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YENİ BİR DEVLET TASARIMI 

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ BİR MERKEZ PARTİSİDİR. 
:.\ 

SİVİL ANAYASA YAPACAĞIZ. 

AYRIMCILIĞI VE ETNİK IRKÇILIĞI REDDEDİYORUZ. 
TÜM VATANDAŞLARIMIZ EŞİTİR. 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ ANAYASAMIZIN 
AYRILMAZ PARÇASI OLACAK. 

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI 
YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER YENİDEN 

DÜZENLENECEK. 

DİN, VİCDAN, İBADET ÖZGÜRLÜKLERİ GÜVENCE ALTINDA 
OLACAK. 
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BÜYÜK HUKUK REFORMUNU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. 

SİYASİ AHLAK YASASINI ÇIKARACAĞIZ. 

SİYASETİN FİNANSMANINA YARGI DENETİMİ 
GETİRECEĞİZ. 

YETKİLERİ GENİŞLETİLMİŞ CUMHURBAŞKANI HALK 
TARAFINDAN SEÇİLECEK. 

BAKAN SAYISINI AZALTACAĞIZ. 

450 ÜYELİK MİLLET MECLİSİ YANINA 
100 ÜYELİ CUMHURİYET MECLİSİ 

ÖNERİYORUZ. 

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI MUTLAK KÜRSÜ 
DOKUNULMAZLIĞI İLE SINIRLANACAK. 

DAVALARDA TARAF AVUKATLARINA UZLAŞMA YETKİSİ 
TANIYARAK DAVA SAYISINI AZALTACAĞIZ. 

KİMİ DAVALARDA JÜRİ UYGULAMASINI BAŞLATACAĞIZ. 

YARGI KARARLARINA DAYANMAYAN FİŞLEMELER 
KALDIRILACAK. 

RTUK'UN EKRAN KARARTMA YETKİSİ 
KALKACAK, YAPTIRIMLAR YARGI TARAFINDAN 

SAPTANACAK. 
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KADINLARIN VE GENÇLERİN SİYASETTE DAHA ETKİN 
GÖREV ALMALARINI SAĞLIYACAGIZ. 

KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İÇİN "TÜRKİYE AKADEMİSİ" 

KURACAĞIZ. 

ÜNİVERSİTE SAYISIN1100'E ÇIKARACAĞIZ. 

EMEKLİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARI ORTADAN 

KALDIRACAK, MAAŞ KUYRUKLARINI YOK EDECEĞİZ. 

ÖZÜRLÜLER YASASINI ÇIKARACAĞIZ. 

VATANDAŞLARIMIZIN ORTAYA ÇIKARDIĞI "PARAN 
YOKSA HASTA OLMA" SLOGANINI GENEL SAĞLIK 

SİGORTASI UYGULAMASI İLE KALDIRACAĞIZ. 

VERGİ KANUNLARININ AKSAKLIKLARINI GİDERECEĞİZ. 

ESNAF VE ÇİFTÇİ KREDİ FAİZLERİNİ 10 PUAN 
DÜŞÜRECEĞİZ. 

MİLLİ GELİR DAĞILIMINDAKİ BOZULMAYI DURDURUCU 
ÖNLEMLERİ DERHAL ALACAĞIZ. 

İÇ BORÇTA ANA PARA VADE YAPISINI İYİLEŞTİRİLMESİNİ 
SAĞLIYACAĞIZ. 
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SÜBVANSİYON FİNANSMANI BÜTÇE İÇİNE ALINACAK. 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KALKINMA VE YATIRIM 
BANKASI KURACAĞIZ. 

TABAN FİYATLARI, ENFLASYON, SERBEST PİYASA 
EKONOMİSİ ŞARTLARI DİKKATE ALINARAK 
BELİRLENECEK VE ÜRÜN EKİMİNDEN ÖNCE 

AÇIKLANACAK, ÖDEMELER İSE HASADDAN ÖNCE 
YAPILACAK. 

TİCARİ BANKALARIN HİZMET GÖTÜREMEDİĞİ DAR 
GELİRLİ VATANDAŞLARA MİKRO KREDİ SİSTEMİ İLE 

KENDİ İŞYERLERİNİ KURMA OLANAĞINI SAĞLIYACAĞIZ. 
'f 

GENÇLER VE AZ GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN ASGARİ 25 
AZAMİ 75 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDE KONUT PROJELERİ 

ÜRETİLECEK. 
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DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ 

SEÇİM BİLDİRGESİ 

FARKLI PROGRAM 

SOMUT ÖNERİ 

YENİ BİR DEVLET TASARIMI 

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ bir MERKEZ PARTİ
SİDİR programı gerçekçi, reformcu ve yenilikçidir. 

Türkiye coğrafyasında tüm yurttaşlarımızın insan gi

bi yaşadığı demokrat ve mutlu bir Türkiye'yi düşlüyoruz. 

Bu düşü gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu gerçek DEMOK
RAT TÜRKİYE'DİR. 

Demokrat Türkiye Partisinin açtığı AK ŞEMSİYE, 
toplumun tüm kesimlerini kucaklama hedefimizin sim
gesidir. Bu şemsiye, ayrıca, son yıllarda üstümüze ya
ğan pislikten, çetelerden, rüşvetten, yolsuzluktan ve 
şaibelilerden ülkeyi korumak için açılmıştır. 

Demokrat Türkiye Partisi yasa dışı ve ahlak dışı 
davranışta bulunanları aklama girişimleri kınayanları 
sözcüsü ve temsilcisidir. Siyasette ahlak, ödün verme

yeceğimiz bir ilkedir. 

Parçi içi demokrasiyi vazgeçilmez bir yöntem olarak 

benimsiyoruz. 

7 
TBMM KUTUPHANESI



Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarının aiclesini 
sağlayabi'rek için, Meclisin çalıştırılmasını,:birikmiş 
sorunlar^ çözümlemesini, önümüzdeki beş yıllık çalışma 
süresinin bir hukuk reformu dönemi olmasını istiyoruz. 
Buna öncülük edeceğiz. 

Anayasamızın siviileştirilmesini kesinlikle sağlaya
cağız. 

Demokrasiyi sadece seçme ve seçilme özgürlüğü 
olarak algılamıyoruz; demokrasiyi seçenlerin seçilenleri 
, seçim dışında da denetleme olanağına sahip oldukla
rı, şeffaf ve hukuka saygılı bir yönetim tarzı olarak be
nimsiyoruz. Demokrasi, çoğunluğun, azınlığın görüş ve 
taleplerine saygı gösterdiği ve onların haklarını ihlal et
mediği bir rejimdir. 

Devlet demokrasisinden, yurttaş için demokrasi 
sürecine geçmek istiyoruz. 

Erkek-kadın eşitliğini yeterli bulmuyor, kadın ve er
keklerin siyaset dahil her alanda işbirliğini partimizin 
öncelikli hedefi sayıyoruz. 

Demokrat Türkiye Partisi kişinin onurunu, insan 
hak ve özgürlüklerini programının temel unsurları say
maktadır. 

Vazgeçilmez hedefimiz, devletin ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu, atılımları ve reformları ivedilikle gerçekleştir
mektir. 

Ahlaki değerlere dayanan açık ve tam demokratik 
bir siyasal düzeni, en geniş katılım ve paylaşım süreci 
içinde kurmayı öneriyoruz. 
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Siyasal ve ekonomik düzenimizin yurttaşlarımızda 
doğurduğu dışlanmışlık olgusunu ve duygularını sona 
erdireceğiz. Etkin devlet değil, etkin toplum istiyoruz. 

Bu amaçlara varabilmek için, Cumhurbaşkanlığı ku
rumundan başlayarak, yürütme, yasama ve yargı alan
larında, merkezi ve yerel yönetimlerde Türkiye'nin ihti
yacı olan dönüşümleri ve yeniden yapılanmayı gerçek
leştireceğiz. 

Devlet anlayışımız 

Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti, laik devlet, sos
yal devlet, demokratik devlet ilkelerine vakit kaybetme
den dönmelidir. 

Hukuk reformu 

Hukuk devleti ilkesi toplumsal yaşamımızdaki yerini 
tam ve kesin olarak korumalıdır. Devletimiz, insan hak
larını ve temel özgürlükleri her güce ve şiddete karşı gü
vence altına almalıdır; DTP'nin ilk hedefi budur. Bu 
amaçla Parlamentonun gece gündüz çalışması sağla
nacak, gereken anayasal ve yasal düzenlemeler yapıla
caktır, insan Hakları Evrensel Bildirgesi Anayasamızın 
uygulanması gerekli ilkeler dizisini oluşturmalıdır. Ülke
mizin onaylayarak, mevzuatımızın ayrılmaz bir parçası 
haline getirdiği Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlük
ler Sözleşmesinin kurallarına aykırı tüm yasa, tüzük ve 
yönetmeliklerin ayıklanması öncelikli hedefimiz olacak
tır. 

Anayasa Reformu 

1982 Anayasasının temel haklarla ilgili bölümü, ev
rensel hukuk ilkeleriyle başdaşmayan bir mantığa da-
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yanmaktadır. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak hakla
rın belirlenmesinden ziyade, nasıl kısıtlanacağı konusu
nun öne çıkarıldığı bir anayasa ile karşı karşıya kalın
mıştır. Bu bağlamda Anayasamızın "Temel Haklar ve 
Ödevler" başlıklı ikinci kısmının ayrıntılı bir istisnalar de
metinden oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla, öncelikle 
yapılması gereken 1982 anayasasının "istisnalar rejimi
ni" tekrar " hak ve özgürlükler rejimine" dönüştürmek 
olmalıdır; Temel hedefimiz Anayasamızın ikinci kısmında 
her hakkın arkasına eklenmiş olan kısıtlayıcı hükümlerin 
ayıklanmasıdır. 

Demokrasi, İnsan Hakları, Özgürlükler 

Tam ve çoğulcu demokrasinin çağdaş değerlerinin 
ve vazgeçilemez yöntemlerinin, devlet ve toplum yaşa
mımızın her kesiminde egemen ve olağan kılınmasını 
sağlayacağız. İfade ve örgütlenme özgürlükleri başta ol
mak üzere, temel özgürlüklerin önündeki tüm engelleri 
Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası Sözleşmelerin ve 
imzaladığı Bildirgelerin öngördüğü normlara uygun ola
rak kaldıracağız. 

Her türlü ayrımcılığı ve etnik ırkçılığı reddediyoruz. 
Ulusumuzun tüm vatandaşları eşittir. 

Yurttaşlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına 
yardımcı olacağız. 

Cumhuriyetimizin laik niteliğini, toplumsal huzuru 
muzun ve kişisel özgürlüklerimizin korunabilmesini gü
vencesi ve ulusumuz için tarihin derinliklerinden gelerek 
bize armağan edilmiş, vazgeçilmez bir yaşam biçimi ola
rak görüyoruz. 

Tüm vatandaşlarımızın din, vicdan ve ibadet özgür-
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lükleri güvence altına alınacaktır. Devletin farklı işlem, 
eğilim ve uygulamalarına son verilecektir. Devlet, ayırım 
gözetmeksizin her vatandaşın dinsel vecibelerini yerine 
getirme imkan ve koşullarının iyileştirilmesine katkıda 
bulunacaktır. 

Bilgi edinme özgürlüğü, iletişim özgürlüğü ve basın 
yasası konusunda Basın Kuruluşlarınca hazırlanan ve 
kamuoyuna duyurulan önerilerin yasalaştırma sürecini 
ivedilikle başlatacağız. 

GERÇEKLEŞTİRECEKLERİMİZ 

Devletin yeniden yapılanması 

Yeni Anayasa 

* Bir çerçeve Anayasa için uzlaşma arayacağız. 
Önemli olan ilerideki kuşakları, siyasal iktidarları tama
men eli kolu bağlı bırakacak, ya da Türkiye için hayati 
önem olan ve siyasal iktidarları da bağlaması gereken 
düzenlemeleri gözden kaçırmayan, temel değerleri ve 
toplumun temel yönelimlerini güvence altına almayı he
defleyen bir anayasa yapmaktır. 

Yeni Anayasa: 

* İnsan haklarını ve temel özgürlükleri teminat altı
na almalıdır. 

* Yargı alanında güvence hükümleri getirmelidir. 

* Merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinde yetki
ler ve kaynakların paylaşımı konusunda temel ilkeler be
lirlemelidir. 
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* Özerk kurumların ve Sivil toplum örgütlerinin de
mokratikleştirilmesi ve siyasi hayata katılımlarına ola
nak tanımalıdır. 

* Milli kimlik ve alt kültürlerin birarada sorunsuzca 
yaşamaları için açık, net, evrensel değerlere, uluslara
rası anlaşmalara uygun, çağdaş tarifler ve normlar içer
melidir. 

Bu çerçevede Türkiye'nin imzaladığı ve onayladığı 
uluslararası belgeleri temel kabul edeceğiz. 1948 tarih
li Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa insan Hakla
rı ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde imzalanan 1990 tarihli 
Paris şartı, işkencenin Önlenmesine dair Avrupa Söz
leşmesi gibi temel uluslararası hukuk normları kaynak
larımızı oluşturacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı 

Cumhurbaşkanının yetkilerinin genişletilmesini sa
vunuyoruz. Mutlak sorumsuzluğu ilkesini kaldırıp, belirli 
koşullarda Meclisleri feshetme ve ülkeyi seçime götür
me yetkisinin verilmesini, dış politikadaki yetki ve so
rumluluklarının genişletilmesi öneriyoruz. Yetki ve so
rumluluğu artaracak olan Cumhurbaşkanının halk tara
fından iki turlu seçimle işbaşına gelmesini öneriyoruz. 

Hükümet 

Hükümetteki Bakanların sayısının azaltılmasını ge
rekli görüyoruz. Ayrıca, yasama ve yürütmenin bugünkü 
iç içeliğinden kurtulabilmesi için Bakanlığa atanan mil
letvekilliğinden ayrılmalıdır. Bazı Bakanların Bakan Yar
dımcılıklarından yararlanma olanağını sağlayacak Ana
yasal değişikliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
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Millet Meclisi ve Cumhuriyet meclisi 

Millet Meclisinde milletvekili sayısının 450 olması 
nı, bunun yanında 100 üyeden oluşan Senato niteliğin
de bir Cumhuriyet Meclisi kurulmasının gerekliliğine 
inanıyoruz. Millet Meclisinde kabul edilen yasa metinle
ri, Cumhuriyet Meclisi tarafından da onaylanmadan yü
rürlüğe girmeyecektir. Böylece, Anayasa Mahkemesinin, 
özelleştirme ve seçim hukuku gibi örneklerde Meclis 
iradesi dışında yasama kuralı koyar duruma gelmesi 
olasılığı azaltılmış olacaktır. 

Yeni Meclis İçtüzüğü bir an önce çıkarılmalı ve Ka
nun Tasarı ve teklifleri üzerinde madde incelemesi sa
dece Komisyonlarda ele alınmalıdır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi nin çalışma or
gan ve yöntemlerini Anayasadan çıkarıp, çağdaş parla
mento çalışma yöntemlerini içeren iç tüzükler hazırlaya
cağız. 

Milletvekili dokunulmazlığı 

Parlamentonun ve milletvekillerinin itibarının iadesi 
için gerekli önlemlerin alınmasının sağlayacağız; "Parla
menter dokunulmazlık, kavramını, mutlak kürsü sorum
suzluğu ile sınırlı kalacak biçimde daraltacağız; de
vamsız üyelerin aylık hakedişlerinin kesilmesini sağlaya
cağız. 

Kamu ihaleleri 

Devlet İhale Kanununda açıklık, rekabet ve tasarru
fu sağlamak amacıyle TBMM'ne teklif ettiğimiz metnin 
yasalaşmasını sağlayacağız. Siyasi partilerin her kade
medeki yönetim kurullarının başkan ve üyelerinin, 
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TBMM üyelerinin, Bakanların, kendi başlarına veya birin
ci derecede yakınlarının ortak oldukları tüzel kişiler ara
cılığıyla KİT'ler ve Belediyeler dahil, kamu ihalelerine ka
tılmalarını, kamunun %50'sinden fazlasına ortak olduğu 
bankalardan kredi almalarını kesinlikle yasaklıyacağız; 
Siyasal partilerin kamu ihaleleri aracılığıyle finansmanı 
sürecini noktalamış olacağız. 

İdari reformlar 

Büyük ilçeleri Vali Yardımcılarının görev yaptığı San
cak statüsüne getireceğiz. Güçlü yerel yönetim ve güçlü 
mülki idare ikilisinin birbirini tamamlayacağına inanıyo
ruz, il, sancak ve ilçe olma ölçeklerini Anayasa ile dü
zenleyeceğiz. Siyasal amaçlı uygulamalara kesinlikle 
son vereceğiz, ilk aşamada istanbul, Ankara ve izmir'in 
yönetiminde, idari, tarihi, coğrafi bütünlüğü koruyup ge
liştirecek özgün ve çağdaş bir dünya kenti modeline ge
çeceğiz. 

Yargı reformu 

Yargı reformunu, yargılama süresinin kısaltılması, 
taraf avukatlarına uzlaşma yetkisi tanınarak mahke
melerde açılan davaların azaltılmasını sağlıyacağız; yar
gı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini uygulamaya so
kacağız. Belli davalarda Jüri uygulamasının hukuk siste
mimize getirilmesini savunuyoruz. Yargının maddi ve 
teknolojik eksikliklerini kısa zamanda tamamlayacağız. 
Yargı kararına dayanmayan fişlemeleri kaldıracağız. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin sadece terör suç
ları alanında özel ve sivil uzmanlık mahkemeleri haline 
dönüştürülmesini, Yargıtay'ın yükünün azaltılması için 
istinaf Mahkemeleri kurulmasını, Çocuk Mahkemeleri-
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nin sayısının artırılmasını, Yargıç ve Savcılar Yüksek Ku
rulunun özerkliğini sağlayacak düzenlemeler yapılması
nı, Baroların bağımsızlığını da güvence altına alacak yar
gı reformunun hayata geçirilmesini sağlayacağız. 

Ahlak yasaları 

Devlette ve siyasette ahlakı egemen kılmak için 
TBMM'e sunduğumuz ve görüşülmeyen tekliflerimizi ye
nileyerek kabulünü sağlayacağız. Kamu görevlilerinin 
mal bildirimi yasasındaki, bildirimin gizli tutulması 
hükmünü değiştireceğiz; haksız mal edinme kavramını 
ayrıntılı biçimde tanımlayarak, milletvekilleri ve kamu 
görevlilerinin makam ve görevlerini kişisel çıkarları 
için kullanıp kullanmadıklarının denetlenmesini sağla
yacağız. 

Kamu Yönetiminde Ahlak Davranışları kanun tekli
fimiz, Devlette uyulması gereken ahlak kurallarını tek, 
tek, ayrıntılı biçimde belirlemekte, görevle ilgili kısıtla
malarla, armağan alış - verişini düzenlemektedir. Ahlaka 
uygun davranışın kamu yaşamına egemen olmasını sağ
lamak için gereken tüm önlemleri alacağız. 

Seçimlere Katılacak Siyasal Partiler ve Adayların 
Yapacakları Harcamalara ve Kaynakların Denetlenme
sine İlişkin Meclis Başkanlığına sunduğumuz teklifin ya
salaşmasını sağlayacağız. Bu teklifimiz, siyaset finans
manının temel ilkelerini, adayların seçim harcamalarının 
üst sınırlarını, reklam ve promosyona uygulanacak ku
ralları kapsamaktadır. Demokrat ülkelerin hepsi bu ko
nuda yasal düzenlemeler yapmışlardır. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu 

RTÜK'ün bugünkü yapısı siyasal partilerin ve Meclis 
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çoğunluğunun egemenliği altındadır. Bu duruma son ve
rilecek ve sivil toplum örgütlerinin de RTÜK üyeliği seçi
minde söz sahibi olmaları sağlanacaktır. RTÜK'ün san
sür ile eşdeğer uygulamaları yerine, yaptırımların yargı 
tarafından kararlaştırılması getirilecektir. Böylece görsel 
yayın ile yazılı basın arasındaki hukuksal denetim stan
dardı eşitlenecektir. Medyada tekelleşmenin önlenmesi 
amacıyla Rekabet Kurulu'na siyasal irade desteği sağ
lanacaktır. 

1995 Anayasa değişikliklerinin gerektirdiği uyum 
kanunları 

Siyasal partilerin kadın kolu ve gençlik kolu gibi yan 
kuruluşlarının kurulabilmesine, 18 yaşını geçenlerin 
parti üyesi olabilmelerine, siyasal partilerin yurt dışında 
faaliyette bulunabilmelerine olanak tanıyacak uyum ya-
salarıyle, yurt dışında oturan vatandaşların seçme ve 
seçilme hakkıyle ilgili yasa ve kamu görevlilerinin sendi
ka kurmalarına izin veren uyum yasaları çıkarılacaktır. 

Kadınların ve gençlerin siyasete katılımının sağ
lanması: 

Demokrat Türkiye Partisi, Türk kadınının Türk siya
setinde nüfustaki payıyla orantılı olarak temsil edilmedi
ği, siyasal partilerin kadrolarına egemen olanların bu 
durumu süratle düzeltecek önlemler almaya yanaşma
dıkları saptanmasının doğruluğuna inanmaktadır. 

DTP'nin amacı, Türk erkeği ile kadınının siyasetteki 
işbirliğini kendi içinde fiilen gerçekleştirmektir; Demok
rat Türkiye Partisi parti içi demokraside kadınlara ve 
gençlere önemli bir ağırlık tanımaktadır. Partinin üst yö
netimi ile il ve ilçe yönetim kurullarında en az %30 ka-

16 

TBMM KUTUPHANESI



din üye bulunmasını hedeflemiştir. DTP kadın ve gençlik 
kurulları yetkilileri Partinin Genel idare Kurulu, il, ilçe 
Yönetim Kurulları toplantılarına katılır ve görüş bildirir
ler. DTP'nin amacı, bu alandaki davranışının ülkedeki di
ğer siyasal partilere örnek olmasını sağlamaktır. Biz 
gençleri yalnızca geleceğin güvencesi olarak görmüyor, 
bugünün ortakları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayış 
doğrultusunda, partimiz istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına bir kadın aday Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına ise bir genç aday göstermiştir. 

Kadınlarla ilgili önlemler 

Kadın sağlığının ulusal düzeyde iyileştirilmesi için 
kadın sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin niteliğini 
yükseltecek önlemleri alacağız. Çocuk bakım hizmetleri
ni yaygınlaştırarak bunlara kaynak desteği sağlanması
na öncelik vereceğiz. Evde, köyde ve tarlada çalışan ka
dının sigorta kapsamına alınması, kadınların kendi işle
rini kurabilmeleri için uygun banka kredileri sağlanması 
da ele alıp sonuçlandıracağımız konular arasında yer 
alacaktır. 

Kırsal kesimde bölge yatılı okulların açılmasına ön
celik veriyoruz. 

Kadın ve kız çocukların temel hak ve özgürlüklerini 
tehdid eden baskıcı kontrol ve uygulamaların sona er
dirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri derhal yapa
cağız. 

Aile içi şiddete maruz kalan, ya da yoksul düşen ka
dınlarımıza Kadın Barınma Evleri projesini yaygınlaştıra
cağız. 
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Eğitim: 

Milli Eğitim politikamızda devamlılığın sağlanmasını 
istiyoruz. Buna ek olarak: 

a) Kişinin onurunu, insan haklarını, temel özgürlük
lerin geliştirmek, ülkenin çıkarlarını kişisel çıkarlarının 
önünde tutan özverili ve özgür düşünceli iyi vatandaş ye
tiştirmek, 

b) Çok partili demokratik siyasal sistemi Cumhuri
yet rejiminin ayrılmaz bir parçası olarak benimsetmek, 

c) İleri teknolojinin olanaklarından yararlanan, 
ekip çalışmasına uyumlu, girişimci bireyler yetiştir
mek amacını güdüyoruz. 

11 yıllık zorunlu eğitimi en kısa zamanda ger
çekleştireceğiz. 

Kısa süreli halk eğitim kursları yolu ile meslek 
edindirmeye öncelik vereceğiz. 

Bölge yatılı okullarının önemine inanıyoruz. 

Eğitim harcamalarına devlet bütçesinin yanı sı
ra sanayi kuruluşlarının katkı yapmalarını bekliyo
ruz. 

Kültüre ve sanatçılara destek 

Devlet Türk kültürünün gelişmesine ve yayılma
sına birinci derecede öncelik vermeli, katkıda bu
lunmalı ve bu alana yatırımı esirgememelidir. Bu 
amaçla yazar, sanatkar ve yapımcıların kültürün 
her alanında teşvik edilmesini sağlamak için ödül
ler koyacağız; genç sanatçılara burs verilmesini 
sağlayacağız. Sanatçıları etkin bir sosyal sigorta 
kapsamına alacağız. 
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Devletin Türk dilinin yozlaşmasını önleyecek 
çok ivedi, ciddi ve etkili önlemler alması gerektiği
ni düşünüyoruz. Bir "Türkiye Akademisi" kurul
masını öneriyoruz. Çeşitli uygarlıkların sentezi 
olan Anadolu-Türk Kültürü geliştirilecektir. Kültürel 
varlıklarımızın korunması, bakım ve onarımı da ön
celiğimiz olacaktır. 

Sanatçılar ile araştırma ve inceleme yapan bi
lim adamlarına, telif kazançlarıyla ilgili olarak def
ter tutma ve bildirimde bulunma yükümlülüğünü 
getiren, 1999 başında Maliye Bakanlığı tarafından 
yayımlanan tebliği tümüyle iptal ederek bu uygula
maya son vereceğiz. 

Gençlerin sorunlarına çözüm önerileri 

Üniversiteye giriş sınavı sisteminin iyileştiril
mesini, yüksek öğretim veren kurumların arttırıl
masını savunuyoruz. Kredi ve yurt hizmetlerinin 
günün koşullarına göre kalitesinin yükseltilmesi 
için bütçeden ayrılan payı arttıracağız. 

Ayrıca, üniversiteyi başarılı derece ile bitiren 
gençlerin iş bulmalarına olanak sağlamak maksa
dıyla gençlerin burslarını bir yıl süreli olmak kaydıy
la devam ettireceğiz. 

Sokak çocuklarının topluma kazandırılması 
için yeni eğitim kurumları oluşturacağız, idari ve 
mali düzenlemelerin öncelikle yapılmasını sağlaya
cağız. 

Tarım alanında çalışan gençlerimiz yeni tekno
lojiyi kullandıkları takdirde kendilerine Ziraat Ban-
kası'ndan kredi olanakları sağlanacaktır. 
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Devlet üniversitelerinin sayısını beş yılda 100 
üniversiteye çıkarcağız. Devlet çiftliklerinde üniver
site şehirleri kuracağız. 

Çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler 

Gelir dağılımının çakışanlar ve emekliler lehine, 
düzeltilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapa
cağız. 

Zorunlu tasarruf uygulamasına son verilerek, 
toplanan nemalar hak sahiplerine nakit olatek 
ödenecektir. , 

Kaçak işçi çalıştırılmasına müsaade edilmeye-1 

çektir. 

SSK'nın özerk ve demokratik bir yapıya kavuş
ması sağlanacaktır. 

Geçici ve mevsimlik işçiler sorunu çözümlene
cektir. 

İşsizlik sigortası Devletin de finansmanı ile yü
rürlüğe sokulacaktır. 

Çalışma mevzuatımız, onaylanmış Uluslararası ' 
Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ile uyumlu duruma 
getirilecektir; iş güvencesi sağlanacak, sendikala
rın önündeki engeller kaldırılacak, işçi taşaronluğu 
önlenecektir. 

Sosyal güvenlik sisteminin reformu 

Sistemin bozulan temel göstergelerini düzelt
mek için, mevcut sosyal güvenlik kurumlarının ya
nında, genel sağlık sigortası uygulamasını sağla
yacak bir finans kurumu oluşturulmasını öneriyo-
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ruz. Sosyal güvenlik için sağlanan fonların bir fon 
idaresi mekanizmasıyla sağlıklı biçimde yönetil
mesi gereklidir. Bireysel tasarrufa dayalı ve fon 
esasına yönelik bir mekanizma sayesinde, sosyal 
güvenlik kurumları arasındaki maaş farklılıkları gi
derilecek, hem emeklilerin gelir düzeyleri yükselti
lecek, hem de sermaye piyasalarının daha sağlık
lı gelişmesi sağlanacaktır. 

Sağlık 

Genel Sağlık Sigortasını hayata geçireceğiz. 
Böylece "Paran yoksa hasta olma" yakınmalarına 
kesinlikle son vereceğiz. Vatandaşlarımız gelişmiş 
ülke vatandaşlarının sahip olduğu sağlık hizmetle
rine kavuşturulacaktır. Ülkenin tüm bölgelerindeki 
hastahaneler aynı ve yüksek kalitede personel ve 
teknik donanımla çalışır hale getirilecektir. 

Ülkemiz sağlık sektörü yönetim, hizmet sunu
mu, finansman, işgücü, enformasyon ve mevzuat 
alanında değişimi yakalayacak biçimde yeniden 
yapılandırılacak, uzun vadeli bir Ulusal Sağlık Poli
tikası oluşturulacak ve uygulanacaktır. 

Özürlülere yönelik yapılaşma 

DTP, toplumun genelinden farklı ihtiyaçları bu
lunan kesimlerin de varlığının bilincindedir. DTP bu 
duyarlılığı sergileyecektir. Bu çerçevede, özürlü va
tandaşlarımıza yönelik politikalara ağırlık verile
cektir. 

Amaç özürlüleri üretken vatandaşlar haline ge
tirmek olmalıdır. Bu amaçla, özürlü sayısının ve 
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bunların niteliklerinin gerçekçi biçimde saptanma
sını, iş analizlerinin yapılmasını sağlayacağız; 
özürlülerin eğitim ve rehabilitasyon sistemi göz
den geçirilecektir. DTP olarak, özürlülere korumalı 
iş yerleri açılmasına destek olacağız; kendi işyeri
ni kurmak isteyen özürlülere olanaklar sağlayaca
ğız; işsiz özürlü aylıklarını asgari ücret seviyesine 
getireceğiz; bu amaçla işsizlik sigortası pilot uygu
lamasını başlatacağız. Özürlüler idaresi başkanlığı 
için bir fon ihdasını sağlayacağız, illerde özürlüler 
birimleri kurulacaktır; adına kayıtlı konutu bulun
mayan özürlüler konut sahibi edilecektir; özürlüler 
Devlet imkanlarından yüzde elli oranında indirimle 
yararlanacaktır. Mevcut yasalarda özürlülerle ilgili 
kurallar bir "Özürlüler Yasası" şemsiyesi altında 
birleştirilecektir. 

EKONOMİ 

Devlet kendi işleyiş mekanizmalarını düzelt
meden ekonomiyi düzeltemez. Bunlar birbirlerine 
sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ekonominin düzeltilmesi 
için, yasama, yürütme ve yargı erklerinin reformu
nun, tek kelimeyle devletin yeniden yapılanmasıy
la ilgili önlemlerin, çok ivedi olarak alınması ve so
nuçlandırılması gereğine inanıyoruz. 

Borçlar ve yatırımlar hakkında teşhis 

Türkiye'nin bütçesi, iç borç servisi başta ol
mak üzere, sabit masraflar kaleminin büyüklüğü 
ve artışıyla tıkanmıştır; milyonlar onbinlere tefeci 
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faizi ödemektedirler. Yok düzeylerine düşen kamu 
altyapı yatırımları, özel kesimin yakın gelecekteki 
verimliliğini asgarileştirmektedir. Yüksek reel faiz
ler, özel yatırımları boğmaktadır. Çok ivedi önlem 
alınması gerekmektedir. 

Çözümler 

Hazine, IMF kanalıyla yabancı bankalardan 
iç/dış borç takası için kesinlikle yetersiz kalacağı 
peşinen belli dövizlerin peşinden koşacağına, ana 
para vade yapısının iyileştirilmesiyle ilgili olarak 
milli bankalarımızı teklif yapmağa davet etmeli
dir; bu takdirde karşısında makul ve daha gerçek
çi muhataplar bulacaktır. DTP iktidara gelince bu
nu yapacaktır. 

Bir iç borç, ana para vade yapısını düzeltme 
operasyonu, azami 1,5 - 2 yıllık bir enflasyonla 
mücadele programına eşlik etmelidir. Aksi halde, 
serbest kalacak kamu kaynakları gene israf edilir; 
iç borç servisi gene devleşir. 

Kamu harcamalarını ve özellikle sübvansiyon
ları, amacın geçerliliği ve ona hizmet edip etmedi
ği sorgusundan geçirip, eleyip, ayıklamak zorun
dayız. Tüm desteklemenin finansmanı artık bütçe 
içine alınmalıdır. 

Türkiye özelleştirmenin hızında ve boyutunda 
olduğu gibi yöntemlerinde ve önceliklerinde kötü 
sınav veriyor. Özelleştirme ihaleleri, hükümet iha
leleri değil, devlet ihaleleridir. DTP iktidara gelin
ce, özelleştirme konusunda bir hedefler ve yön-
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temler yasası çıkaracaktır; Hükümet uygulamayı 
idareye bırakmallı, nihai sorumluluğun gerektiği 
son aşamada, yapılan işlemi onaylayıp, onaylama
ma kararını vermelidir. İdarede Türkiye'de kamu 
malını özelleştirirken, mali gücün, teklif verme eh
liyeti ile eş anlam taşımacığının bilinci içinde bu
lunmalı, gerektiğinde ki£a : 1davet listeleri hazırjg-
maktan çekinmemelidir. Özelleştirmede öne.mli 
olan, fiyat ve sorumlu girişimcilikte kanıtlanmış 
ehliyet yanında, bu ikisi kadar^özelleştirme sqnffî-
sı için ileri sürülmesi gerekebilecek, koşullardır. 
DTP bu tür bir özelleştirme politikası izleyecektir. 

Liberal piyasa ekonomisi ve geniş halk kefe
leri ilişkisi hakkında teşhis U J ' 

nu.. 
Hiç bir zengin batı demokrasisi, liberal piyana 

ekonomisini, kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde, dü
zenlemelere ve gözetime tabi tutmadan kabullen-
memiştir. Batı demokrasileri, demokratik düzenle
rini korumak amacıyla toplumda zayıfları, düşük 
ve dar gelirlileri koruyucu bir devlet anlayışından 
sapmıyorlar. Ülkemizde ise "çağdaş bir demokra
sinin, toplumu, insan haklarında, temel özgürlük
lerde ve refah artışında eş anlı olarak kucaklama 
ihtiyacı" ile "kurallara bağlanmamış bir piyasa 
ekonomisinin işleyişi" çelişiyor. Bugünkü gelir da
ğılımı ile yarım demokrasimizi bağdaştırıp onu ida
me olanaklarımız gün geçtikçe ve hızla azalmakta
dır. Türkiye 1980'lerden bu yana lliberal ekonomik 
düzenin gittikçe vahşileşen ve devletin denetimi 

•• nu... • 
dışına çıkan bir modeli benimsemiştir. Bu durum-

'i '• rıc. 
da, yiyecek, giyecek, barınak, sağlık gibi,en.temel 
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ihtiyaçlarını karşılayamayan büyük çoğunluk, de
mokrasiye inancını ve siyasetçilere güvenini yitiri
yor. 

Çözümler . .nüojä ilem 

Geniş halk kltlelerihîri^Sât'ın alma gücünün da
ha da'düşürülerek, -buğüriKİl^eksik demokrasi dü-
zenı'mizde bi le- dururriun'geçiştirilmesinin artık si
yasal' istikrar yönünden sürdürülebilirliği, toplum 
viccfâflPyönünden kabul edilebilirliği ve ekonomik 
yöndQTi rasyonelliği kalmamıştır. Öte yandan, de
mokratikleşmenin'çok daha ileri adımlarını vakit 
kaybetmeden atmaya ihtiyacımız var. Refahımızı 
da sürekli biçimde ve hızla arttırmak zorundayız. 
Bunun bilinen tek yolu, piyasa ekonomisinden vaz
geçmemek, onun işleyişini olağan kurallara bağla-
mak^/e bunu sosyal devlet olmanın gerekleriyle 
gücümüz elverdiğince bağdaştırmaktır. 

•in; 
Milli gelir dağılımındaki bozulmayı durdurucu 

önlerrileri derhal almaya başlamayız. Demokrat 
Türkiye Partisi gelir dağılımının daha da bozulma
sını kesinlikle önleyecek bir ekonomi politikasını 
izleyecek ve Meclis içinde savunacaktır. 

Tarım sektörü, Hayvancılık ve Ormancılık ile 
ilgili düzenlemeler 

Çiftçimizin güçlendirilmesi ve mevcut, işlenile-
bilen alanlardan yeterli ürünler sağlanıp, gelir elde 
edilmesi için, urîln.ve girdiler bazında sübvansiyon 
verilmesinden ' yanayız. Ğ'irdi bazında yapılacak 
sübvanslyonlarcfa,''Özellikle proje kredileri çerçeve-
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sinde küçük çiftçilerin desteklenmesi yoluna gidil
mesini öneriyoruz. Çiftçilerimizin kurum ve kuru
luşlarla sözleşmeli üretim yapmalarını sağlıyaca-
ğız. Tarım Satış Birliklerinin özerkleştirilmesini 
sağlamak için gereken yasal düzenlemeleri ger
çekleştireceğiz. 

Toprak kullanım planı yapılarak ürün desenleri 
belirlenmeli ve fazla ürün ile eksik ürün dengesi 
kurulmalıdır. 

Desteklemeler ürün bazında yapılmalı, üretim 
doğrudan desteklenmelidir. 

Taban fiyatları, enflasyon ve serbest piyasa 
ekonomisi şartları ile dünya fiyatları dikkate alına
rak, ürün ekiminden önce açıklanacak, hasad za
manına kadar geçen süre içinde aleyhte doğacak 
fiyat farkı üreticiye prim olarak verilecektir. 

Hasad mevsimlerinde tarım ürünleri ithalatı, 
sınır ticaretinde ve diğer ülkelerde olduğu gibi, 
ürün bazında denetim altına alınacak, gümrük uy
gulamaları buna göre düzenlenecektir. 

Orman köylüsünün desteklenmesi ve gelir dü
zeyinin yükseltilmesi için, orman ve orman köylü
sü ilişkileri yasal düzenlemelerle çağdaş düzeye 
getirilecektir. Orman köylerinde, özel projelerle 
hayvancılığın, tarımsal sanayinin küçük el sanatla
rının geliştirilmesi özendirilecek, bölgesel küçük 
çiftçi ortaklı tarımsal ürün değerlendirme tesisleri 
kurulacaktır. 

Kırsal kesimde olmakla beraber, tarım veya or
man köylüsü konumunda değerlendirilmeyen, ge-
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çimini tarım ve orman işlerinde mevsimlik işçi ola
rak sağlayan ve sosyal güvenceden yoksun olanla
rın sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulma
sı da büyük önem arzetmektedir. 

Tarımda en problemli sektör hayvancılığımızdır. 
Bu nedenle hızla kaba yem açığı giderilecek, çayır 
ve meraların ıslahı, yeni otlama alanlarının tesisi 
için Hayvancılık ve Tarım Politikası uygulanacak
tır. 

Atıl Kapasite ile çalışan Devlet Üretme çiftlik
lerinden tohumluk üretimi dışında kalanları hay
vancılığa tahsis edilecek, ithalaat ve ihracat rejim
lerinde hayvan üreticilerinin korunması sağlana
caktır. 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği çeşitlendirilecek, 
yumurta ve beyaaz et ihracı desteklenecektir. 

Esnaf kredileri 

Esnaf ve tüccarlara yeni iş ve düşük faizli fi-
nans kaynakları sağlanmasına öncelik vermekte
yiz; bunlara Bağ-Kur primleri ve vergi ödemeleri 
açısından kolaylıklar sağlayacağız. 

Küçük ve Orta ölçekli sanayi kuruluşlarının ih
racat ve yatırım kredileri ile desteklenmesi, KO-
Bl'lerin uzman kadrolarla takviyesi hedefimiz ola
caktır. Esnaf ve Tarım kredi faizlerini derhal 10 pu
an düşüreceğiz. 

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU POLİTİKALARI 

Terör ve işsizlik doğu ve güneydoğudaki çeşitli 
sorunların başlıca kaynaklarıdır. Öte yandan bölge-
lerarası dengesizliklerin kendiliğinden düzelmesini 
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beklemek mümkün değildir. Bu nedenle, devlet 
sosyal adaleti ve iç barışı sağlamak amacıyla, 
dengesizliklerin giderek artmaması için önlemler 
almak zorundadır. Sürdürülebilir ekonomik geliş
meyi ve sosyal kalkınmayı sağlamak amacıyla Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin pilot bölge 
seçilerek buraya yöresel bir kalkınma modeli uygu
lanmasını sağlıyacağız. Bu bölgede karma ekono
mi modeline benzer bir uygulamanın gerekliliğine 
inanmaktayız. Doğu ve Güneydoğudaki illere veri
lecek teşviklerde en çok ihtiyacı olan illere öncelik 
verilecektir. Demokrat Türkiye Partisi, ülkenin baş
ka bölgelerinde özelleştirmeye hız verirken doğu 
ve güneydoğu anadolu bölgelerinde istihdam sağ
layıcı ve olabildiğinde emek-yoğun kamu iktisadi 
teşebbüsü ve benzeri kurum yatırımlarına ağırlık 
verecektir. Bunlar, sonuç aşamasından sonra ge
nel özelleştirme programına alınacaktır. 

Sermaye yetersizliği nedeniyle faaliyetini dur
durmuş ya da düşük kapasitede çalışan mevcut 
özel sektör kuruluşlarının sermayelerine azami % 
49 oranında iştirakte bulunmak amacıyla bir DO
ĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU KALKINMA VE YATI
RIM BANKASI kuracağız. 10 yılı aşmayacak bir sü
re içinde, Bankanın sermaye payını özel girişimci
lere devretmesini öngörmekteyiz. Bu banka mik-
rokredi devrimi olarak adlandırılan yeni bir meka
nizmanın o bölgede uygulanmasını da sağlaya
cak, ticari bankaların hizmet götüremediği dar 
gelirli vatandaşlarımıza kendi işlerini kurmak için 
kredi sağlayacaktır. Bölgedeki niteliksiz iş gücü
nün eğitilmesine büyük önem vereceğiz; nitelikli iş 
gücünün bölgede kalması için özendirici önlemler 
alacağız. 
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TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

Turizm Bakanlığı'nın merkezi, yurt içi ve yurt dı
şı kuruluşlarını sektörün 12 ay çalışacağı prensibi
ne göre şekillendirilmesi gerçekleştirilecektir. Ba-
kanlık-sektör ilişkileri kurumsallaştırılacak bu ko
nuda tüm yasal düzenlemelar yapılacaktır. 

Turizm sektöründe tesisleşmeye verilen öne
me eş değerde önem personel eğitimine verile
cek, eğitimli sektör insanı yetiştirilmesi başlıca 
hedef olacaktır. 

KENTLEŞME VE ÇEVRE: 

Kentsel Nüfus 

Türkiye'nin kentsel nüfusu 2000 yılında, 45 
Milyona ulaşacaktır. Ülkemizde kent nüfusunun ar
tışının temel nedeni, kırsal alandan göç eden kır
sal nüfustur; böylece kırsal yaşamdan kentsel ya
şama geçiş olgusu ile karşı karşıyayız. 

Merkezi yönetimlerce geliştirilecek kentlileş
me politikalarımız, planlama politikası, sanayileş
me politikası, cazibe merkezli yeni yerleşim bölge
si politikası, iç göç politikası, gecekondu politika
sı, birinci ve ikinci konut politikası olarak sıralana
bilir. Merkezi yönetimin, kent ile bütünleşmeyi en
gelleyici olan ve kent nüfusunda ayrımcılık yaratan 
uygulamalara son vermesini sağlayacağız. Yerel 
yönetimlerin ise kent içi gelir dağılımını düzelten 
politikalara ağırlık vermesi sağlanacaktır. Çevre 
kanunumuz, ağırlıklı olarak doğal çevreye ilişkin 
hava, su ve toprak kirlenmesinin önlenmesini ön-
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görmektedir, oysa, kentler doğal çevre, insan ve 
toplum çevesi ile insan eli ile inşa edilmiş yapı
laşmış çevrenin etkileşimi altındadır; bu nedenle 
sorunun bu geniş çerçeve içinde ele alınmasını ve 
bugünün ihtiyaçlarının karşılanması ile kaynakların 
tüketilmeden korunmasını sağlayacağız. 

Toplu Konut 
Gençler ve az gelirli vatandaşlar için asgari 25, 

azami 75 m2 büyüklüğünde, bünyesinde çamaşır
hane gibi ortak kullanım alanları, ticari, kültürel ve 
yönetsel merkezleri bulunan yerleşim birimlerinde 
toplu konutlar inşa edilmesi projemizi hayata geçi
receğiz. Toplu Konut İdaresi bu amaca yönlendiri
lecek, kaynaklar bu amaçla kullanılacaktır. 

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ: 

1993 Anayasa değişikliği gereğince, yurtdışın
da yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkeler
de oy kullanabilmelerini sağlayacak yasal düzenle
meleri derhal gerçekleştireceğiz. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümü için bir müsteşarlık kuracağız. 

Vatandaşlıktan çıkma izni ve tekrar kabul ta
lepleri hızla sonuçlandırılması için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapacağız. 
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DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ 
D E M O K R A S İ D E E R D E M İ , 

P O L İ T İ K A D A A H L A K I , 

Y Ö N E T İ M D E D O Ğ R U L U Ğ U 

T A A H H Ü T E T M E K T E D İ R . 

DEVLET MEMURLARININ BASKISIZ BİR YÖ
NETİM VE YENİDEN DÜZENLEME İLE Ç A Ğ D A Ş 
İŞLETMECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE ÇALIŞMASINI 
İST İYORUZ. MEMUR SENDİKALARI KURULMASI 
İLE İLGİLİ YASA TEKLİFİMİZİN GERÇEKLEŞMESİ 
İÇİN Ç A B A L A R I M I Z A DEVAM EDECEĞİZ. ME
MUR İŞÇİ VE EMEKLİLERİN GELİRLERİNİ SAY
GIN BİR Y A Ş A M DÜZEYİNE ULAŞMALARINI SAĞ
LAMAK İÇİN YÜKSELTECEĞİZ. 

TÜRKİYE'NİN DIŞ UFKUNU SADECE AVRUPA 
T O P L U L U Ğ U N D A DEĞİL, DÜNYANIN YENİ EKO
NOMİK DENGELERİNİ VE ÜLKEMİZİN COĞRAF
YASINI ÖNCELİKLE GÖZÜNÜNDE TUTAN BİR 
PERSPEKTİF İÇİNDE DEĞERLENDİRECEĞİZ. 

SİYASAL, DİNSEL, ETNİK FARKLILIK GÖZET
MEYECEĞİZ . 

İÇ BARIŞ I , GÜVENLİĞİ, TOPLUMSAL UZLAŞ
MAYI MUTLAKA SAĞLAYACAĞIZ . 

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ BU BİLDİRGE 
İLE KENDİNİ T Ü M TÜRK VATANDAŞLARINA KAR
ŞI BİR TOPLUMSAL YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOK
MAKTADIR. 
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DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİNİN ÜLKE YÖ
NETİMİNE GELMESİ HALKIN YÖNETİME EL KOY
MASI İLE EŞ ANLAMLIDIR. 

GELİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM 

GELİN TÜRKİYEMİZ ' İ DÜZLÜĞE Ç I K A R A L I M . 

BUNU YAPACAK GÜÇ VE SEÇİM ŞİMDİ SİZİN 
ELİNİZDE. 

BİR OY YETER, BU OYUN BİTER. 
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