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D E M O K R A T PARTİ P R O G R A M İ 
U M U M Î P R E N S İ P L E R 

MADDE 1 — Siyasî hayatımızın, birbirine kar
şılıklı saygı gösteren partilerle içlaress lüzumuna 
inanan Demokrat Parti, Türkiye Cumhuriyetinde 
demokrasinin geniş ve ileri bir anlayışla gerçek
leşmesine ve umumî siyasetin demokratik bir g ö 
rüş ve zihniyetle yürütülmesine hizmet maksadile 
kurulmuştur. 

MADDE 2 — Partimiz demokrasi esaslarına en 
liygun devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna kanidir. 

MADDE 3 — Partimiz, demokrasiyi, millî men-
faata ve insanlık haysiyetine en uygun bir prensip 
olarak tanır ve Türk milletinin siyasî olgunluğuna 
inanır. 

MADDE 4 — Geniş ve ileri manasile demok
rasi, bütün millet faaliyetlerine millî iradeyi ve 
halkın menfaatini hâkim kılmak, yurddaşın ferdî 
ve içtimaî bütün hak ve hürriyetlerine sahip olma
sını gerçekleştirmek, yuırddaşlar arasında hukuk 
eşitliğini, menfaatlerde ahengi sağlamaktır. 

NADDE 5 — Aile ve mülkiye esaslarına daya
nan Türk Cemiyetinde, içtimaî adalet ve insanî 
tesanüt prensiplerinin millî vicdanda kökleşmesi 
ve tatbikatta geniş yer bulması için çalışmayı' va-
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zife biliriz. İnsanlık haysiyetinin korunması için 
çalışmak isteyen her işsiz yurddaşa iş bulunmasını, 
ihtiyarlık, hastalık ve sakatlık gibi hallerde yurd-
daşların yardım görmelerini demokrat bir cemiye
tin başlıca hedefleririden sayarız. 

MADDE 6 — İçtim*!* iş böiümünüri ! tabii neti
cesi olarak çiftçilik, işçilik, tüccarlık, sanayicilik, 
avukatlık ve memurluk gibi, yurddaşların teşkil et
tikleri iş ve çalışma zümrelerinin karşılıklı müna
sebet ve menfaatlerinin umumî menfaat çerçevesi 
içinde içtimaî adalet ve insanî tesanüt prensipfeı 
rine uygun olarak ahenkleştirilmesi lüzumuna ve 
imkânına inanıyoruz. 

3 MADDE 7 — Umumî hayata her bakımından 
muvazeneli ve ahenkli bir gelişmenin sağlanması 
için, yalnız siyasî partiler kurulmasını, yani sadece 
Siyasî sahada teşkilâtlanmış olmâ^i kâfi görmü
yoruz; milletimizin iktisadî ve içtinıâî sahalarda da 
suretle teşkilâtlanması ve daha Şuurlu bir birlik 
tecellisi için işçilerin, çiftçilerin, tüccar ve sanayi-1 

çilerin, serbest meslekler tmens^plann!*n,memt^r ve 
muallimlerin, yüksek ö2retîm. v1tale|^e^in^:m^l^h 
içtimaî ve iktisadî maksatlarla.: cemiyetler,; kooperi 
çatifler ve sendikalar kurmalarını gerekli bujuyoru^ 

ıh)MADDE 8 —- PartimizV tinsanlik hays%&titte W 
bu haysiyetin ancak {nm$ikiktid' hakkrinift ite'mS» 
n ^ r # ^ d a buLupmasile ̂ af,un^ecjeğ^ner4mWW v e 

mm devlet me^iu^rçda îB^nsibe aj^OT hm 
kümler: bulunm^oıasMia dikkat ^ ı n ^ ğ i b a ş ^ ç ^ ) ^ ^ ^ 



fâal sayar, 

MADDE 9 — Millî iradenin tam tecellisi, seçim
lerin her türlü müdahaleden ve serbest olarak gizli 
rey ile yapılmasına ve siyasî partilerin eşit hak
lara sahip bulunmalarına bağlıdır. Seçimlerin ser
bestliğini bozacak hareketleri, millî hakimiyete 
karşı işlenmiş bir suç addederiz. 

MADDE 10 — Millet Vekilliği seçimlerinin tek 
-dereceli olmasını, seçim kanunumuzda, bu esası ve 
yurddaşın seçme ve seçilme haklarını daha geniş 
emniyet altına almak maksadile, değişiklikler ya
pılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

MADDE 11 — Devlet memurlarının, seçimlere 
iştirak dışında, hiç bir siyasî faaliyette bülunma-
rriaları ve siyasî partilere girmemeleri lüzumuna 
kaniiz. Yalnız yüksek öğretim mensupları meslek
lerinin mahiyeti itibarile bundan ' müstesnadırlar. 

MADDfe 12 — Memleketimizin istiklâlini veya 
toprak bütünlüğünü bozmayı, yurddaş ana hakla
rını kayıtlamayı gaye edinen, veya memleket dı
şındaki siyasî teşekküllere bağlı olan siyasî cemi
yet ve partilerin kantin dışı sayılmasını isteriz. 

MADDE 13 — Yurddarşjar; arasında müşterek; 
ibir tarihin yarattığı kültür ve ülkü birliğine vç her« 
türlü ayırıcı temayülleri reddeden bir milliyetçilik 
telakkisine bağlıyız. , . 



haklarına sahip tanır. Kanunî vazifelerini yerine 
g-etiren her ferde iyi bir yurddaş gözüyle bakarız». 
Bu ana görüşlerin tatbikatta da yer bulmasına dik
katle çalışacağız Eğitim ve öğretim müesseseleri
mizi böyle bir milliyetçilik idealinin tahakkukunda 
vazifeli saymaktayız. 

MADDE 14 — Partimiz, lâyikliği, devletin din 
ile hiç bir ilgisi bulunmaması ve hiç bir din düşün
cesinin kanunların tanzim ve tatbikinde müessir 
olmaması manasında anlar; din hürriyetini diğer 
hürriyetler gibi, insanlığın mukaddes haklarından 
tanır. 

Dinin siyaset olarak kullanılmasına, devlet işle
rine karıştırılmasına, başka dinler aleyhine propa
ganda vasıtası yapılarak yurddaşlar arasındaki sev
gi ve tesanüdü bozmasına, serbest tefekküre karşı 
taassup duygularını harekete getirmesine asla mü
samaha olunmamaîıdır. 

MADDE 15 — Partimiz, inkılâpçılığı, daima 
değişen dünya ve memleket şartları karşısında ha
yatın dinamizmine sür'atle uymak, Türk milletini 
her bakımdan ileri bir seviyeye eriştirmek ve geç 
mişten, kalan geri ve zararlı gelenekleri her saha
da kökünden tasfiye etmek için gereken bütün 
hamlelerin hemen tatbika konulması manasında 
anlar. 

MADDE 16 — Halkçılığı, hiç bir şahsa veya 
zümreye imtiyaz tanımamak, kanunlarda ve mem
leket idaresinde halkın menfaatlerini koıumak m a -
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nasında anlıyoruz. Hükümet ve idare, halktan, 
.hakla beraber ve halk için olmalıdır. 

MADDE 17 — Devletçiliği, iktisadî alanda uzun 
zamandanberi devam eden boşluğu biran evvel dol
durmak, iş hacmini genişleterek yurddaşların g e 
çim ve refah seviyesini yükseltmek için, devletin, 
gerek doğrudan doğruya iktisadî faaliyetlere giriş
mesi, gerekse nizamlama, teşvik ve yardım yolla-
rile hususî teşebbüs ve sermayenin umumi menfa
ate en uygun şekilde ve sür'atle gelişmesinde va
zife alması, manasında anlıyoruz. 

Özel teşebbüs ve sermaye faaliyeti ve tasarruf
larının devlet tarafından nizamlanması, özel teşeb
büs menfaatlerile genel menfaatin telifi ve korun-' 
ması zaruretinden ileri gelmektedir. Bizim devlet-
siliğimiz iktisadî şartlarımızın ve ihtiyaçlarımızın 
»çizdiği yoldur. 

MADDE — 18 — Dış politikamız, milletlerin 
Jıukuk eşitliğine, milletler arası siyasî, iktisadî ve 
kültürel iş birliğine, kollektif güvene, iyi komşu
luk münasebetleri esasına dayanmalıdır. Millî var
lığın ancak millî kuvvetle korunabileceği kanaa
tine bağlı kalmakla beraber, milletler birliği ga
yesini hedef tutacak barışçı ve açık bir dış siyasetin, 
memleket menfaatlerine en uygun bir realist yol 
olduğuna inanıyoruz. 

MADDE 19 — İç işlerinde, hükümeti ve teş
kilâtını, halkın dışında ve üstünde bir varlık de-
Şfü, Sadece, halk tarafından amme vazife ve hiz-
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j e t le r im gprmek gzere i kmjmuş, h^: i^are cihan: 
«aymak, esaslı bir prens^mizdir. İyi' bir idarenin* 
gayesi, devletle bütün muamele ve münasebetle
rinde yurddaşa tam bir emniyet verebilmektir. 

Memurlara verilen kanunî selâhiyetlerin, idarî 
otorite temini bahanesile, keyfî olarak kullanılma— 
sı temayüllerini önlemeyi vazife edineceğiz. 

İyi bir idare cihazı kurabilmek için vazifenin ica-
bettirdiği selâhiyetle mesuliyet hudutlarını kesin 
olarak tayin eylemek şarttır. 

Bütün salâhiyetlerin mahdut ellerde toplanma
sı ve mesuliyetin zafa uğraması neticelerini doğu
ran bürokratik zihniyet ve usullerin terki lüzu
muna kaniiz. 

MADDE 20 — İllerin özel ihtiyaçlarını yerinde* 
görüp karşıjamak ver halkın idareye iştirak ettiril^ 
mesi prensibini tahakkuk ettirmek matsatlarile ku*; 
rulmuş ojan il genel idare kurullarile özel idare
ye belediyeler bütçelerini tanzim ve tatbik husuş--
larında ve diğer bütün vazifelerinin ifasında ge
reken genişlikte yetkilerle teçhiz olunmalıdır. 

illerde idare âmirlerine ve memurlara verilen, 
yetkilerin de genişletilmesini, yine işlerin yerinde 
gprülmesi ve suretle yürütülmesi bakımından, lü-
a^imlu görmekteyiz. 

MADDE 21 — II genel kurulları ve belediye^ 
ler, ^beşer senelik çalışına plânları tanzimine sevk. 
edilmeli, ye bu plânlar merkezde, mahallî idarele
re yol göstermek vazif esile kurulacak bir teknik. 



büronun evvelden tetkikine tabi tutulıhAlöIAM 
Şçhir sınırları içindeki kara ve deniz taşıfcrrarr 

«italarının ve iiğtr ficarî mahiyette umuımühüıact 
^etmelerinin belediyelere, devrini tabii hülaı^rjfc«£ 

MADDE 22 ^ - Devlet hayat ında,bütM tftfaVe1 

şubelerimiz için, siyâsî tesirler dışında ihftM HiW 
Metlerince, umuriıî plân ve programlar hazırîanm^-
sını ve bunlarm* usûl dâiresinde kanuhlaştintma'sı-
nrı lüzumlu görmekteyiz. " A 

î n MADDE 23 — Devlet vazifelerinin gühde^güg 
ne artması ve devletin siyasî ve idarî büfcyesınae 
iktisadî hareketin daha belirgin hale gelmesi y ö 
nündeki gelişme, memur meselesini umumî baya
tın çetin bir meselesi haline koymuştur. , ,, 

Memurların her şeyden evvel halka hizmet duy
gusu taşımaları, vazife ve mesuliyet hislerine \bag-; 
W ve ehliyet ye ihtisas sahibi olmaları şarttır, fiu 
hususların sağlanması için, bilhassa şu esaslar Ci
ğerinde önemle durulmasını gerekli buluyoruz 

a) Memurların hal ve atilerinin emniyet altına 
alınması; aylıkların, memur ve emeklileri geçim 
^ajygısundan kurtaracak dereceye getirilmesi. . at 
I K b) Memurların tayin, terfi, cezalandırılmak** 
hususlarının takdirden ziyade objektif usullere 
bağlanması, . > 

,c) Ehliyet ve çalışkanlığın terfide başlıca es^s 
tutulması, 

KÇoctfklaknm okutulmasında m&murlâ*fe ko-
hsjrldfcıg&eteâ'âmesjnm usülleştirilmesi. 

file:///bag-


MADDE 24 — Bütçemizin büyük bir kısmını 
memur ve emekli aylıkları teşkil ettiğinden, me
murlarımızın terfii meselesi, sayıca az ve fakat yük
sek vasıflı ve verimli memurla iş görmek prensi-* 
binin tatbikine bağlı bulunuyor. Bu, idare cihazı
nın daha rasyonal bir görüşle tanzimi ve memur 
sayısını arttırma yönündeki temayüllerin kesin 
olarak önüne geçilmesini zaruri kılmaktadır. 

Adalet, Millî Eğitim, Sanayi, Ticaret, Tarım, 
Orman, Maliye, Bayındırlık, Ulaştırma ve Umumî 
Sağlık İşleri : 

Adalet İşleri : 
MADDE 25 — Bir memlekette Adalet işleri

nin görülmesi, millî iradenin ifadesi olan kanun 
hükümlerinin yerine getirilmesi* demek olduğun
dan bu işin aynı mercie bağlı bir tek yargı cehazı 
ile ayni kaza birliği usulüne göre sağlanması 
lüzumuna inanıyoruz. 

MADDE 26 — Yargı işini görmekte olan ele
manların yaşama şartlan bakımından uygun bir 
refah seviyesi içerisinde . bulunmaları esastır. Bu . 
itibarla, yargıçlarımıza ve mahkemelerimizin yar
dımcı unsurları mevkiindeki mahkeme kalemleri 
memur ve kâtiplerine kolayca yaşamalarını sağla
yacak imk£n ve vasıtalar bulunmalıdır. 

Anayasanın 56 ıncı maddesinde gösterildiği 
üzere özel ödenek kanunları yapılarak kendilerine 
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Tahat ve güvenlik getirecek çare ve tedbirler alın-
malıdır. 

MADDE 27 ~ İlk mahkemelerde tek hâkim 
-sistemi asıldır. İlk mahkemelerle vargıtay arasında 
ikinci bir kaza kademesininin kurulmasını, parti
miz, adalet için yeni bir teminat sayar. 

MADDE 28 — Adaletin sağlanması, ucuz; k o 
lay ve ayni zamanda süratli olmalıdır. Bu gaye
leri, zamanımız icaplarına ve memleketimizin sos 
yal ve ekonomik şartlarına uygun olarak gerçek
leştirmek emelindeyiz. Bunun için de usul kanun
larımızda değişiklikler yapılacaktır. 

MADDE 29 — Adalet cihazlarımızı meydana 
getiren mahkemelerimizin derli toplu bir kuruluş 
«istemine bağlanması lâzımdır. Mahkemelerimiz» 
^dereceler, görevler ve yetkiler itibarile muntazam 
/bir düzene göre kurulmalıdır. 

MADDE 30 — Suçtan sanık olanlarla, suçlu 
oldukları için ceza çekmekte olanlar ayni yerde 
tutulamazlar. Bu sebeple tevkif evlerinin ceza ev
lerinden ayrı kurulması zaruridir. 

Ceza evlerinin insanlığa yakışır şartlara uygun 
olarak düzenlenmesi icabeder. Sağlık, sosyal ve 
•medenî şartlar bakımından ceza evleri ceza çeken
leri manen yok etmemesi ve.cemiyete uslanmış 
•ve yükselmiş birer vatandaş olarak iade etmesi 
içİn gerekli tedbirler alınmalıdır. 

MADDE 31 — Çocuk suçluların, özel bir im~ 
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tihan ve tjakım ife yar#|Ja#malarıiçin büyük şe-* 
kirlerden başlayarak özel mahkemeler hurulması*< 
nı ve cezalarını çekeceklere ayrı işlâh evleri açıl
masını lüzumlu görmekteyiz^ 

MADDE 32 — H 4 & m ; : M î olarak yerine ge t i -
rilmesi, mahkemece y^Uptk.kararın çıkması içim 
geçen zamandan çok dahar lfi^a bir zamanda ger-
çekleşebilmelidir. EJünu^emin için de icra usullerin^ 
de lüzumsuz sürüncemeleri önlemek ve hakka en 
kısa yoldan varma imkânlarını sağlamak lâzımdır.. 
Partimiz, bu maksatları 'elde etmeğe elverişli bu
lunan tekmil kanun tedbirlerinin Salınmasına çalı
şacaktır, .-'ihlr; •<•; 

Millî Eğiim iş leri : 
MADDE 33 — Maarif sistemimizde Millî Eği

tim ve öğretim vahdeti prensibi taraftarıyız. 

MADDE 34 — Umumî ve meslekî eğitim ve 
Öğretim; yurd ihtiyaçlarını karşılayacak umumî bir 
plana göre tanzim edilmeli ve gelecek nesillerin1 

yalnız ilim ve teknik bilgi ile değîf,1 millî «Ve İn1^ 
«anî bütün manevî kıymetlerle de ieçhteine tyâlr** 
^imalıdır. f . ; ; - > : •> ^ ' - r 

- MADDE 35 — İlk öğretim, maârif s l s İem^i -
zm>temelini teşkil etmektedir. BÜtlun filİt' okul" Ö.ĵ -J 
ıçetmenlerinin ayni ruha ve ayni seviye^'b.ıîgıye 
sahip olmaları esasının gÖzönünd^ HÜtıiMasımJJ 
bunlar arasında farklı zümrelerin' te'şWkkMüne tney^ 
«Janf Vje^ilme^neşji bakımından ljuzumlufc^örm^kte^iz.* 



MADDE 36 — Orta tahsil kuruljarını, gerek; 
program ve talimatname gerek laburatuar ve kür 
ttfphane gibi öğretim vasıtaları bakımından ıslah, 
Ve^"takviyeye n^uhtaç görmekteyiz. ; ; ; f 

Yüksek Öğretime başlamak olan liselerin,..bu. 
maksadı bağlıyacak duruma getirilmeleri lâzjmçfjr^ 

MADDE 37 4 - Muhtelif -derecelerdeki teknik1 

ajjretim kurullarım yurdun her tarafına yaymak 
yönündeki çalışmaları, eğitim ve öğretim cihâzi^ 
m^zın ekonomik kalkınmamızda da Vazife alması1 

bakımından, yerinde bulmaktayız. Bu çahşmalarYrrC 
ik^tisajlî ihtiyaçlarımızla ayarlanmasını lüzumlu gör
mekteyiz. '.-I' 

. iMADDE 38 — Yüksek öğretim meselesinde 
keyfiyete önem verilmesi lüzumuna kaniiz. Bütün: 
yüksek öğretim kurullarımızın, ve esasa göre tak
viyesini ve Garpdakı berberleri seviyesine eriştir 
rîlnielerini istiyoruz. 

Üniversiteler, ilmî ve idarî muhtariyete sahip* 
olmalıdırlar. 

! ; 1 ' " < ' 

Muhtelif ilim şubelerimle, çalışmak üzere, üni
versite içinde, araştırına enstitüleri kurulmasına ve 
Memlekete ait araştırmalara bilhassa önern^ veril
mesini istiyoruz. 

• M A D D E 39 — İlmin, tekniğin ve güzel. sa^at-
İterin ̂ suratla gelişmesini sağlamak için bütün, va-
jAfcftityre tedbirlere başvurmak, bu cümleden olarak 
«MiyjJt' ve istidatları teşvik etmek, tİütüphaneler«, 
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Müzeler, Tiyatrolar, Konservafuarlar kurmak, cid
di neşriyata yardımda bulunmak,,Türk dilinin mil
lî bünyesine uygun olarak süratle gelişmesi y o 
lundaki çalışmalara yardım etmek, kısaca, yurdu
muzda millî ve insanî kültür seviyesinin yüksel
mesini sağlayacak her faaliyeti desteklemek, ka-
naatımızca devletin başlıca vazif derindendir. A n 
cak ilmin, sanatın ve türlü fikir faaliyetlerinin si
yasî ve idarî müdahalelerden uzak kalmasını, de
mokrasinin değişmez bir esası olarak kabul edi
yoruz. 

MADDE 40 — Kabiliyet ve kudreti müsait o l 
duğu takdirde bir ilk okul Öğretmeninin, öğretim 
derecelerini tamamlayarak üniversite profesörlü
ğüne kadar yükselmesine imkân sağlanmalıdır» 

MADDE 41 — Doğu bölgesinde, her derece ve 
şubede okulları ve nihayet Fakülte ve Enstitüle-, 
ri ile, bir kültür merkezi yaratmak lüzumuna ina
nıyoruz. 

S a n a y i işleri : 
MADDE 42 — İktisadî hayatta özel teşebbüs 

ve sermayenin faaliyeti esastır. Onun için hususî 
teşebbüs ve sermayeye serbestlik ve güvenle çalış
mak şartları ve yeni yeni iş sahaları sağlanmalıdır. 

Faaliyet sahaları iyice hudutlanmak şartile, özel 
teşebbüslerle devlet teşebbüslerinin yekdiğerine 
engel olmadan ve karşılıklı yardım suretile bir 
birini tamamlayıcı bir ahenk içinde, çalışmalarının 
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hem mümkün ve hem de faydalı olduğuna inanı
yoruz. 

MADDE 43 — Özel teşebbüs ve sermayenin 
istikrar ve güvenle çalışması bakımından devlet 
iktisadî faaliyetlerinin hudutları kesin olarak be
lirtilmelidir. Bunun için : 

a) Devletin ele alacağı işlerin uzun vadeli umu
mî bir plâna bağlamak suretile önceden herkesçe 
bilinmesi imkânının temini, 

b) Devletin iktisadî hayatı tanzim yolunda ala
cağı tedbirler ile, Gümrük, Tekel ve para politi
kası gibi iktisadî hayatla sıkı sıkıya ilgili konularda 
takip edilecek ana istikametlerin, yine herkesçe 
bilinmek üzere, önceden tayin ve ifadesini, lüzumlu 
görmekteyiz. 

MADDE 44 — Devletin doğrudan doğruya gi
rişeceği iktisadî teşebbüsler şu mahiyette olmalıdır. 

a) Özel teşebbüs ve sermayenin yetip erişemi-
yececeği, yahut yeter ve yakın kâr görmediği 
için girişemiyeceği, fakat, bütün ekonomik faali
yetlere müessir olacak ve memleket müdafaasını 
sağîıyacak mahiyetteki teşebbüslere girişmek; bil
hassa ana sanayii ve büyük enerji santrallarını 
kurmak, bugün olduğu gibi demiryolu» liman, su 
işleri yapmak; büyük taşıt vasıtaları inşa etmek ve 
işletmek. 

b) Milletin,', gelecek nesillere de şâmil, daimî, 
menfâatleri bakımından devlet elinde bulunması, 
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daha faydalı olan büyük Maden ve Orman işlen
meleri kurmak. 

Devlet, girişeceği iktisadî işlerde, kazanç Mak
sadından ziyade, benzeri özel işletmeleri sarsmamak 
kaydile millî ekonominin gelişmesi ve halk ihtiyar
larının karşılanması gayelerile hareket eder. J 

MADDE 45 — Devlet iktisadî faaliyetleri; dü
zenlemek yolunda alacağı tedbirlerde, iktisadî hür
riyetini ortadan kaldıran filî inhisarları, mitti'enfeŞ 
ve sermayenin israfını, umumî menfaate ve içtimaî 
adalete aykırı istismarları önlemek gibi maksatlarla 
hareket eder. 

MADDE 46 — Memleketin ham maddesini kul
lanan, halkın zaruri ihtiyaçlarını karşılıyan, genik 
işçi zümrelerine geçim sahaları sağlıyari, dünya 
piyasalarına göre de rantabl olan sanayii ile, umu
miyetle ziraat sanayii ve küçük sanayiden millî 
ekonomi bakımından himayeye muhtaç görülenler 
ve halkın bilhassa köylümüzün boş zamanlarını 
kıymetlendiren el sanatları, devletçe himaye ve teş
vik olunmalıdır. Bu esaslara göre tanzim edilecek: 
bir " Sanayii Teşvik Kanunu „ projesini Yüksek' 
Meclise sunmak kararındayız. ' , 

Sanayiimizin kuruluş ve işleyişinde eri îytyi ei 1 

ucuza malethiek hedefini daima ğÖz önünde bulük^ 
durmak icd&eder. i ; ; ^ 

mJtAD^E4J - Devlet tarafından k u r u l ^ İ ^ s u -

reztfiet&r, 

s 



edilebilmelidir. Devlet istetmeleri ite &eıjzferleri öslel 
işletmeler, hiç bir sür^le•HıfmMnden f*rkh • ırtutf-
ittele ve şartlar almââMlii^urülittsithalidir. a j 

MADDE 48 — İktisadî devlet teşekküllerinde 
verimlerin geniş ölçüde ar'ttirılmâsmı ve masrafla-
T i n mühim nisbetlerde a z a İ t r l h T f a s t n ı mümkün gör
mekteyiz. Bu teşekküllerin idaresinde randıman vfe 
rantabilite hesap ve esaslarına ve basiretli bir tüc-
jcar gibi hareket prensibine sıkı sıkıya bağlanmakla 
bü hedefe varılabileceğine inanıyoruz. 

Bü maksatlaiktisadî devlet teşekkülleri idate 
Ve murakabesinin, daha ileri ve bü müesseselerin 
özelliklerine daha uygun bir Şekilde tanzimini ve 
Jcanununda değişiklikler yapılmasını zaruri gör^ 
emekteyiz. 

MADDE 49 — Mahiyetleri itibarile devlet ve 
amme iktisadî teşebbüslerimden olan, Tekel idare^ 
sinin şarap, tütün ve sair fabrika ve işletmeleri 
gribi, iktisadî teşebbüslerin, 3460 sayılı kanunun 
teşkil ettiği iktisadî Devlet Tevekkülleri topluluğu; 
içerisine alınmasını tabii ve faydalı buluyoruz. 

MADDE 50 — Devletçilik politikasının devlete 
^uklediği her türlü ekonomik vazifelerin lâyıkile 
Başarılabilmesini, iktisadi idare cihazının iktisadi 
Ve V&carİ zihniyete ve esaslara göre işlenmesine, 
Om İ S r m e k t e ^ 

"* J , Jt i. J' \ 

T l e a ı f e t İ ş l e r i : 

MADDE 51 ̂ '-t^Mkm efth^et v& Ûttârk-



nn sağlanması şarttır. Kat'î zaruret olmadıkça p i 
yasalara karışılmamalıdır. Bu alanda devlete düşer* 
en önemli vazife, rekabetin prtadan kalkmasını . 
veya daralmasını Önlemeğe çalışmak olmalıdır. 

MADDE 52 — Türlü sebeplerden ileri gelen 
hayat pahalılığı yalnız dar ve sabit gelirlilere za
rar veren bir dert olmakla kalmamış, bütün istih
sal maliyetlerini arttırmış, ve milletlerarası piya
saya uymak zorunda kalan dış ticaretimizi güçleş
tirmiştir. Devletin ilgili cihazları, çalışmalarını bu 
mesele üzerinde toplayarak, iktisadî ve malî ha
yatın türlü safhalarında gereken tedbirleri almak 
suretile, yaşama standardı tabiileştinlmeğe çalışıl
malıdır. 

MADDE 53 — Paramızın kıymetini, serbest 
piyasa döviz kıymetîerile memleketimizin iktisadî 
ve malî durumuna en uygun şekilde ayarlamak ve 
bu esas üzerinde tam bir istikrar sağlamak zaru
reti karşısındayız. Bu yolda gereken tedbirler bir 
an nvvel alınmalıdır. 

T a n m İşierâ : 
MADDE 54 — Ziraat, millî gelirin en geniş 

kaynağını teşkil ettiğine ve nüfusumuzun yüzde 
sekseni ziraatla geçindiğine göre, ziraî kalkınma
nın memleket kalkınmasının temeli olacağından-
şüphe yoktur. Bu sebeple, devlet gayretlerini-
topraktan bol, iyi ve uçuzu mahsul' almak heder 
finde toplanmasını zaruri görmekteyiz. 
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MADDE 55—. 'Memleketimizde ziraat, <ii$tt 
râfttökâfâl? şubelerine nisbetle 1 emek ve masrafa - en az 
*4fcarşılik «getiren işdîr. Ziraatta maliyet ve satış fi
yatları arasındaki fark, asgarî derecededir. Çiftçi
nin sattığı, satın-aldığı maddelere nisbetle ucuz
dur. Maliyetlerin yüksekliği, mahsullerin dış piyasa
ya arzını da zorlaştırmakta ve istihsâli baskı altında 

•i bulundurmaktadır. Bu sebeplerle, bir taraftan ziraî 
maliyetlerin yükselmesinde tesiri olan amillerle 
mücadele etmek, diğer taraftan ziraî mahsulleri-

•̂ rirtain i ç ve dış> »pazar şartlarını iyileştirme çarele-
*föni<r aramak yolları ile, çiftçiyi bu günden daha 
«riçttk kazanır ve< daha fazla istihsal yapar, bir hale 
getirmek, en esaslı gayelerimizdendîr. 

MAD1DE 5 6 — Ziraatımız, âlet, çift hayvanı, 
^makina- vev«air^ vasttaıbakımlarmdan yoksul olduğu 
üfgibi, iyi ^ohum» (ilâç ve sair ihtiyaçları da karşılan
m ı ş almaktanuzaktır. Çiftçimizin donatımı işi zi-
sirki* kalkınmamızın ^başlıca konusudur. Bundan baş

ka çiftçimizi, i^ine, yarayacak teknik bilgi ile teç-
,?hiz' etmeğe ve istihsâl metotlarımızı islâh ve daha 
^verimli hale,getirmeğe mecburuz. 

Bütün- bu ihtiyaçları memleket ölçüsünde kar
şılayacak tedbirlerin süratle alınmasına çalışacağız. 

«MADDE 5 7 — Ziraî kredi, istihsal hacmile mü
tenasip ve istihsali sür'atle arttırmada esaslı âmil 
olabilecek -miktar ve mahiyette olmalıdır. Bu ba
kımdan Ziraat Bankasının faaliyeti ve sermayesinin 
arttırılması meselesi üzerinde Önemle durulmak 
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lâzımdır. Aynca kooperatifleşme yolu ile kredi var
lığına çareler bulunabileceği kanaatmdayız. Bunun 
için, kooperatif hareketini hızlandırmağa ve bundan 
başka da yer yer çiftçiye kredi yapacak mahallî 
bankalar kurulmasına çalışacağız. 

MADDE 58 — Çiftçimizin, kredi kooperatifle-
rile olduğu gibi istihsal ve satış kooperatifleri kur
mak ve bunları çağaltmak yoîile de, takviyesini 
lüzumlu görmekteyiz. 

MADDE 59 — Ziraî kalkınmamızda büyük ehem
miyeti aşikâr olan kuraklıkla mücadelenin ve sn 
işlerinin hızlandırılmasını ve genişletilmesini çok 
lüzumlu görüyoruz. 

MADDE 60 — Hayvancılık, millî gelirde geniş 
yer tuttuğu gibi, çiftçimizin yardımcısı, büyük bir 
yurddaş kitlesinin başlıca geçim vasıtası ve en 
esaslı besin maddelerimizin kaynağı olmak itifeıa-
rile de çok önemlidir. Memleketimiz hayvancılık 
bakımından geniş imkânlar göstermektedir. 

Hayvan mevcudunu arttırmak ve cinslerini islâh 
etmek yolundaki gayretlerin arttırılmasında maddî 
fedakârlıklardan kaçınılmaması zaruridir. 

MADDE 61 — Ziraî sanatlara kredi vermek ve 
gelişmelerine yardım etmek yönünde Ziraat Ban
kasının esaslı gayretler sarfetmesine ve özel teşeb
büs ve sermayeyi de bu sahaya çevirmek için her 
türlü teşvik ve yardımda bulunmasına ihtiyaç gör
mekteyiz. 
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MADDE 62 — Devlet, elindeki mahdut imkân
ları ziraat işletmeciliğine hasretmekdense, bundan 
sonra bu imkânları çiftçi kitlesinin iyi, bol ve 
ucuz istihsâl yapmasına yardım yolunda kullan
malıdır. Bü maksatla her bölgede yeni yeni örnek 
çiflîkler, fidanlıklar, hayvan Islâh merkezleri, to
hum üretme ve araştırma istasyonları kurmak yo
lunda çalışılmalıdır. 

MADDE 63 — Devlet, ucuz ve 1 her bölgenin 
tabiat şartlarına uygun âlet ve yedek parçaları çift
çinin ayağına götürmeli ve bu maksatla memle
kette çok geniş sarf yeri olan basit ziraat âletleri 
sanayiinin süratle kurulmasını sağlamalıdır. 

MADDE 64 — Ziraî kalkınmamızda devletin 
ağır ve geniş vazifeleri bulunduğuna inanıyoruz. 
Bu vazifelerin yapılması için, meseleyi bütün ge
nişliği ile toptan ele almak ve işleri, sarfedilecek 
emek ve paraya nisbetle verimi en çok ve tesiri 
millî ekonomi bakımından en geniş olanlardan baş
lamak üzere tertiplemek ve plânlaştırmak lâzımdır. 

MADDE 65 — Bilgi ile çalışan emek sermaye 
ve teşebbüsün ziraat sahasına dökülmesini, ziraî 
istihsâl ve millî gelirin arttırılmasında önemli bir 
konu olarak görmekteyiz. Bu maksadın temini için 
gerekli tedbirlerin alınmasına çalışacağız. 

O r m a n İ ş l e r i :; 
MADDE 66 — Millî servetimizin büyük ve 

önemli Bir parçasını teşkil eden ormanlarımızın 
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muhafaza ve geliştirilmesi, devletin daima büyük 
titizlikle üzerinde duracağı biiL konudur. 

MADDE 67 — Köylümüzün kereste, odun,, k ö 
mür ihtiyacım zamanında ve yeter miktarlarda ve 
ucuz olarak verme ve bu işlerde köylünün ve. va,r\ 
sıtaîanndan da faydalanmak, köylüyü ferahlatacak 
ve devlet orman işletmelerinin işlerini ve masraf
larını hafifletecek tedbirlerdendir. 

MADDE 68 — Devlet < Orman İşletmelerinin 
"tevzii" masraflariîe istihsâl masrafları fasıl-* 
larında mühim nisbetlerde tasarruflar yapılabilece
ğine inanıyoruz. 

MADDE 69 — Orman mahsulleri fiyatlarındaki 
yükseklik umumî hayat ve ekonomik gelişmemiz 
üzerindeki tesirleri gözönünde tutularak bu fiyat* 
larda indirmeler yapılmasını zarurî ve mmükün 
görüyoruz. 

MADDE 70 — Ehemmiyetli tesislerin kurulmam 
sını ve toplu istihsâl yapılmasını gerektiren ..bü
yük orman işletmelerinin devlet elinde bulunma
sını faydalı ve zarurî görmekteyiz. 

Kurulacak önemli tesisleri karşılayacaksbüyük* -
lükte olmayan küçük ormanlar, devletin sıkiımfe-
rakabesi altında, özel teşebbüs elile.de işletMebibî 
melidir. 

g a l i y e J ş j e n s • 
MADDE 7i —- Samimilik ve açıklıkla* ve^çöjk 

sıkı bir tasarruf zihniyetilie tanzim edilmiş denk 
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btitçe malî siyasetimizin csasuîır. 
İ4 emniyeti korumak için fiağlkm bir idare&ci-

hfraüriın işlemesine, dış emniyeti korumak için de-
millî savunma ihtiyaçlarını karşılamağa yeter bü-
tiin«maaraflan sağlamak, bütçede gözeteceğimiz 
başlıca, hedeftir. 

Bütçenin adî masrafları için açık veya kapalı : 
isÖt?az yoluna gidilmemeli ve yeni emisyonlardan t 
kaçınılmalıdır. 

MADDE 72 İstihsal ve milli gelirin süratle 
artmasını sağlayacak işlere münhasır kalmak üzere 
dahili istikrazlar ve iktisadî i .itidalimize uzaktan 
yakından dokunmıyacak normal şartlarla uzun va-
dşliıdış.istikrazlar yapılmasını çok faydalı ve 1un 
zumlu^görrnekteyiz. Bütün chvlei iktisadî teşeb- ^ 
buslari/için, asıl sermayenin yanında obliğasyon. 
çıkarmak usulünden' faydalanılmasını, devlet büt-
çesinnin yükünü hafifletmek bakımından, lâzumlu 
sayarız. 

MADDE 73 —- Vergilerin içtimaî adalet kaide
lerine uygun ve yurdaşların ö-lsme kabiliyetlerile 
mütenasip olmasını ve vergi s istemimizde, vasıta
lı vergilerden ziyade vasıtasız vergilere daha ge
niş yer verilmesini gerekli bu?ıryorıız. Şahsi takdi
re dayanan veırgî usullerinden, vergi mahiyeti alan 
iane ve bağış yollarından kaçınılmalını, vergi bor
cundan dolayı hapis cezasınınm kaldırılmasını is
tiyoruz. 

MADDE 74 — Vergi sistîmimîzin ıslâhı, ciba-
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yet usullerinin sadeleştirilmesi ve daha emniyetli 
ve az masraflı hale getirilmesi suretile,, yeni ver
giler konulmada» dahi, devlet gelirinin artacağı 
kanaatmdayız. 

MADDE 75 — Memlekette iş hacmini daraltan 
istihsâl maliyetlerine doğrudan doğruya tesir ya-
yaparak dış piyasalarla mübadeleyi güçleştiren ve
yahut hayat pahalılığının amillerinden olan vergi 
ve resimlerden değiştirmeler ve indirmeler yapıl
masına, hayvan vergisinin birden veya tedrici su
rette kaldırılmasına taraftarız. 

MADDE 76 — Partimiz,, Maliye işlerinin,, haz*~ 
ne menfaatini halkın menfaatlerinden ayrı ve üst
tün görmeyen, iktisadî ve içtimaî prensiplerimize 
uygun bulunan bir anlaşmaya yürütülmesi lüzumu
na kanidir. Bu esasın gerçekleştirilmesi yönünde, 
kazaî ve idarî müeyyideler konulmasına çalışa
cağız. 

Bayındırlık - Ulaştırma İ ş l e r i ; 
MADDE 77 — Millî ekonominin gelişmesini 

geciktiren sebeplerden birisi de ulaştırma ekono^ 
mimizin yetersizliği ve pahalılığıdır. Ulaştırma iş
lerimizi bu görüşün gerekli kıldığı önemle ele al
mak fikrindeyiz. 

MADDE 78 — Modern yol yapım tekniği, bü
yük vasıtalara, makinelere ihtiyaç göstermektedir.. 

Köy, bucak yolları dışındaki yapımın merkez
den idaresini, esaslı bir plân içinde büyük yol şe-
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Wk*lerı kurulmasını, tunların devamlı tamire ta» 
bi iutulmasım zarurî görüyoruz. Bu bakımdan ka
nunlarımızda değişiklikler yapılmalıdır. Özel kano
nuna göre köy ve bucak yollarının süratle yapıl
ması gözönünde tutulmalıdır. 

MADDE 79 — Demiryollarımızın inşasına de
vam olunmalıdır. Demir yollarımızı besliyacek ka
ra yolları ile, limanlar, depo ve antrepoların, bir
birlerini tamamlayıcı surette yapılmalarını ulaştır
ma sistemimizin içinde görüyoruz. 

MADDE 80 — Ulaştırmada ucuzluğa sağlamak 
için her türlü taşıt vasıtalarını ve yedek parçaları
nın memlekete getirilmesinde kolaylık gösteril
mesini, akar yakıt fiyatlarının ucuzlatılmasına ça
lışılmasını zarurî bulmaktadır, 

MADDE 81— Umumiyetle ulaştırma, depo ve 
antrepo ücret ve tarif elerinin millî ekonomiye uy
gun olarak tesbiti "Varant" usulünün tatbiki, g ö 
zettiğimiz hedeflerdendir, 

. MADDE 82 — İstikbâl hava nakiiyatındadır. 
Bu konu üzerinde Önemle duracağız. 

MADDE 83 — Devlet deniz işletmeciliği ile 
ilgili bütün vasıtalarımızla tesis ve teşekkülleri bir 
idare altında toplamayı gerekli buluyoruz. 

Özel şahıslar elindeki deniz işletmeciliğini ve 
şilepçiliğini himaye etmeliyiz. 

Türk* ihracat mallarını, millî vasıtalarımızla dış 
pazarlara götürmek gayemiz olmalıdır. 

Memleketimizin üç tarafı denizle çevrilidir. 
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Coğrafi durumumuz! endüstrisi, ticareti VelspOtftı 
ile bize, en ileri der;izci bir mijîet olarak yetişmek 
fırsat ve kabiliyetini vermektedir. Denizciliği,"Tür
kün büyük, millî ülküsü olarak kabul ediyoruz. 

MADDE 84 — Çiftçimiz bîr taraftan sel ve 
taşkınların tahripleri diğer taraftan kuraklığın acı 
neticeleri ile di-:ima karşı karşıyadır. 

Yurdda su meselesi, sağlık bakımından da çok 
büyük bir önem göstermektedir. Bu sebeplerden 
su işlerimize daimi artan bir hızla devam olun

masına çalışmak hedefimizdir. 
Bu konuda haşlanmış işler bitirilmeden yenile

rin başlamamak, heUn-icabıdır. 
Küçük su işleri üzerinde de ayrıca önemle ^du

rulması, bu işlerde halkın ve îlgililerin-'-de iştira
kini sağlıyacak tedbürîer ve müeyyideler aranma
lıdır. 

- U n r ı u m f ' s a j j h k - I s l a r • 
MADDE 85 -— Nüfuzumuzun ve istihsal kudre

timizin çoğalması davasında büyük bir amil olan 
vmumî sağlık işlerimiz? artan bir ' hızla ve plânla 
yürütülmek ihtiyacmdadır. f 

Bunun için, bütçoden, yeter tahsisat ayrılmasını, 
sıtma, başta olmak üzere millî bünyeyi kemiren 
nütün hastalıklarla esaslı surette mücadele imkân 
be vasıtalarının sağlanmasını ve bu maksatla ilgili 
Bakanlıklarla da iş birliği yapılmasını, Partimiz, 
memleketin en büyük ihtiyaçlarından sayar. 

Celâ l B a y a r : E s k i B a ş b a k a n 
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