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Y E N İ B A S K I Y A Ö N S Ö Z 

Anavatan Partısi'nın 1980'lı yıllarda başlattığı 
ve günümüze kadar devam eden süreçte 
gerçekleştirdiği atılımlar ve reformlar, Türivye'yı 
20. yüzyılın sonunda yeniden dünyanın iddialı 
ulkelen arasına yerleştirmiştir. 

İnsanlarımızı bugün sahip olduğu çağdaş 
imkânlara kavuşturan her düzenlemede, Anavatan 
Partısi'nın ve Anavatanlı kadroların imzası vardır. 
Bu başarı, partimizin kunıluş aşamasında, 
ülkemizin ve insanlarımızın sıkıntılarını ve 
ihtiyaçlarını doğru tespit etmesinin, bunlara akılcı 
çözümler üretmesinin tabii bir sonucudur. 

Milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve 
rekabete dayalı sertıest piyasa ekonomisini esas 
alan bir hizmet hareketi olan Anavatan Partisi, 
Türkiye'nin yetişmiş, bilgili, birikimli ve tecrübeli 
kadrolarını, insanlarımızın geleceğe umutla 
bakacağı, kalkınmış Tüririye'nın inşası için bir 
araya getirmeyi başarmıştır. 

Bu kadrolar, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
sun'i ayrılıkları ve çatışmaları bir yana bırakarak, 
"2000'li Yılların Lider Türkiye'si" ideali etrafında tek 
vücut olmuşlardır. 

Geçtiğimiz 16 yıl içinde Türioye'ye çağ 
atlatma başarısını gösteren Anavatan kadroları, 
bundan sonra da Anavatan Partısi'nın programı, 



hedeflen ve ilkeleri doğrultusunda, herkesi ve her 
kesimi kucaklayan üslubumuzla ülkeye hizmeti 
sürdürmek kararındadırlar. 

Kalkınmanın insanı boyutunun, en az devlet 
yapısına ve ekonomiye ilişkin maddi unsurları 
kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin 
bugün önündeki sorunların en başında, 
kalkınmanın insani unsurunun gereklerini yerine 
getirme; yani demokrasiyi güçlendirme, temel hak 
ve hürriyetleri geliştirme, sosyal devlet ilkesini 
hayata geçirme probleminin bulunduğu açıktır. 

Anavatan'ın, demokrasinin tüm kurum ve 
kurallarıyla hayata geçirilmesini, temel hak ve 
hürriyetlerin evrensel standartlarda ülkemizde 
tesisini hedef alan anlayışı; bugün de 
sorunlarımızın çözümü ve toplumsal huzurun 
bekasının asgari şartıdır. 

Burada bir defa daha, Türkiye sevdasını 
yüreğinde taşıyan herkesi Anavatan Partisi çatısı 
altında toplanmaya, 1983 yılında başlayan hizmet 
hareketini ve demokrasi mücadelesini daha ileriye 
taşıma mücadelemize destek vermeye davet 
ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla. 



Ö N S Ö Z 

Anavatan Partisi 20 Mayıs 1983 gunu 
kurularak memleketimizin siyasî hayatında yennı 
almıştır 

Partimizin sembolü bal petekten ile donatılmış 
Türkiye haritası ve balansıdır ARI çalışkanlığı, 
PETEK azız vatanımızın en ücra köşesine kadar 
mamur hale getınlmesını ifade etmektedir. 

Programımızda ülkemizin meselelen ve 
bunların çözumu için neler düşündüğümüz kısa, 
açık ve ozlu bir şekilde ifade edilmiştir 

Gayemiz bu program etrafında bırieşmeyı 
sağlayarak, yepyeni, kavgasız, Türkiye'yi ilen ve 
modem bir ülke haline getirecek bir siyasî tablo 
oluşturmaktır 

Milliyetçi, muhafazakâr, sosyal adaletçi ve 
rekabete dayalı serbest pazar ekonomisini esas 
alan bir siyasî partiyiz Bunun için daha önceki 
siyasî eğılımlen ne olursa olsun programımıza 
inananları birliğe ve beraberliğe davet ediyoruz 

Burası bir hizmet kapısıdır Milletimize en iyi 
şekilde hizmet edebileceğimize inanıyor, yüce 
Allah'ın gayretlenmızde bize yardımcı olmasını 
diliyoruz 

ANAVATAN PARTİSİ 





G İ R İ Ş 

Gucunu tarihinden, millî ve manevi değerle
rinden alarak, geleceğe güvenle bakan buyuk mil
letimizin, demokrasiye bağlı vatansever evlatlarının 
üzerine düşen tanhı görev ve sorumluluğun, hur, ba
ğımsız, gelişmiş, itibarlı ve guçlu Türkiye idealinin 
hizmetkarları ve teminatı olabilme yolunun, millî he
defler etrafında birleşerek, durust, medeni ve olculu 
bir siyasî faaliyette bulunmak olduğuna inanırız 

Siyaseti azız milletimiz için mukaddes bir fa
zilet ve hizmet yarışı olarak telakki eder, siyasî faa
liyetin müsamaha ve olgunlukla, kavgadan uzak, 
medeni bir şekilde yürütülmesini duştur ittihaz ede
riz Demokratik siyasî mücadelenin tek yolu ikna, 
uzlaşma ve fikirlere hürmet etmek olmalıdır. 

Azız milletimiz çekişmenin, kavganın ve 
bölücülüğün hiçbir zaman yanında olmamıştır Geç
mişte şu veya bu şekilde kavgaya itilenler ve kendini 
kavganın içerisinde bulanlar muzdarıptır Kırgınlık
ların giderilmesine, yaraların sarılmasına, dostlu
ğun, kardeşliğin ve dayanışmanın geliştirilmesine 
zaruret vardır 

Milli birliğin muhafazası ve idamesi için millet
çe buyuk bir dikkat ve gayret sarfetmemızın zaru
reti, bilhassa yakın tarihimizde cereyan eden uzucu 
olaylar sebebiyle daha iyi anlaşılmıştır Azız vata-



nımız, dış mihrakların, siyasî ve ideolojik ihtirasla
rın sebep olduğu boluculuk, terör ve anarşi sonucu 
buyuk bir tehlikeye sürüklenmiş, son çare olarak, Si
lahlı Kuvvetlerimiz 12 Eylül 1980 tarihinde yaptığı 
müdahale ile bu tehlikeli gidişe son vermiştir 

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

Milli birlik ve bütünlüğümüzün tartışma konusu 
dahi yapılmamasını, başta ıssızlık olmak üzere, 
sosyal ve iktisadî meselelerimizin sürekli iyileştiril
mesini, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 
modern ve ilen Türkiye idealine bağlı, millî ve ahlâkı 
değerlerimizi benimsemiş, ilmi düşünceye sahip o-
larak yetiştirilmelerini, memleketimizin bir daha böy
le tehlikelere düşmemesinin temel şartı sayarız 

Ülkemiz, insanımızın çalışkanlığı ve kabiliyeti, 
tabiî kaynakları ve coğrafi avantajlarıyla gelişmiş
liğin zirvesinde yer almaya layıktır Bu cennet vatan 
tarih boyunca dünyanın en ilen medeniyetlerini bağ
rından çıkarmanın haklı gururuna, bu azız millet de 
gelişmiş ve medeni olmanın tarihi tecrübesine sa
hiptir. Milletler arasındaki medeniyet yarışında geri 
kalmamızın meşru ve makul bir sebebi olamaz. Mil
letimize doğru hedefler gösterildiği, onune konulan 



manialar kaldırıldığı, birlik ve beraberliği bozulma-
dığı müddetçe aşamayacağı engel, çözemeyeceği 
mesele yoktur. Bu inanç ve heyecanla memleketi
mizin önünde yeni başlayan donem içerisinde ceha
let, işsizlik ve fakirlik mutlaka ortadan kaldırılmalı, 
refah tabana ve geniş kitlelere yayılmalıdır Bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkları asgariye indirilmelidir. 
Konut meselesi kısa zamanda netice alıcı doğru bir 
yola mutlaka sokulmalıdır 

Devlet-vatandaş münasebetlerinde yeni bir an
layışla itimat esas alınarak bürokratik işlemler 
asgariye indirilmelidir. Devleti vatandaşa rakip de
ğil, onun gucunü ve kabiliyetini geliştiren, teşvik 
eden bir yardımcı olarak görüyoruz. 

Bugün Türkiye'yi az gelişmiş bir ülke olarak 
görmek mümkün değildir. Bu neticenin alınmasında 
emeği geçen, milletimize fedakârca hizmet eden 
devlet adamı, idareci ve vatandaşlarımıza şükran
larımızı arzetmeyı vefa borcumuzun tabiî bir ifadesi 
sayarız. 

Memlekete sahip, milletine hizmetkar, ancak 
yapabileceğini vaad eden ve vaadinde mut\aka du
ran, dostluğu, kardeşliği, sevgi ve barışı şiar edin
miş bir anlayışla, bu vatana en verimli bir şekilde 
hizmet edebileceğimize ve ülkemizi milletlerarası 
camiada mümtaz ve layık olduğu seviyeye çıkara
bileceğimize inanıyoruz. 





GENEL ESASLAR 





GAYE 
Anavatan Partisi: Millî hakimiyeti ve y j 

milletin üstünlüğünü, millî birlik ve 
bütünlüğü her şeyin üzerinde telakki ^2 

Millet iradesinin tecellisinin ve millet 
hakimiyetinin tesisinin ancak halkın 
serbest oyunun esas olduğu hür 
demokratik düzen içerisinde mümkün 
olabileceğine inanan, 

İnsan temel hak ve hürriyetlerini 
vazgeçilmez kabui eden, 

"Adalet mülkün temelidir" anlayışı
na sahip, 

Milliyetçiliği, millî ve manevî değer
lere bağlılığı düstur ittihaz eden, 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
önder Atatürk'ün ilke ve inkılâpları isti
kametinde muasır medeniyet seviyesi
ne erişmeyi hedef alan, 

eden; 



"Asıl olan fertlerin ve toplumun mutlu
luğudur" goruşu içerisinde sosyal adalete ve 
fırsat eşitliğine inanmış, 

İktisadı kalkınmanın hızlandırılmasını, 
ıssızlığın ve fakirliğin kaldırılmasını, gelir da
ğılımı farklılıklarının azaltılarak refahın yay
gınlaştırılmasını öngören, 

İktisadı gelişmede fertlerin teşebbüs gü
cünü esas kabul eden, 

Geleceğimizin teminatı olan gençleri
mizin modern ve ilen Türkiye idealine bağlı, 
millî ve ahlâkı değerlerimizi benimsemiş, ilmi 
düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı 
ve müsamaha besleyen medeni bir insan 
olarak yetiştirilmelerini millî eğitiminin esası 
sayan, 

Demokratik siyasî mücadelede tek yolu 
ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet olarak gö
ren, hur, bağımsız, gelişmiş, itibarlı, buyuk 
ve guçlu Türkiye idealine ulaşmayı gaye e-
dınmış bir siyasî partidir 

Bu programda ve bu programda belirtilen 



esasların ışığı altında öngörülen hususların 
gerçekleşmesi maksadıyla her çeşit sosyal, 
iktisadî, idari, hukuki, politik ve diğer tedbir
lerin alınması ve uygulanması için çalışmayı 
ve mücadele etmeyi aziz milletimize karşı 
vazgeçilmez görevimiz sayar, siyasî parti 
oluşumuzun sebebi görürüz. 



DEVLET 
JJzra Devlet, başta vatanın ve milletin 
nnn bölünmez bütünlüğünün korunması ol-
— r , mak üzere, yurdun savunması, emni-

yet ve asayişin sağlanması, adaletin 
cl?' temini, sosyal ve iktisadî faaliyet ve hiz-
[LflJ] metlerin en verimli şekilde yapılabil-

O mesi maksadıyla gene millet tarafın
dan kurulu müesseselerden meydana 
gelir 

Devlet millet için vardır. Devletin 
millet ile bütünleşmesi esastır. 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve 
sosyal yardımın düzenlenmesi ve sağ
lanması, sosyal hizmet ve faaliyetlerin 
tanzim, teşvik ve yönlendirilmesi ve ge
reğinde doğrudan yapılması devletin 
başlıca görevleri arasındadır. 

İktisadi faaliyetlerde devlet genel 
olarak bütün millete hitap edecek alt-



yapı mahiyetindeki hizmetlere yönelmelidir. 
Asıl olan devletin zenginliği sonucu mil

letin zenginliği değil, milletin zenginliği sonu
cu devletin zengin olmasıdır. 

Devlet müesseselerinin kuruluşunda ve 
işleyişinde temel prensip işlemlerin müessir, 
süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. 
Bunun için sistem açık, basit ve kolayca 
anlaşılırolmalıdır. 

Devlet kuruluşlarının hakiki veya hükmi 
şahıslarla ilişkilerinde itimat esastır, şüphe 
istisnadır. 

Sistemin işleyişinde iyiliğin ve faziletin 
hakim kılınması, verimin geliştirilmesi hede
fimizdir. 



ADALET 

fa 

fj—ı Adalet mülkün temelidir. 
[l_fl_f] Adaletin temini ve dağıtımı devletin 

f] temel görevleri arasındadır. 

r^f Adalet; hak ve hürriyetlerin teminatı 
olduğu kadar, hürriyetlerin kamu men
faatleri dışında kullanılmamasının da 
teminatıdır. 

Kanun önünde eşitlik esastır. 

Adaletin vatandaşlar arasında her
hangi bir ayırım yapılmaksızın gerçek
leştirilmesi, millî birlik ve beraberliğin 
tesisinde ve devlete güvenin teminin
de asli unsurdur. 

Adalet süratle yerine getirilmeli, ce
zalar müessir ve caydırıcı olmalıdır. 

Yargı organlarının bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı esastır. 



HÜRRİYET 
Toplumun maddi ve manevi olarak [1=3 

yükselmesinde ve yücelmesinde temel nnn 
unsur insandır. [r^ 

Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, Dr 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve {Qp 
hürriyetlere sahiptir. 

İnsan Hakları Evrensel Beyanna-, 
mesi'nde ifadesini bulan bu hak ve hür-' 
riyetlerin sağlanması ve teminat altına 
alınması için hukuka bağlı ve hukukun 
üstünlüğünü esas alan devlet nizamını 
temel şart görürüz. 



DEMOKRASİ VE 
DEMOKRATİK DÜZEN 

a^T\ Millete e n 'y' hizmet verebilmesi, 
Wü devlet idaresinde milletin en iyi şekilde 
(Sg^ temsil edilebilmesi ancak demokratik 
" düzen ile mümkün olabilir. 

Demokratik düzen insan hak ve 
hürriyetlerine saygının en yüksek oldu
ğu, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi 
şekilde korunduğu rejimdir. 

Temel vasıfları adalet ve hukukun 
üstünlüğü olan demokratik düzen, in-

(bd) san şeref ve haysiyetinin, söz, düşün
ce, kanaat, din ve vicdan hürriyetinin en 
güvenilir teminatıdır. 

Millet hakimiyeti, demokratik düze
nin esasıdır. 

Cumhuriyet, devlet ve demokrasi 
anlayışımızı mükemmel oiarak ahenk-



leştiren bir idare şeklidir. Halkın serbest oyu 
ile seçilmiş üyelerden kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, millî iradenin ve millet haki
miyetinin en üst seviyede tecelli ettiği mües
sesedir. 

Cumhurbaşkanlığı, her türlü tartışmanın 
dışında tutulması gereken, demokratik 
siyasî nizam içerisinde tarafsız, devletin ve 
millî birliğin en yüksek seviyede temsil edil
diği bir makam olarak görürüz. 

Siyasi partiler, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır. 

İstikrarlı ve kuvvetli hükümet, devlet ida
resinin müessir bir şekilde yürütülmesinin ilk 
şartıdır. 

Demokratik düzeni, insan hak ve hürri
yetlerini zedelemeye, tahrip etmeye, ortadan 
kaldırmaya yönelik her türlü hareketin kar
şısındayız. 

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



iı'ıEffim 

DİN VE LAİKLİK 
^ > Herkes Anayasamızın teminatı al-

-¡£=1 tında vicdan, dini inanç ve ibadet hürrı-
, f] yetine sahiptir. 

Maddi ve manevi gelişmeyi birlikte 
• t = = sağlamanın zaruretine inanırız. 

^ 3 Yüksek ahlâk sahibi, dengeli bir ne-
sil yetiştirilmesini temınen, devletin ilk 
ve orta öğretim kurumlarında dini eği
tim ve öğretim yapılması için gerekli 
tedbirleri almasını zorunlu görürüz. 



BASIN VE YAYIN 
Söz, düşünce ve kanaat hak ve 

hürriyetlerin kullanılmasında, kamu- 1 = 3 
oyunun sağlıklı bir şekilde teşekkülün-
de, basın ve yayını hür demokratik dü- ^ 
zenin temel vasıtaları arasında telakki 
ederiz. 

Radyo, televizyon, gazete, dergi, mm 
kitap gibi kitle iletişim araçları, haber- ^ 3 
leşme vasıtaları, ilim, kültür ve sanatın 
gelişmesi ve yayılmasında da önemli 
görev ifa ederler. <== 

Devletin murakebinde bulunan ^ £ 
radyo, televizyon ve diğer basın ve ya-
yın vasıtalarının tarafsızlığı esastır. ffig') 



PLANLAMA 
Sosyal ve iktisadî gelişmenin 

ahenkli, süratli, verimli olması, kaynak
ların en iyi şekilde değerlendirilmesi 
için planlamayı önemli görürüz. 

Kaynak ve tasarrufların arttırılması 
ve en iyi şekilde kullanılması, sosyal ve 
iktisadî gelişmenin hızlandırılması, fa
kirliğin kaldırılması, işsizliğin yok edil
mesi, farklılıkların adil ve pratik ölçüler 
içinde giderilmesi, refahın ahenkli ve 
dengeli olarak kitlelere yayılması plan
lamada ana hedefimizdir. 

Partimiz, katı ve dogmatik merkezi 
planlamanın tamamıyla dışında, de
mokratik, kuruluşların ve fertlerin kabi
liyetlerini ve teşebbüs güçlerini kullan
malarına ve geliştirilmelerine imkân ve
ren, düzenleyici, yönlendirici ve denge 
kurucu bir planlama anlayışına sahiptir. 



L J i l N c 1 B Ò L U M 
İKTİSADİ POLİTİKA 





İKTİSADİ POLİTİKANIN ESASLARI 
İktisadi gelişmenin hızlandırılması, ( ^ 

sosyal dengenin iyileştirilmesi, 

Fertlerin kabiliyet ve çalışmalarına n = | ş 
göre gelişme arzularının teşvik edilme- ru-, 
Sİ, n i C 

Gruplar arasındaki gelir dağılımı = 0 
farklılıklarının, pratik ölçüler içinde a- (^) 
zaltılması, 

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkla-u 

rının asgariye indirilmesi, 

Fakirliğin kaldırılarak refahın yay- ^ ? 
gınlaştırılması iktisadî gelişme politi-
kamızın esasını teşkil eder. Wo 

Toplumdaki çeşitli grup menfaatle- [}=ı 
rinin bir bütünün tamamlayıcı unsurları 
olduğuna, bunların ahenkli bir şekilde 
millî menfaatler çerçevesinde birbiriyle 
telif edilebileceğine inanırız. 



Ekonominin tabiî kanunları içinde geliş
mesini sağlamak üzere, ülke menfaatleri 
doğrultusunda müdahale ve tehditlerin as
gariye indirilerek, rekabet şartlarının hakim 
kılındığı serbest pazar ekonomisinin uygu
lanması ekonomik tercihimizdir. 

Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli ve 
ucuz mal ve hizmet sunulmasının en iyi şe
kilde bu sistem içerisinde mümkün olabile
ceğine inanıyoruz. 

Dış borçlanmayı ve dış yatırımları kar
şılıklı menfaatlerin dengelenmesini öngören 
bir anlayış içerisinde faydalı buluruz. 

Bu genel hedeflere erişilebilmesi için ilke
ler şunlardır: 

• Tasarrufların teşviki; tasarrufların ve kay
nakların verimli ve süratli bir şekilde kulla
nımıyla, yatırım ve üretim artışının, istihdam 
imkânlarının geliştirilmesi, 

• Dış ödemeler dengesinin istikrarlı ve sü
rekli çözüme kavuşturulması, ihracatın ar
tırılarak, millî gelir içindeki payının yüksel-

ı 



tilmesi; dış müteahhitlik, taşımacılık, 
• Enflasyonun çok düşük seviyelerde tu
tulması, 
• Fiyat istikrarının sağlanması, İktisadi, 
mali, para ve kredi politikalarında karar 
bütünlüğünün sağlanması ve uygulamanın 
ahenk içinde yürütülmesi. 



İKTİSADİ KALKINMADA 
DEVLETİN ROLÜ 

[}=, İktisadi gelişmenin güvenli ve sürek-
rLpn 'i D ' r şekilde yapılabilmesi için devletin 

n başlıca rolü istikrarın teminidir. Bu mak-
{F~ satla yurt içinde emniyet ve güvenin 
c ^ 3 sağlanması, yurdun savunması, yurt 

dışında memleketin ve vatandaşların 
rQ) haklarının korunması, adaletin en iyi 

şekilde tevzii devletin asli görevidir. 

H^J İktisadi kalkınmada devletin esas 
eS^3 fonksiyonu tanzim edici olması, fertle
ri , rın ve kuruluşların iktisadî münasebet-

lerini düzenleyici, ihtilafların halli, iktisa-
dî istikrarın sağlanmasına matuf sık sık 

^fc) değişmeyen kaideler koyması, engel-
3JLZ! lerin kaldırılarak, verimin yükseltilme
s i sidir. 

Devletin tanzim edici ve yönlendirici 



fonksiyonu genel seviyede olmalı, detaylara 
müdahale edilmemelidir, iktisadi kalkınmada 
devletin doğrudan yürüteceği faaliyetler ge
nel olarak bütün millete hizmet veren, esas 
itibariyle altyapı mahiyetindeki işlerin yapıl
masıdır. 

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek 
orman, su, maden, enerji gibi sahalar devle
tin varlığı olarak düşünülmelidir. Bahis konu
su tabiî kaynakların mülkiyeti devlet tasar
rufunda olmakla beraber, geliştirme ve işlet
me hakları devletin koyacağı esaslar içinde 
fertlere veya fertlerin bir arada kuracağı 
teşebbüslere bırakılabilir. 

Devlet, sanayi ve ticarete ana prensip o-
larak girmemelidir, istisnai olarak geri kal
mış bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de 
kısa zamanda millete devredilmelidir. 

Sanayi ve ticarette devletin esas rolü tan
zim ve teşvik edici olmasıdır, iktisadi faali
yetlerde devlet vatandaşın rakibi değil, aksi
ne ona hizmet eden, gelişmesini kolaylaş
tıran bir yardımcıdır. 



İKTİSADİ KALKINMADA 
FERTLERİN ROLÜ 

[ r = Sanayi, tarım ve ticarette mal ve 
(2g hizmet üretiminin en süratli ve verimli 
[Uy] şekilde yapılabilmesi, fertlerin kabiliyet-
njT lerini ve teşebbüs güçlerini iktisadî ge-
*—=3 üşmenin temel unsuru sayan bir sistem 
[UU] içinde mümkün olabilir. 

^ 3 Hür teşebbüsü meydana getiren 
p ferdi işletmeler, kooperatif ve şirketler 
Ir^ sistemin temel uygulama araçlarıdır. 

m 



TASARRUFLAR 

Özel tasarrufun teşviki ve tasar- rgp 
rufların en verimli yatırım alanlarına ^ 
yönlendirilmesi iktisadî politikamızın te-
melesaslarındandır. g=J\ 

Kredilerin aşırı teminata dayanan 
bir sistem içinde dağıtımından ziyade ^ ) 
verimi yüksek projelere tahsis edilmesi, 
kaynakların en iyi şekilde değerlen- ^ = 
dirilmesi bakımından büyük önem taşır. (OL 

Mali piyasa ve sermaye piyasası- c ^ 
nın geliştirilmesi için modern ve bünye- Qffy 
mize uygun sistem ve vasıtaların tatbi- ^ > 
kini faydalı görmekteyiz. ^ 



VERGİLER 

(QP Devletin genel iktisadî politikası ile 
n n n vergileme arasında doğrudan bir ilişki 
lytü vardır. 

Devletin gayri iktisadî ve zarar eden 
(?T^ yatırımlara girmemesi, iktisadî geliş-

mede fertlerin teşebbüs gücünün esas 
IOL . alınması, devletin tanzim ve teşvik edici 
[ÜU] bir rol oynamasından dolayı devletin 
^ 2 masrafları nispî olarak azalacaktır. 

Böylece aşırı vergileme ihtiyacı 
ortadan kalkacağı gibi vatandaşa daha 
müessir ve faydalı hizmetler vermek 
mümkün olacaktır. 

Vergilemenin ana prensipleri şun
lardır: 

• Vergiler sayıca az, basit, kolay an-
laşılır olmalıdır. 



• Vergiler adil, genellikle herkesin kolay
lıkla verebileceği nispette tutulmalıdır. 
• Vergileme kurumlaşmayı ve yatırımları 
teşvik etmelidir. 

• Vergileme israfı önlemelidir. 



ALT YAPI YATIRIMLARI 

J^P Enerji, kara ve demir yolu, liman, 
M=> yurtiçi ve yurtdışı haberleşme; kara, 

hava, deniz ulaştırması gibi temel alt-
^ z , yapı yatırımlarını devletin asli görevleri 
jj \ arasında telakki ederiz. 

,—0 İktisadi ve sosyal kalkınmanın 
^ ? başlıca unsuru gördüğümüz bu yatı-
^ rımların süratle gerçekleşmesini 

sağlamak hedefimizdir. 

Kendini iktisadî olarak geri ödeme 
gücüne sahip projelerin devletin koya
cağı esaslar çerçevesinde halkın iştira
kiyle yapılmasının teşvik edilmesini 
faydalı buluruz. 



Madde: 15 

KOY VE TARIM 

Köylü memleketimizin efendisidir, 
Tarım hizmetleri zahmetli ve fedakârlık [ = 
isteyen işler olduğu kadar; tarım ürünle- rgp 
ri de iktisadî gelişme seviyesi ne kadar 
olursa olsun toplumun zaruri ihtiyaç 
maddeleridir. [r^ 

Köylümüz sosyal yapımızın ana is- yj] 
tikrar unsurudur. 

Tarım üretimi ise iktisadî gelişme
nin, özellikle sanayi sektörünün başlıca ^=> 
kaynağıdır. 

Türkiye su, toprak ve iklim şartları 
itibariyle mevcut üretime göre çok daha f = ^ s 

fazla üretimin yapılabileceği bir potan
siyele sahiptir. 

Halen nüfusumuzun yarısı tarımla 
iştigal etmektedir. Millî gelirin dağılışı 
bakımından şehirlerde ve köylerde ya-



şayanlar arasında büyük fark görülmektedir. 
Başta tarımın mekanizasyonu olmak 

üzere, muhtelif sebeplerle köyden şehire 
göçün önümüzdeki yıllar boyunca devam 
edeceği muhakkaktır. 

Bu bakımdan tarım sektöründe hızlı bir 
gelişmenin sağlanabilmesi için ilkeler 
aşağıda belirtilmiştir: 

• Başta yol, su elektrik olmak üzere, köy ve 
şehir arasındaki altyapı ve medeni imkân 
farklılıkları giderilmelidir. 

• Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri 
üretim pazarlama zinciri içinde bir bütün 
olarak ele alınmalıdır. 

• Ormanlarımızda modern işletmecilik e-
sasları uygulanması, orman ile orman köy
lüsü arasındaki iktisadî ilişkileri güçlen
direcek tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

• Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve 
diğer ürünler sanayi ile su ürünlerinin her 
yönüyle geliştirilmesi zorunludur. 



• Tohumculuğun geliştirilmesi için gerekli 
bütün tedbirler ve teşvikler alınmalıdır. 

• Gübre, tarım alet ve makinaları sanayi ve 
tarımsal ilaçlar konusunda yatırımlar teşvik 
edilmelidir. 

• Yer altı ve yerüstü sulama faaliyetleri hız
landırılmalıdır. 

• Tarım ürünlerinde kalite ıslahı, standar-
dizasyon ve ambalajlama konularına büyük 
önem verilmelidir. 

• Üretimin verimli bir şekilde yapılabilmesi 
için krediler yeterli seviyeye getirilmeli, 

• Teminat sistemi makul esaslara bağ
lanmalı ve kolaylaştırılmalı; 

• Tarım ürünlerinin en iyi şekilde değer
lendirilmesi için kredi ve pazarlama desteği 
sağlanmalıdır. 

• Tarımda teknolojik gelişmenin ve iktisadî 
verimliliğin dikkate alınarak, çiftçi ailesi geli
rinin aile başına ortalama millî gelir sevi
yesine yükseltilmesini öngören bir tarım re-



formunun yapılmasını faydalı buluyoruz. 
• Tarımsal araştırma ve yayım hizmet
lerine ağırlık verilmelidir. 

Tabiî şartlar ve afetler dolayısıyla çiftçinin 
uğradığı zararların telafi edilmesini zorunlu 
görüyoruz. 



SANAYİ 
Sanayi en hızlı gelişme potansiye

line sahip olan sektördür. Sanayileşme 
politikamızın esasını, genel kaide ola
rak devletin doğrudan sanayi teşeb
büslerine girmemesi bunu millete bı
rakması teşkil eder. Devlet sanayileş
mede teşvik ve tanzim edici bir rol 
oynamalıdır. 

Sanayileşme politikamızın hedefi 
modern ve gelişmiş ülkelerin sanayi
leşme seviyesine erişmektir. 

• Sanayinin bütün yurda pratik ve 
gerçek ölçülerde yayılması için devletin 
altyapı ve hizmet yatırımlarını yapması, 

• Sanayi tesislerinin düşük maliyette 
ve düzenli olması için organize sanayi 
bölgelerine önem verilmesi, 

• Yatırımların ve ihracatın teşvik edil
mesi, 



• Sanayideki aşın gümrük korumalarının 
makul seviyelere getirilmesi, 

• Teknoloji ve mühendislik bilgisinin mem
lekete kolay akışının temini, 

• Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin zaman 
içerisinde millete devredilmesi, 

• Sanayide devlet tekelleri dahil, tekellerin 
kaldırılması, 

• Enerji ve maden konularında gelişmenin 
hızlanması için fertlere ve fertlerin meydana 
getireceği kuruluşlara devletin tespit edeceği 
esaslar dahilinde yatırım ve işletme hakkı 
verilmesi, 

• Dış yatırımların teşviki için karşılıklı men
faatleri dengeleyen istikrarlı bir ortamın tesis 
edilmesi. 



HİZMETLER 
Gelişmiş veya gelişmekte olan ül

kelerde millî gelirin yarısı veya yarısın
dan fazlası hizmet sektöründe teşekkül 
eder. Sosyal gelişmenin, tarımın ve sa
nayinin gelişmesi hizmet sektörüyle 
doğrudan ilgilidir. İstihdamın en yoğun 
olduğu sektördür. 

Ülke ekonomisinin dışa açılmasın
da, dış ödemeler dengesinin tesisinde, [f5^] 
ihracat ve dış pazarlama ile birlikte dış ° £ E ^ 
müteahhitlik hizmetleri öncelik taşı- cüb 
maktadır. 

İç ve dış ticaret, turizm, müteahhitlik, 
taşımacılık ve transit taşıma hizmet
lerinin kolaylaştırılmasını ve geliştiril
mesini sağlayacak tedbir ve teşviklerin 
alınmasını zorunlu görüyoruz. 

m 

m 



ESNAF VE SANATKAR 

mu 

nn İktisadi ve sosyal bünyemizde, hiz-
met, üretim ve istikrar unsuru olarak es-

^SJa naf ve sanatkarın önemli bir yeri vardır. 
Esnaf ve sanatkarlar emek ve serma-

Qfj=^ yenin birleştiği, teşebbüs gücünün ge
lişmesi için tabiî şartların mevcut oldu
ğu meslekler topluluğudur. 

İktisadi ve sosyal yapımızın temel 
unsurlarından saydığımız esnaf ve sa
natkarların kredi ve pazarlama imkân
larının, sanayi ilişkilerinin iyileştirilmesi; 
eğitim, bilgi ve teknik yardım yönünden 
güçlendirilmeleri, küçük sanayi sitele
rinin geliştirilmesi, mesleki dayanış
mayı teşvik edici tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 



Ü Ç Ü N C Ü " B Ö L Ü M 

SOSYAL POLİTİKA 



« 



SOSYAL POLİTİKANIN 
ESASLARI 
Kalkınmada asıl hedef sosyal geliş- ^ 

menin sağlanmasıdır. 

Sosyal gelişmenin sürekliliği ve ge-, 
rekli kaynakların artan bir şekilde temi
ni, iktisadî gelişme ile yakından ilgilidir.' 
Bu itibarla sosyal ve iktisadî gelişme 
arasındaki ahengin ve dengenin korun
ması önemlidir. 

Hedef olarak sosyal adaletin, fırsat 
eşitliğinin sağlanması, refahın yaygın
laştırılması sosyal politikamızın temel 
unsurlarını meydana getirir. 



SOSYAL KALKINMADA 
DEVLETİN ROLÜ 
İstihdam, eğitim ve öğretim, sağlık, 

konut, şehirleşme ile ilgili hizmet ve faa
liyetlerin tanzim, teşvik ve yönlendiril
mesini sosyal kalkınmada devletin tabiî 
görevleri arasında sayarız. 

Çiftçi, küçük esnaf ve sanatkar, işçi, 
f] memur, emekli, dul ve yetimler ile kim-
- sesizlerin sosyal güvenliğe kavuştu

rulmaları, 

Eğitim ve öğretimde fırsat ve imkân 
[] eşitliğinin sağlanması, 

r^jf Bütün vatandaşlarımızın sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaları sosyal 
güvenlik anlayışımızın esaslarını teşkil 

W eder. 

(O) Devletimizin sosyal güvenlik ve 
(2̂ 2) sosyal yardım politikası ve uygulama 

IS I 

ı 



esasları ölçülü, çalışmamayı teşvik edici de
ğil, muhtaçların korunmalarına gelişmeleri
ne, yararlı hale gelmelerine yönelik olmalıdır. 

Devlet gönüllü sosyal dayanışmayı; 
bilhassa geleneksel sosyal dayanışma esas
larını ve kuruluşlarını, toplumumuzun temeli
ni teşkil eden aile sistemi içindeki sevgi, 
şefkat ve saygıdan kaynaklanan tabiî sosyal 
dayanışmayı idame ve teşvik edecek 
tedbirleri almalıdır. 



Madde: 21 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
Geleceğimizin teminatı olan çocuk

larımızın ve gençlerimizin modern ve 
ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve in
kılaplarına bağlı, millî ve ahlâki değer-

ştfJFft lerimizi benimsemiş, bilgili, ilmi düşün-
Js-jj ceye sahip, herkese karşı sevgi ve mü-ELQ=U samaha besleyen, medeni birer insan 

olarak yetişmelerini millî eğitimin esası 
sayarız. 

Eğitim ve öğretim ferdin ve toplumun 
maddi ve manevi kalkınmasında millî 
ve ahlâki değerlerin korunmasında ve 
gelişmesinde, kültür, sanat ve mede
niyetin gelişmesinde ve geleceğe akta
rılmasında, ilmin ve ilmi düşüncenin ka
zanılmasında temel rolü oynar. 

Genel olarak fertlerin ve milletlerin 
sosyal ve iktisadî seviyeleri eğitim ile 
doğrudan doğruya ilgilidir. 



Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağ
lanması esastır. 

Eğitim ve öğretim devletin başlıca gö
revleri arasındadır. Ancak devletin koyacağı 
kaideler içerisinde fertlerin ve özel kuru
luşların da eğitim öğretim hizmetleri yapa
bilmeleri sağlanmalıdır. 

Herkesin yapmakla zorunlu olduğu ilköğ
retim dışında, sayı, çeşit ve vasıf itibariyle 
eğitim ve öğretim hizmetleriyle memleketin 
iktisadî ve sosyal hedefleri arasında irtibat 
kurulması elzemdir. 

Yüksek öğretim kuruluşlarımızda müspet 
ilimler, sosyal ve manevi ilimler ile birlikte 
teorik ve uygulamalı araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine önem verilmesini; bu kuruluş
larımızın sınai, iktisadî, sosyal ve diğer ko
nularda pratik araştırma ve geliştirmeye yö
nelmelerini teşvik için gerekli tedbirlerin alın
masını faydalı görürüz. 

Orta öğretim seviyesinde teknik eğitim ve 
mesleki okulların geliştirilmesi zorunludur. 



Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde kı
sa sürede verimi artıracak teorik ve uygula
malı kurslar ile yaygın eğitim faaliyetlerine 
önem verilmelidir. 

Halk eğitimine süreklilik kazandırmak için 
okul dışı eğitim ve kültür faaliyetlerinin geliş
tirilmesine, radyo ve televizyondan müessir 
bir şekilde faydalanılması gerektiğine ina
nıyoruz. 



AİLE 

Aile milletimizin temelidir. yj] 
Toplum hayatının ahenkli ve sağ- ,__J] 

lam bir şekilde devam ettirilmesinde, D C = = 
gençlerimizin yetiştirilmesinde, ahlâkın ^ 
ve millî ve manevi değerlerin korun
masında; aile yapımızın tabiî sorum
luluk hiyerarşisinin yeniden tarifi ve 
tespiti gerekmektedir. 

Vatandaş işlerinin doğrudan yerin
de çözülmesini teminen mahalli teşki
latların yetki ve sorumlulukları artırıl
malıdır. 



ÇALIŞMA HAYATI 
Çatışma hayatının adil, istikrarlı bir 

sistem içinde yürütülmesi toplumun 
^ sosyal ve iktisadî gelişmesinin ölçüsü 

^ 3 ve teminatıdır. 

Millî ekonomimiz yönünden verimlili
ği ve çalışmayı teşvik edici esasların 
uygulanması gerekmektedir. 

İşçi ve işverenin aynı gaye için çalış
ı p ması, karşılıklı hak ve görevlerin adil e-

saslara bağlanması, mücadele ve kav-
Wir ga yerine meseleleri görüşerek anlaş-

n ma yolunun tercih edilmesi hedef olma
lı lıdır. Bu hedef istikametinde gayret gös-

terildiği takdirde, vatanperver ve sağ-
duyulu işçi ve işverenimizin iş barışının 
tesisi ve idamesinde ve dolayısıyla 
sosyal ve iktisadî gelişmemizde en 
doğru yolu seçmiş olacaklarına inanı
yoruz. 



Sendika kurma, toplu sözleşme, grev ve 
lokavt haklan hür demokrat nizamda çalışma 
hayatını düzenleyen temel unsurlardır. 

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

İşçilerimizin mesleki ve teknik yönden 
gelişmeleri ve vasıflı işçi yetiştirilmesi bakı
mından işbaşında eğitim, kurs ve seminerler 
düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin her çeşit hak 
ve menfaatlerinin korunmasını önemli bir 
görev telakki ederiz. 



İSTİHDAM 
Mevcut işsizliğin azaltılması yanın

da, artan nüfusumuza istihdam imkân
larının sağlanması için sürekli ve yük
sek kalkınma hızının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Teknolojik gelişme ve iktisadî verim
lilik açısından tarım sektörünün istih
dam gücü nispi olarak zayıflamaktadır. 
İlave istihdam imkânları ancak hizmet
ler ve sanayi sektörlerinde mümkün 
olabilecektir. 

Bu bakımdan tasarrufların arttırıl
ması, imkânlarımızın en iyi şekilde kul
lanılarak kaynak yaratıcı verimli yatı
rımlara yönlendirilmesi zorunludur. 

Orta ve yüksek öğretimin sosyal ve 
iktisadî hedeflerin gerektirdiği insan gü
cü planlanmasına göre düzenlenmesi 
şarttır. 



SAĞLIK 
Vatandaşlarımızın bedeni ve ruhi 

sağlığının korunması için gerekli ted- J = | 
birleri almak veya alınmasını temin et- ^ J ] 
mek devletin asli görevleri arasındadır. 

Sağlık hizmetleri, sosyal güvenliğin 
başlıca unsurlarından biridir. 

Sağlık hizmetleri, vasıflı, güvenilir, 
kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve 
yurda dengeli bir şekilde yayılı olma
lıdır. 

Sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak 
ele alınması zorunludur. 

Toplum sağlığını tehdit eden hasta
lıklarla mücadele edilmesi, gıda mad
delerinde kalite kontrolüne ve çevre 
şartlarının iyileştirilmesine önem 
verilmesi gerekmektedir. 

Hastane ve sağlık ocaklarının sayı-



sı artırılmalı, modern alet, makine ve araçlar 
ile teçhiz edilmeleri sağlanmalı, ilaç sana
yinin geliştirilmesi için gerekli tedbirler alın
malıdır. 

Devletin yapacağı hizmet ve faaliyetlere 
ilaveten, özel sağlık müesseselerinin kurul
masını teşvik için tedbirler alınmasını faydalı 
görürüz. 



GENÇLİK 
Gençliğimizi bilgili, vatan ve milletin 

birlik ve bütünlüğünü, müdrik, örf ve n ^ £ ^ 
ananelerimize saygılı, herkese karşı , f| 
sevgi, saygı ve müsamaha besleyen (P^ 
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, me-
deni bir insan olarak yetiştirmeliyiz. 

Gençlerimizin ruh, fikir ve beden 
yönünden mükemmel şekilde geliş
meleri sağlamak hedefimizdir. 

Bu maksatla normal eğitim ve öğre
time ilaveten, okul içinde ve okul dışın
da, fikir, kültür ve sanat, spor ve folklor 
faaliyetlerinin yapılmasını sağlayacak 
tedbirler büyük önemi haizdir. 

Bütün okullarda başlıca spor faa
liyetlerinin yapılmasına imkân verecek 
modern tesislerin kurulması öncelik ta
şımaktadır. 



Orta ve yüksek öğrenim gençliğinin mes
lek hayatına intibaklarının kolaylaştırılması 
ve başarılarının artırılması için önceden 
çalışma ve tatbikat imkânlarına kavuştu
rulmaları önemlidir. 

Burs ve yurt şartlarının iyileştirilmesi, 
gençliğin tatil zamanlarını en faydalı şekilde 
değerlendirmelerini sağlayıcı imkân ve faa
liyetlerin desteklenmesi gerektiğine inanırız. 



KÜLTÜR VE SANAT 
Kültür ve sanat, milletlerin gelişme- JC^J 

sinde başta gelen bir değerler manzu-
mesidir. 

Kültür ve sanat, millî değerlerin ko- < ^ 
runmasında ve gelişmesinde olduğu ffjfy 
kadar, milletlerarası ilişkilerde yakın- o 
laşma ve dayanışmanın temel unsu- |Qğ 
rudur. _c=^ 

Milletimizin sosyal ve kültürel haya
tında önemli rolü edebiyat, musiki, re- ^ j j 
sim, folklor, sinema ve tiyatronun geliş- c = i i 

tirilmesi kültür ve sanat anlayışımızın 
ana hedefidir. 

Eski yapı ve eserlerin korunmasını, 
yaşatılmasını tarihi ve kültürel mirası
mıza saygının tabiî bir ifadesi olarak 
görüyoruz. 

Kütüphanelerin zenginleştirilmesi, 



modern imkân ve araçlarla teçhiz edilmesi, 
yurt sathına yayılması, okuma şevk ve alış
kanlığının teşvik edilmesi zorunludur. 

Türkçemizin yapısını ve güzelliğini zede
leyecek gayretlere izin verilmemeli, ana dili
mizin tabiî seyir içerisinde gelişmesi sağ
lanmalıdır. 



ŞEHİRLEŞME 
Şehirler toplumun aynasıdır. Bir ül- [LfLfJ 

kenin gelişmişlik seviyesi şehirlerin dü- r^= 
zenli ve planlı oluşu ile ölçülür. r İ § 

Türk insanını gelişmişliğin zirve- &Şf* 
sinde görmek isteyen partimiz, şehirle- [mJ] 
rimizin ve şehirlilerimizin meselesine I) 
büyük bir önem vermenin zaruretine -
inanmaktadır. 

İktisadi ve sosyal yapımızdaki geliş
meler ve nüfus artışı sebebiyle, köyden y n 
şehire akımın devam edeceği muhak
kaktır. Ancak, şehirleşme politikamız, 
büyük şehirlerimizi daha da büyütmek 
değil, yurt sathına dengeli bir şekilde 
yayılmış, kendi kendine yeterli, orta 
büyüklükteki şehirlerimizi geliştirmek 
hedefini esas alacaktır. 

imar planlarının kısa sürede ta
mamlanması ve bunların müessir ve di-



siplinli bir şekilde uygulanmasını sağlayan 
bir sistemin kurulması zorunludur. 

Altyapı, belediye, asayiş ve güvenlik hiz
metleri ile birlikte sosyal hizmetler, şehirleş
me hızına paralel olarak süratle büyüyen ve 
bu yüzden süratle ve verimli şekilde hizmet 
verebilmeleri için sorumluluklarına uygun 
imkân ve kaynakların sağlanması gereklidir. 



KONUT 
Ailede huzur ve mutluluğun ilk şartı { j=ı 

sıcak bir yuvadır. C = N 

Toplumun hangi kesiminden olursa 
olsun, evinde huzuru olmayan bir insa
nın işinde verimli ve başarılı olması 
mümkün değildir. Refahın yaygınlaş
ması, sosyal adalet ve sosyal güvenli
ğin temininde de konutun önemi büyük
tür. 

Düzenli ve ekonomik şehirleşmenin 
rasyonel araçlarından biri toplu konut
tur. 

İktisadi sistemin her çeşit imkân ve 
kaynakları konut yapımı için seferber 
edilmelidir. 





KAMU İ D A R E S İ 





KAMU İDARESİNİN ESASLARI 
Kamu idaresinin müessiriyetini ar

tırmak maksadıyla bugüne kadar yapı
lan çalışmalarda meselenin gerçek se
beplerine inilmediği için başarılı oluna
mamıştır. 

Vatandaşa sunulacak hizmetlerin 
etkili ve verimli olması kamu idaresinin 
süratle karar alabilmesine, basit ve for
maliteden uzak bir şekilde çalışmasına 
bağlıdır. 

Bunun esasını devletin memuruna, 
memurun vatandaşa itimadı teşkil eder. 
İtimat esas, şüphe istisnai olmalıdır. 

Yetki ve sorumluluğun kamu hizme
tinin gereklerine uygun olması şarttır. 

Değişik birimler tarafından aynı 
maksada dönük olarak yürütülen 
hizmetlerin bir araya toplanması, yetki 



ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak 
teşkilatlanmada sadeleşmeye gidilmesi, 
Bakanlık ve her seviyede teşkilat sayısının 
asgariye indirilmesi zorunludur. 

Buna mukabil kararların ve hizmetlerin 
aksamasına ve tıkanmasına sebep olan aşırı 
merkeziyetçi birimlerde ise yetki ve sorum
luluk hiyerarşisinin yeniden tarifi ve tespiti 
gerekmektedir. 

Vatandaş işlerinin doğrudan yerinde çö
zülebilmesini teminen mahalli teşkilatların 
yetki ve sorumlulukları arttırılmalıdır. 

Ana hatlarıyla belirtilen bu tespitler ve 
hedefler, kanunların, mevzuatın ve teşkilat
lanmanın bir bütün olarak dikkate alındığı, 
rasyonel bir idari reformun yapılmasını ge
rektirmektedir. 

Takip edeceğimiz iktisadî politikaya pa
ralel olarak kamu sektöründe çalışanların 
sayısının arttırılması yerine, memurların da
ha seçkin olmaları ve tatminkâr ücret alma
ları sağlanacaktır. 



Böylece millî ekonomide kayıplara sebep 
olduğu kadar, vatandaşlarımız için eziyet 
teşkil eden bürokratik formalitelerin de ken
diliğinden asgariye indirilmesi veya ortadan 
kaldırılması temin edilmiş olacaktır. 



MİLLİ SAVUNMA 
Jeopolitik şartlar dolayısıyla, Türki-

yemizin her hal ve şart altında savun
masının yapılabilmesi ve barışın sü
rekliliğini temin edebilmesi için, millî ve 
tarihi geleneğimiz olan disiplinli ve kuv
vetli bir ordunun varlığı esastır. 

Ordumuzun en mükemmel şekilde 
eğitilmesi, modern silah, araç ve ge
reçlerle teçhiz edilmesi ve güçlendi
rilmesi maksadıyla gerekli imkânların 
sağlanmasını zorunlu görürüz. 

Silahlı Kuvvetler mensuplarının ha
zarda ve seferde görevlerini güvenli ve 
başarılı bir şekilde yerine getirebil
meleri için ücret ve sosyal imkânlarının 
tatminkâr seviyede olması tabiîdir. 



EMNİYET VE ASAYİŞ 
Can ve mal güvenliğinin, emniyet ve or?\ 

asayişinin sağlanması vatandaşları- ^Lij 
mızın huzur ve güven içinde yaşama-
larının esasını teşkil eder. ^ 

Vatandaşlarımız arasında dostluk, ojfy 
kardeşlik ve dayanışma duygularının 
geliştirilmesinin, huzur ve güven orta- ^ 
minin tesis edilmesinde başlıca unsur 
olduğuna inanıyoruz. 

Yakın geçmişte cereyan eden olay
lar, vatanın ve milletin bölünmez bütün
lüğünün her şeyin üstünde olduğunu, 
hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın orta
ya koymuştur. 

Anarşi, terör, bölücülük ve aşırı ce
reyanlarla sürekli ve müessir bir şekilde 
mücadele edilmesi şarttır. 



Emniyet ve asayiş hizmetlerinin ba
şarıyla yürütülmesi için emniyet ve 
asayiş teşkilatının modern imkân ve va
sıtalarla donatılması zorunludur. 

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



DEVLET MEMURLARI 
Devlet memurlarını, memleketimiz 

ve milletimiz için genel mahiyetteki iş- ^ 
lerin yürütülmesinde olduğu kadar, dev- =̂Üa 
let ile vatandaş arasındaki ilişkilerin ,—0 

Memur devletin devamlılığını, itiba
rını temsil eder. Bu bakımdan terfi, taltif ( = 
ve ücret sisteminin çalışmayı ve başa- r^3, 
rıyı teşvik edecek şekilde yönlendiril- [UU] 
mesi şarttır. r^? 

Devlet memurlarını, yetki ve sorum
luluklarına paralel olarak, görevlerini 
güven içinde ifa edebilmeleri için ücret 
ve sosyal imkânlarının yeterli seviyeye 
getirilmesi; mesleki ve idari yönden ge
lişmelerini sağlamak üzere bilgi, görgü, 
lisan gibi imkânların artırılması büyük 
önem taşımaktadır. 

tanziminde temel unsur görürüz. 



Bilhassa gen kalmış bölgelerimizdeki 
devlet hizmetlerinin arzu edilen seviyeye 
yükseltilebilmesi, burada çalışan memurları
mızın ücret ve sosyal imkânlarının iyileştiril
mesiyle yakından ilgilidir. 

Memleketimize uzun yıllar hizmet etmiş 
emekli memurlar ile ilgili sosyal ve iktisadî 
tedbirlerin sürekli değişen hayat şartlarını 
dikkate alacak şekilde düzenlenmesi gerek
tiğine kaniyiz. 



MAHALLİ İDARELER 
Mahalli idareler, il, belediye ve köy-

lerimizin müşterek mahalli ihtiyaçla- L-ia 
rının sağlanmasında ana kuruluşlardır. (ULu 

Kamu idaresinde merkeziyetçiliğin <=j] 
azaltılmasını; bilhassa hizmetlerin mü- [ULü 
essir, süratli ve verimli bir şekilde yapı- (fîP 
labilmesi için mahalli idarelerin yetkiler ^ 
ve imkânlar yönünden güçlendirilme-
sini zorunlu görüyoruz. (S) 





B E Ş İ N C İ B O L U M 

D I Ş P O L İ T İ K A 
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C<3[ 

DIŞ POLİTİKANIN ESASLARI 
Dış politikamızın esası bölgemizde 

ve dünyada barışın sürekliliğini temin 
etmektir. 

Devletin devamlılığı dış politika fel- [ ¡ = 3 
sefemizin temelini teşkil eder. D C = J 

Siyasi mücadelede hassasiyet gös-
terilmesi zorunlu bulunan hususların (Q) 
dış politikada bulunduğuna inanırız. (g^ 

Yurt savunmasının ve iktisadî geliş-
memizin kuvvetlendirilmesi dış politi- ^/feP 
kamızın ana hedefleridir. | | | 

Türkiye siyasî, askeri ve iktisadî iş
birliği yönünden mensubu bulunduğu 
Batı dünyası ile ilişkilerinde, savunma 
ihtiyaçları yanında iktisadî gelişme ve 
kalkınmasını hızlandıracak ve men
faatleri dengeleyecek daha aktif bir rol 
oynamalıdır. 



Başta yurdumuzun güvenliği olmak üze
re, kuvvetli bir savunma gücüne sahip olma
mız zorunludur. Bunun ilk şartı; iktisaden 
güçlü olmaktır. 
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