydalı bulunduğu inancındayız. B u ba
kımdan kooperatifçil ik her çeşit kredi, vasıta ve yet işmiş 
e lemanla h imaye edilecek ve desteklenecektir. 

DIŞ TİCARET V E ÖDEMELER D E N G E S İ POLİTİKASI 

Ihraacatı artırmak için yeni ticaret mallarına ve yeni 
pazarlara ihtiyaç olduğu kanaatındayız. Bugünkü dış ticaret 
durumunun sağlam temellere dayandığını ve devamlı oldu
ğunu kabul e tmeye imkân yoktur. Dış ticaret dengesinin sağ
lam ve devamlı olabilmesi için daha fazla mal ihracına, Tu
rizm ve diğer görünmeyen gelirlerin daha istikrarlı hale ge
tiri lmesine ve bazı i thal mallarının memleket dahi l inde ya
pılmasına ihtiyaç vardır. Yabancı sermaye ithalinde ihraç 
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imkânlarının arttırı lması öneml i prensiplerden biri olma
lıdır. 

İhracat ve ithalât işleri bürokrasiye boğulmaktan kur
tarılacak, bu işlerle uğraşan vatandaşlardan şüphe e t m e esa
sına göre konmuş olan sıkıcı, bıktırıcı ve geciktirici mevzuat 
tamamen değiştirilecektir. Yeni ve modern , i t imada daya
nan, hızlı ve verimli iş lemeyi hedef alan bir s i s tem getirile
cektir. 

Gümrük teşkilâtı ve mevzuat tamamen değiştiri lecek ve 
yeni bir s i s tem getirilecektir. 

Fazla sayıda ve iyi yet işmiş , aynı zamanda ticarî zihni
yeti haiz ticaret ateşeleri ile özel ve ihracat komisyoncusu 
büyük şirketlerin kurulmasına ihtiyaç vardır. B u şirketlerin 
kurulması için bütün teşvik tedbirleri getirilecektir. 

İhracat ve ithalât işlerini yürüten teşekküllerin mes'uli-
yet ve selâhiyetleri tek mercide birleştirilmelidir. 

Türkiye Odalar Birliği ve devlet in müşterek olarak ku
racakları bir teşekkülle dünya pazarları ile memleket imiz 
arasındaki gerekli muhabere ve diğer münasebet ler hızlı ve 
randımanlı bir şekilde sağlanmalıdır. 

Avrupa Ökonomik Topluluğu ile Türkiye'nin münasebet
leri ciddi, objektif ve realist ölçülerle ele alınacak, AET ile 
yapılan protokolün getirdiği vecibeler muvacehes inde gerek 
ithalât, gerek ihracat, gerekse sanayiimizin kurulması bakı
mından gerekli bütün tedbirler getirilecektir. 

TABİÎ KAYNAKLAR V E SANAYİİ POLİTİKASI 

Memleket imiz tabiî kaynaklar bakımından zengin bir 
memlekettir . Tabiî kaynaklarımızın inkişafı, değerlendiril
mesi ve mil let imizin ist i fadesine sunulması her şeyden önce 
bu sahadaki prensiplerin sağlamlığına, mevzuatın mükem-
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melliğine ve tatbikatın pürüzsüzlüğüne bağlıdır. İlk iş olarak 
bunlar ele alınacak ve düzeltilecektir. 

MADENLER 

Maden polit ikamızın hedefi, milli menfaatlere halel gel
meden, maden kaynaklarımızın en iyi, en verimli şekilde iş
leti lmesi ve en kısa zamanda mil let imizin ist ifadesine veril
mesinin sağlanmasıdır. Bunun için devlet ve özel teşebbüs, 
her türlü imkândan, yerli ve yabancı, her çeşit yardımdan 
istifade yo l l an aranacak ve bulunacaktır. Uzun zaman pro-
pogandası yapılan Maden Reformu Kanunu, memleket in ih
tiyacı o lan bir kanun o lmaktan çok uzaktır ve değiştirilerek 
islâh edilecektir. 

Maden sahasında tekel ve devlet leşt irmenin karşısında
yız. Memleketimizin yakıt, enerji ve sanayi meseleleri ile 
çok yakından ilgili o lan Maden Kömürü ve Linyit meselesi 
özellikle ele alınarak kötü işletmecil ik önlenecek, büyük ka
pasiteli, modern teçhizatlı ve randımanlı iş letmelerin kurul
ması için gerekli tedbirler ve teşvik unsur lan getirilecektir. 

Çeşitli yönlerden büyük zararlara sebep olan odun ve 
tezek gibi yakıtlar yerine, kömür ve petrol esâsına dayanan 
ticarî yakıtların ikame edilmesi için gerekli tedbirler alına
caktır. B u maksat la yakıt c insinden kul lanma şekline, kul
lanma cihazından dağıtma ve fiat durumuna kadar meseleyi 
etraflı bir şekilde ihtiva eden uzun vadeli bir program ha
zırlanacak ve tatbikatına geçilecektir. Büyük şehirlerimizin 
kirlenmesi problemi, i lmi, köklü ve ciddi şekilde ele alına
caktır. Ankara bu mevzuda, ilk ve pilot şehir olarak üzerin
de duracağımız bir şehirdir. 

Uzun yıllardan beri madenci lerimiz için bir varlık ol
maktan uzak olan Maden Bankası yeni baştan ele alınacak 
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ve madenci lerimizin kredi ihtiyacını karşılayacak hale geti
rilecektir. Kredi müddet ve faizleri madenci l iğ in riskine ve 
özelliğine uygun şeki lde değiştiri lecek ve is lâh edilecektir. 

PETROL 
Petrol pol it ikamızın hedefi, memleke t in petrol ve petrol 

mamuller i ihtiyacının en kısa zamanda memleket dahilin
den karşılanmasıdır. B u hedefe en kısa zamanda ve en ve
rimli şekilde ulaşabilmek için petrol kaynaklarımız, milli 
menfaatlere halel ge lmeden, her türlü vasıta ve imkân kul
lanılarak ve her çeşi t tedbir getirilerek geliştirilecektir. 

Bugün memleket imiz petrolsuz kalmakla karşı karşıya
dır. B u mevzuda yıllardan beri yapılan yanlış ve kasıtlı pro
paganda yabancı sermayeyi ürkütmüş ve korkutmuştur. Dev
let ve milli teşekküller bu yanlış polit ikanın baskısından 
kurtulamamıştır . Bu sebepten yakında toplam ihracaatımı-
zın çok büyük bir kısmı sadece petrol ithalatını karşılaya
maz hale gelecektir. 

Yeni çıkarılmış olan Petrol Reformu Kanunu, bu duru
m u islâh e tmek şöyle dursun, daha da ağırlaştıracak mahi
yettedir. Bu bakımdan bu kanun yeniden ele alınacak, zama
nımız şart lanna ve memleket ihtiyacına uygun şekilde islâh 
edilecektir. 

SU KAYNAKLARI 
Tabiî kaynaklarımızın en önemli lerinden biri de su kay

naklarıdır. Bütün sulama işleri genel ekonomik kalkınmanın 
bir parçası olarak e le alınacak, plân ve programlar ona göre 
yapılacak ve projeler kısa zamanda tahakkuk ettirilecek şe
kilde hazırlanacaktır. 

Taşkın ön leme ve taşkından korunma sahalarına önce
lik tanınacak ve bu gibi işler iç in hemen tatbikata geçmek 
üzere özel fonlar konacak ve ayrı projeler hazırlanacaktır. 
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Şehir, kasaba ve köy içme suyu meseleleri de öncelikle 
ele alınacak ve bunlar temin edilirken, buralarda kurulacak 
sanayi bölgelerinin su ihtiyacı da beraberce halledilecektir. 

Köylerimizin ve küçük kasabalarımızın içmesuyu ihtiya
cı kati olarak ve bir seç im devresi iç inde temin edilecektir. 
Bu meselenin en kısa zamanda halli için özel bir program 
yapılacak ve bu programda, bu mese le ile uğraşan çeşitli 
devlet dairelerinin birleştiri lmesi sağlanacaktır. 

ENERJİ 

Bugün Türk Milleti ve Türk sanayii çok büyük bir ener
ji sıkıntısı ve çok güç bir enerji problemi ile karşı karşıya
dır. Bu sıkıntı ve problem gelecekte daha da büyüyerek için
den çıkı lmaz hale gelecektir. Hızla gel i şmekte o lan sanayi
miz bundan büyük zarar görecek ve gerekli tedbirler en kı
sa zamanda alınmadığı takdirde, enerji problemi Sanayimiz 
için çok tesirli bir dar boğaz haline gelecektir. 

Memleket in enerji problemini halletmek için önce rea
list, ölçülü ve prensipleri iyi tesbit edi lmiş bir enerji politi
kasına ihtiyaç vardır. Bu polit ikanın sokağın tesirinden ve 
bazı ideolojik sloganların baskıs ından kurtarılması lâzımdır. 

Bu temin edildikten sonra elektrik istihsalinin hızla 
arttırılması, nakil ve dağıtma imkânlarının memleket in her 
tarafına yayılması ve elektrik enerjisi ile ilgili malzeme ve 
teçhizatın memleket imizde imâl edl imesi için gerekli bütün 
tedbirler alınmalıdır. 

D.P. olarak sanayimize m ü m k ü n olduğu kadar bol, müm
kün olduğu kadar müstehl ik in talep ettiği yerde ve istikrarlı 
bir şekilde elektrik enerjisi sağlanması , ilk hedefimiz ola
rak alınmıştır. 

,İnşa halinde bulunan santral lann inşaatlarının kısa za
manda bit irl imesi ve sür'atle yeni santrallar kurulması için 
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harekete geçilerek, gelecek yıllarda karşılaşılacak güçlük
lerin önlenmesi şarttır. 

B u sahaya akacak yatırımların artması ve kısa zamanda 
tahakkuk ett ir i lmesi için özel teşebbüsün gücünden mutla
ka ist i fade edilmelidir. Bu maksat la büyük birlikler ve hal
ka açık şirketler kurmak ve kurulmuş olanlara yardım 
edi lmek üzere, gerekli bütün teşvik ve des tekleme tedbirleri 
getirilecektir. 

Elektrik enerjisinin istihsal, nakil, dağıt ım ve istihlâki 
i le alâkalı her çeşi t malzeme, alet, teçhizat ve m akmaların 
imâl inde özel teşebbüsün gücünden, devlet le işbirliği şeklin
de veya sadece özel teşebbüs olarak istifade edilecektir. 

Elektrik enerjisi tarifeleri yeniden gözden geçirilecek, 
yeni baştan tanzim edilecek ve memleket kalkınmasında 
büyük önemi olan bazı sanayi kolları için özel tarifeler tes-
bit edilecektir. 

SANAYİLEŞME 

D.P. olarak, Türkiye'mizin sür'atle sanayi leşmesi e k o n a 
mi pol i t ikamızın temelini teşki l etmektedir . Ekonomik kal
k ınmamızın hızlı, devamlı ve dengeli bir şeki lde yürütül
mes inde sanayi sektörünün en büyük itici güç ve en tesirli 
faktör olduğuna inanmaktayız. Bu bakımdan kalkınma plân
larında sanayi sektörünün itici gücünden ve sürükleyici vas
fından ist i fade edi lmesi göz önünde tutulacaktır. 

Sanayi polit ikamızın hedefi, kurulmuş ve kurulacak sa
nayinin ihracata dönük, rekabete ve yeniliklere uymağa ha
zır bir güçte kurulması v e memleket in kapalı bir ekonomi 
s i s teminden çıkarak Ortak Pazarın normal bir üyesi o lmas ı 
seviyesine u laşmas ımn sağlanmasıdır. 
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Organize sanayii bölgeleri inşaatları h ız landı r ı lacak ve 
memleket in önemli bölgelerine yayılacaktır. 

Yeni yat ır ım yapacak olanların gelir vergis inden indi
rimler yapılacak v e diğer teşvik unsurları genişleti lerek ya
tırımların hızla arttırılması sağlanacaktır. Aslında bugünkü 
kredi s i s temi ile sanayimizin gel işmesi , Ortak Pazara gir
m e m i z ve Ortak Pazar sanayii i le rekabet e tmemiz m ü m k ü n 
değildir. B u bakımdan uzun vadeli, düşük faizli, yeter mik
tarda kredi veren ve çok çabuk işleyen yeni bir kredi me
kanizmasına ihtiyaç vardır. Bunu temin e tmek ve tatbik 
e tmek kararındayız. 

B u maksat la Sanayi Kalkınma Bankaları arttırılacak ve 
güçlendirilecektir. Bunların sadece kredi temini ile kalma
yıp, müteşebbis lere , risk sermayes ine katılarak yardımcı ol
maları temin edilecektir. 

Sanayi Kalkınma Bankalarının, sanayi leşme yoluna gir
m i ş bölgelerle, yeniden sanayi götürülecek bölgelerde şube
ler açarak müteşebbis in yakınına gitmeleri temin edilecek
tir. 

öze l sektör trendleri hakkında gerekli araştırmaları 
yapmak, yat ır ım ihtiyaçları ile gerekli çalışmaları ve sanayi 
yatırımlarım teşvik sahasında mes'uliyet taşıyan muhtelif 
kuruluşları birleştirmek üzere, yeni b ir teşkilâtlanmaya gi
dilecek ve gerekli teşekküller kurulacaktır. 

Ayrıca orta boy ve küçük şirketlerin gel işme sermayesi 
ve şevki idare ihtiyacını temin etmek üzere gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Yeni kurulacak ve geliştirilecek tecsislerde ithalât veya 
ihracatı arttırıcı mahiyet te olanlara öncelik tanınacak ve 
bunlar her türlü teşvik tedbirleri i le desteklenecektir. 
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Mevcut sanayi tesislerimizin islâhı ve modernleştiri lme
si için yeni ve özel bir program yapılacak ve bu iş sür'atle 
bitirilecektir. 

Tarım, orman ve m a d e n ürünlerinin m ü m k ü n olduğu 
kadar m a m u l veya y a n m a m u l olarak ihracını sağlamak 
üzere yeni teşvik tedbirleri ve kredi s istemleri getirilecektir. 

B u maksat la , tütün ve çay'daki beceriksiz teckelcilik is
lâh edilecektir. Mevcut s i s tem müstahsi l i de, müstehl iki de 
tatmin ve m e m n u n e tmekten uzaktır. B u mevzuda en kali
teli mahsul lerin yet i şmes ine müsai t olan memleket imizde, 
tekel idaresinin imkansızlıkları ve imalât ın kalitesizliği yü
zünden vatandaş lanmız kaçak sigara ve çay i ç m e k duru
munda kalmaktadır. 

Tütün ve çay sahasında getireceğimiz s i s temle devlet 
tekeli is lâh edilecek, bu suretle h e m müstahs i l in mal ım d e 
ğer fiata satması t emin edilecek, h e m v a t a n d a ş l a r ı n daha 
kaliteli mallara kavuşması sağlanacak, hem de b u mahsul
lerin mamul halde ihraç i m k â n l a n geliştirilecektir. 

Bu iş müstahsi l , devlet v e fabrikalarda çalışanların or
tak olduğu şirketler eliyle, fakat devlet garantisi alt ında yü
rütülecektir. B u sayede bütçeden büyük bir yük kalkacak, 
kaçakçıl ık önlenecek, adil bir vergi leme s is temi i le de dev
lete sürekli bir gelir kaynağı sağlanacaktır. Müstahsil ve fab
rikalar da çalışanların ortaklığı ile de vatandaşlarımıza ilâ
ve bir gelir kaynağı ve yeni iş i m k â n l a n temin edi lmiş ola
caktır. 

Sanayimizin dünyanın ge l i şme hızına paralel olarak ge
l i şebi lmesi için, tatbiki araşt ırma enstitüleri , prodüktivite 
merkezleri ve benzeri teşekküller kurulacak, mevcutları is
lâh edilerek geliştirilecektir. 

Sanayimizin gel işmesi ve daha prodüktif bir şeki lde ça
l ı şması için, Üniversite, devlet ve özel teşebbüs arasında çok 
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sıkı bir işbirliği kurulacak ve bazı sahalarda müşterek pro
jeler gerçekleştiri lecektir. 

Mevcut sanayi tesislerinin sür'atle Ortak Pazar şartla
rına uyabilmelerinde gerekli organizasyonu sağlamak, yeni 
kurulacak tesis lerin bu hedefe yöne lmes ine yardımcı olmak, 
bu mevzuda özel teşebbüsle devlet in müşterek çalışmalarını 
temin e tmek v e aralarında lüzumlu koordinasyonu kurmak 
üzere, yeni bir organa ihtiyaç o lduğu kanaatındayız. 

Sanayimizin h a m madde ihtiyacı istikrarlı bir şekilde 
ve normal ölçülerde h a m m a d d e bulunacak şekilde temin 
edi lmek üzere, halledilecektir. Bi lhassa ihracat yapacak sa
nayi teşebbüslerine ucuz ve bol h a m madde temini için yeni 
ve özel imkânlar getirilecektir. 

Sanayimizin içte v e dışta yeni pazarlar bulması v e bu 
pazarların istikrarlı bir hale gelmesi için araştırmalar ya
pılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. Bu maksat la yeni te
şekküller kurulacaktır. 

HALKA AÇIK ŞİRKETLER V E İKTİSADİ DEVLET 
TEŞEKKÜLLERİ 

İkinci Dünya Harbinden sonra gel işen teknoloji yeni bir 
ist ihsal tipi meydana get irmişt ir ve b u da büyük şirketlerin 
doğmasını temin etmişt ir . Büyük şirketlerin doğması ise be
raberinde h i s se senetlerinin halka satı lması ve geniş kay
naklat ın bu yolla temin edi lmesi fikrini ortaya çıkarmıştır. 
B u suretle sanayiinin kendi bünyes inde büyük bir değişme 
meydana gelmiş , sanayi tesisleri halka mal o lma yoluna gir
miştir . Net icede sevk ve idareyi e l inde tutan güç değişmiş , 
tesislerin kendi kendilerini f inanse ermek imkânları yeni 
bir mahiyet almıştır . Yani sermaye ve ekonomik güç aynı 
el lerde toplanmaktan ç ıkmış , liberal ekonomi sosyal karek-
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teri ağır basan ve mülkiyeti herkese dağıtan yeni bir ma
hiyet almıştır. 

Modern ekonominin bu gel işmesini nazarı itibare alan 
D.P., halkımızın karakter, inanç ve temayüllerine uygun ola
rak ve mülkiyete karşı duyduğu şiddetli arzuyu düşünerek, 
«Halka Açık» şirketlerin kurulup geUşmesini ve memleket 
sathına yayılmasını ekonomi polit ikasının ana hedeflerinden 
biri olarak kabul etmiştir . 

B u suretle mil let imizin büyük kütlesinin, yani esnaf, 
çiftçi, m e m u r ve yurddışmda ve içindeki işçilerimizin tasar
rufları ile küçük tüccar ve küçük sanayimizin kendi işi dı
ş ındaki tasarruflarının yatırımlara akmaması , değerlenmesi 
ve ayrı bir gelir kaynağı o lması m ü m k ü n olacaktır. Aynı za
manda sanayimizin iç ve dış f inansman ihtiyacının sağlan
ması da temin edilecektir. Kurulacak tesislerin sermaye ve 
mülkiyet inin geniş kütlelere dağıtı lması, sanayide ve sosyal 
hayatta emniyet ve istikrarı sağlıyacak ve bunun neticesi 
olarak tasarrufların da yeniden artmasına sebep olacaktır. 
Bi lhassa sanayi tesislerinde çal ışan işçi ve memurların, ken
di iş yerlerinin sahibi olması , hayat seviyesinin yükselmesi 
ve iş yerlerinin gel işmesi kadar, fiat istikrarının temin edil
mesi ve sosyal adaletin tahakkukunda da büyük rol oyna
yacaktır. 

Yeni kurulan tesislere bu s i s temin tatbiki kadar, kurul
m u ş tesislerin de bu s i s teme geçmesini sağlayacak ve şir
ket leşmenin vatan sathına yayılmasını temin edecek ve or
taklık hisses ine ve ortaklık gelirine teminat sağlıyan bütün 
teşvik tedbirleri getirilecek, kolaylık ve emniyet şar t lan sağ
lanacaktır. 

Halka açık şirketler s i s teminin en kısa zamanda gelişip 
yayı lmasına yardımcı o lmak üzere, iktisadî devlet teşekkül
lerinin de bir kısmı, h isse senetlerinin yabanc ı lann el ine 
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geçmes ine ve belirli şahıs ve ailelerin e l inde toplanmasına 
imkân vermeden, mi l le te mal edi lmek üzere gerekli tedbirler 
alınacaktır. B u yoldan devletin yeni yatırımlar yapması im
kânı sağlanacaktır. 

Aslında İktisadî Devlet Teşekkülleri bugünkü toplu söz
l eşme ve fiat mekanizması i le bir ç ıkmazın içine girmişler 
dir. Bugüne kadar ne müstehl iki , n e işçisini, ne memurunu 
m e m n u n edebi lmiş , ne de gerektiği kadar kâr sağlayabilmiş
lerdir. Çoğunun fiat istikrarını sağlama fonksiyonları da kal
mamışt ır . Hatta çok defa pahalılığın kaynağı olmaktadır
lar. 

Bu teşekküllerin daha verimli çal ışması , vasıflı imalât 
ve Ticarî faaliyetlerinin rasyonel esaslarla yürütülmesi için, 
müess ir bir organizasyon ve personel s tatüsüne kavuşturul
ması temin edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. Bunun 
yanında bu teşekküllerin devlet kontroluna lüzum kalmayan
larından başlamak üzere ve tedricen mil let in mülkiyetine ve 
kontroluna geçmesi sağlanacaktır. İlk tatbikata tekstil, t o p 
rak sanayi, ç imento , gıda ve benzeri sanayi kollarından baş
lanacaktır. 

Tesislerin mil lete devrinde, tesislerde çal ışan işçi ve me
murlarla tesislerin kurulmuş o lduğu bölge halkına öncelik 
tanınacaktır. 

Alınacak h i sse senetlerinin miktarı tahdit edilecek, g e 
rekli garantiler t emin edilecek ve bunların tek elde toplan
masını önleyecek tedbirler getirilecektir. 

ÇALIŞMA V E İŞÇİ POLİTİKASI 

Demokratik Parti olarak, bir memleket te iş veren gücü 
karşısında, bir işçi gücü olmazsa, bütün demokras i ve geliş
m e iddialarınm sadece sözde kalacağı kanaatindeyiz. Ancak 
bu işçi gücünün, bir rakip güç değil, b ir fren gücü değil, ba-
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siretli ve akıllı bir i ş ortağı rolünü oynayacak şekilde kurul
m u ş ve teşki lât lanmış o lması gerektiğine de inanmaktayız 

Bunu temin e tmek üzere ça l ı şma ve işçi polit ikamız, iş 
ist iyen her vatandaşa iş bulmak, işçilerimizin yeni işlere ve 
yeni tekniklere uyacak şeki lde işçi eğ i t imine gerekli önemi 
vererek, bunu bir programa bağlamak ve işçilerimizin sos
yal güvenliklerini sağlamak ve hayat seviyelerini yükseltmek 
üzere gerekli tedbirleri a lmak şekl inde tesbit edilmiştir . 

Demokratik parti olarak, memleket imizde gel işmekte 
olan ve tesirini her gün biraz daha hissett iren hür sendika
cılık s istemini , demokrasimiz in temel ve vazgeçi lmez mües
seselerinden biri olarak kabul eder. İşçi haklarını meşrui
yetçi, mill iyetçi ve memleketç i bir davranış içinde korumak
ta olan hür sendikalarımızın, memleket in kalkınması ve 
muasır medeniyet seviyesine ulaşmasında kendilerine düşen 
vazifeleri bugüne kadar hakkı ile yaptıklarına bundan sonra 
da hakkı ile yapacaklarına inanıyoruz. 

Sendikalarımızın kendilerine verilen hakları kullanırken, 
sendikalar arası rekabet yerine, geç inme endeksleri , i ş yeri 
özellikleri, işin hususiyetleri ve ücret farklılıklarını giderme 
gibi, bazı ana prensipleri nazarı itibare almalarının işçileri
mizin lehine olduğu inancındayız. 

Sanayide eğ i t im meseles i ciddiyetle e le alınacaktır. Bu
nu her teşekkülün kendi içinde yapması sağlanırken, mer
kezi bir teşekkül tarafından ciddiyetle kontrolü ve gerekli 
koordinasyonu da sağlanacaktır. Sanayimizin sür'atle geliş
m e istidadı göstermesi ve Ortak Pazara g irmemiz sanayi 
eği t imine ihtiyacımızın gelecek yıllarda çok daha artacağını 
göstermektedir. B u n u görerek, ş imdiden gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

İşçi ve i şveren anlaşmazlıklarında, grev ve lokavta git
meden önce işçi, işveren ve devlet temsi loi lerince kurulacak 
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Tarafsız, ehliyetli ve daimi bir kuruluşun hakemliğ ine mü
racaat edi lmes inin memleke t in faydasına olduğuna inanıyo
ruz. 

î ş ç i emekl i aylıklarının geç inme endekslerine uygun ola
rak ayarlanması sağlanacaktır. 

Ayrıca emekl i işçi lerden istiyenlerin kendi kendilerine 
iş kurabilmeleri için gerekli tedbirler alınarak lüzumlu mev
zuat getirilecektir. 

Emekli işçiler de dahil, bütün işçilerin mesken sahibi 
o lması için, yeni bir kredi s is temi ve yeni bir tedbirler man
zumesi getirilecektir. 

AVRUPA DA Kİ İŞÇİLERİMİZ HAKKINDAKİ POLİTİKA 

Memleket dışında çal ışan vatandaşlarımızın sayısı, aile
leri ile birlikte bir mi lyona yaklaşmaktadır. B u vatandaşla
rımızın dış memleket lere gidiş anından başlayarak oradaki 
çal ı şma ve yaşama problemlerine, dini ve millî ihtiyaçları 
için gerekli hizmetlere, çocuklarının tahsillerine, memlekete 
izinli geldikleri zaman karşılaştıkları güçlük ve kötü mua
mele lere kadar, sayısız meseles i vardır. Bugüne kadar bun
larla ciddi olarak ve bu vatandaşların bu toprakların insanı 
olduğu, b u mil let in evlâtları bulunduğu anlayışı içinde alâ
kadar o lunmamışt ır . 

Avrupa'ya büyük ölçüde iş gücü ihraç eden, İtalya, İs
panya ve Yugoslavya gibi devletler işçilerinin her türlü eko
nomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile çok yakından alâka
dar o lduğu halde, işçi lerinin bütün ihtiyaçlarını karşılaya
cak çok çabuk ve verimli bir şekilde iş leyen organizasyonlar 
kurdukları halde, b iz im Çalışma Bakanlarımız, «İşçilerimi
zin problemlerini yerinde tetkik e tmek üzere» Avrupa gezi
leri tert iplemekle meşguldurlar. 
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D.P. olarak, bu duruma kati olarak, nihayet vereceğiz. 
Dışardaki işçi lerimizin gıdasından giyimine, ça l ı şma şartla
rından, yaşama imkânlarına, dini ihtiyaçlarından, mill i ve 
kültürel isteklerine kadar her şeyleri i le meşgul olacak, cid
di ve verimli çal ışan yeni organizasyonlar kurulacaktır. Kon
solosluklar ve ça l ı şma ateşelikleri yeniden organize edile
cek ve işlerin, Türk işçisine sevgi ve yakınlığı duyan, vatan
perver, ahlâklı, çal ışkan ve Türk o lmanın gururunu her şe
yin üs tünde tutan elemanlarla gördürülmesi sağlanacaktır. 

Bu vatandaşlarımızın vergi iadeleri, çocuk zamları ve 
tedavi ücretleri , m e s k e n durumları, dini ihtiyaçlarının ve 
millî isteklerinin temini ist ikametinde, gerekli bütün hiz
met ler hükümet lerce temin edilecek ve garanti altına alına
caktır. 

Türk işçilerinin, askerlik hizmetlerinin tescili gibi, pa
saport, d o ğ u m ve ö lüm belgelerinin temini gibi, izinli gidip 
gelmelerinin sağlanması gibi, tabii ve aynı zamanda basit 
iş lemler, birer işkence o lmaktan, işçilerimizi devletimizden 
ve vatanımızdan bi le soğutmaktan, mut laka kurtarılacaktır. 
Türk işçilerinin Konsolos luk önlerinde, hava meydanların
da, giriş ve çıkış kapılarında alnı yukarda ve korkusuzca 
hareket etmeleri için her türlü kolaylık sağlanacaktır. Bü
tün işleri çabucak, güler yüzle ve hareketle görülecektir. 
Mevcut haksızlıkların, Kötü muamele ler in ve geciktirmele
rin en kısa zamanda ortadan kaldırı lması temin edilecektir. 

Bugün memleke t dışındaki Türk İşçileri bin türlü sıkın
tı ve problemleri yanında Milletlerarası komünizmin de ke
sif ve tesirli bir propoganda bombardımanı alt ında tutul
maktadır. Buna karşı Türk Devletinin hiçbir organı, hiçbir 
propoganda mekanizması ve hiçbir tedbiri yoktur. Bugün 
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komünizmin kesif propogandası tesirsiz kalıyorsa sebebi sa
dece ve sadece, Türk İşçisinin vatanperverliğinin, milliyet
çiliğinin ve sağduyusunun kuvvetli olmasıdır. 

B u mese le D.P. olarak, bütün ciddiyet ve önemi ile ele 
alınacak, karşı propoganda mekanizması kurulacak, işçile
rimizin ihtiyacı o lan basın yayın ve kültürel hizmetler ayak
larına kadar götürülecektir. 

B u vatandaşlarımızın bin türlü mahrumiyet içinde, bin 
türlü güçlük ve sıkıntılara katlanarak tasarruf ettikleri dö
vizler, memleket in kalkınmasında, yeni iş sahalarının açıl
mas ında ve Türkiye'ye dönen işçilere, i ş sahibi olmaları için 
kredi temininde kullanılmak üzere, organize edilecektir. Dev
letin ve millî müessese ler in d e ortak olacakları bir Holding 
kurulacak, bu holding yatır ım ve kredi holdingi olacaktır. 
İşçilerimiz, devletin belirli kâr garantisi ile, bu holdinge 
ortak olacak ve bu holdingde, h e m memleke t kalkınması 
için yatırımlara iştirak edecek, h e m de yatır ım yapacak ve 
yeni iş kuracak Avrupa'daki işçi lerimize kredi temin ede
cektir. Bu suretle Türkiye'ye gelecek döviz kanalları geniş
lemiş , bu yolla yapılacak yatırımların emniyet i sağlanmış, 
kârları garantiye bağlanmış ve Kalkınmaya da büyük ölçü
de iştiraki t emin edi lmiş olacaktır. Ayrıca Türk işçisi mem
lekete geldiği zaman iş bulmak veya iş sahibi o lmak için, 
en büyük bir yardımcıya, gene kendi imkânları ile kavuş
muş bulunacaktır. 

B u dövizlerin b u hedeflere u laşmak için kullanılmasını 
sağlamak üzere D.P. gerekli bütün hazırlıkları yapmıştır . 
Ve gerekli her türlü mevzuat değişikliği ve diğer tedbirleri 
getirecektir. 
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ESNAF V E SANATKARLAR POLİTİKASI 

Demokratik Parti olarak, dört mi lyona yaklaşan esnaf 
ve sanatkârlar topluluğunu ekonomik ge l i şmenin en büyük 
itici güçlerinden biri olarak görüyor ve toplumun istikrarlı, 
sağlam, başarılı, mazbut ve nizama bağlı çok değerli bir 
unsurcu olarak kabul ediyoruz. Dolayısi ile de bu kitlenin 
demokrasimiz in en güvenilir teminatı o lduğuna inanıyoruz. 

Bu inançla, esnaf ve sanatkârlarımızın İş lerinde daha 
geniş imkânlara kavuşturulması , istihsal ve pazarlama prob
lemlerinin halli, eğit imlerinin tamamlanması ve maharet
lerinin artırılması, kredi imkânlarının islâhı ve vergi kolay
lıklarına kavuşturulması gibi hususlarda gerekli bütün ted
birlerin alınmasını sağlıyacağız. 

Ortak Pazara katı lacağımızı nazarı it ibare alarak ve ge
lecek yıllarda ortak pazar memleket leri ile rekabet etmek 
mecburiyet inde kalınacağını düşünerek esnaf ve sanatkâr
larımızın yeni bir organizasyona gitmesi ve belirli meslek 
dai lannda birleşerek birlikler halinde iş görmelerinin fay
dasına inanmaktayız. 

Esnaf ve sanatkârlarımız için yeni ve büyük imkânlar 
sağlayacak olan küçük sanayi sitesi ve modern çarşıların 
inşaatına daha büyük bir hızla devam edilecektir. 

Çıraklık mevzuu yeniden ele alınacak ve memleket in 
şartları nazarı i t ibare alınarak düzeltilecektir. 

D.P. olarak her esnaf ve sanatkârın kendi dükkânla
rına, kendi tezgâhına v e kendi atelyesine sahip olmasını en 
önemli hedeflerimizden biri olarak kabul ediyoruz. 

Yine D.P. olarak, her şoför vatandaşın kendi vasıtasına 
kendisinin sahip o lmasını zaruri görüyoruz. Bu maksatla 
«Vasıta Ed inme Kredisi» adı alt ında yeni bir kredi s istemi 
getirilecek ve b u sahaya, ihtiyacı kısa zamanda karşılaya-
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cak şekilde fonlar ayrılacaktır. Ayrıca vasıta fiyatlarında 
büyük artışlara sebep olan vergilerde düzeltmeler, indirim
ler ve muafiyet ler sağlanacaktır. Fabrikalarla şoför teşek
külleri arasında doğrudan doğruya a l ım sat ım yapı lması te
min edilecektir. 

Traktör ve kara nakil vasıtaları ve yedek parça fiyat
larının ucuzlatı lması m ü m k ü n d ü r ve bu mutlaka yapılacak
tır. 

Esnaf ve san'atkârlar arasında, mes lek ve sanat bilgi
sini artırmak i s teyen ve yeni bir mes lek edinmek istiyenlere 
«Meslek ed inme ve bilgi artırma» kredisi sağlanacaktır. 

E V KADINLARI POLİTİKASI 

Bugünün şart lan içinde aile hayatı büyük bir sarsıntı
nın içindedir. B u sarsıntı h e m millî terbiye, h e m d e ailenin 
emniyet i bakımından s o n derece üzerinde durulması gere
ken bir husustur. Bugün babanın koruyucu kanadı altında 
ve annenin şefkati, yumuşaklığı , tutumluluğu ve herkesi eve 
bağlayan, o eski gizli ve sihirli hayat, o sessiz dayanışma 
ve sağlam emniyet ortadan kalkmıştır. Böyle bir hayatın 
çocuğa verdiği doğruluk, saygı ve kanaatkârlık duygusu 
yok o lmuş ve yerini sokaktan gelen açıkgözlük ve evden 
uzaklaşma arzusuna bırakmıştır. B u durum ev kadınlann-
da, emniyetsizl ik, huzursuzluk ve y a n n d a n endişe e tme gibi 
bir psikolojik hal meydana getirmiştir. Türk toplumunun 
varlığının muhafazasında ve millî terbiyenin devamında, ev 
kadınına y a n n için emniyet verme ve ona eski kutsal mev
kiini kazandırmanın rolü çok büyüktür. 

Bu bakımdan Demokratik Parti olarak, ev kadınlannın 
günlük hayatlarını kolaylaştırmak, o n l a n geleceklerinden 
emin hale getirerek ve vazifelerinin huzur iç inde yapılma
sını sağlamak gerektiğine inanmaktayız. 
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B u maksat la ev kadınlarına hitab etmek, onlar için sağ
lık, sosyal yardım ve kültürel hizmetler yapmak üzere, yeni 
tedbirler alınacaktır. 

Ev kadınlarım hastalık, kaza ve kocalarının ö lümüne 
karşı sigorta edecek, ucuz, kolay ve çabuk işleyen bir sigor
ta s i s temi getirilecektir. 

TURİZM POLİTİKASI 

Memleketimizin, tabiî imkânlan , tarihî eserleri ve millî 
hasletleri i le büyük bir Turizm kapasites ine sahip olduğu 
inancındayız. 

Ancak Turizm meseles i , ne bürokrasimiz ne de partile
rimiz, tarafından tam olarak anlaşı lamamıştır . Halâ, «Sahil
ler kapışılıyor» sloganı i le turizm meseles i hal ledi lmeye 
çalışı lmaktadır. Halbuki mevcut imkânların bizdeki kadar 
tahrip edildiği bir memleke t yoktur. Fakat bunu, sadece 
sahiller kapıl ış ıyor diyerek, sadece özel teşebbüse bağlamak 
hatalıdır. Bunda devlet ve özel teşebbüs adetâ y a n ş halin
dedir. 

Bu bakımdan her şeyden önce bir Turizm politikasının 
tesbit ine ihtiyaç o lduğu kanaatindeyiz. 

D.P. olarak, î ç Turizmin vatanımızı tanımak, güzelleş
t irmek ve vatandaş lanmız ın en tabiî hakkı olan dinlenme 
îmkânlannı sağlamak, Dış Turizmin ise döviz temin etmek 
ve memleket imiz i yabancılara tanıtmak bakımından alınma
sı gerektiğine inanmaktayız. 

Dış Turizm bakımından Orta Doğu memleketleri , bilhas
sa petrol memleket leri için güney sahillerimizin büyük bir 
kapasite taşıdığı inancındayız. Bu durumu nazarı itibare ala
rak özel tedbirler a lmak karanndayız . 

Turizm mevzuunda ilk hedefimiz, sahil lerimizin ve diğer 
turistik bölgelerimizin tabu ve tarihî güzelliğini muhafaza 
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etmek, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve 
mahallî özelliklerin kaybolmasını ön lemek üzere, gerekli 
nazım plânları yapmak olacaktır. Turistik sahil lerimizde 
otel, mote l , halk plajları, kamp yerleri, tatil köyleri, villâlar, 
evler, köşkler için bölgeler ayrılacak, yeşi l saha olacak ve 
olduğu gibi kalacak sahalar tesbit edilecektir. Bunlar en kı
sa zamanda bölge bölge planlanacak ve ilân edilecektir. Bu 
plânlar dışındaki gel işmelere kat'î olarak son verilecek ve 
mevcut başıboş gidiş mutlaka durdurulacaktır. 

Turizmle alâkalı devlet ve özel teşebbüse ait teşekküller 
ciddî ve modern ölçülerle ele alınarak islâh edilecek, daha 
verimli kullanılmaları temin edilecek ve mevcut şartlara uy
maları i ç in gerekli organizasyon sağlanacaktır. 

Turizm sahasında çok milletl i ş irketlerin yatır ım ve or
ganizasyon gücünden ist ifade e tmek için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Turizm Bakanlığı bugünkü organizasyon ve anlayıştan 
kurtarılacaktır. Dış memleket lerdeki turizmle alâkalı ele
manlarımız memleket i tanıyan, Turizmi bilen, temsil ve ta
m u n a kabiliyeti olan kimseler arasından seçilecektir. 

Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında sefer yapacak, iç 
ve dış talepleri karşılayacak konforlu gemiler temin edile
cek ve Turistik seferler için gerekli programlar yapılacaktır. 
B u hususta özel teşebbüsün potansiyel inden istifade edile
cektir. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA V E HABERLEŞME 
POLİTİKASI 

D.P. olarak Bayındırlık hizmetlerine i l im v e teknoloji ile 
memleket gerçeklerini de düşünerek hızla devam edeceğiz. 

Bayındırlık hizmetlerinin yapı lmasında önemli bir un
sur o lan müteahhit l ik müesseses i , itibarlı ve tesirli bir mü-
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essese haline getirilecek, ihale s istemi yeni baştan ele alına
rak daha âdil ve daha pratik bir şekle sokulacaktır. 

Kara, Hava ve Deniz u laş ım sistemlerinin genişleti lmesi 
ve çoğalt ı lması ve modera ize edi lmesine devam edilecektir. 
Aralarında gerekli koordinasyon sağlanarak bu sistemler 
memleke t ekonomis ine daha faydalı bir i ş le tme temposunun 
içine sokulacaktır. 

Karayolları s is teminde, «Hızlı Yol» yapımı e le alınacak 
ve kısa zamanda tatbikata geçilecek şeki lde her türlü im
kân sağlanacaktır. 

Memleket ekonomis ine büyük zarar veren ve her yıl bü
yük can kaybına sebep olan trafik kazalarının önlenmesi 
için gerekli hukukî, teknik ve idarî tedbirler getirilecektir. 

Haberleşmenin vatandaşlarımızın en tabiî, aynı zaman
da sosyal ve medenî bir ihtiyacı olduğuna inanmaktayız. 
Bundan dolayı Milletlerarası, şehirlerarası ve şehiriçi haber
leşmenin yayılması , modernleşt ir i lmesi ve isteyen herkese 
bu imkânın temin edi lmesini sağlamak üzere, her tedbiri 
alacağız. 

PTT hizmetlerinin her köye en kısa zamanda ulaştırıl
ması gayemizdir. 

GECEKONDU 'LAR KONUSU 

Partimiz iç in Gecekondu bir aile yuvasıdır. Damının al
t ından bir Türk ailesinin barındığı bu yuvayı meydana ge
tiren sebepleri gerçekçi bir görüşle değerlendiriyoruz. Dev
let, köyde veya küçük kasabalarda yaşayan vatandaşa iş , g e 
lir ve m e s k e n temin e t m e gücünden yoksun olduğu için bü
yük şehre göç eden yurttaşlarımız, gecekondu denilen yer
l eşme biçimini bulmuş ve uygulamıştır . 

Gecekondu, iç inde yaşayanlarla beraber gelişen her gün 
yeni eklemelerle d e v a m eden sürekli bir inşaattır. Devlet bu 
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inşaatı durduramamışt ır . Yerine yenisini yeterli şekilde ikâ
m e edememişt ir . Demokratik Parti gecekondu sorununu 
köküne inerek ve kesinlikle bitirici şeküde çözecektir. 

İNŞA EDİLMİŞ GECEKONDULAR 

1 Eylül 1973 tarihine kadar yapı lmış gecekondular ö z e l 
Kanunlar ve Medenî Hukuk Hükümleri saklı tutulmak kay
dı ile çıkarılacak affın hudutları içine alınacaktır. Ancak 
birden fazla gecekondusu olanlarla, gecekondularda hizmet 
üretenler, bu iş i t icaret haline getirenler affın kapsamı dı
şında kalacaktır. 

Bugüne kadar yapı lmış Gecekondular'dan tapuya bağ
lanmasında sakıncası o lmayanlara çevirdikleri arsaların tü
m ü kendi adlarına tapulanacaktır. Bu Gecekondu' lann Ka
dastro, Tapulama ve İmâr Plânı iş lomlerine öncelik verile
cektir. 

Tapuya bağlanan gecekondu bölgelerinde özel imâr plâ
nı uygulaması yapılacaktır. İmâr İskân Bakanlığınca yürü
tülecek özel imâr p lân lan çerçevesinde belediyelerin bu böl
gelerde tapuya bağlanan gecekonduları da tadil, tamir ve 
ilâve yapı lmasına ruhsat vermesi temin edilecektir. Fennî 
şartlara ve ilgili yönetmel iklere uyulmak kaydı ile b u böl
gelerde kat ç ıkma ruhsatı verilmesi bir nizâma bağlanacak
tır. 

Bütün gecekondu bölgelerine alt yapı tesislerinin götü
rülmesine öncelik verilecektir. B u konuda dış kredi ve yar-
d ı m l a n n temin edi lmesi için gerekli projelerin hazırlanma
sını teminle görevli yeni bir organizasyon kurulacaktır. 

Tapuya bağlanmış gecekondu sahiplerinin mülkiyet hak
larını sınırlayan, bu gecekonduların satış veya ipotek edil
mesini önleyen hükümler kaldırılacaktır. Gecekondu tapusu 
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ile apartimarı tapusu arasında bütün farklar yok edilecek
tir. 

Y E N İ GECEKONDU YAPIMININ ÖNLENMESİ 

Gecekondu yapımının, ön leme bölgeleri yolu ile sınırlan
dırı lması başarıl ı o lmamışt ır . Devletin i m k â n l a n ve bürok
rasi mesken yapımı yolunun Türkiye için yetersiz bir çözüm 
getirdiğini ispatlamıştır. İsrafa kaçmayan, alt yapı ya t ınm-
l a n yapı lmış arsa lann elverişli şartlarla dağıtımı yolu ile 
gecekondu yapımı önlenebilir. Arsa a l ım ve dağıt ımı işi , 
bugüne kadar müspet bir faaliyeti görülmeyen Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. B u sebeple Arsa Ofisine 
genel bütçeden her yıl geniş ve yeterli kaynak sağlanacaktır. 

Arsa f iat lan ve kredi vadeleri asgari ücretli bir vatan-
daş'ın ö d e m e gücüne dahi uygun düşecek ölçülerden başla
tılacaktır. 

Aldığı arsa üzerinde kendi evini yapan'a plân, malzeme, 
kontrol yönlerinden geniş yardım yapılacaktır. İşveren'ler, 
kamu kuruluş lan, Devlet daireleri kendi evini yapana ücret
li izin vermeğe mecbur tutulacak; Sosyal Sigortalar ve Emek
li Sandığı'nm düşük faizli kredi vermesi temin edilecektir. 

Aslında gecekondu bölgelerinin derdi sadece meskenleri 
değildir. Bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarımızı iş ve gelir 
güvenliğine, sürekliliğine kavuşturacak tedbirler derhal alın
malıdır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaş lanmıza meslekî , 
teknik ve sosyal eği t imde öncelik tanıyan Devlet hizmetleri 
getirilmelidir. Kentin gel işmiş mahalleleri ile gecekondu böl
gelerini bütünleştirici manevî ve maddî bütün imkânlar se
ferber edilecektir. B u bölgelerde örnek okullar, sağlık ve 
kültür tesisleri, kamu kuruluş lan mağazalan , inşasına spor 
y a t ı n m l a n n a derhal başlanacaktır. 
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Kısacası bu bölgelerde sanayi toplumuna has verim
li, rasyonel ve hünerli vatandaşlar yetiştirilecektir. 

Yukarda anlatı lan şekilde kısa zamanda gecekondu ve 
modern şehir arasındaki ikilik giderilecek, problemin büyü
mes i ve rej im yönünden acı sonuçlar doğurması önlenecek
tir. 

İMAR V E İSKÂN POLİTİKASI 

Partimize göre, sanayi leşme, tarımda modernleşme ve 
şehirleşme, kalkınma hareketinin birbirinden ayrı lmayan ve 
ayrı düşünülemeyecek üç ana unsurdur. 

B u bakımdan şehirleşmenin kalkınma ile paralel yürü
tülmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu maksat la belediyelerle 
devletin daimî bir işbirliği içinde olmasının zaruretine ina
nıyoruz. Belediyelerin, su, elektrik, yol ve kanalizasyon gibi 
alt yapı tesislerine yardım edilecektir. Büyük şehirlerin na
z ım plânları yapılacak ve tavizsiz tatbik edilecektir. Büyük 
şehirlerin duman ve diğer kirlenme mese les i ciddiyetle e le 
alınacaktır. 

Devlet inşaatlarında ekonomik standartlara uygun belir
li tipler testoitine çalışılacaktır. 

Her ai lenin rahat bir meskene kavuşturulması hedef ola
cak, bunun için gerekli tedbirler getirilecektir. 

SAĞLIK POLİTİKASI 

İlmî metotlarla tesbit edi lmiş , inceleme ve araştırma
lara dayanan, memleket gerçeklerine uygun ve memleket 
imkânları i le paralel yürüyecek bir sağlık polit ikasına ta
raftarız. 

Bu polit ikanın ana prensipleri ve ihtiva ettiği e sas lar : 
Halkın sağlık hakkında bilgi ve seviyesini yükseltmek, 
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Koruyucu sağlık hizmetlerini esas kabul ederek, bunu 
memleket sathına yaymak, 

Tedavi edici sağlık hizmetlerini koruyucu, sağlık hizmet
lerinin yardımcıs ı ve tamamlayıcıs ı olarak ele a lmak ve teş
kilâtlanmayı buna göre yapmak, 

Sağlık hizmetlerini halkın ayağına götürmek ve halkta 
ayağına gelen h izmete karşı i t imat uyanmasını temin etmek, 

Sağlık hizmetlerini ve bu hizmeti yapacak olan insanları 
memleket sathına âdil ölçüler içinde göndermek ve arada 
mevcut olan farkları kısa zamanda ortadan kaldırmak, 

Koruyucu sağlık hizmetlerini tek müessesede , Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde toplamak ve böylece 
verimli şeki lde çal ışmasını sağlamak, 

Bunlara i lâve olarak D.P. parti programında mevcut 
olan diğer hususların gerçekleştiri lmesini temin etmek, 
şekl inde hülâsa edilebilir. 

TARIM, HAYVANCILIK V E ORMANCILIK POLİTİKASI 
Milletimizin büyük çoğunluğu çiftçidir ve geçimini top

raktan sağlar. Millî gelirimiz içinde ve dış t icaretimizde ta
rım ürünlerinin yeri büyüktür ve bu, tarımın ekonomimiz-
deki önemini gösterir. 

D.P. olarak, ziraî potansiyelimizi harekete geçirip, millî 
ekonomimize yeni ve i lâve güçler katmadan, sınaî gelişme
mizi istenilen ölçüde hızlandırmanın çok güç olduğuna inan
maktayız. B u h e m sanayinin gel işmesi için f inansman bul
mak, h e m de gel işen sanayi için pazar temin e tmek bakımın
dan böyledir. 

Bu bakımdan partimiz, birim alandan en yüksek verimi 
temin etmeyi ve en fazla geliri sağlamayı, e lde edilen mah
sulü muhafaza, i ş leme ve pazarlamaya tâbi tutarak en iyi 
şeki lde değerlendirmeyi; tarım sektöründe çalışanları arzu-
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lanan ekonomik ve sosyal imkânlara kavuşturmayı , tarım 
polit ikamızın temel hedefleri olarak almıştır. 

Memleket imizde tarım sektörünü modern ve teknolojik 
icaplara uygun bir seviyeye çıkartabi lmek ve tarım gelirle
rini gerektiği gibi yüksel tebi lmek için i lmin ışığı altında 
ve memleket şar t lan muvacehes inde lüzumlu tedbirleri al
mak, başka bir ifade ile geniş manâda bir T a n m Reformu 
yapmak zaruretine inanmaktayız. Ancak, bugün parlamento
dan ç ı k a n l m ı ş bulunan Toprak Reformu Kanunu, bu hedef
lere ulaşmak için gerekli tedbirleri get irmekten çok uzaktır. 
Aksine toprak hukukumuzu zedeliyecek, toprağın istihsalini 
düşürecek ve vatandaşlar arasında kurulmuş olan ahengi bo
zacak hükümler getirmektedir. B u bakımdan bu kanunu 
tasvip etmiyoruz ve üzerinde gerekli bütün değişikliklerin 
yapı lmasında kararlıyız. 

Partimiz bugünkü tarım teşkilâtının yetersiz, dağınık ve 
çiftçilerimizin iht iyaçlannı karşı lamaktan uzak olduğu ka
naatindedir. T a n m hizmetlerinin dağınıklıktan kurtanlarak 
bir bütün olarak ele al ınması ve Tarım Bakanlığında top
lanmasına taraftardır. Ancak T a n m teşkilâtının memleket 
sathına yayı lmasının merkeziyetçi bir s i s tem yerine, bölge 
e sasma göre yeniden tanzim edi lmesi gerekir. Ayrıca teşki
lâtın ve hizmetlerin İ lçeden öteye geçerek köye kadar uzan
masının zaruretine de inanmaktayız. 

Tarım sahasında gerekli araşt ırmalann yapılması , to
humluk, fidan ve fide dağıt ı lması , gübrenin ve gübreleme
nin en küçük çiftçiye kadar ulaşması , mücade le vası talan-
nın ar t ın lmas ı ve yayılması , ve ziraî makinalaşma gibi hu
suslara daha büyük bir hızla devam edilmesinin şart oldu
ğuna inanmaktayız. 
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Araştırmalarda bi lhassa yeni mahsûl çeşitleri araştır
mas ına ö n e m verilecektir. Bu mevzuda Doğu Anadolu ve 
Haşhaş bölgeleri için öncelik tanınacaktır. 

Haşhaş ekiminin yasaklanmasından sonra müstahsi le , 
gerek ziraî, gerekse sınaî sahada hiçbir ilâve imkân sağlan
mamışt ır . A y n c a Haşhaştan ist ifade eden kitlenin sadece 
müstahs i lden ibaret olmadığı düşünülmemişt ir . Bu bakım
dan sapından, küspesinden yağına kadar istifade edilen haş
haş meseles i , yeniden ve ciddî olarak ele alınacaktır. Haşhaş 
ekiminin yeniden yapılması temin edilecektir. 

Demokratik Parti, yer altı ve yer üstü su kaynaklanmı-
zm Türk köylü ve çiftçisinin ist ifadesine sunulması ve su
lama suyu f iyat lannın normal s ınır lann içinde kalması için 
gerekli tedbirleri alacaktır. Uzun vadeli bir iş olan ve büyük 
yat ınmlara ihtiyaç gösteren toprak ve su muhafazasını köy
lü ve çiftçi ile elele vererek ve plânlı bir şekilde yürütmenin 
doğru olduğu inancındayız. 

S u ürünleri ist ihsalinin art ınlması , muhafazası ve de
ğerlendiri lmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

T a n m eğit im merkezlerine ve t a n m öğret imine h e m de
ğer, h e m de yeni bir yön vermeye kararlıyız. 

Yetişkin çiftçileri yet işt irmek için geçici ve daimî, kısa 
ve uzun vadeli kurslar açılacaktır. Çiftçilerimizin gönüllü 
olarak teşki lât lanmalan teşvik edilecek ve b u n l a n n köylüye 
faydalı o lması için gerekli yardımlar yapılacaktır. 

Memleket imizin hayvan bes lemek kapasitesi büyük 
olup, bir türlü değerlendiri lmemektedir. Bi lhassa Doğu Ana
dolu Bölgesi için özel bir «Hayvancılığı Geliştirme Progra
mı» hazırlanacaktır. 

Mevcut hayvan materyali mutlaka islâh edilecek, hay
vancılık mese les i beş yıllık plânlarda ve yıllık programlar
da önemi i le mütenas ip bir şekilde e le alınacaktır. Hayvan-
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cılık sahasında meraların islâh edi lmesine, y e m bitkileri zi
raatının geliştiri lmesine, hayvan hastalıkları ile mücadeleye , 
besin hayvancılığının ve entansif hayvancıl ığın yayı lmasına 
ve hayvan mahsûlleri iş leyen sanayinin teşvik edi lmes ine 
gayret edilecektir. 

Hayvancılık kooperatiflerinin geliştirilmesi teşvik edile
cek, veteriner hekimlik cazip bir hale getirilecek, fiyat me
selesi belirli garantilere bağlanacaktır. 

Ziraî sahadaki kredi s istemi ciddî ve etraflı bir şekilde 
islâha muhtaçtır. Kredilerin, çiftçilerimizi başka kapılara 
müracaat ett irmeyecek ölçüde vade ve faiz bakımından ma
kûl sınırlar dahilinde veri lmesine taraftarız. Kredilerin kont
rolü kredi olarak veri lmesi ve başka sahalara kaymasının 
önlenmesi şarttır. Bu maksat la ziraî istihsali arttırmak için 
yeni teşvik unsurlarını da ihtiva eden bir «Ziraî Kredi Sis
temi» getirilecektir. 

Bütün dünyada tatbik edildiği gibi çiftçinin gelirinde 
istikrar sağlanarak, fiyat dalgalanması önlenerek istihsali 
artırmak için çiftçiye asgarî fiyat garantisi verilecektir. Ta
ban fiyatları tesbit edil irken çiftçilerimizin büyük ekseriye
tini teşkil eden ve istihsalini artırma imkânı çok sınırlı olan 
küçük çiftçinin durumunu nazarı it ibare alacağız. 

Ormanlarımızı geliştirmek, korumak ve iş letmek mem
leket iht iyaçlannı devamlı olarak karşılamak, ihtiyaç fazlası 
orman mamullerinin ihraç imkânlarını bulmak ve orman 
köylülerinin hayat seviyelerini yükseltmek, ormancıl ık poli
t ikamızın hedeflerini teşkil etmektedir. B u hedeflere ulaş
mak için, mevcut ve yeniden teşkil edilecek gerçek ve tüzel 
kişilere ait ormanlar için gerekli teknik yardım v e kredi 
sağlanacaktır. 

Orman meselesini hal letmek için, «Orman köylümüzün 
mülkiyet yeddieminliğini» temin e tmek gerektiğine inanıyo-
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ruz. Bunu temin iç in gerekli mevzuat değişiklikleri sağla
nacaktır. 

Devletle halkı karşı karşıya getiren ve geniş ihtilâflara 
sebep olan orman sınırları meseles i en kısa zamanda hal
ledilecektir. 

Pazar satış odunlarının müstahsi l köylüye eskisi gibi 
yüzde yüz oranında satış hakkı vereceğiz. 

Orman ürünleri işleyen büyük fabrikalar yanında, im
kân ve şartlara göre orman bölgelerine dağılmış ve orman 
içi köylülerine iş temin edecek küçük tesislere de ihtiyaç 
olduğu kanaatındayız. 

Orman köylülerinin kalkmması için özel bir program 
tatbik edi lmesine taraftarız. Bu arada orman köylülerinin 
orman varlığından genel hizmetler için istifade etmeleri 
sağlanacak ve orman köylerinde bir takım özel ziraat ç e 
şitleri yanında, hayvancılık, arıcılık, ipekböcekçiliği ve el sa
natları gibi işlerin yayılması is t ikametinde gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Orman suçlarının affı meseles i bir takım peşin hüküm
lerden kurtanlarak siyasî yatırımlara mevzu o lmaktan çı
karılacak ve en kısa zamanda halledilecektir. 

Bu hususta bütün devlet organlarını, bütün partileri ve 
politikacıları samimiyet ve memleket realiteleri üzerine eğil
m e y e davet ederiz. 

KÖY V E KÖYLÜ POLİTİKASI 

Milletimizin büyük çoğunluğu köylerde yaşamaktadır. 
Köyler sadece bir iskân ünitesi olmayıp, Türk ekonomisinin, 
Türk toplumunun ve politik organizasyonun da çekirdeği
dir. Bu sebepten her türlü kalkınma hamlesi köyden başla
malı ve her hizmetin köye ulaştırı lması imkânı bulunmalıdır. 
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Demokratik Parti, millî kalkınmamızın köylünün kalkın
ması ve katkısı ile esas hedefine ulaşacağı inancındadır. 

D.P. olarak, köylüyü sahipsiz bırakmamayı , devrin im» 
kânlarına ve şart lanna göre yaşatma tedbirlerini almayı ve 
köylüyü içine dönük durumdan çıkarmayı pol i t ikamızm en 
önemli hedeflerinden biri saymaktayız. 

D.P. olarak kabul etmekteyiz ki, köy sadece çiftçilik 
yapmak için bir ünite değil, aynı zamanda bütün ekonomiye 
tesir eden, sanayimiz için pazar olan, i ş sahaları için iş gücü 
aktaran ve yatırımlar için gerekli sermayenin teşekkülüne 
yardım eden en güvenilir bir kaynaktır. 

Bunların da ötes inde köylerimiz, Türk Kültürünü, Türk 
karakterini, Türk örf ve âdetlerini, dolayısı ile Türk milli
yetçiliğini koruyan, bunlara sahip çıkan ve devamlıl ığını 
sağlıyan bir ocaktır. Bu ocak asırlardan beri bu vazifeyi 
görmekte, asırlardan beri bu inanç ateşini yakmakta ve de
vam ett irmektedir. Bütün bunlardan dolayı köy kalkınması 
üzerinde iktidarımız zamanında İsrarla ve önemle durula
caktır. 

Bu m a k s a t l a : 

Köylerin yol, su, okul ve elektrik işlerinin en kısa zaman
da halledilmesi sağlanacaktır. 

Dağınık ve tek başına belirli hizmetlerden istifade ede
meyen köyler için sağlık ocakları, kooperatif binaları, bölge 
okulları ve ortaokullar, PTT Merkezleri, pazar yerleri, ha
m a m ve diğer hizmet binaları belirli merkezlerde yapıla
caktır. 

Köye götürülecek çeşitli hizmetleri hızlandırmak için 
halkla işbirliğinin sağlanması ve halkın gönüllü olarak bu 
gibi işlere katı lmasının temin edi lmesi yolunda gerekli ted
birler alınacaktır. 
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Köye götürülen yol, su, elektrik gibi hizmetlerden alı
nan iştirak pay lan kaldınlacaktır . 

Köylünün mahsulünü değerlendirme, pazar i m k â n l a n ve 
pazarlama bakımından yeterli kolaylıklar sağlanacaktır Ve 
köylünün mallarının değerlendirilmesi için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Köylümüzün iptidaî meskenlerden kurtan l ıp ihtiyaçla
rına cevap verecek sıhhî meskenlere kavuşturulması için, 
yeni bir köy meskenleri politikası takip edilecektir. 

Bu maksat la tip köy evleri projelerinden başlanarak, 
yer temin e t m e ve malzeme kredilerine kadar yeni bir ted
birler manzumes i getirilecektir. Yeniden kurulacak köylerin 
yer bulma i m k â n l a n n m sağlanması için gerekli mevzuat de
ğişikliği yapılacaktır. 

Köy oku l lann ın tamir ve bakımı, ı s ı tma ve diğer hiz
metlerinin görülmesi , köylü ile öğretmenin arasmda çekiş
m e ve huzursuzluk mevzuu o lmaktan kurtanlacaktır . 

Köylerin imar hareketlerine, cami, köy odası , h a m a m ve 
diğer hizmet binalarının kurulmasına devletin yardım eli 
uzatılacaktır. 

Köylünün bilgili, ucuz ve emniyetl i bir ziraat işi yapıla
bi lmesi için lüzumlu olan gübre, tohumluk, damızlık, müca
dele ilaçlan, fidan, fide ve b i lûmum t a n m âlet ve vas ı ta lan 
istikrarlı bir şekilde ve ucuz olarak temin edilecektir. 

Köylü ile alâkalı kredi s is temi kökünden değiştirilerek 
bu konuda tatbikatta iyi net ice vermediği sabit o lan faiz 
nisbeti , teminat şekli, toprak baremi ve geri ödemedeki ak
saklıkların sebepleri yeniden gözden geçirilerek daha iyi, da
ha ucuz ve daha teminatl ı bir s i s tem getirilecektir. 

Hayvancıl ık sahasında yet iş t irme ve pazarlama m e s ' e 
leşinin halli i s t ikametinde gerekli tedbirler sağlanacaktır. 
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El, ev v e köy sanatlarının teşvikinde, eği t im, donatım, 
kredi ve pazarlama imkânları temin edilecektir. 

Tarıma dayalı küçük sanayinin köylere kadar yayı lması 
ve köylünün ortaklığında kurulması tedbirleri getirilecektir. 

Köy ve köylüye götürülecek bütün hizmetlerle köylü ile 
beraber düşünmek ve köylü ile el ele vermek, ana prensip
lerimiz olacak ve köylünün her meseleyi devletin güçlü ve 
müşfik elini yanında bulacaktır. 

MİLLÎ SAVUNMA POLİTİKASI 

Millî savunma polit ikamızın temeli zamanımızın politik 
ve stratejik şartlarına uygun, mi l le tçe topyekûn savunma 
ve müttefiklerimizle ortak savunma esasına dayanacaktır. 

Ordumuzun zamanın şart lanna ve iht iyaçlanna uyacak 
şekilde daimî bir gel işme ve modern bir hüviyet kazanma 
içinde olması gerektiğine inanmaktayız. 

Ayrıca silâhlı kuvvetlerimizin görevleri güvenle ve em
niyetle başarabilmeleri için, bütün vatanda güvenliğin en 
sağlam şekilde korunması zaruretine de inanmaktayız. 

Askerlik mükellef iyetine ait e s a s l a n n zamanın şart lanna 
göre yeniden gözden geçirilmesini zarurî görüyoruz. Türk 
silâhlı kuvvetlerinin vatan müdafaası yanında memleket in 
kalkınması yönünde de yeri ve rolü olduğuna, halk eğitimi 
ve teknik eğit im bakımından basanlar ın ın daha da artı 
n lmas ın ın zaruretine inanmaktayız. 

Yedeksubaylık müesseses in in yeniden e le al ınması g e 
rektiğine inanıyoruz. Bu sahada, isteyen gençlerin yedeksu
baylık hizmetlerini hemen yapabilmesi , yet i şmiş insan gü
cünün daha verimli bir şekilde kullanılması v e bütçelerde 
büyük ölçüde tasarruf sağlanması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 
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D I Ş POLİTİKA 

D.P. olarak, dış politikamız, millî menfaatlerimizin taviz 
veri lmeksizin ve en verimli şekilde korunması esas ına göre 
tanzim edilecektir. 

Günümüzün modern diplomasisi; millî şuura sahip ve 
millî iradeyi temsil edebilen muktedir hükümetlerin, mü
zakere güçlerini artt ırmış bulunmaktadır. B u bakımdan mil
letlerarası müzakerelerde menfaatlerimizin korunabilmesi 
için, e n başta itibarlı ve muktedir hükümetlerin varlığım 
ş*.rt sayıyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye'yi ancak, bütün 
imkânlarıyla, bütün varlığı i le, köyü, köylüsü, kültürü ve sa
natı ile tam olarak tanıyan bir Dışişleri kadrosunun temsil 
gücü olacağını kabul ediyoruz. 

Bunu temin için, İçişleri Teşkilâtı ile Dışişleri Teşkilâtı 
arasında gerekli işbirliği sağlanacak ve yeni bir transfer 
s istemi kurulacaktır. 

Son siyasî ve stratejik gel işmelerin ışığında, bir barut 
fıçısı haline gelen Orta Doğu ve Komünist Blokun tamamen 
baskısı altında bulunan Arap âleminin yam başında bulunan 
Türkiye, bu bölgenin emniyet ve istikrar unsuru o lma vas
fını üzerinde toplamış bulunmaktadır. Antikomünist millî 
bünyesi ile güçlü bir Türkiye'nin hür ve demokratik camia 
için, Avrupa'nın bu ileri burç noktasında taşıdığı değeri 
iyice ortaya koymak gerekmektedir. B u durumun bugüne 
kadar gereği gibi tebarüz ettiri lmediği inancındayız. 

B u hususun, bağlı o lduğumuz milletlerarası anlaşmalar
da tâbi bir üye olarak değil, eşit haklara sahip ciddî bir or
tak olarak kalabilmesini t emin e tmek D.P.'nin ana prensibi 
olacaktır. 

B u cümleden olarak üyesi bulunduğumuz NATO savun
ma paktının savaşı ön leme gayesini başarı i le sağladığına 
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inanarak, bu s i s tem içinde herhangi bir tefrike mahal ol
madığı kanaatindeyiz. 

D.P. olarak, Ortak Pazar içinde Türkiye'nin yerini alma
sının faydasına inanmaktayız. Ancak e lde edeceğimiz hakla
rın, Ortak Pazara mensup o lmayan herhangi bir memlekete 
sağlanan haklardan daha geride olmasını kabul e t m e m i z e de 
imkân yoktur. 

Ortak Pazar mevzuunda imzalanmış bulunan protokol-
ların, gerek sanayimizin korunması , gerek ziraî mahsûlle
rimize sağlanan kolaylıkların arttırılması, gerekse Avrupa'-
daki işçilerimiz için tanınan önceliklerin iyileştirilmesi hak
kında yeniden e le al ınması gerektiğine inanmaktayız. 

Dışişleri Bakanlığında, Avrupa'daki işçilerimizin ekono
mik, sosyal ve kültürel bütün hizmetlerini tam ve kâmil 
manâda görebilecek şeki lde ve zihniyete, yeni bir teşkilât 
kurulacaktır. 

Dış memleket lerde, bi lhassa Bulgaristan, Yunanistan ve 
diğer Balkan memleket ler inde yaşayan Türklerin maddî ve 
manevî sahada h a k l a n olan ve millî kültürümüzle bağda
şan bir hayat sürmelerini temin, başl ıca vazifelerimizden 
biri olacaktır. 

D.P. Kıbrıs mese les in i Millî bir dava olarak kabul et
mekte ve adadaki Rumların aralanndaki zahirî ihtilâfı bir 
muvazaa olarak görmektedir. Yapı lmakta olan müzakere ve 
çalışmaların 1960 Zürih anlaşmaları esasına uygun olarak 
neticelendiri lmesi hedefimiz olacaktır. Kıbns l ı Irkdaşları
mıza gerekli ekonomik, sosyal ve kültürel yardımların daha 
da artt ınlarak devam edi lmesi kanaatındayız. 

K ı b n s mese les inde olduğu gibi Ermeni mese les inde de 
haklılığımız, Dünya Kamu oyuna yeterince anlat ı lamamış 
ve kabul ett ir i lememişt ir . Dışişleri kadrosunun Millî Mese
lelere karşı mevcut olan alâkasız tutumunun acısı fazlası ile 
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çeki lmiş olduğundan, bundan sonra bu duruma müsaade 
edilmiyecek ve bu teşkilâtın daha iyi çal ışan bir propoganda 
s is temi i le teçhiz edi lmesi sağlanacaktır. 

Son yılların dış politikası büyük ölçüde ekonomik m e 
seleler etrafında cereyan etmektedir . Bu bakımdan Doğu 
Blokuna dahil memleket ler le gel işt iri lmekte olan m ü n a s e 
betlerde içişlerimize dolaylı yollarla da olsa tesir ve müda
haleye imkân bırakmayacak şeki lde gerekli tedbirleri ala
cağız. 

Bu meyanda Balkan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika M e m l e 
ketleri i le o lan münasebet lerin yukarıdaki ölçüler iç inde ol
mak üzere, daha da gelişt iri lmesi taraftarıyız. 

Müslüman memleket leri ile olan bağlarımızın ekonomik 
ve kültürel ölçüler içinde daha da gel işt iri lmesinin lüzumu
na inanmaktayız. Bu memleket lere tâyin edilen Dışişleri me
murlarının üzerinde, bu memleket ler in inançları, örf ve âdet
leri ve sosyal durumları bakımından ciddiyetle durulacaktır. 

Milletlerarası anarşizmin memleket imizdeki yarattığı 
hadiseleri önlemek için bir taraftan ve haklı olarak en zecri 
tedbirleri alırken, diğer taraftan da haklılığımızı dünyaya 
kabul et t irmek için gerekli tedbirleri getireceğiz. Bu mese le 
bahane edilerek, kim ve hangi Teşekkül tarafından olursa 
olsun içişlerimize müdahale edi lmes ine veya hükümranlık 
haklarımıza halel gelebilecek intibaı verilebilecek bir hare
kete tevessül edi lmesine asla ve hiçbir şekilde müsaade edil-
miyecektir. . . 

Dünyanın muhtelif yerlerindeki her türlü barış ve silâh
sızlanma görüşlerini Türkiye'nin Savunma gücünü zayıflat
madığı ve mevcut dengeyi aleyhimize bozmadığı müddetçe 
destekleyeceğiz. 

73 



AZİZ V E BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 

Bütün vaad ve iddialarımızı hülâsa ederek diyoruz k i : 
D.P. olarak, Allah nasip eder, mil let imiz de teveccüh 

gösterir iktidar olursak, daha m a m u r bir vatan, daha me
sut ve daha müreffeh bir millet , daha sağlam ve daha hızlı 
gelişen bir ekonomi, daha kuvvetli ve daha istikrarlı hü
kümetler; kısaca kudretli bir Türkiye vaad ediyoruz. 

Kudretli bir Türkiye, bütün millî müessseleri arasında 
gerekli ahengi kurmuş; kararlı ve inanmış devlet adamları 
ile, vazifesine bağlı ve hizmet arzusu içindeki bürokrasi ile, 
faziletli ve müess ir bir icrayı temin etmiş; Üniversitesi , Or
dusu ve gençliği ile millî hedeflere yönelmiş bir Türkiye'dir 

Kudretli bir Türkiye; mülkiyetin, mirasın, can ve mal 
emniyetinin, tarihî ve millî değerlerin korunduğu, millî bir
lik ve beraberliğin sağladığı; hür seçimin, hür parlamento
nun, hür basının ve hür muhalefet in teminat altına alındığı 
bir Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye, Ekonomik gücü hızla ve istikrar 
içinde gelişen, tabiî kaynaklarından en verimli şekilde isti
fade edilen, bütün vatandaşları maddî ve manevî sahada 
durmadan ilerleyen bir Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye, Köylü ve Çiftçisi modern istihsal 
vas ı ta lan ile teçhiz edi lmiş , ziraî mahsûlleri için fiyat ga
rantisi ve pazar imkânları sağlanmış , köylü ve işçi için göç 
mecburiyeti ve gurbet acısı ortadan kalkmış bir Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye sanayi sahasında gerekli insan gü
cü ve kredi ihtiyacı kolayca sağlanan, herkese iş sahası te
min edilen, herkesin satın alma gücü olan ve her malın pa
zar imkânı bulunan bir Türkiye'dir. 
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Kudretli bir Türkiye, fiyatları istikrar içinde tutulabilen, 
sanayinin milletlerarası rekabet gücü sağlanabilen, iş im
kânları geniş ve iç ekonomis i dinamik olan bir Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye, ileri bir ulaşt ırma şebekesinin ku
rulup işletildiği, modern bir haberleşme s isteminin temin 
edildiği ve bunlardan herkesin hür olarak ist ifade e tme 
hakkı ve imkânının sağlandığı bir Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye, şehirlerinin imar ve mesken prob
lemi halledilmiş, bütün köylerine yol, su ve elektrik hizmet
leri götürülmüş ve bütün çocukları okula kavuşturulmuş bir 
Türkiye'dir. 

Kudretli bir Türkiye, vatandaşlarının sağlık ve korun
ması temin edi lmiş , bu vatandaşlar içinde yoksul ve ihtiyar 
olanların saadet ve huzuru sağlanmış ve gençlerinin eğit im 
ve gelişmeleri teminat altına al ınmış bir Türkiye'dir 

Kudretli bir Türkiye, i l im ve teknoloji sahasında elde 
ettiği başarılar herkesçe tesl im edilen, san'atın her dalında 
değerli ve orijinal eserler vererek medenî â l e m e kabul etti
rebilen, fakat millî kültüründe ve diğer millî değerlerinde 
Türk olarak kalabilen bir Türkiye'dir. 

Nihayet Kudretli Türkiye, dostları tarafından aranan ve 
sevilen, düşmanları tarafından korkulan, sayılan ve son d e 
rece karışık dünya meseleleri halledilirken dostlarının dost
luk bağ lan ve düşmanlarının dost o lma arzuları günden gü
ne kuvvetlenecek olan bir Iürkiye'dir. 

D.P. olarak, bu vaadlerle ve b u iddialarla büyük mille
timizin huzurundayız. Ümit ve inançla dolu olarak, karar 
ve azim içinde, h izmete talibiz. 

Şüphesiz takdir aziz ve büyük milletimizindir. 
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