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I. BAŞLANGIÇ 

Demokrat Türkiye Partisi, kişinin onurunu, insan hakla
rını ve temel özgürlükleri esas alan bir siyasi partidir. 

Demokrat Türkiye Partisi, bütün alanlarda devletin ve 
toplumun ihtiyaç duyduğu atılım ve dönüşümleri milleti
mizle elele gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. 

Biz, halkımızın güveneceği, ahlaki değerlere dayanan ve 
açık bir siyasal düzeni, en geniş katılım ve paylaşma sü
reci içinde kurmayı hedefliyoruz. 

Geleneksel kültürümüzden esinlenerek topluma saygılı, 
çağdaş, atılımcı siyaset üretmeyi, hoşgörüyü egemen kıl
mayı amaçlıyoruz. 

Ülkemizde yersiz kavgaları sona erdirmek istiyoruz. An
cak, devletin kurumlarının ve uygulamalarının yozlaşma
sına neden olanların, hukuk kuralları içinde hesap ver
melerinin, halkımızın güçlü bir isteği olduğunu da biliyo
ruz. 

Son yıllarda yolsuzluklarda, rüşvet ve yasadışı örgütlen
melerde, haksız kazanç ve siyasi gücün kötüye kullanıl
masında olağanüstü bir tırmanma görülmüştür. 

Bunların nedeni demokratik rejim değildir. Ancak, de
mokrasinin bu tırmanmayla zedelendiği de bir gerçektir. 
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Halkımız ve özellikle siyasetçilerimiz bu olumsuz dönem
den gerekli sonuçları çıkartmalıdırlar. 

Bundan böyle, kamu vicdanında ikinci bir sarsıntıya asla 
yer vermemeyi, her alanda yeni bir başlangıç yapmayı 
üstleniyoruz. 

Günün koşullarına bakarak karamsarlığa ve kararsızlığa 
düşmemeliyiz. 

Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. 

Şimdi, fırsatları doğru değerlendirmek, ülkenin çözülmez 
gibi görünen sorunlarını aşmak ulusça ortak sorumlulu
ğumuzdur. 

Geleceğimizin sunduğu imkanları Türkiye'nin büyüklüğü
ne yaraşır tarzda değerlendirebilmek için, işlevini yitirmiş 
kuralları, yapıları ve saplantıları Anayasadan başlayarak 
değiştireceğiz. 

Halkımızın gayret ve başarılarına devletin ve siyasetin 
katkısı olarak yeni kurum ve yapılan ekleyeceğiz. 

Vatandaşlarımızın kadınıyla erkeğiyle bu yeni oluşum sü
recine en faal şekilde katılmalarını sağlayacağız. 

Demokratik toplum olma niteliğini vazgeçilmez unsurla
rından biri olan ve demokrasi ufkunu aydınlatan özgür 
basın bu süreçte belirleyici bir rol oynayacaktır. 
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Böylece, her Türk vatandaşı, 20001i yıllara geçildiğinde 
ülkenin kaderine, özgür tartışma ortamında benimsediği 
düşüncelerle ortak olacaktır. 

Halkımızın taleplerine uygun bu amaçlan gerçekleştir
mek için. Cumhurbaşkanlığı kurumundan başlayarak, 
yürütme, yasama ve yargı alanlarında, merkezi ve yerel 
yönetimlerin yapılarında gerekli dönüşümler gerçekleşti
rilecektir. 

Yasalar çerçevesinde belirlenen eşitlik ve özgürlük ilkele
rinden vazgeçilemez. Tıpkı her vatandaşımızın insanca 
yaşamayı talep etme hakkından vazgeçilemeyeceği gibi. 
Eşit hak ve özgürlüklerden tam olarak yararlanılabilmesi 
için gelir dağılımını adil bir yapıya kavuşturmaya yönelik 
programlan yürürlüğe koyacağız. 

Ülkemizin her köşesinde yaşayan insanımızın, maddi ve 
manevi tüm temel ihtiyaçlarının karşılanmasında "Müm
kün Olduğunca az, Gerektiği Ölçüde Etkin Devlet" ve 
mutlaka "Etkin Toplum" hedefiyle hareket edeceğiz. 
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II. DEVLET ANLAYIŞIMIZ 

1. HUKUK DEVLETİ 

Çağdaş devlet anlayışımızın temel niteliği "Hukuk Devleti'' 
ilkesinin tam ve kesin olarak toplumsal yaşam içindeki 
yerini almasıdır. Hukuk devleti/insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin her türlü otoriteye ve güce karşı korunma
sı, güvence alüna alınması ve yüceltilmesidir. 

Devletin baskıcı uygulamalardan arınması, hukuk devle
tinin tüm kural, kurum ve uygulamalarının yerleşmesiyle 
gerçekleşebilir. 

Bu amaçla, hukuk devletinin oluşmasını ve işlerliğini 
sağlayacak gerekli Anayasal ve yasal düzenlemeler yapıla
caktır. "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni, belirleyi
ci bir unsur olarak Anayasamızın ekinde yer alması gere
ken bir belge olarak görüyoruz. 

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, taraf ol
duğu, ikili veya uluslararası tüm anlaşma ve belgeler iç 
hukukumuz açısından fiilen geçerli kılınacak ve özenle 
uygulanacaktır. 

2. DEMOKRATİK DEVLET 

Partimiz, çoğulcu demokrasinin çağdaş değerlerini devlet 
ve toplum hayatının her kesiminde egemen kılmayı birin
ci hedef ola*- *k görmektedir. 



Çoğulcu demokrasinin çağdaş değerleri, seçimlerle sınırlı 
demokrasi koşullarının aşılması ve toplumun değişik ke
simlerinin farklı taleplerinin sivil örgütlenmeler kanalıyla 
karar alma sürecine yönlendirilebilmesini gerektirir. 

Devletin varlık nedeni olan vatandaşa en iyi şekilde hiz
met edebilmesi ve işlevsel devletin gereklerini yerine geti
rebilmesi ancak demokrasi vasfının yüceltilmesi ile müm
kün olabilir. 

Devletin demokratikleşmesi, Anayasada, siyasi partiler 
yasasında ve diğer ilgili yasa metinlerinde yapılacak dü
zenlemeler ve yürütmenin bu alanda öncü bir rol üstlen
mesi sayesinde gerçekleştirilebilecektir. 

Bu çerçevede, ifade ve örgütlenme özgürlükleri başta ol
mak üzere temel özgürlükler genişletilecek, her türlü ayı
rımcılık reddedilecek, ulusun eşit vatandaşlar topluluğu 
olduğu anlayışı yerleştirilecek, bireylerin kültürel kimlik
lerini korumalarına yardımcı olunacaktır. 

Türkiye, hem "İşlevsel Devlef'e hem de "Etkili Toplum"a 
varmak zorundadır. 

3. LAİK DEVLET 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli niteliklerinden 
biri laik devlet olmasıdır. Laikliği, toplumun huzurunun 
ve kişisel özgürlüklerinin korunması açısından da vazge
çilmez bir ilke ve ayrıca, ulusumuzun yaşam kültürünün 
bir parçası olarak addediyoruz. 

12 



III. DEVLETİN YENİDEN YAPILANMASI 

1. YÜRÜTME 

A. CUMHURBAŞKANLIĞI 

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri, rejimin işlemesi 
sürecinde karşılaşılabilecek tıkanmaların aşılmasını te
min edecek çözüm yollarını demokratik ilkeler çerçevesin
de harekete geçirmesini sağlayacak ve demokrasiyi, dev
letin kurumlarını, ülkenin dış itibarını koruyup gözetme 
görevlerini genişletecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanının mutlak sorumsuzluğu 
ilkesinden vazgeçilecektir. Cumhurbaşkanının, Türki
ye'nin iç sorunları ve dış politikasıyla ilgili görev, yetki ve 
sorumluluğu ülkenin geçirdiği deneyimler ışığında geniş
letilecektir. 

Cumhurbaşkanı, belirli koşulların gerçekleşmesi kaydıyla 
yasama organlarını feshedebilme ve ülkeyi (erken) seçime 
götürme yetkilerine sahip kılınacaktır. 

Bu düzenlemelerin gereği olarak. Cumhurbaşkanı halk 
tarafından iki türlü seçimle işbaşına getirilecektir. Birinci 
turda en çok oyu alan iki aday ikinci turda tekrar yarışa
caklardır. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacaktır. 
Bir kimse bu göreve en fazla iki kez seçilebilecektir. 
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B. YÜRÜTMENİN DİĞER ORGANLARI 

Türkiye'de yürütme işlevsel devlet anlayışına uygun şekil
de yeniden yapılandırılacaktır. 

Bakanlıklar 

Merkezi hükümet yapılanması içinde yer alan bakanlıkla
rın sayısı ve görev alanları yeniden belirlenecektir. 

Devlet bakanlıklarının sayısı azaltılacaktır. 

Ayrıca, bakanlıkların iç örgütlenme düzenleri yeniden şe
killendirilecek ve hizmet ve kaynak planlamasına ve yön
temin teknik düzeyinin geliştirilmesine öncelik verilecek
tir. 

Bakanlık görevi üstlenen milletvekili, yasama görevinden 
ayrılacak ve yerine partisinin kendisinden sonra gelen 
adayı yasama Meclisi üyeliğini üstlenecektir. Anayasa ile 
bazı bakanlıklara, bakan yardımcılığı olanağı sağlanacak-
ur. Başbakan parlamento üyeleri arasından tayin edile
cektir. 

Taşra Örgütlenmesi 

Yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde illerin tü
zel kişiliği saklı tutulacak ancak bölge valilikleri sistemi-
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ne geçilecektir. Bölge ölçeğinde planlama çalışmaları yap
mak ve bölge kuruluşlarının çalışmalarını denetim altına 
almak ve aralarında gerekli işbirliği koşullarını oluştur
mak üzere bölge valilikleri kurulacakür. 

Bölge valilikleri bölge ölçeğindeki iş ve hizmetlerin planla
masından, yürütmenin denetlenmesinden ve birimler 
arasında eşgüdüm sağlanmasından sorumlu olacaktır. 

Bu yeni gelişmeye karşın il valiliği sistemi güçlendirilerek 
sürdürülecektir. 

Güçlü Vali-Güçlü Kaymakam işbirliği modeli ile il ve ilçe 
yöneticilerinin sorumlusu oldukları alan üzerindeki yöne
tim yetkinliklerini en iyi şekilde yerine getirmelerine ola
nak sağlanacaktır. Güçlü mülki idare sistemi mülki idare 
amirlerinin görevli bulundukları yörede alan ve yönetim 
planlaması yapabilme, genel eşgüdüm ve işbirliğini etkili 
bir şekilde gerçekleştirebilme, toplumsal huzur ve barışı 
en iyi şekilde sağlayabilme, ekonomik ve toplumsal geliş
meyi hızlandırabilme ve Devlet gelirlerini daha verimli bir 
şekilde toplayabilme yetkinliklerinin geliştirilmesi ve gü
vence altına alınması anlamına gelmektedir. 

Belirli bir nüfus büyüklüğünü aşmış ilçeler sancak adı al
tında yeni bir statü içinde yönetilecektir. Bu sancaklarda 
vali yardımcıları görev yapacaktır. 

Bu sancaklar mevcut ilçeler ve iller arasında bir ara ka-
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deme olacak ve örgütlenme biçimi de buna koşut olsırak 
oluşturulacaktır. 

İl, sancak ve ilçe olma koşulları Anayasa ile düzenlene
cektir. 

Böylece, siyasal amaçla gerçekleşen politik çıkara dayalı 
uygulamalara son verilecektir. 

İdari bölünmede istikrar, coğrafi ve ekonomik adalet ve 
demokratik denge sağlanacaktır. 

Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimler yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak
tır. "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" tam olarak 
uygulanacaktır. Bu "Sarfın yerel meclislerin yetkilerine 
ilişkin hükümleri öncelikle uygulamaya konulacaktır. 

Belediyeler kentsel ve kırsal belediye olmak üzere ikiye 
ayrılacaktır. 

Kentsel belediyeler tek tip olacaktır. Her ilçede birden faz
la belediye kurulabilecektir. 

Kırsal belediyeler, köy toplulaştınlması fikrine dayalı ola
rak düşünülmüştür. Böylece, köy birimleri kaldırılmadan 
kırsal belediye bünyesi içinde daha hızlı ve etkin hizmet 
götürme imkanı sağlanacaktır. Kırsal belediyeler köylere 
hizmet götürmede ve kırsal kalkınmanın sağlanmasında 
temel unsur olacaktır. 
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Bu programın uygulanmasını, 3030 sayılı yasaya dayalı 
büyük şehir belediyesi sisteminin yeniden düzenlenmesi 
çalışmaları izleyecektir. Tüm belediye başkan ve meclis 
üyelerinin seçimle göreve gelmesi kuralı korunacakür. Ye
rel seçimler genel seçimlerle eşzamanlı olarak yapılacak
tır. 

İstanbul'un Yönetimi 

İstanbul'un, idari, tarihi, coğrafi bütünlüğü saklı tutul
malıdır. 

İstanbul, ulaşmış olduğu büyüklüğe uygun düşecek şe
kilde iyi, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelidir. İstan
bul'da kamu yönetiminin teknik gelişmişlik düzeyi kentin 
büyüklüğüne koşut hale getirilecektir. İstanbul'da ku
rumsal, örgütsel ve yönetsel önlemler uygulama alanına 
konulacaktır. İstanbul nüfusunun yaşama koşullan dü
zeltilecek, İstanbullunun yaşam kalitesi yükseltilecektir. 

İstanbul'a uygulanacak model gelecekte metropol niteliği 
kazanacak illerimize de uygulanacak ve metropol illerden 
sorumlu bir devlet bakanlığı kurulacaktır. 

2. YASAMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Meclisi ve Mil
let Meclisinden oluşacaktır. Millet Meclisinde seçim çev-
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relerinden genel oy ilkesine göre seçilmiş milletvekilleri 
yer alacaktır. Cumhuriyet Meclisi yüksek öğrenim gör
müş ve 40 yaşmı doldurmuş üyelerden oluşacaktır. 

Cumhuriyet Meclisi üyelerinin seçimi Anayasada düzen
lenecektir. Anayasa ve seçim yasalarına ilişkin değişiklik 
önerileri, Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilmedikçe yü
rürlüğe giremeyecektir. 

Yasama organının çalışmalarına içerik, nitelik ve hız ka
zandırabilmek üzere şu önlemler alınacaktır: 

• Her iki yasama organının içtüzükleri yeniden hazır
lanacaktır. Yeni içtüzüklerde çalışma yöntemleri ile 
toplantı ve karar yeter sayıları yeniden saptanacak
tır. Esas komisyonlar ve görevleri baştan -düzenlene
cektir. Bu düzenlemeler Anayasa'dan çıkarılacaktır. 

• Devam sorunu olan üyelerin aylık hakedişlerinden 
kesinti yapılacaktır. v 

• Blok yasa yapma sistemi ile maddelere geçmeden ya
saların bir bütün olarak kabulüne olanak sağlana
caktır. 

• Parlamenter dokunulmazlığı kavramı yeniden tanım
lanacak ve kapsamı daraltılacaktır. 

• Bu düzenlemede özellikle kürsü özgürlüğü açısından 
mutlak dokunulmazlık güvence olmaya devam ede
cek, kürsü özgürlüğü ceza ve hukuk alanlarında bir 
imtiyaz olarak korunacaktır. 
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• Parlamento'nun her iki kanadında ayrı ayn ve gerek
tiğinde birlikte toplanacak ahlak komisyonları kuru
lacak, yasama ve yürütme organları üyelerinin uya
cakları ahlak kuralları yasa ile belirlenecektir. 

• Siyasi partilerin, her kademedeki yönetim kurulları
nın başkan ve üyelerinin, parlamento üyelerini, ken
di başlarına veya birinci derecede yakınlarının ortak 
oldukları tüzel kişiler aracılığı ile KİT'ler ve belediye
ler dahil kamu ihalelerine katılmaları, kamunun 
yüzde elli den fazlasına ortak olduğu bankalardan 
kredi almaları yasa ile önlenecektir. 

• Cumhuriyet Meclisi 100, Millet Meclisi 450 üyeden 
oluşacaktır. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi 4 
yıl için seçilecektir. 

• Yasama organının soruşturma ve araşürma görevle
rinde yetki ve etkinliği artırılacaktır. Bu nedenle Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Meclis Başkan -
lığı'na bağlanacaktır. 

• Yurtdışında edindiği mal varlığı ve menkul değerler 
hakkında Türkiye'de ilgili makamlara beyanda bu
lunmamış ve bu iktisaplarla ilgili yasalarımızda ön
görülen mükellefiyetleri yerine getirmemiş olan kişi
lerin; Bakan. Başbakan, Yasama Organı Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı olmaları yasayla önlenecektir. 
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• Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Cumhuriyet 
Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin mal beyanları, al
dıkları armağanlar, Meclis Genel Kurullarının gerekli 
görmesi halinde Ahlak Komisyonu tarafından incele
necektir. Bu inceleme sonucunda haksız iktisap ve 
ahlak yasasına aykırı armağan alınması fiilleri, doğal 
yargı organlarına bir fezleke ile sunulacaktır. Yargı
nın kanun yollarından geçmiş kesin kararları Meclis
lerin genel kurullarını bağlayacaktır. 

3. YARGI 

Türkiye'de adaletin gerçek anlamı ile gerçekleştirilebilme
si, "yargı reformunun yapılmasına bağlıdır. Yargı refor
mu ise yargılama süresinin kısaltılması ve karar isabet, 
açılan dava sayısının azaltılması ile ilgili önlemler yanın
da, özellikle yargının bağımsızlığı ve yargıç güvencesi kav
ramlarının çok güçlü bir şekilde hayata geçirilmesini şart 
kılmaktadır. 

Bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak bazı öneriler aşağı
da belirtilmiştir: 

• İstinaf Mahkemeleri kurulacaktır. Bunlar Yargıtay 
üzerindeki işyükünü önemli ölçüde azaltacaktır. 

• Çocuk mahkemelerine işlerlik kazandırılacak, bunla
rın sayısı arttırılacaktır. 
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• Mahkemelerin içinde bulunduğu bina ve donanım 
koşullan iyileştirilecek, bilgi-işlem ve iletişim tekno
lojisinin yaygın ve geniş kullanımı sağlanacaktır. 

• "Yargı-iddia-savunma" ilişkilerine hukuk devleti 
normlanna uygun demokratik bir nitelik kazandınla-
caktır. 

• Yargıç, savcı ve avukat stajlannm düzeyi yükseltile
cektir. 

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun özerkliği 
kesin olarak sağlanacak, yargı tam bağımsız kılına
cak, yargıç güvencesi getirilecektir. 

• Devlet Güvenlik Mahkemeleri terör suçlan konusun
da özel uzmanlık mahkemeleri haline getirilecektir. 

• Barolann bağımsızlığı güvence altına almacakür. 
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IV. TERÖRLE MÜCADELE 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan olaylar, silahlı 
propagandanın dayatmasında ve onunla birlikte gelişen 
sosyal ve siyasal olaylar olup, dolayısıyla Güneydoğu so
runu veya Kürt sorunu olarak nitelendirilemez. Sorun, 
herşeyden önce bir terör sorunudur. Demokrasiyle yöne
tilen bir ülkenin hukukunun üstünlüğü ve kanun haki
miyeti çerçevesinde kendini teröre karşı savunma hakkı 
hiçbir şekilde kısıtlanamaz. 

• Güneydoğu'da yaşanan terör sorunu, ırkçılığa dayalı 
olarak izah edilemez ve etnik kimliğin tatmini for
mülleriyle çözülemez. Çünkü olayların özünde etnik 
kimliğin tatmin, ya da temsil edilemeyişi bulunma
maktadır. Kaldı ki, eşit vatandaşlar topluluğu olan 
ulusumuzun her kesimi demokrasi içinde temsil im
kanına sahip bulunmaktadır. 

• Güneydoğu Anadolu halkı, terör örgütleri tararından 
istismar edilmişler, bu örgütlerin nihai hedefierine 
ulaşmak amacıyla istismar ettikleri kitleler haline 
getirilmek istenmişlerdir. Bu vatandaşlarımız istis
mardan kurtarılmalı, terörün halk üzerindeki psiko
lojik baskısı önlenmelidir. 

• Hiçbir vatandaşımız potansiyel suçlu olarak değer
lendirilemez. 
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• Bölgede yürütülecek terörel mücadelenin temel şartı; 
örgütün amaçları ile yöre halkının beklentileri ara
sındaki farklılığın belirgin hale getirilmesi ve bu ko
nuda yöre halkının aydınlatılması-bilinçlendiril-
mesidir. 

• Yöre insanının ekonomik ve sosyal refah seviyesinin, 
Orta ve Batı Anadolu ile eş seviyeye yükseltilmesi he
deflenmelidir. Bu maksatla getirilecek özel tip proje
ler, iç politik endişelerden uzak milli politikalar şek
linde benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

• Bölgede görevlendirilecek mülki ve adli personel ata
ma sistemi değiştirilmeli, en küçük biriminde dahi 
yetenek ve tecrübe şartı aranmalıdır. Kamu persone
li, halkın sosyal ve kültürel yapısına uyumlu ve hiz
met üretme dışında beklentisi olmayan kişiliğe sahip 
olmalıdır. Kamu görevlisi kendini hizmet üretmekle 
mükellef görmelidir. 

• Devleti temsil edenler inanılır, güvenilir ve tecrübe 
sahibi olmaları, istismara açık olmamaları gerek
mektedir. Yapılan vaadler ve verilen sözler mutlaka 
yerine getirilmelidir. İdari veya politik istismara yer 
verilmemelidir. Halka vaad edilenler mutlaka yerine 
getirilmeli, hiçbir kamu görevlisi ya da siyasetçi ken
dini hukukun üzerinde görmemeli, vatandaş hukuk 
karşısında haklılığına rağmen mağdur olurum endi
şesi duymamalıdır. 
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• Yörede tarihi, siyasi ve idari konum istismanna da
yalı olarak oluşmuş toprak ağalığı, politik ağalık, 
ekonomik ağalık, dini liderlik gibi çağdaş sosyal ya
pılarla uyum sağlayamayan oluşumların; halk üze
rindeki psikolojik baskısı kaldırılmalıdır. Halk yega
ne güç olarak hukukun üstünlüğünü hisseder ve ya
şar hale getirilmelidir. 

• Yöredeki işsizlik sorunu mahallinde çözümlenmeli
dir. 

• Yöre insanının ihtiyacına cevap verecek ara-insan 
gücü, orta vadeli sürede kendi içinden sağlanmalı
dır. Bu maksatla hazırlanacak master planlar, bu 
planlara uygun insan gücü-eğitim-istihdam planla
rıyla somutlaştınlmalı, yöre insanı eğitim, istihdam, 
sosyal ve ekonomik refah düzeyi olarak yörede tat
min edilmelidir. 

• Kısa ve orta vadeli olarak, bölgedeki altyapı yatırım
larında insan gücüne dayalı üretim imkanları kulla
nılmalıdır. 

• Yöresel imkanlara dayalı ve emek yoğun nitelikli kü
çük ve orta ölçekli projeler mali olarak desteklenme
li, bu projeler üstün nitelikli teknik danışma ürete
cek profesyonel kadro ve kuruluşların gözetiminde 
faal hale getirilmelidir. 
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0 Emeğe dayalı ve yöresel özellikler taşıyan ekonomik 
imkanların canlandırılmasına ve yöre dışı ile ilişki-
lendirilmesine imkan sağlayacak örgütlenmeler (koo
peratif v.b.) sağlanmalı, kredilendirme sistemi taba
na yayılmalı ve üretici kendisini istismar etmeyecek 
ekonomik ilişkilere sokulmalıdır. 

O Yöre halkının dil problemi çözülmeli, sözlü ve yazılı 
iletişimde anlaşamamadan kaynaklanan olumsuz 
psikolojik ortam yokedilmelidir. 

O Yörede cazibe merkezi haline gelecek özellikle alt ve 
üst yapı özelliklerine kavuşturulmuş merkezi köy 
projeleri gerçekleştirilmeli, dağmık ve düşük yoğun
lukta yerleşim birimleri bu merkezlere toplanmalıdır. 

# Korucuların terörle mücadeleye zarar vermeyecek şe
kilde ve süreç içinde görevleri kolluk kuvveterine 
devredilmelidir. 

0 Terörle mücadele sivil otoritenin öncülüğünde yürü
tülmelidir. 

O Doğrudan terörist eylemlere kaülanlar ile Türk Ceza 
Kanununun ve Terörle Mücadele Yasasının diğer hü
kümlerine göre mahkum edilmiş olanlar arasındaki 
ayırım mutlaka belirgin hale getirilmeli ve terör suç
luları diğer suçlulardan tecrit edilmelidir. Cezaevle
rindeki terörist hakimiyet, örgütlenme ve eğitim im-
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karıları engellenmeli, buna imkan verecek fiziki ka
pasite genişletilmelidir. Cezaevleri her türlü direnme
ye rağmen Avrupa cezaevi koşullarına kavuşturul
malıdır. 

İşkence ve kötü muamele iddialarına yolaçan tutum
lar önlenmeli, aksine davranan görevliler cezalandı
rılmalıdır. 

Terörle mücadelenin başarıya ulaşması, ülkenin tü
münün iyi yönetilmesine bağlıdır. O nedenle, bu 
programda iyileştirme tedbirlerinin tümü bu sorunlu 
mücadeleye katkıda bulunacaktır. 
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V. EKONOMİK POLİTİKA 

Demokrat Türkiye Partisi'nin ekonomik politikasının ana 
hedefi; ekonomik istikrara dayalı sürdürülebilir kalkın
mayı sağlamayı, ekonominin rekabet ve verimlilik gücünü 
arttırmayı, bozulan sosyal dengeleri ve gelir dağılımını iyi
leştirmeyi, yoksulluğa son vererek zenginliği geniş kitlele
re yaymayı temin etmektir. 

Bu amaçlara ulaşmak için, rekabete dayalı piyasa ekono
misini, insan onuruna ve demokrasiye en uygun, bireyle
rin imkan ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirip de
ğerlendirebilecekleri bir araç olarak görüyoruz. 

Enflasyonu, işsizliği ve paramızın değer kaybını önleyecek 
bir ekonomik yapısal reform programı hızla gerçekleştiril
melidir. Bu programın başarılı olabilmesi için "Anayasal 
İktisat" düzenlemelerine ihtiyaç vardır. 

Özellikle son yıllarda, siyasi partiler arasındaki popülizm 
rekabeti, politikacıları ve bürokraüan bütçe ve para poli
tikalarında dengeli ve istikrarlı tutum ve davranışlardan 
uzaklaştırmaktadır. 

Mevcut ekonomik sistem, bütçe ve para disiplinini sağla
maktan uzak ise bu disiplinin yasalar ve hatta Anayasa 
ile oluşturulması kaçınılmazdır. 
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Bu amaçla, açık finansman oranlan ve para arzı artışı ya
sal olarak smırlandınlabilecektir. 

Ekonomik istikrar için gerekli olan politikalann Anayasa 
güvencesi altına alınması, genel toplum yarannın günlük 
politikalara feda edilmesini ve her türlü yozlaşma eğilimi
ni önleyecektir. 

Ekonomik hayatta devletin işlevi, ekonomik istikran ve 
girişimci için en uygun ortamı sağlamak, sosyal ye ekono
mik altyapı yatınmlannı zamanında gerçekleştirmek ve 
piyasa ekonomisinin toplum yaranna işlemesini temin et
mektir. 

Rekabetçi piyasa ekonomisinin oluşması için, tüketicinin 
korunması ve tekelleşmenin önlenmesi mevzuat yoluyla 
temin edilmelidir. 

Devletin ekonomik hayatı yönlendirmesine fırsat verilme
diği gibi, özel kişi ve kuruluşlann yönlendirmeleri de ön
lenmelidir. 

1. EKONOMİK İSTİKRAR VE ENFLASYONLA 
MÜCADELE 

Türkiye yıllardır yüksek enflasyonla yaşamakta ve ekono
mik istikrarsızlıktan kurtulamamaktadır. Zincirleme etki
leriyle yüksek enflasyon, iç banşı ve gelir .dağılımını bo
zan ciddi bir siyasi ve sosyal tehlike haline gelmiştir. 
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Ekonomimizin bugün geldiği noktada, üretici ve mali ke
simler arasındaki ilişkiyi zayıflatan, kaynaklan ranta yön
lendirerek üretimi cezalandıran başlıca faktör enflasyon
dur. Ülkemizde yaşanan kronik enflasyon, günlük çö
zümlerin aşamadığı bir kötü yönetim sorunu haline gel
miştir. 

Enflasyonla mücadele için alman önlemlerden toplumun 
bütün kesimlerinin etkilenmesi kaçınılmazdır. Asıl zor 
olan, enflasyonu düşürmek değil, enflasyonu sürekli ola
rak kontrol etmenin yapısal önlemlerini almaktır. 

Enflasyon sorununun çözümü geçmişte olduğu gibi. para 
politikalanna ağırlık veren ya da maliyet politikası önlem
leriyle değil, tutarlı bir istikrar programı uygulanmak su
retiyle, köklü bir yapısal dönüşüme bağlıdır. Bu çerçeve
de para ve maliye politikalan uyumlu şekilde uygulanma
lı ve ekonomik istikrar içinde tutmanın, geçici değil, de
vamlı bir hedef olduğu kabul edilmelidir. Enflasyon ora
nında kalıcı düşüşler sağlandıktan sonra gelişmiş ülke
lerde olduğu gibi para politikası araçlanna etkinlik ka-
zandınlacaktır. 

Vergi sistemimizde ve idaremizde yapılacak ana düzenle
meler şunlardır: 

1. Vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin payını yükselti
ci düzenlemeler hızla yapılmalıdır. Bu amaçla belge 
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düzenine işlerlik kazandınlarak vergi tabanının geniş
letilmesi sağlanmalıdır. 

2. Kayıt dışı ekonominin mutlak surette kayda alınarak 
vergilendirilmesi sağlanmalıdır. 

3. Vergi idaresi her türlü siyasal müdahalenin dışında 
tutulmalı ve etkin bir vergi denetimi gerçekleştirilerek 
vergi kaçak ve kayıplarının önlenmesi sağlanmalıdır. 

4. Vergi dairelerinin mükellefleri yakından izlemeleri için 
gerekli tedbirler alınmalı, bu çerçevede bağımsız dene
tim modeline etkinlik kazandınlmalıdır. 

5. Devlet borç yönetiminin başlangıç tahminlerinin, ön
ceki yıllar kesin sonuçlanyla birlikte TBMM'de bütçe 
görüşmeleri sırasında ayn bir oturumda tartışılması 
için mevzuat düzenlemesi yapılarak, Meclis'in bütçe 
kanun tasarısıyla birlikte finansman kalemlerini de 
görüşmesi, böylece bütçe hakkını tam olarak kullan
ması sağlanmalıdır. 

Para politikası, maliye politikasını destekleyecek şekilde 
izlenmelidir. 

Bu çerçevede Merkez Bankası, milli paramızın değerini 
korumak ve ekonomik istikran sağlamak için uygulaya
cağı para programını bağımsız olarak belirlemelidir. 

Merkez Bankası'nın Hazineye açacağı kısa vadeli avansın 

32 



faizi, piyasa faizleri dikkate alınarak tesbit edilmeli ve Ha-
zine'nin bu avansı vadesinde geri ödemesi sağlanmalıdır. 

Maliye Bakanlığı. Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Merkez Bankası kanunlarında birbiriyle çeli
şen, yetki karmaşasına yol açan hükümler ayıklanmak 
suretiyle, bu kurumların birbirleriyle rakip değil, işbirliği 
içinde çalışmasına özen gösterilmelidir. 

2. KALKINMA VE ÇEVRE 

Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan memleketi
mizin topyekün kalkınması, maddi ve manevi bakımdan, 
güçlenmesi ve bunları hür ve demokrat bir rejim içinde 
başarması Türkiye Cumhuriyetinin değişmez hedefidir. 
Bu. siyasi karakteri olmayan bir milli hedeftir ve siyase: 
bu hedefin emrinde olmalıdır. 

DTP, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı insan onuruna 
yakışan bir yaşam düzeyinin maddi ve manevi gereklerin: 
Türk insanına sağlamanın vasıtası olarak kabul eder. 

Gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmamız için gerekli kalkın
ma hızının yakalanması ve sürdürülebilmesi amacıyla: 

• Öncelikle iç tasarruflara dayalı bir ulusal kalkınma 
iradesi teşvik edilecek, 

• Türk insanının bilgi, beceri ve üretkenliğini arttırma
ya yönelik eğitim yatırımları hızlandırılacak, 
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• Yüksek teknolojiye ulaşmak için araştırma ve geliş
tirme faaliyetlerinin desteklenmesi sürekli bir politi
ka haline getirilecek, 

• Ekonomik büyümeye uygun fiziksel altyapı, sürekli
lik içerisinde çevre ve ekolojik koşullara uygun bir 
biçimde geliştirilecek, 

• Ekonomik faaliyetlerde giderek artan globalleşme 
dikkate alınarak, dışa açık büyüme stratejisi izlene
cektir, 

• Ekonominin rekabet gücünü arttıracak dönüşümler 
süratle yürülüğe konulacaktır. 

Çevre politikamızın temelinde, ülkemizin kalkınma ihti-
yaçlannı karşılarken, çevre değerlerimizi koruma ve geliş
tirmenin dengesini ve uyumunu sağlamak yer almakta
dır. Hedefimiz gelecek nesilleri de düşünerek sürdürüle
bilir bir biçimde kalkınmaktır. Çünkü, doğal kaynaklar 
kalkınmanın hem kaynağını hem de sınırını oluşturmak
tadır. 

Çevre sorunlarının, yaşadığımız dünyanın bizlere torunla
rımızın bir emaneti olduğunun bilinciyle ele alınması ge
reğine inanan Demokrat Türkiye Partisi'nin, konu ile ilgili 
öncelikleri şunlardır: 

• Her seviyede eğitim faaliyetleri ile çevre şuurlu bir 
toplum hedeflenecektir. 
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• Tüm planlama ve yatınm kararlarında çevre faktörü 
gözönüne alınacaktır. 

• Çevre korumaya yönelik yatırımlar özendirilecek ve 
desteklenecektir. 

• Etkin bir denetim sistemi oluşturulacak ve halkın 
sağlığını tehdit eden uygulamalara müsamaha edil
meyecektir. 

• Çevre yönetiminde yerel yönetimlerin rolü ve etkinli
ği arttırılacaktır. 

• Çevre yönetiminde şeffaflık ve katılımcılık esas ola
caktır. 

• Çevre sorunlarının sınır aşan özellikleri gözönüne 
alınarak, bölgemizde ve uluslararası platformlarda 
aktif rol üstlenilecek ve bu meyanda oluşturulan fi
nansman imkanlarından azami düzeyde istifade edi
lecektir. 

3. DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 

Uluslararası ekonomik ilişkiler giderek yoğunlaşan bir re
kabet ortamı içerisinde sürdürülmektedir. Globalleşme 
eğilimi ile birlikte 1982 yılında başlayarak, giderek hızla
nan finans piyasalarındaki liberalleşme ve bölgesel eko
nomik entegrasyonlar, dış ekonomik ilişkilerde işbirliğini 
ve rekabeti öne çıkarmaktadır. 
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Uluslararası ticarette mal hareketlerindeki kısıtlamaların 
kaldırılması ve özellikle sermaye hareketlerinin büyük öl
çüde serbest bırakılması, ulusal ekonomik politikaların 
dinamik şekilde hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Giderek globalleşen dünya ekonomisinde, ülkelerin konu
munu ve ağırlığını sisteme entegrasyondaki basanları be
lirleyecektir. Sadece ihracat ve ithalat değil, uluslararası 
sermaye hareketleri, dünya finans piyasından borçlanma 
imkanları, ülkelerin önemini ortaya koyacak ölçütler ola
caktır. 

Böyle bir ortamda, ülkelerin uluslararası sisteme enteg
rasyonunda başarılan, büyük ölçüde güvenilirliğe bağlı 
olacaktır. 

Rekabete ve dışa açık bir stratejinin milli gelir üzerinde 
daha etkili olacağına inanmaktayız. Bu amaçla; 

Ülkemizin, uluslararası ekonomik arenada sürekli ara
nan, uzun vadede işbirliği yapılabilecek, ekonomik tah-
hütlerine sadık, yüksek derecede güvenilir bir konumda 
tutulması birinci önceliğimiz olacaktır. Para, kredi ve ma
liye politikalarının uygulanmasında sürekli bu amaç gö
zetilecektir. 

Dış ekonomik ilişkilerin, karşılıklı ticaret dengesi prensibi 
içinde yürütülmesine gayret edilecektir. 
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İhracatın geliştirilmesine öncelik verilecek, dış entegras
yonla birlikte ihracatçı sayısı artırılacak, küçük ve orta 
boy işletmelerin ihracat yapabilmeleri için, özel bir eğitim 
ve kredi desteği uygulanacaktır. 

Katma değeri yüksek malların ihracatının yaygınlaşması 
için. üretim safhasında destek programları geliştirilecek
tir. 

İhracat ve dış taahhüt işlerini desteklemek amacı ile ku
rulan "Eximbank"ın etkinliği artırılacaktır. 

Yurtdışı taahhüt işlerini, ülkenin dışa açılması bakımın
dan fevkalade önemli görmekteyiz. Yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinin, politik risklere karşı korunmasını amaçla
yan yeni kurumlar oluşturulacaktır. 

4. SANAYİLEŞME VE TEKNOLOJİ 

Türk sanayii bugünkü büyüklüğüne 1950'lerden itibaren 
yürütülen ısrarlı politikalarla ulaşmıştır. 

1970lerin sonuna kadar yaratılan kapasiteler sayesinde 
1980'lerdeki ekonomik politika dönüşümü ile sanayi sek
törü ekonomimize önemli ölçüde döviz sağlar duruma gel
miştir. 

Ancak, yüksek ve riskli reel faiz politikaları ile yaratılan 
rantların sanayiciyi yeni yatırımdan alıkoyduğu bir süreç: 
yaşamaktayız. 
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Sanayi sektörü büyüme, istihdam yaratma ve döviz ka
zanma hedeflerimiz açısından hayati önemdedir. Bu 
amaçla rekabet edebilir dışa açık sanayileşme ve büyüme 
politikası izlenecektir. 

Sanayileşmede temel ilkemiz korumacılığın azaltılması
dır. 

Sanayi, yatınm ve üretim bazında sağlanacak tedbirlerle 
desteklenmelidir. 

Sanayinin kaynak problemlerini kalıcı şekilde çözmek 
için, kamu maliyesini düzelterek devletin yatırılabilir kay
naklan insafsızca kullanması önlenmelidir. Ancak bu du
rumda, özel sektörün kendi kaynaklarını kendi yatmmla-
n için kullanması mümkün olabilecektir. 

Makroekonomik politikalar aracılığı ile hükümetlerin sa
nayiciye yapacağı en anlamlı ve kalıcı katkı, ekonomik is
tikrarı sağlamak ve böylece sanayii uzun vadede az riskli 
ve yüksek reel getirili, üretken sektör haline dönüştür
mektir. 

Bu gerçekleştiğinde sanayici, piyasa risklerinin azaldığı 
bir ortamda yatırım kararlarını gerçekçi fizibilite analizine 
dayandınlabilecektir. 

Demokrat Türkiye Partisi, ülkenin tekstil ve giyim sektö
rü dışında yeni ihracat sektörlerine ihtiyacı olduğu kana
atindedir. 
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Teknolojik gelişmeler yatırımlar yoluyla üretim sürecine 
girerler. Ülkemizde son yıllarda yatırımlar ihmal edildiğin
den sanayimizin kullandığı teknoloji, gelişmelerin gerisin
de kalmıştır. 

Teknoloji transferinde, kullanımında ve üretiminde er. 
önemli faktör araştırma ve geliştirme harcamalarıdır. 

Ülkemizde. AR-GE harcamalarının artırılabilmesi için hü
kümet, üniversite ve sanayi arasında ciddi bir işbirliği 
sağlanacaktır. 

5. TARIM VE HAYVANCILIK 

Tarım sektörünü bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidere
bilmek, işsizliğin ve kırsal alandan büyük kentlere göçün 
önlenebilmesini, istihdam yaratabilmeyi, sürdürülebilir 
kalkınmayı, adaletli bir gelir dağılımını, Türk insanının 
sağlıklı beslenebilmesini, makroekonomik anlamda kay
nak yaratabilmeyi hedef alan ve bu hedefleri diğer sektör
lerle koordineli ve dengeli şekilde götürebilmeyi amaçla
yan bir sektör olarak görüyoruz. 

Tarım politikalarımız sadece iç pazarı değil, aynı zaman
da dünya ile dengeli bir bütünlük içerisinde, dış pazar: 
da gözönünde bulunduran, sektöre girdi veren ve sektör
den girdi alan diğer sektörlerle birlikte entegre bir şekilce 
tasarlanan, istikrarlı, uzun vadeli ve ileri ufuklu politika
lar olmalıdır. 
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Tarım sektörü kaynak yutan değil, kaynak yaratan bir 
sektör konumunda görülerek, makro ekonomik politika
lar tarımın kaynak yaratacağı bir şekilde oluşturulacak
tır. 

Tarım sektöründe sivil toplum anlayışı ve siyasal katılım 
çerçevesinde üreticinin kendi meselelerine kendisinin sa
hip çıkabilmesi için, sektördeki temel yapısal bozukluklar 
giderilecektir. 

Tarım sektöründe devletin her çeşit üretimden çekilmesi 
sağlanacaktır. Devletin elindeki üretim birimleri planlı ve 
koordineli bir şekilde özel sektöre kaydırılacaktır. Tanm 
Satış Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ile 
Ziraat Odaları bu amaçla yeniden düzenlenecek, demok
ratik katılıma kavuşturulacaktır. 

Tarım sektöründe devletin temel görevi destekleme ve 
kontrol hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yü
rütülmesini sağlamaktır. Aynca devlet koordinasyon sağ
layıcı ve yol gösterici olacaktır. 

Tarımın bitkisel ve hayvansal ak sektörlerinde ileri, geliş
miş ülkeler paralelinde daha fazla katma değer yaratabil
me ve kârlılık gibi temel ölçüler baz alınarak temel yapı
sal değişiklikler tedrici olarak gerçekleştirilecektir. 

Tarıma dayalı sanayi teşvik edilerek, tanmsal yapıdaki 
bozuklukların giderilmesine uğraşılacaktır. 

40 



Toprak ve su kaynaklarımızın tümünün tarımın hizmeti
ne girmesi için GAP başta olmak üzere, Konya ovasını su
lama projesi gibi. benzer mega projelere hızla işlerlik ka
zandırılacaktır. 

Tarımda hedefimiz; verimi arttırmak, kaliteyi yükseltmek, 
standart ürün elde etmek ve sektörü Gümrük Birliği'ne 
hazırlamaktır. 

Bu amaçla, tohum, gübre, ilaç gibi girdilerin yeterli ölçü
de çiftçimize ulaştırılımasının ekonomik koşullan sağla
nacaktır. 

Üretici bölge halleri ve ürün borsacılığının gelişmesi için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

Tarımda en problemli sektör hayvancılığımızdır. Hızla ka
ba yem açığının giderilmesi, çayır ve meralann ıslahı, ye
ni otlama alanlarının tesisi amacı ile "Hayvancılık İçin Ta-
nm Politikası" uygulanacaktır. 

Diğer yandan su ürünleri üretimini arttırmak, denizleri
mizin ve iç sularımızın kirlenmesine engel olmak için ulu
sal bir bilinç yaratılmasına gayret sarfedeceğiz. 

Kültür balıkçılığı, aşırı avlanma, doğal kaynaklarımızda 
stokların kaybı konularında özenli tedbir alacağız. 

Tarım sektöründe pazar yapısını değiştirecek önlemler; 
alarak, pazara dönük üretimi arttırarak, piyasa mekanız-
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malarını geliştireceğiz. Üretici ve yetiştiriciler birliği oluş
turulacaktır. 

Bu programlar ve yapı değişiklikleri uygulanırken nüfu
sun besin ihtiyacı, verim düşüklüğü, kırsal alanda gözle
nen yoksulluk verileri, çevrenin korunması gibi duyarlı 
dengelere dikkat edilecektir. 

6. BANKACILIK 

Türk mali sistemi içerisinde en önemli aracı kurumları 
oluşturan bankacılık sektörü, son 20 yılda dünyada göz
lenen globalleşme, otomasyon ve liberalleşme şeklinde 
özetleyebileceğimiz gelişmeleri yakından takip edebilmiş, 
dinamik ve yeniliğe açık bir sektör olarak görünmektedir. 
Mali piyasalarda derinlik ölçülerinde bankacılık sektörü
nün payı bir artış trendine girmiştir. Ancak liberalleşme 
eğilimine rağmen sektör oligopolistik yapısını hâlâ koru
maktadır. 

Bankacılık sektörünün kamu açıklarının finansmanmda-
ki ağırlığı giderek artmaktadır. Bu sağlıksız gelişme, ban-
kalann üretken sahalara fon transferi şeklindeki gelenek
sel fonksiyonlarından uzaklaşmalan sonucunu doğur
maktadır. 

Yüksek miktardaki kamu açıkları nedeniyle, özel sektör, 
kredi piyasasının dışına itilmiştir. Banka fonlarının bü-
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yük bir bölümünün, kamu sektörü açıklannın finansma
nında kullanılması, sektörü büyük ölçüde kamuya sürek
li kaynak sağlayan, aracılık işlerini yeterince yerine geti
remeyen, risk ve getiri kavramlanndan uzaklaşarak, et
kinliğini geniş ölçüde yitiren bir aracı kurumlar topluluğu 
konumuna getirmiştir. 

Sürekli ve yeterli bir ekonomik büyümenin sağlıklı işle
yen bir bankacılık sektörüne ihtiyacı açıktır. 

Sektörde etkinliğin arttırılması için, liberalleşme, yeni 
mali enstrümanlann yaratılması ve mali derinleşmenin 
sağlanması faaliyetleri desteklenecektir. 

Bankalar üzerindeki açık finansman baskısı kaldıniaeak. 
disponibilité, munzam karşılık gibi oranlar, gelişmiş ban
kacılık sistemindeki oranlara yaklaştırılacaktır. 

Para politikası araçları kendi amaçlan çerçevesinde kulla
nılacak, bu araçlann belirlenmesi ve uygulanmasının ka
mu açıklan ile ilişkisi kesilecektir. 

Bankaların daha rekabetçi bir ortamda çalışması sağla
nacak, AB bankacılığı ile ilgili düzenlemelere paralel uy
gulamalara gidilecektir. 

Sektörün sağlam bir mali yapıya kavuşması ve dışa açıl
mada yoğunlaşabilmesi için, sermaye yeterliliği ve diğer 
kriterler bakımından uluslararası normlara ulaşılması 
sağlanacaktır. 
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7. GÜMRÜK BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE TAM 
ÜYELİK HEDEFİ 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği, 
1959 yılında başlayan ve Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokol ile somutlaşan bir sürecin önemli bir aşamasını 
oluşturmaktadır. Türkiye'nin Avrupa ile bütünleşmesi ge
leneksel dış politikasının belli başlı hedefleri arasında yer 
almaktadır. 

Partimiz, Gümrük Birliği'nin Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne 
taşıması gerektiği görüşündedir ve buna hem ekonomi
miz, hem de dış politikamız açısından öncelik vermekte
dir. Bu bağlamda, ülkemizi AB üe gerçek bütünleşmeye 
götürebilecek bir Gümrük Birliği için ekonomimizin reka
bet gücünü arttıracak dönüşümlerin gerçekleştirilmesi 
zorunludur. Ayrıca, bütünleşme sürecinin hazırlanabil
mesi için özel sektörümüzün Gümrük Birliği mükteseba-
tına uygun şekilde desteklenmesi sağlanacaktır. Keza, il
gili kurum ve kuruluşlarımızın, bu yöndeki çalışmalarını 
verimli kılmak, Topluluk ile ilgili bilgi birikimini arttırmak 
ve kullanılır hale getirmek üzere. Topluluk bilgi ve veri 
bankalarına on-line bağlanması teşvik edilecek ve destek
lenecektir. 

Gümrük Birliğinin ilk uygulama yılı olan 1996 nın Türki
ye açısından olumlu geçtiğini söylemek mümkün değildir. 
Türkiye, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararinın öngördü-
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ğü mali yardımı alamamakta, buna karşılık kapılarını Av
rupa Birliği mallarına tam olarak açmış olduğu için. Av
rupa Birliği ile verdiği dış ticaret açısından adeta bir pat
lama yaşamaktadır. Olayı basit bir ticaret açığı mantığı 
içinde değerlendirmek doğru değildir. Dolayısıyla. Güm
rük Birliğinin Türkiye üzerindeki menfi yüklerinin Avru
pa Birliği tarafından 1 /95 sayılı Karar bağlamında telafisi 
için etkili politikalar izlenecektir. 

Türkiye'de. 1994-1995 döneminde uyum çalı sn:alan 
önemli ölçüde tamamlanmış olmakla birlikte. Gümrük 
Birliği ile birlikte yürürlüğe girmesi gereken ve esaser. yü
kümlülüğü olan bazı düzenlemeler uygulamaya geçirile
memiştir. 

Bu çerçevede. Avrupa Birliği rekabet politikasına uyum 
için gerekli Rekabet Kurulu oluşturulamamış ve bur:, 
bağlı olarak ortak rekabet politikasının önemli araç'.arın
dan biri olan blok muafiyet yönetmeliklerine 1997 yılı ba
şı itibariyle uyum sağlanamamış. "1615 sayılı Gümrük 
Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı" yasalaşamamış, fikri mülkiyet haklan alanında 
AB mevzuatına uyuma ilişkin yasal düzenleme yapılma
mış, ithalattan ve ihracattan tahsil edilen madencilik fc-
nu kaldırılmamış. "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı" ve Özel Tüketim Vergisi Ka-
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nun Tasarısı yasalaşmamış, Milli Akreditasyon Konseyi 
kurulamamıştır. 

Türkiye'nin bu düzenlemeleri uygulamaya geçirememiş 
olması, AB ile ilişkilerimize yaklaşımdaki vizyon eksikli
ğinden kaynaklanmaktadır. Bu tutarsızlık ve vizyon ek
sikliği Bedelsiz İthalat Karan ile' de kendini göstermiştir. 
Gümrük Birliği Kararının müzakeresinde AB tarafının di
rencine rağmen kullanılmış otomobillerle ilgili olarak sağ
lanan istisnai haklar, kendi otomotiv sanayimize ve yan 
kollanna zarar verme, çalışanlarını işten çıkarılma tehdi
diyle karşı karşıya bırakma pahasına Avrupa Birliği'ne ia
de edilmiştir. 

Öte yandan, Partimiz, ilk aşamada yalnızca sanayi ürün
lerinin serbest dolaşımını kapsayan Gümrük Birliği'nin 
Türkiye'nin tam üyelik hedefine ulaşması için yeterli ol
madığı görüşündedir. Bu nedenle, ortaklık rejiminin dü
zenlediği diğer konularda, özellikle tarım ürünlerinin, ser
mayenin, hizmetlerin ve çalışanların serbest dolaşımına 
yönelik kurumsal düzenlemeler ve uygulamaya yönelik 
politikalar alanında harekete geçilmesi gerektiğini düşün
mektedir. 

Her hal ve koşulda, Partimiz Türkiye ile AB arasında An
kara Anlaşması ve Katma Protokolde kurulan karşılıklı 
yarar dengesinin korunması gerektiğini savunmaktadır. 
Türkiye, Gümrük Birliği sürecine geçilmesiyle üstlendiği 
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yükümlülükleri mutlaka yerine getirmelidir. Ancak. Avru
pa Birliği'nin de bu karşılıklı yarar dengesini değiştirmeye 
yönelik yaklaşımları asla kabul edilmemeli ve gerektiğin
de bu konular, AB ile bütünleşme amacı saklı kalmak 
kaydıyla müzakere edilerek yarar dengesini sağlayacak ve 
Türkiye'yi AB ile entegrasyona hazırlayacak düzenlemeler 
hayata geçirilebilmelidir. 

Nihayet, AB ülkelerinde yaşayan ve bu ülkelerle aramız
daki bağlan güçlendiren bir köprü vazifesi gören 3 milyo
nun üzerindeki vatandaşımızın oluşturduğu Türk toplu
munun çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ce 
Partinin Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde öncelik verdiği 
konular arasında yeralmaktadır. 

8. ÖZELLEŞTİRME 

Özelleştirmeyi, piyasa ekonomisine rekabet gücü kazan
dıracak, verimliliği arttıracak, sermayenin tabana yayıl
masını sağlayacak bir araç olarak görüyoruz. Bu amaçla
rı sağladığı ölçüde, kamu işletmelerinin mülkiyet ve yöne
tim değişikliği desteklenmelidir. 

Özelleştirmenin önündeki engeller hukuken sağlam vz 
toplumun bütün kesimlerinde kabul görecek şeffaf dü
zenlemelere ağırlık vererek aşılmalı, toplumumuza bu 
işin açık ve dürüst olarak yapılacağı taahhüt edilmelidir. 
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Özelleştirmede iç ve dış piyasa koşullan dikkatle izlenme
li, satış için uygun zamanın yanısıra, üretimde ve yatı-
nmda kendini kanıtlamış alıcılar kollanmak, esas amacın 
devlete gelir sağlamak değil, verimliliği arttırmak olduğu 
unutulmamalıdır. 

9. GELİR DAĞILIMI 

Ülkede yaratılan milli gelirin, zümreler, sektörler, sınıflar 
ve bölgeler arasındaki dağılımının adil olması için sosyal 
hukuk devleti, gerekli ekonomik ve sosyal tedbirleri al
makla yükümlüdür. 

Sosyal devlet, gelir dağılımını, düşük gelirli gruplar lehine 
değiştirecek bir "gelir politikası'' izlemek zorundadır. Bu 
politika için. herşeyden önce. mevcut gelir dağılımının 
doğru olarak bilinmesi gerekir. 

Türkiye'de son yıllarda yaşanan hızlı enflasyon ve hayat 
pahalılığı gelir dağılımını inanılmaz boyutta bozmuştur. 
Ayrıca, giderek bozulan vergi yükü adaleti de bu süreci 
hızlandırmıştır. Bir yandan gelir vergisi yükünün ücretli
lere binmesi, diğer yandan vasıtalı vergilerin de büyük öl
çüde aynı kesim tarafından ödenmesi, hem vergi adaletini 
ve hem de gelir dağılımını geniş kesimler aleyhine boz
muştur. 

48 



Orta sınıfı olmayan bir ülkede, ne demokrasiyi geliştir
mek, ne kalkınmayı sağlamak ve ne de sosyo-kültürel de
ğerleri korumak mümkündür. 

Aynca, son yıllarda spekülatif kazançların artması, kolay 
ve büyük gelir sağlayan devlet imkanlarının ortaya çık
ması, rüşvetin yaygınlaşması gelir dağılımını bozan ciddi 
faktörlerdir. 

Gelir dağılımındaki bu çarpık yapıyı düzeltmek amacıyla 
DTP, vergi reformu ile desteklenen bir "gelir politikası iz
leyecektir. 

10. ÇALIŞMA HAYATI 

Çalışma hayatımızda işçi ile işveren çalışma barışı içinde 
tutulacaktır. 

Çalışanın emeği ve alın terinin karşılığını verecek, insan
ca yaşamasını sağlayacak ve yarınına güvenle bakabile
cek bir ortam hazırlanacaktır. 

Bu maksatla sendika ve toplu sözleşme haklarını düzen
leyen mevzuat yeniden gözden geçirilecek, hür ve demok
ratik bir ülkeye yakışır hale getirilecektir. 

£ Toplu sözleşme sistemi, hür demokratik rejimin bir 
gereğidir. 
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• Çalışma hayatı ile ilgili 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Lokavt Ka
nunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer sosyal güven
lik mevzuatı, demokratik rejim ve uluslararası uygu
lamalarla bağdaşır bir hale getirilecektir. 

• Çalışma saatleri ve ücretin piyasada toplu sözleşme
ye göre ve dengeli şekilde teşekkül edebilmesi için, 
işçiler aleyhine bozulan denge düzeltilecek ve sendi
kal haklar geliştirilecektir. Bu gelişmeyi sağlarken 
Devlet; tarafların lehine ve aleyhine dengeleri boza
cak müdahalelerde bulunmayacaktır. 

• Memurların da sendika kurmalan temin edilecektir. 
Bu alanda milletlerarası ölçüler ve uygulamalar ör
nek alınacaktır. 

• Asgari ücret mevzuatı yeniden düzenlenecek, temel 
ihtiyaç maddelerinde fiyat artışları belli bir noktaya 
gelince, asgari ücret tesbiti otomatikman yeniden ya
pılacaktır. 

• İşçinin kıdem tazminatını, çalıştığı şirketin iflas et
mesi halinde tahsil etmesini kolaylaştırmak üzere, 
kıdem tazminatı da ücret gibi "imtiyazlı alacak" hali
ne getirilecektir. 

• Sakat ve eski hükümlülerin mevcut kanun ve oran
lar dtıhilinde istihdamını etkin bir şekilde sağlamak 
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üzere, bu vatandaşlarımıza kamu rehabilitasyon 
merkezleri açılarak beceri kazandırılacaktır. 

• Ülkemizdeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını 
azaltmak için uyarma eğitimine ağırlık verilecektir. 

• Grev yapan işyerinde işverenin başka işçi çalıştır
mak suretiyle grev kırması denetime tabi tutularak 
önlenecektir. 

• Grev ve lokavt halinde işyerinin iyiniyetle muhafaza
sı temin edilecektir. 

• Çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile kaçak işçi 
çalıştıranlar, asgari ücret altında ücret ödeyenler, iş 
saatleri düzenine uymayanlar dikkatle izlenecektir. 

• Bölge çalışma müdürlüklerine yeniden etkinlik ka
zandırılacaktır. 

11. ESNAFIN SORUNLARI 

Demokratik Türkiye Partisine göre. esnaf, sanaktâr. kü
çük ve orta ölçekli işletmeler, ülkemizin ekonomik, sos
yal, siyasal ve kültürel yaşamında büyük önem taşırlar. 

Bugün ülkemizde toplam işletmelerin °/o98'ini. toplam is
tihdamın %45'ini, toplam üretimin %37'sini, toplam yatı
rımların %26'sını esnaf, sanatkâr ve küçük işletmeler 
gerçekleştirmektedir. 

51 



Böylesine önemli, aynı zamanda dinamik bir yapıya sahip 
olan bu kesimin sorunlarının öncelikle ve ivedlikle çö
zümlenmesi vazgeçilmez hedefimizdir. 

Bu amaçla; 

Bu kesimin temel yasası olan 507 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar Yasası günün gereksinimlerine göre ve en bü
yük mesleki kuruluş olan TESK'in önerileri gözönüne alı
narak yeniden düzenlenecek ve süratle yasalaşması sağ
lanacaktır. 

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu günün ge
reksinimleri gözönüne alınarak yeniden düzenlenecek ve 
süratle yasalaşması sağlanacaktır. 

Gerek 507 sayılı, gerek 3308 sayılı yasalann hükümleri 
doğrultusunda, esnaf ve sanatkârlann çeşitli ihtiyaçları 
ile çırak öğrencilerin pratik eğitim noksanlıklarını gider
mek amacıyla, yurt sathında TESK tarafından kurulmak
ta olan İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri yapımı teşvik 
edilecek ve bunlar için gittikçe artan oranda devlet yardı
mı sağlanacaktır. 

12. TURİZM 

Turizmi, sağladığı beşeri ilişkiler sürecinde sosyal ve kül
türel etkileşimler ile insanlar ve toplumlar arasında karşı-

52 



lıklı anlayış, hoşgörü ve barış iklimini yaratmasının yanı
şı ra. ulusal ve uluslararası ekonomilere doğrucan ve do
laylı olarak son derece önemli katkılarda bulunan; sana
yileşmesinin, kentleşmesinin ve kentileşmenin alan ve yo
ğunlukları arttığı ölçüde, zaman ve mekan düzeyinde ya-
yılım ve katılım oranı da artacak olan toplumsal bir olgu 
savıyoruz. 

Bu suretçe turistik kaynakların kullanım ve değerlendiril
mesinde kısa vadeli ekonomik kaygılar adına, doğal, sos
yal ve kültürel çevrenin feda edilmemesine, koruma-
kullanma dengesinin optimal düzeyde tutulmasına özen 
gösterilecektir. 

Teknolojik ve ekonomik gelişmeye koşut olarak günlük, 
haftalık ve yıllık düzeyde boş zamanlann giderek artacak", 
da gözönünde bulundurularak kentsel, kentlere yakın 
mesafedeki kırsal ve ülke düzeyindeki turistik alanlar, ki
şilerin bedensel zihinsel ve ruhsal açıdan dinlenme, ek
lenme ve gelişme ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyce de
ğerlendirilecektir. 

Kara, deniz ve hava ulaşımı ile ilgili altyapı, ağ ve araç do
nanımı, turizm hareketlerinin gerektirdiği nicelik ve nite
lik açısından geliştirilecektir. 

Turizm Bakanlığının merkezi, yurtiçi ve yurtdışı kuruluş
larının gelişen turizm sektörüne göre örgütlenmesi. Ba-
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kajnlık-sektör ilişkilerinin kurumsallaştırılması, bu amaç
la turizmin çeşitli kollarında faaliyet gösteren meslek 
gruplarının birlik haline dönüşmeleri için gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Gelişen turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli personel 
eğitimi sorununu çözümlemek üzere öncelikle öğretim ve 
eğitim elemanlarının yetiştirilmesi amacıyla özel program
lar düzenlenecek, bu amaçla üniversiteler ve özel mesleki 
eğitim kuruluşları ile işbirliğine özen gösterilecektir. 

Tüketici olarak turistin korunması ile ilgili yasal düzenle
meler gerçekleştirilecektir. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği, BDT ve Orta Doğu ülkelerin
den daha çok sayıda ziyaretçi çekebilmesini sağlamak 
üzere tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine gerekli özen 
gösterilecek, bu konuda yatay ve dikey bütünleşme giri
şimleri desteklenecektir. 

13. ENERJİ 

Demokrat Türkiye Partisi, enerjiyi çağın en büyük keşfi 
ve ekonominin temel girdilerinden biri olmanın yanında, 
ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de önemli bir göstergesi 
olarak kabul etmektedir. 
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olduğunu kabul etmektedir. 

Partimiz, sağlıklı bir kalkınmanın ancak ucuz, yeterli, ka
liteli ve güvenilir enerji kaynaklanna sahip olmakla müm
kün olacağı bilincindedir. 

Enerjinin yetersizliğinin sadece karanlıkta ve soğukta ka
lan bir ülke sonucunu doğurmayacağını, bunun yanısıra. 
üretimin düşmesi, işsizliğin artması, yatırımların cerile-
mesi, enflasyonun hızlanması, topyekün kalkınmanın 
durması gibi sonuçlara yol açacağını bilerek, ülkenin ye
terli bir enerji ağına sahip olması için gereken her önleme 
başvuracaktır. 

Yurdun her köşesinde, özellikle sanavi bölgelerinde, bol. 
ucuz, ve sürekli elektrik enerjisini sağlamak, hem sanayi
leşmemizin, hem medeni imkanlardan istifade edebilme
mizin temel şartıdır. Bu anlayış içerisinde aşağıdaki ön
lemler süratle alınacaktır. 

• Ülkemizde mevcut, çok büyük potansileyi haiz olan 
su kaynaklarımızdan hidroelektrik enerji üretimi bir 
program dahilinde gerçekleştirilecek, öncelikle Aşağ: 
Fırat. Kızılırmak, Ceyhan, Büyük Menderes. Doğu 
Karadeniz ve Akdeniz sularından enerji üretimi ele 
alınacaktır. 
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• Nükleer santrallerin inşaasma başlanacaktır. 

• Enterkonnekte şebekedeki kayıpları önleyici tüm 
tedbirler alınacaktır. 

• Sanayide kullanılacak elektrik enerjisi fiyatı, sanayi
nin dış ülkelerle rekabet edebileceği bir düzeye indi
rilecektir. 
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VI. SOSYAL POLİTİKA 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Ülkemiz yıllar itibariyle, ilk, orta ve yüksek öğretimde 
okullaşma oranlarını arttırmasına rağmen, bu alandaki 
gelişmeler ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ve beklen
tilerin maalesef gerisinde kalmıştır. Dünya genelinde, ge
lişmiş ve hatta bir kısım gelişmekte olan ülkelerde hızlı 
teknolojik gelişmeler nedeniyle bilgi toplumuna geçiş sü
reci sürmektedir. Özellikle bilgisayar ve iletişim teknoloji
lerinde çok hızlı gelişmeler, üretim süreçlerinde, dolayı
sıyla eğitim ve öğretimin nitelik ve niceleğinden yapısal, 
köklü değişmeleri zorunlu kılmaktadır. 

Demokrat Türkiye Partisi kalkınan, gelişen refaha yöne
len güçlü Türkiye için eğitimin her kademesinde değişim 
süreçlerini gerçekleştirecektir. Öğrencilerimiz, eğitim sü
reçlerinin sonunda kendi ayaklan üzerinde durmayı ve 
demokratik rejime bağlı birer vatandaş olmayı öğrer.me":-
dirler. Öncelikler şunlardır; 

• İlk ve orta öğretimde ezberci ve yaratıcılığı yokeden 
anlayış yerine, düşünmeyi ve araştırmayı ön plana 
alan bir öğretim sistemine geçmek, 

• Temel eğitimi mutlak surette ve ivedilikle 8 yıla çı
karmak, bu amaçla her türlü altyapıyı oluşturmak. 
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• Öğretimin ilk aşamalarından itibaren öğrenciyi de
ğerlendirmeye almak ve yönlendirmeye gitmek, 

• Özellikle mesleki ve teknik eğitime önem vererek, 
yönlendirme sonucunda öğrencilerin üniversite 
önünde yığılmalannı önlemek, 

• İlk ve orta öğretim öğretmenleri için eğitim ve tekno
lojideki yeni gelişmeler konusunda sürekli eğitim se
minerleri düzenlemek, 

• Öğretmenlik mesleğine yeni girişleri teşvik etmek, 
mevcut çalışanlan öğretim hizmetlerinde tutabilmek 
için gerekli fiziki ve maddi olanakları sağlamak, 

• Üniversitelerimizin bilgi üretmesini, üretilen bilgile
rin ekonomimize ve toplumumuza katkı verecek bi
çimde oluşmasını sağlayacak fiziki ve maddi altyapı
yı hazırlamak, 

• Üniversitelerin çağdaş eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmaların yanışına uygulamalı teknolojik araş
tırmalar ve danışmanlık hizmetlerini verebilmesi için 
üniversite-sanayi işbirliği ve AR-GE faaliyetlerini 
desteklemek ve teşvik etmek, 

• Üniversitelerimizin bilimsel, idari ve mali özerkliğini 
geliştirmek ve desteklemek, bu amaçla yasal altyapı
yı oluşturmak, 
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• Anayasal bir kurum olan YÖK'ün üniversitelerin 
özerkliğine halel getirmeden sayılan hızla artan dev
let ve özel vakıf üniversitelerine destek veren ve hem 
üniversiteler arasında hem de üniversitelerle kamu 
ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliğini sağla
yan bir üst kurul olarak faaliyet göstermesini ve bu 
kurulun kesinlikle siyasi müdahalelere kapalı olma
sını sağlamak. 

• Öğretim üyesi açığının giderilmesi bakımından mes
leğe giriş teşvik etmek, gerekli şart ve olan aklan 
oluşturmak aynı zamanda öğretim üyelerinin £elir 
düzeyini iyileştirmek. 

• Gerek yeni öğretim üyesi yetiştirilmesi gerek yeni öğ
retim üyelerinin bilimsel, teknolojik ve araştıneı yön
lerinin geliştirilmesi için yurt içi ve yurt dışı eğitim-
öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmalarım üni
versite bütçelerine konacak özel ödeneklerle destek
lemek. 

2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

Bu programda basın özgürlüğü konusunda bir bölüme 
gerek duyulmuş olması Türkiye'de insan hakları ve teme: 
özgürlükler ile demokrasi alanlarında Partimizin belirledi
ği eksikliklerin önemli kanıtlarından biridir. 
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Gerçekten de ülkemizde ifade özgürlüğü ve bilgi edinme 
hakkı arzulanan düzeye varmamıştır. 

Temel hedefi, hukuk devleti içinde özgürlükleri azami öl
çüde genişletmek olan Partimiz, çağdaş ve demokratik 
toplum olma niteliğinin vazgeçilmez unsurlarından biri 
olan basın özgürlüğüne yönelik tüm tehditlere son veril
mesi, demokrasi ufkunu aydınlatan basınımızı baskılar
dan koruyucu her türlü önlemin alınması, bireyin bilgi 
edinme hakkının önünde hiçbir engel bırakılmaması yö
nünde mücadele edecektir. 

Partimiz basın meslek kuruluşlarının da gerektiğini sa
vundukları yasal düzenlemelerin, bu kuruluşlarla işbirli
ği ve uzlaşı içinde gerçekleştirilmesinin önemine inan
maktadır. 

3. KÜLTÜR 

Türk kültürü, halkımızın "BİZ" kimliği ve "BÎZİM" bilinci 
ile atalarımızdan devraldığı ve aynı kimlik ve bilinçle ku
şaktan kuşağa, sonsuza değin geliştirip zenginleştirerek 
sürdüreceği bir değerler bütünü; bir başka deyişle uygar
lık anlamında ortaya koyduğu yapıtlar birikimidir. 

Bu birikim, yüzyıllar boyu sürüp gelen bir değişim ve geli
şim sürecinin ürünlerinden oluşmaktadır. 
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Bu değişim ve gelişim süreci, çağımızda başdöndürücü 
bir hız, boyut ve derinlikte cereyan etmektedir. Hiçbir 
çağda görülmeyen bir kapsam ve süratte bilim ve teknolo
jideki yeniliklerin uygulamaya geçirilmesi, bilginin sınır
lar ötesi serbestçe dolaşımı, bunların üretim, dağıtım ve 
tüketim süreçlerine uyarlanması, yoğun kentleşme, tu
rizm, insan kişiliğinin kavram ve realite olarak öne çık
ması, küreselleşme ve benzeri olgular, global toplumsal 
sistemlerin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alt-
sistemlerini etkilemektedir. Bu etkileşimler, toplumların 
geleneksel duyuş, düşünüş ve yaşayış biçimlerindeki bir
likteliği derinden sarsmakta; farklılaşmalara yol açmakta, 
özellikle geneleksel değerlerde hızla aşınma, yozlaşma ve 
hatta yokolma tehlikesi yaratmaktadır. 

Türkiye, günümüzde bu süreci genel toplumsal sistemi
nin her kademesinde yaşamaktadır. 

Partimiz, bu değişimin dengeli, ahenkli ve banşçı biçimce 
gerçekleşmesini sağlamada, bir yandan geleneksel kültü
rel değerlerimizin korunması, bir yandan da çağdaş ve 
kalıcı değerlerle takviye edilmesi gerekliliğinin bilincinde
dir. Bunun ortamı ise demokrasidir. 

Partimiz, bu bağlamda, yerellikle ulusallığın, ulusallıkla 
evrenselliğin bağdaştırılmasınm. yaratıcılığın teşvik edil
mesinin ancak demorkasi kültürünün içselleştirilmesi ile 
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sağlanabileceğine inanmaktadır. Kültürel çeşitliliği bu ba
kımdan ulusumuz için bir zenginlik kaynağı olarak görü
yoruz. Farklılıklarımızın demokratik zeminde kalıcı ve 
güçlü sentezler yaratılmasını sağlayacağına inanıyoruz. 

Demokrat Türkiye Partisi, eşit ve özgür vatandaşlardan 
oluşan ulusumuzun kültürel, sanatsal ve bilimsel yaratı
cılığını harekete geçirecek politikalar uygulanacaktır. Ay
nı zamanda zengin kültürel mirasımızın gereğince korun
ması, değerlendirilmesi ve özümsenmesi yönünde gerekli 
bilinçlenmenin eğitim ve medya kurum ve kuruluşlan 
aracılığıyla yaygınlaştınlmasına önem verecektir. 

Kültür ve sanat ürün ve etkinliklerinin ülke düzeyinde 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, uluslararası düzeyde 
tanıtılması sürecinde faaliyet gösteren girişimlere destek 
olacağız. 

Partimiz, çağdaş devletin vatandaşa en yakın düzeyde ka
rar alabilen bir yapıyı gerektirdiği düşüncesinden hare
ketle sivil toplum güçlerinin kültür politikamızda daha et
kili bir konum kazanmasını teşvik edecektir. 

Ayrıca, sanatçılarımızın tümünün sosyal güvenceye ka
vuşturulması için gerekli çalışmalar bir an önce başlatıla
caktır. 
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• Herkesin sağlık hizmetlerinden daha üstün bir stan
dartla yararlanması hedeftir. 

• Sağlık kurumları ve sosyal güvenlik kuruluşları ara
sında eşgüdüm sağlanarak, kapasite ve kalite stan
dartları yükseltilecektir. Ülkemizde hastane ve sağlık 
ocaklarının yeterince rasyonel kullanımı ile hasta yı
ğılımı zamanla azaltılmaya çalışılacaktır. 

• Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve insanlarımızın, 
sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması için 
alınan ücretler yeniden ayarlanmaya tabi tutulacak
tır. Sağlıkla ilgili yatırım ve harcamalar arttırılacak
tır. 

• Mahrumiyet yerlerinde hizmet görecek sağlık perso
neli teşvik edilerek, rızaen görevlendirilecektir. 

• Hastane ve sağlık hizmetlerinde muayene ve teda'.ı 
mümkün olduğu kadar düşük bir fiyatla yapılacak
tır. Ancak para ödemeyecek vatandaştan, hizmet ve
ren kuruluşun yöneticisinin yetkisiyle ücret ve ilaç 
masrafları alınmayacaktır. 

• Orta vadede genel sağlık sigortasına geçilecektir. 
Sağlık sigortası sisteminde hastaneye veya tesislere 
yapılacak ödemelerin büyük dilimi adı geçen kurum
ca yapılacaktır. 
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5. SOSYAL GÜVENLİK 

Ülkemizde sosyal güvenlik programlanna tabi nüfus 31.8 
milyondur. Bunlar (1990) aktif sigortalı ve emekli aylığı 
alanlar ve bağımlılar (aile fertlerindir. Bu genel nüfusun 
%58.7'si olup, güvenlik teminatı altındadır. 

Ancak sağlık hizmetleri alanlar 26.1 milyon kişi olup, bu
da toplam nüfusun %48.3'üdür. 

Sosyal güvenlik programları; 

9 Sosyal güvenlik ağı, zamanla bütün vatandaşlan 
kapsayacak şekilde hızla genişletilecektir. 

• Enflasyonun emeklilerden alıp götürdüğü satmalına 
gücü tekrar haysiyetli bir yaşam seviyesine yükselti
lecektir. 

• Sabit gelirlilerin maaşlan, haysiyetli bir yaşam sevi
yesine yükseltilirken, bu kesimin rahat bir nefes al
ması temin edilecektir. 

9 Memur ve emekli hukuku yeniden gözden geçirile
cek, çalışanlarla onlann emeklileri arasındaki farkın 
fazla açılması önlenecektir. 

• İşçi sigortalılan ile. Bağkur sigortalılann emekli ay
lıkları ve sistemi gözden geçirilecek, aktüerya hesap
lan yapılacak ve genel sosyal güvenlik ödemelerinde 
bir uyum tesis edilecektir. 
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• SSK'nm ve Bağkur'un sağlık hizmetleri geliştirilip, 
iyileştirilecektir. 

• Ekonomik dengelerin kurulması, üretken yatırımla
rın hızlanması ve işsizlik oranlarının düşmeye başla
masıyla birlikte, Türkiye'nin şartlarına uygun bir iş
sizlik sigortası sistemi geliştirilecektir. 

• SSK yönetiminde ağırlık işçi ve işverene intikal ettiri
lecektir. 

Ekonomik uygulamaların düzeltme araçlarından biri de 
sosyal dayanışmadır. 

• Refahtan doğrudan pay alamayan, yaşlılar, özürlü 
çocuklarla, muhtaç vatandaşlara, milli dayanışma 
programlan ile büyümenin haksızlıklannı gidererek, 
onlara da yaşama ve refah payı tahsis etmek suretiy
le, büyümenin neticelerinden onlar da yararlandıra
caklardır. 

• Devletin sosyal yardımlan tesadüfi ve sadaka şeklin
de olmaktan çıkanlacaktır. 

• Sosyal Dayanışma ve Teşvik Fonu, THK, Vakıflar. Kı
zılay. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğünün gelirleri, şans oyunu gelirleri, 
kurban derileri gelirlerinin (vb) tamamı bir "Sosyal 
Dayanışma" fonunda toplanacak ve bir Sosyal Daya
nışma Kurumu kurularak, toplanan gelirlerle, bütçe-
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den yapılacak ödemeler bu kuruma tahsis edilecek
tir. Bu fonlarla; 

o Korunmaya muhtaç çocuklar ve büyükler, 

& Özürlü ve bedensel engelliler, 

o Kimsesiz güçsüzler, 

* Ani felakete uğrayanlar için gerekli misafirhane
ler, bakım ve huzurevleri kurulacak ve onlsımn 
muhtaçlık ve güçsüzlükleri kesin kalkıncaya ka
dar veya hayatlannm sonuna kadar maddi ve 
manevi yardımlar devam ettirilecektir. 

6. AİLE 

Aile kurumu toplumumuzun temeli, vatandaşlanmız ara
sındaki bağı oluşturan kültürel ve manevi dokunun bir
leştiricisi ve toplumsal dayanışmanın kaynağıdır. Toplam 
nüfusunun yaklaşık %50'si 20 yaşın altında olan ve hane 
halkı büyüklüğü ortalama 5 kişiden oluşan ülkemizde 
ailenin bu işlevleri her zamankinden daha çok önem ka
zanmıştır. 

Aile kurumunun korunması, onu yaşatan değerlerin güç
lendirilmesi ve toplum hayatımıza olumlu katkılannı sür
dürmesi, önerdiğimiz sosyal politikalann her bir aşama
sında gözönünde bulundurulan hedeflerdir. 
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Bunun yanışına, devletin öncelikle aile kurumunu güç
lendirmeyi amaçlayan sosyo-ekonomik politikalar geliştir
mesi Partimizin esas yaklaşımları arasında yeralmakta-
dır. 

Kadın ve erkeğin toplumda, çalışma hayatında ve siyaset
te eşitliğini savunan Partimiz, ailede eşler arası ahenkli 
işbirliğini toplumsal dinamiğin temel gücü olarak gör
mektedir. 

7. GENÇLİK 

DTP, gençlerimizin tümünü bir bütün olarak görüşlerin
de oluşturdukları enerji ve dinamizmden korkmayıp. bu
nu bir hazine olarak değerlendirmektedir. 

Gençlerimizi seviyoruz. Fikir, düşünce ve duygularına 
önem veriyoruz. Bu samimi ve kıymetli fikir ve düşünce
lerinden, ülke ve millet hizmetinde faydalanmak istiyo
ruz. 

Gençliğimizin eğitimden-beslenmeye, düzensiz şehirleş-
meden-işsizliğe, spordan-çevre şartlanna, kültür ve sa-
nattan-ticari hayata kadar uzanan çeşitli sorunlar, var
dır. Bu sorunları biliyoruz. Çözüm önerilerimiz, gençleri
mize hizmet vermek için acilen faaliyete geçirilecektir. 
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• Okul öncesi ve orta öğretimdeki gençlere uygun ve 
eşit nitelikli eğitim imkanları sağlanacaktır. İlçe ve il
lerde okul dışı vakitleri değerlendirmek için merkez
ler oluşturulacaktır. 

• Üniversite gençliğinin yurt ihtiyaçlan giderilecektir. 
Yurtlar yeniden organize edilip, günümüz şartlarına 
uygun nitelikli fiziki şartlara kavuşturulacak ve tek
nik araç ve makinalarla donatılacaktır. Bilgisayar, 
buzdolabı, TV ve telefon gibi medeni ihtiyaçlar yurt 
öğrencilerinin odasında emirlerine verilecektir. 

• Üniversite öğrencilerine verilen öğrenci kredileri as
gari ücret seviyesine çıkanlacaktır. 

• Orta öğretimde okuyan başanlı öğrencilere, üniversi
te öğrencilerine verilen öğrenci kredisine benzer bir 
kredi uygulamasına geçilecektir. 

• GENÇLİK BAKANLIĞI kurulacak, gençlerimizin her 
türlü sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini sağla
mak için yapılacak çalışmalar bu Bakanlık tarafın
dan koordine edilecektir. 

• Gençlerin sosyal ve siyasi dernek, vakıflara katılımı 
özendirilecek, başta üniversiteler olmak üzere genç
lerin bulunduktan ortamlarda yönetime iştirak etme
leriyle söz sahibi olmalan sağlanacaktır. 
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• YURT DIŞINDA bulunan gençlerimizin sorunları, 
başta askerlik ve yurdumuza intibak konuları olmak 
üzere çözüme kavuşturulacak, bu gençlerimizden ül
kemizle bağlarını güçlendirmeleri istenecektir. 

• Özürlü gençlerimizi topluma kazandırmak için çalış
ma projeleri hazırlanacaktır. Gençlerimize destek 
olunup, kendi işlerini kurmaları özendirilecektir. 

• Tarım ile geçinmelerini temin eden gençlerimizin sos
yal güvenlik sorunlan başta olmak üzere, unutul-
muşluklan giderilecektir. 

• Esnaf, işadamı ve sanatkâr gençlerimizin iş kurma
larından başlayarak her konuda işlemleri kolaylaştı
rıp, özendirilecektir. Mevcut kredi kaynakları imkanı 
arttırılıp, gayrimenkul ve ipoteğe değil, enerjisine 
kredi verilmesi gerçekleştirilecektir. 

• Gençlerimizin yurtdışında iş kurabilmesini sağlamak 
için, başta teknik bilgi, proje desteği ve Eximbank 
kredi desteği olmak üzere, her konuda yardımcı olu
nacak, dinamik genç nüfusumuzun işsizlik problem
lerinin çözümüne katkıda bulunurken yurtdışında 
ülkemiz için ticari kapılar açılacaktır. 

• Gençlerimizin siyasi partilere ve faaliyetlere katılımı
nı özendirmek için kanuni çerçeveler içinde çalışma
lar yapılacaktır. 
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8. SPOR 

Spor öncelikle insanın hoşgörü, alçakgönüllülük, yardım
laşma, dürüstlük, sorumluluk, özveri gibi soylu duygula-
nm ve bilincini geliştirdiği bir bilimsel eğitim aracı niteliği 
kazanmıştır. 

Aynı zamanda spor, sosyo-kültürel bir olaydır. Dil, din, 
ırk aynlıklanna bakılmaksızın bütün insanlan, toplumla
rı, uluslan aynı koşullar altında biraraya getiren tek olgu
dur. Dünyada ve ülkemizde banş, demokrasi ve özgürlük 
ortamına katkısı çok büyüktür. 

İlerlemiş toplumlarda spor. insan sağlığı için giderek 
önem kazanmaktadır. Çağdaş bir insanın spor etkinlikle
rine katılması normal yaşamın bir parçası haline gelmiş
tir. Çağdaş, bilimsel ve demokratik bir spor organizasyo
nunda devlet okullarda etkinliğini göstermelidir. 

Devletin temel ağırlığını sporun kaynağı olan okullara 
vermesi sağlanacaktır. Bu nedenle. Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde Okul Spor Genel Müdürlüğü kurulacaktır. 

Yerel yönetimlere eldeki tesislerin aktarılması ve bu ida
relerde spor birimleri kurulması planlanacaktır. 

Devletin yönetmediği ve yönlendirmediği spor politikası 
oluşturulacak, katılımcı ve demokratik seçimlerle yöne
tenlerin görev aldıkları ÖZERK spor sistemi gerçekleştiri
lecektir. 

70 



Kulüpler için, dernekler yasası dışında spordan gelişmeye 
imkan veren düzenleme gerçekleştirilecektir. 

9. BİLGİ TOPLUMU 

21 inci yüzyıl bilgi ve iletişimin olağanüstü bileşiminin 
farkında ve kullanıcısı olan toplumlar ile olmayanlar ara
sındaki uçurumun dehşetine tanıklık edecektir. 

Türkiye düşünen, bilgi üreten ve bilgi kaynaklarını kulla
nan, fikir üretimi yüksek insanlardan oluşma gayretlerin: 
arttırmalıdır. 

Düşünme, algılama, karar verme ve problem çözme yete
nekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gös
terebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve tekno
loji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan yetiş
tirmek hedefimizdir. 

DTP, ülkemizin "bilgi" ve "bilişim politikasının" belirlen
mesi ve uygulanması için Bakanlık düzeyinde bir örgüt
lenmeden yanadır. 

10. YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ 

Büyük fedakarlıklarla ülkemizin kalkınmasına uzun 'yıl
lardır katkılarda bulunan yurtdışında yaşayan ve çalışan 
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vatandaşlarımız, Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Bu vatan
daşlarımız, bulundukları ülkelerle Türkiye arasında birer 
dostluk ve işbirliği köprüsü rolünü de üstlenmiştir. 

Partimiz, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulun
dukları ülkelerdeki statülerinin iyileştirilmesi, sosyal hak
lar başta olmak üzere hak eşitliklerinin sağlanması, Tür
kiye'de ve o ülkelerde seçme ve seçilme haklarını demok
rasinin bir gereği olarak kullanmalarının teminini önce
likli hedefler arasında saymaktadır. 

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları toplumlar
la uyum içinde değerlerini ve kültürlerini koruyarak yaşa
maları başlıca arzumuzdur. Bu konuda gerekli ortam ve 
şartlan hazırlamada Türk toplumlannın bulunduğu ülke
lerle işbirliği imkanları genişletilecektir. 

Avrupa'daki Türk toplumunun huzur ve güven içinde ya
şaması en büyük arzumuzdur. Yurtdışında yaşayan Türk 
toplumuna yönelik şiddet hareketlerine karşı alınması ge
reken tedbirler konusunda Avrupa ülkeleri nezdinde ge
reken girişimler kararlılıkla gerçekleştirilecektir. 

Bu konularda Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, tüm 
ilgili kurumlarımızın, yurtdışındaki Türk toplumunun ih
tiyaçlarına, beklentilerine ve arzulanna süratle cevap ve
rebilecek bir şekilde imkan ve kabiliyete kavuşmalan sağ
lanacaktır. 
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VII- DIŞ POLİTİKA 

Demokrat Türkiye Partisi, dış politikada Cumhuriyetin 
kuruluşundan bugüne gelişen ve kökleşen temel yönelim
lere ve ilkelere bağlı bir tutum izlenmesinden yanadır. 
Ulusal güvenlik çıkarlarımızın korunması, ülkemizin ve 
bölgemizin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek açı
lımlara öncelik verilmesi, demokrasi coğrafyasının geniş
letilmesi, uluslararası hukuk ve meşruiyetin her zaman 
titizlikle gözetilmesi, temel insani değerler bütünü üzerin
de yükselen bir dayanışma ruhunu güçlendirecek adım
lar atılması, ekonomik küreselleşme doğrultusunda atı
lımlar yapılması, ağırlıklı bir bölgesel role sahip olma ar
zusu Demokrat Türkiye Partisinin dış politika hedefleri
nin çerçevesini çizmektedir. 

Bu hedefler, esasen tarih ve coğrafyamızın belirlediği te
mel dış politika parametrelerinin doğal sonucudur ve bu 
bağlamda saptanmıştır. 

Dış politika geçmişle bugün arasında bağ kuran, gelece
ğin şekillenmesinde etkili olacak kararların alındığı bir 
alandır. Dolayısıyla, dış politikada ahdi ve tarihi yüküm
lülüklerin yanısıra gelecek perspektifi de önemle gözc-
nünde tutulmalıdır. Demokrat Türkiye Partisi, soğuk sa
vaş sonrası değişim rüzgarlarının güçlü biçimde esmeye 
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devam ettiği bir dönemde, değişimin yarattığı fırsatların 
ve sıkmtılann etkilerinin en fazla hissedildiği bir bölgede 
yeralan ülkemizin dış politikada doğru adımlan en uygun 
zamanlamayla atmasının tarihi bir sorumluluk olduğu
nun bilinci içindedir. Bu bilinçle, toplumumuzun demok
ratik enerjisini dış politika alanında da seferber etmeye 
kararlıyız. 

İletişim ve ulaşım alanındaki başdöndürücü gelişmeler 
neticesinde insanlar, mallar, sermaye ve bilginin dolaşım 
hızının giderek arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu gelişme
ler, dış politika aktörlerinin çeşitlenmesine ve dış politika 
karar alma sürecinin demokratikleşmesine yol açmakta
dır. Geleneksel dış politika aktörlerinin yanısıra, parla
menterler, sivil toplum kuruluşian, üniversiteler, iş 
adamlan, basın mensupları uluslararası alandaki karşıt
larıyla doğrudan temas ve etkileşim içinde, dış politika 
bilgi dağarcığını ve ilgi alanını genişletmektedir. 

Türkiye'nin demokrasi geleneğinin ve bu geleneğin dayan
dığı değerlerin en güçlü savunucusu ve taşıyıcısı olan 
Partimiz, dış politikanın demokratikleşmesini sağlayan 
dönüşümleri büyük bir sevinç ve heyecanla karşılamak
tadır. Bu bağlamda, gerekli düzenlemelerin hayata geçi
rilmesi için çaba harcamayı taahhüt ediyoruz. Küreselleş
menin ekonomik olduğu kadar siyasi, sosyal ve kültürel 
sonuçlan olduğunu da daima gözönünde tutarak, dış po-
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litikamızın kurumsal ve hukuki yapılanmasını çağın ge
reklerine uygun imkanlara kavuşturmaya ağırlık verece
ğiz. Bilginin en stratejik meta haline geldiği günümüzde, 
bilgi birikiminin dış politika alanında da maksimizasyo-
nunu sağlayacak araştırma kuruluşlarının oluşumun, 
yaygınlık kazanmasını ve güçlenmesini teşvik edeceğiz. 
Aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığımızın mali imkanlarını 
ve insan kaynaklarını olması gereken düzeye yükseltmeyi 
de öngörüyoruz. 

Üçüncü binyılın eşiğinde olduğumuz şu günlerde, ulusla
rarası ilişkilerin yeni dokusunun biçimlendiği geçiş süre
cinin henüz tamamlanmadığını gözlüyoruz. Ancak, tem
silcisi olduğumuz demokrat geleneğin ve felsefenin dünya 
ölçüsünde hakim değer haline gelmiş olmasının da coş
kusu içindeyiz. Demokrat Türkiye Partisi, bu geleneğ': 
azim ve heyecanla sürdürerek. 21 inci yüzyıl dünyasının 
oluşumunda Türkiye'nin hakettiği seçkin yerini almasın: 
sağlayacaktır. Bu iddiamızın toplumumuzun tüm kesim
lerince paylaşıldığına inanıyoruz. 

Türkiye gerek coğrafi gerek kurumsal olarak çok boyutlu 
bir konuma sahiptir. Balkanlardan Kafkasya ve Orta As
ya'ya, Karadeniz ve Akdeniz havzalarından Körfez ve Orta 
Doğuya kadar uzanan geniş bir alanda barış, demokrasi 
ve kalkınma üçlüsünün ortak refahı sağlayacak yegane 
güç olduğu anlayışını hakim kılma sorumluluğunu üst-

75 



lenmek durumundayız. Partimiz, bu çerçevede, çok yönlü 
bir dış politika izlenmesi gerektiği görüşüne yürekten 
bağlıdır. 

Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizin dış politikamızda 
öncelikli önemini mutlaka koruması gerektiğine inanıyo
ruz. Zira, bizim için Avrupa bir coğrafyadan ziyade ortak 
insanlık ideallerine şekil veren bir değerler bütünüdür. 
Avrupa ile ortaklığımızı bu değerler zemininde karşılıklı 
yarar ve ortak gelecek perspektifinde sağlamlaştırmaya 
kararlıyız. 

Esasen, ülkemizin çoğulcu parlementer demokratik rejim 
tarihi, aynı zamanda Batı kurumlanyla bütünleşmesinin 
de tarihidir. NATO, Avrupa Konseyi, AGÎT ve OECD'ye 
tam üye olan, AB ve BAB'a tam üyelik hedefiyle bağlı olan 
Türkiye'nin bölgesel açılımları, ahdi ve tarihi yükümlü
lükleri ile demokratik cumhuriyetin temel hedeflerine uy
gun olmalıdır. Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan 
Orta Doğu'ya bölgesel politikalanmızın tesbitinde Partimi
zin temel uygulamalan bu çerçevede şekillenecektir. 

Demokrat Türkiye Partisi, yeni Avrupa mimarisinin olu
şum sürecinin ülkemiz bakımından da fevkalâde önemli 
olduğu kanaatini taşımaktadır. Ülkemizin bir yandan bu 
sürecin oluşumuna katkıda bulunurken, diğer yandan 
yaratıcı bölgesel işbirliği girişimleriyle coğrafyamızın poli
tikasını uygulaması gerektiğine inanmaktayız. Bu iki bo-
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yutun çok yönlü dış politikamızın birbirini tamamlayan 
veçheleri olduğu görüşündeyiz. Ancak, aralarındaki has
sas dengenin gözden kaçırılmaması gerektiğini de savu
nuyoruz. 

Türkiye, tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kafkasya 
ve Orta Asya'daki kardeş devletlerle, Balkanlar ve Ona 
Doğu'daki ülkelerle özel ilişkiler geliştirmek durumunda
dır. Bunu çok uluslu bir imparatorluğun mirasçısı olan 
ülkemizin tarihi sorumluluğu olarak görüyomz. 

Soğuk savaş sonrasında dünyanın gündeminde ön plan
da yer tutan ve Türkiye'yi de etkileyen sorunlann çözü
münde etkili bir taraf ve küresel bir güç olan ABD ile iliş
kilerimiz stratejik bir mahiyet taşımaktadır. Türkiye ile 
ABD, uzun yıllardır süregelen köklü ittifak ilişkilerine ve 
ortak değerlerin paylaşılmasına dayanan sağlam bir dost
luğa sahiptir. Partimiz, ABD ile ilişkilerimizin karşılıklı 
yarar zemininde daha da güçlendirilmesini arzulamakta
dır. 

Soğuk savaş sonrasında Rusya Federasyonu ile aramızda 
ortak çıkar ve eylem alanlan ortaya çıkmıştır. Bölgesel ve 
uluslararası banş, istikrar ve refah doğrultusunda. Rus
ya ile yakın işbirliği içinde birlikte çalışılması gerektiğine 
inanıyoruz. Rusya ile ilişkilerimizin karşılıklı güvene da
yanan bir zeminde geliştirilmesinden her iki ülkenin ce 
yarar sağlayacağı ortadadır. Rusya'nın demokratikleşme 
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sürecinde başanya ulaşmasına ve istikranna büyük 
önem atfediyoruz. 

Yunanistan ile aramızdaki sorunların barışçı çözüm şek
lini dışlamayan yollarla; diyalog ve müzakere yöntemleriy
le çözüme kavuşturulmasından yanayız. 

Partimiz, Kıbns sorununun adil. gerçekçi ve yaşayabilir 
bir çözüme kavuşturulmasını istemektedir. Ancak, bu
nun Kıbns'taki iki toplumun serbest iradesiyle ve müza
kereler yoluyla mümkün olacağı görüşündedir. Çözümün 
vazgeçilmez unsurlan ise, iki toplum arasındaki siyasi 
eşitlik; Türkiye'nin etkin ve fiili garantisidir. 

Dış politikada özel bir dikkat gerektiren diğer bir alanı, 
yeni enerji coğrafyalannın dünya ile bütünleşmesi konu
su oluşturmaktadır. Partimiz, bu konunun özenle takip 
edilerek gereken adımlann zamanlı biçimde atılmasını is
temektedir. 

Dış politika ile iç politika arasında doğrudan bir ilişki ve 
karşılıklı etkileşim mevcuttur. Bu tesbitten hareketle, tu
tarlı, hukuka dayanan bir dış politikanın ancak demokrat 
bir dünya görüşüne gerçekten inanarak uygulanabileceği 
kanaatindeyiz. 
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