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ÖZGÜR PARTİ İLE ÖZGÜR TOPLUMA 

Özgür Toplum Partisi; Neolitik toplumu uygarlığın 
başlangıcı kabul ederek, eşitlik ve adaleti esas alan bir 
anlayışla, tarih doğuran topraklar ve bu topraklar 
üzerinde yaşayan kültürlerin ve emekçilerin gücüne 
dayanarak bir çıkış yapma iddiasıyla yola çıkıyor. 

21. Yüzyılda, bürokratik, merkezi devlet yapılan
maları, monarşik ve oligarşik rejimler aşılma gerçeği ile 
yüz yüze gelmiş, siyasal sınırlar giderek anlamsızlaş
maya başlamış, bilgiye ulaşma imkanı halkların tari
hinin hiçbir döneminde görülmeyen düzeye ulaşmış, 
toplumun demokratikleşmesinin, sivil toplumun güçlen
mesinin ve enternasyonal da>anışmanın olanakları art-
ın ışl ır. 

Aynı /amanda birey ve toplum, tarihin hiçbir döne
minde günümüzdeki boyutuyla bir yabancılaşma, öz 
gücüne inançsızlık, tarih bilincinden yoksunluk, ahlaki 
seviyede çürüme, cinsler arası eşitsizlik, doğa ile 
karşıtlık ve kendi varlığı hakkında bilinçsizlik yaşa
mamıştır. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen bu durum 
çağımızın temel paradoksudur. 

Özgür Toplum Partisi, çağımızın temel çelişki
lerinin, demokratik sosyalizmin esas alınması, 
toplumun en geniş ve derinlikli demokratik bilinç, 
örgütlenme ve yaşam tarzına kavuşmasıyla aşılacağına 
inanır. Demokratik sosyalizm anlayışımız, bilimselliği 
esas alacak ve her türlü kaba materyalist, dogmatik ve 
kaderci anlayışların karşısında olacaktır. 
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özgür Toplum Partisi, ulusal ve küresel ekonominin 
dengeli uyumu temelinde kamu ve özel mülkiyetin bir
likte ele alındığı, rantçı lığa karşı üretken sermayeye yer 
veren, sosyal adaleti her alanda gerçekleştiren, yoksul
luğa ve açlığa karşı adil paylaşımı ve üreticiliği ön 
gören bir felsefeye dayanacaktır. 

özgür Toplum Partisi, özgür ve demokratik bir 
toplumun yaratılmasında kadını; 21. yüzyılın temel 
özgürlük gücü olarak görecek, sınıflı toplumlarla yaşam 
dışına itilen kadının toplumsal yaşamda saygın, özgür 
ve eşit hale gelmesi için kadın eksenli bir parti olmayı 
esas alacaktır. 

Özgür Toplum Partisi, gençliği özgür ve demokratik 
toplumu yaratmanın temel dinamiği ve öncüsü olarak 
görüp, siyaseti zihinsel ve fiziksel olarak gençleştirmeyi 
savunacaktır. 

özgür Toplum Partisi, sağlıklı ve güvenli bir çevre 
temelinde toprağın, yeşilin, suyun, havanın, iklimin ve 
hayvanların ve bir bütün olarak ekolojik dengenin 
korunması için mücadele edecektir. 

Özgür Toplum Partisi, çok kültürlülüğü bir zenginlik 
olarak tanıyacak, küresel düzeyde bir insanlık 
kültürünün oluşmasını her türlü etnik ve ulusal sorun
ların demokratik açılımlar ve kültürel haklar temelinde 
çözümlenmesini savunacaktır. 

Özgür Toplum Partisi, her türlü inancın kendisini 
özgürce ifade edebileceği, devletin tüm inançlara eşit 
mesafede duracağı, bilimsel düşünceyi esas alan, özgür
lükçü, demokratik bir laiklik anlayışını esas alacaktır. 

Özgür Toplum Partisi, tekniğin kullanımında insan 
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ve doğaya zarar verilmesine karşı her türlü tedbiri ala
caktır. 

özgür Toplum Partisi, sınıfların veya geri toplumsal 
olguların ortadan kaldırılmasının ya da 
dönüştürülmesinin zorla değil, demokratik siyasal 
örgütlenme ve etkinliklerle olacağını savunacaktır. 

özgür Toplum Partisi, dünyanın neresinde olursa 
olsun her türlü haksızlığa, baskıya karşı yürütülen 
mücadelelerle dayanışma içerisinde olacaktır. 

özgür Toplum Partisi, siyasetin geleneksel rolünü 
reddederek, bireyin, sorunların çözümünde elit profesy
onel siyasete değil, kendi özgür iradesiyle doğrudan 
katılımını ve aktif etkinliğini esas alacaktır. 

özgür Toplum Partisi, tüm bu amaçlara ulaşmak 
için, öncelikle cumhuriyetin demokratikleşmesini hede
fleyecek, bunun için de demokratik dönüşümün sağlan
masında yaşamın her alanında sivil toplumun gelişme
sine temel rol biçecektir. 
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1, P O L Ç I M 

21. Y Ü Z Y ı L A G I R E R K E N 

K Ü R E S E L L E Ş E N 
K A P I T A L I Z M Ç ı K M A Z D A D ı R 

20. yüzyıl sistemi aşılıyor; 
2ü. yüzyılda bilimsel-teknolojik gelişmelerin yol 

açtığı köklü değişimlerin, dünya çapında yeniden 
yapılanmayı zorunlu hale getirdiği bir döneme gir
ilmiştir. Yaşanan gelişmeler, ilk defa bütün dünyayı 
içine alan iki kutuplu dünya gerçeği ve ulus-devlet 
yapılarına göre şekillenen 20. yüzyıl sistemini kökten 
aşılma gerçeğiyle yüz yüze getirerek, insanlığın yeni 
ihtiyaçlarını ve ağırlaşan sorunlarını çözerek ileriye 
gitmesine yol açacak demokratik bir uluslararası sis
temin oluşturulmasını zorunlu hale getirmiştir. 20. 
yüzyılın sonlarında SSCB'nin öncülük ettiği Doğu 
Blokunun dağılması. Batı Blokunun da geçmiş yapısıy
la devam edemeyeceğini göstermiştir. 

11 l-ylül saldırıları, uluslararası sistemde köklü 
değişiklikler yapacak yeni bir dönemi başlatırken, A B D 
öncülüğünde yeni bir sistem oluşturma girişimlerini 
hızlandırmıştır. Afganistan müdahalesinin ardından 
gelişen ABD'nin Irak'a müdahalesi, yürürlükte bulunan 
ve geçerliliği olan bir çok uluslararası yasa, kural ve 
ölçülerin bir tarafa bırakıldığı bir süreci başlatmıştır. 

ABI), Avrasya merkezli egemenlik stratejisini haya
ta geçirmek için Ortadoğu ve Kafkasları tümden kendi 
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çıkarları temelinde yeniden düzenlemek için müda
halelerini sürdürmektedir. Yaşanan bu gelişmeler 
Ortadoğu açısından yeni bir süreç başlatmış, böylece 
Ortadoğu'da geçmişe dayalı dengelerin bozulacağı bir 
döneme girilirken, yeni güç dengelerinin oluşması gün
deme gelmiştir. Yine. Ortadoğu'da geleneksel statüko 
Irak şahsında aşılma gerçeğiyle yüz yüze gelmiş, 
böylece ülkelerin jeo-politik ve jeo-stratejik yapısında 
değişikliklerin yaşanacağı bir dönem başlamıştır. 

Başını ABD'n in çektiği, kapitalist-emperyalist 
güçler dünyayı küresel sermayenin ihtiyaçlarına göre 
yeniden düzenlemeye çalışırken sermayenin gezegeni
miz üzerindeki küresel yayılması; dünya halklarının, 
ezilenlerinin ve emekçilerinin aleyhine oluşan koşulları 
sürekli ağırlaştırmakta, dayatılan politikalar sonucu işsi
zlik, yoksulluk ve bağımlılık sürekli artmaktadır. 

Bütün zenginlikleri ellerinde bulunduran sınırlı sayı
daki kapitalist merkezlerin dışında kalan ülkelerde 
milyonlarca insan beslenme olanaklarından yoksun, 
açlık sınırında yaşamakta ve bu ülkelerde her gün on 
binlerce çocuk yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını 
kaybetmektedir. Dünyada açlık sınırında yaşayan insan
lar 1980*Ii yılların başlarında 820 milyon dolayında 
iken, bu gün bu sayı 1 milyar 200 milyonu aşmış olup. 
her yıl 30 milyonun üzerinde insan açlıktan dolayı 
yaşamını yitirmektedir. 

Büyük borç tuzağına düşürülerek IMF ve Dünya 
Bankası taralından kıskaca alınan onlarca ülkede, kişi 
başına düşen gelirde sürekli bir azalma yaşanmaktadır. 
Borç çıkmazına sürüklenen ülkeler, borçlarını ödeye
bilmek için yılda on milyarlarca dolar tutarındaki parayı 
zengin ülkelerdeki bankalara, hükümetlere, uluslararası 
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flnans kurumlarına ve küreselleşmiş şirketlerin kasaları
na aktarmaktadır. 

Borçlu ülkelerin 1980'lerin başında 800 milyar dolar 
olan dış borcu günümüzde 1500 milyar doları aşmıştır. 
Aynı dönem içinde borçlu ülkelerin reel gelirleri % 56 
oranında gerilemiştir. Bugün yoksul ülkelerde yaşayan 
ve dünya nüfusunun % 56'sını oluşturan insanlar, dünya 
gelirinin ancak % 5.4'ünü paylaşabilmektedir. Diğer 
yandan gezegenimizin zenginliklerine el koyan 225 
kişinin serveti bir milyar üç yüz nvlyon insanın serve
tine eş değer düzeydedir. 

Borç çıkmazındaki yoksul ülkelerde açlık, yoksulluk 
ve işsizlik sonucu, maddi zenginliklerin toplandığı 
kuzey ülkelerinin kapitalist merkezlerine yoğun bir 
nüfus akışı olmakta, göç ve insan kaçakçılığı yeni bir 
sektör olarak sürekli büyümektedir. 

Kapitalizm doğal çevreyi tahrip ediyor 

Gezegenimizin doğal kaynaklarını denetimine alan 
çok uluslu şirketler, en az zamanda en çok kar 
güdüsüyle hareket ederek kaynakları akıl almaz bir 
hoyratlıkla kullanmakta ve ekolojik dengeyi tehlikeye 
sokmaktadır 

Kapitalizm, ekolojik tehlikeyi önleyecek tedbirler 
almak bir yana daha da boyutlandıran uygulamalarda 
ısrar etmektedir. Kapitalist uygulamalar sonucu, 
yenilenemez doğal kaynaklar hızla azalarak yok olmak
tadır. 

Kontrolsüz endüstriyel üretim, savaşlar, nükleer 
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silah denemeleri gibi ekolojik dengenin bozulmasına 
yol açan uygulamalar, insanlık ve tüm canlılar için 
büyük riskler taşımaktadır. Gezegenimizde her yıl 15 
milyon metrekare orman alanı yok olurken; yeryüzünün 
yaklaşık olarak % 35-40'ı çöle dönüşme tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmıştır. Bu olgulara bağlı olarak iklimde 
meydana gelen dengesizlikler, dünya çapında önemli 
düzeyde gıda temini ve beslenme sorunu ortaya çık
mıştır. 

Kapitalizmin küreselleşmesi ile 
ulus-devletler aşılma dönemine girmiştir 

Dünya, küresel sermaye için adeta sınırların 
kaldırıldığı bir yayılma alanına dönüşmektedir. Ucuz 
emek ve daha çok kar için küresel sermayenin ulusal 
sınırlardan içeri girmesine yönelik her türlü engelleyici 
faktör ortadan kaldırılmaktadır. Sermaye için dünyanın 
tek bir ülke haline geldiğinden bahsetmek mümkündür. 

Sermayenin dünyayı tek bir pazara dönüştürmesine 
engel olamayan klasik devlet yapıları, ezilenlerin ve 
emekçilerin küresel düzeyde bütünleşmeleri önünde 
engel konumuna gelerek, statükonun sürdürülmesi 
yönünde rol oynamaktadırlar. 

Kapitalizm Çözüm Üretemiyor 

Kapitalizm ve onun siyasal kurumları derin bir 
bunalım ve çözülme içindedir. Kapitalizmin, içine 
girdiği bunalımı aşarak insanlık için yeni bir seçenek 
sunma şansı kalmamıştır. Günümüzde tekniğin ulaştığı 
düzey, tüm insanlığın yaşadığı sorunların çözümü 
yönünde büyük olanaklar yaratmış olmasına rağmen. 

-17-



toplum, kapitalizmin üretim, paylaşım ve yönetim 
tarzından dolayı büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 
Ekolojik dengenin hızla bozulması, iklim değişiklikleri, 
nüfus dengesizliği, eğitim ve sağlıktaki uçurumlar, işsi
zlik, açlık ve yoksulluk artmaktadır. 

Çelişkiler Derinleşiyor 

Günümüzde çelişkiler yeni biçimler alarak derin
leşmektedir. Çağımızın öne çıkan çelişkilerinden biri 
ulus-devletlerin şoven sahipleriyle, uluslar üstü mali 
sermayenin temsilcileri arasında, diğer yandan ise tüm 
halklar ile bu iki güç arasında yaşanmaktadır. Ulus 
devletler bir yandan halkları çağdaş demokratik 
gelişmelere kapatmaya çalışırken, diğer yandan ortak 
ilerici evrensel değerlerle çatışma içine girerek her 
bakımdan gerici bir rol oynamaktadırlar. 

Yine, erkek egemenlikti sistemlerin yol açtığı ve 
kapitalizmle birlikte doruğa çıkan cins çelişkisi de 21. 
yüzyılın temel çelişkilerden birini oluşturmaktadır. 
Neolitik devrime öncülük ederek insanlığın uygarlıksal 
gelişmeye adım atmasını sağlayan kadın, sınıflı topluma 
dayalı sistemlerin gelişmesiyle, bu konumunu yitirerek 
kölelik koşullarında bir yaşama sürüklenmiştir. Erkek 
egemenlikti sistemlerde, kadın ve insanlığın kaybedişi 
paralel olmuştur. Sınıflı topluma dayalı sistemler içinde 
kapitalizm, kadının konumunda var olan eşitsizliği 
doruğa çıkartmış, kadın bedenini mctalaştırarak ahlaki 
ve sosyal değerlerde büyük bir çürüme ve çözülmeye 
neden olmuştur. Kapitalizmle birlikte sosyal eşitsizlik 
kadının konumunda derinleşirken, çözümün cinsler 
arası eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olacağı açığa çık
mıştır. 
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Ekolojik dengenin kapitalizmle birlikte büyük bir 
tehdit altında olması, günümüzde gezegenimiz üzerinde 
yaşam süren tüm canlıları da büyük bir tehlikeyle karşı 
karşıya getirmiştir. Kapitalizmle birlikte insanla doğa 
arasındaki çelişki daha da derinleşerek tehlikeli boyut
lara ulaşmıştır. Bu çelişkinin aşılması doğayla uyumlu 
ekolojik bir toplumun yaratılmasını temel bir zorunlu
luk haline getirmiştir. 

21. yüzyıldaki gelişmelere bu çelişkilerin ortadan 
kaldırılması mücadelesi damgasını vuracaktır. Tüm 
çelişkilerin çözümü halkların eşit ve özgür birliğini esas 
alan, sömürüşüz, baskısız demokratik sosyalizm 
temelinde bir uluslararası sistemin yaratılması ile 
mümkün olacaktır. 

Sermayenin küresel saldırganlığını, sınırların arkası
na kapanarak önlemek mümkün değildir. Küreselleşme, 
tüm olumsuzluklarının yanında; halkların küresel bir
liğinin koşullarını da yaratmıştır. Sermayenin küresel 
saldırganlığını önlemek için, enternasyonal ist temelde 
halkların küresel birliğini yaratmak, demokrasi mücade
lesini küresel düzeyde geliştirmek ertelenemez bir 
görev olarak ortaya çıkmıştır. 

ORTADOĞU'DA DOGMATİZM 
VE STATÜKO AŞILACAKTIR 

Ortadoğu, zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları 
nedeniyle her dönem stratejik önemde rol oynamış ve 
aynı zamanda en büyük savaşların yaşandığı alanlar 
olmuştur. Dünya üzerinde egemenlik savaşı yürüten 
güçler her dönem öncelikle Ortadoğu üzerinde egemen
liklerini tesis etmeyi esas almıştır. Birinci paylaşım 
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savaşıyla birlikte emperyalistlerin kendi çıkarlarına 
uygun yapttgt düzenlemeler bugünkü statükonun temel 
nedenidir. 

Günümüzde Ortadoğu halklarının temel sorunu, her 
türden gericiliğe temel teşkil eden dogmatizmin aşıl
mamış olması, çağ dışı statükonun devam etmesi, derin 
parçalanmışlığın halkların kardeşçe birliği önünde 
engel konuma gelmiş olmasıdır. Halkların yaşadığı 
derin parçalanmışlığı ve dar milliyetçiliğe dayalı yak
laşımları aşarak, oluşan gerici statükoyu halklar lehine 
değiştirmenin yolu Ortadoğu Halklarının Demokratik 
Birliğini yaratmakla mümkün olacaktır. 

Ortadoğu'da demokratik gelişmenin sağlanması ve 
statükonun bozulmasında, Kürt sorunu ile Filistin soru
nun adil-demokratik çözümü temel rol oynayacaktır. 
Ortadoğu'nun kanayan yarası olan bu iki sorun 
çözülmeden bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlan
ması mümkün olmayacaktır. Bu iki sorunun çözümü, 
halklar arasında yaşanan derin parçalanmışlığın aşıl
masını, demokratik birlik temelinde yeniden yapılan
masını, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını hız
landıracaktır. 

11 Eylül sonrası gelişmeler, Ortadoğu'da ki mevcut 
statükoyu, istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü yeniden 
dünyanın gündemine oturturken, Ortadoğu'da istikrar 
sağlanmadan, halkların iradesini esas alan yeni bir 
çözüme ulaşılmadan dünya çapında kalıcı barış ve 
istikrar yaratmanın mümkün olmadığını bir kez daha 
göstermiştir. Bu nedenle Ortadoğu'ya müdahale eden 
güçlerin Kürt sorununun yaşandığı ülkelerdeki 
çözümünü görmezlikten gelmeleri, Filistin sorununda 
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da salt israil'in iradesine esas alan dayatmalarda bulun
maları, çağ dışı gerici yapıların aşılmasında halkların 
iradesini dışlamaları sorunları çözmeyecektir. 

Ortadoğu'da demokratik dönüşüm zorunluluğu, 
güçlü bir rönesansın yaşanmasını temel ihtiyaç haline 
getirmiştir. Ortadoğu kültüründe çok güçlü olan ve 
toplumsal gelişmeye adeta ket vurarak gericiliğin kök
leşmesine güçlü bir zemin oluşturan sosyal, siyasal ve 
kültürel yapıyı dönüştürmeden rönesansın yaşanması 
mümkün olmayacaktır. Yine adeta taşlaşarak her türden 
olumlu gelişmenin önünde engel konumuna gelen 
bugünkü zihinsel şekillenmenin de değişmesi gerekir. 

Güçlü bir rönesans süreci ve zihinsel dönüşüm, 
Ortadoğu'nun tarihi süreç içinde uygarlıksal gelişmede 
oynadığı büyük rolü yeniden oynamasının önünü aça
caktır. Ortadoğu bu rolünü oynadığı oranda, insanlığın 
özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet temelinde baskısız 
sömürüşüz bir dünya özlemi olan Çağdaş Demokratik 
Uygarlığın gelişmesine ev sahipliği yapması mümkün 
olacaktır. 

TÜRKİYE'DE OLİGARŞİK SİSTEM, 
DEMOKRATİK DÖNÜŞÜMLE 
AŞILACAKTIR 

Kuruluş Felsefesinin İnkarı 
Türkiye'ye Kaybettirdi 

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu ağır ekonomik, 
siyasi sorunların temelinde, kuruluş sürecinde Anadolu 
ve Mezopotamya da yaşamış olan uygarlıkların mirasını 
taşıyan farklı etnik ve dini toplulukların emeği üzerinde 
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şekillenen cumhuriyetin; sonraki yıllarda kuruluş felse
fesinden uzaklaşması gelmektedir. 

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderlik ettiği 
Kurtuluş Savaşı Kürtlerin, Türklerin ve diğer etnik 
kökenlerden toplulukların ortak direnişiyle başarıya 
ulaşmıştır. Kurtuluş savaşının ilk adımı olan, Erzurum 
ve Sivas kongrelerinde Mustafa Kemal'in ilk başvur
duğu kesim Kürtler olmuştur. Mustafa Kemal, 1924 
yılına kadar yaptığı konuşma ve değerlendirmelerde 
Kürt ve Türklerin birliğine, bu birliğin eşit haklar 
temelinde sürdürülmesinin önemine yer vermiştir. 
Amasya Protokolünde ki değerlendirmesinde de 
"Vatan, Kürt ve Türklerin oluşturduğu topraklardır" 
demektedir. Yine devamla "Kürtlerin serbest 
gelişmelerini sağlayacak şekilde, sosyal ve geleneksel 
haklar yönünden imtiyazlarına nail olmalarının destek
lenip, ...bu noktanın şimdiden Kürtlerce bilinmesi 
hususu uygun görüldü..." diyerek Türklerin ve Kürtlerin 
eşit haklar temelinde birlikte yaşamasının gereğine 
vurgu yapmaktadır. 

1921 Anayasası da yerel kültürlere özerklik tanıyan 
karakteriyle, Türk ulusu yerine Türkiye ulusu şeklinde
ki kapsayıcı tanımlamasıyla, çoğulcu ve katılımcı 
niteliğiyle, yerinden yönetimlere tanıdığı geniş idari, 
mali ve yönetsel yetkiler nedeniyle Cumhuriyet tari
hinin en demokratik anayasasıdır. 

1924 Anayasası ile cumhuriyetin kuruluş felse
fesinin terk edilmesi. Kurtuluş Savaşının Kürt ve 
Türklerin ortak direniş ruhunu ve birliğini, 
cumhuriyetin, çoğulcu ve çok kültürlülük temelinde 
demokratikleşmesini, adil bölüşüm ve refah içinde 
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ekonomik kalkınmasını olumsuz yönde etkilemiştir. 
Böylece kuruluşu sürecinde Kürt isyanlarını bahane 
ederek demokratikleşemeyen cumhuriyet, ilerleyen 
süreç içinde de demokratikleşerek sorunları çözme yer
ine, korku ve bölünme telaşıyla hareket ederek sorunları 
agırlaştırmıştır 

Şeyh Said İsyanının akabinde çıkarılan ve farklı 
kültürel ve etnik yapıları baskı altına alarak kendilerini 
özgürce ifade etmesini engelleyen Takrir-i Sükun 
Kanunu, Türkiye'de yirmi beş yıllık fiili otoriter yöne
tim dönemini başlatırken, cumhuriyet açısından bir 
dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu kanun kapsamında 
ülkenin çoğulcu toplumsal ve siyasal gelişimine tümden 
nokta konulmuş, demokrasilerin olmazsa olmazı olan 
düşünce, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğü askıya 
alınmıştır. 

Demokrasi ve demokratik gelişmenin temel 
unsurlarını oluşturan farklı düşünce, ideoloji, grup, parti 
ve dernek gibi oluşumların neredeyse hepsi 1925 son
rası dönemde kapatılmış, farklı kimliklerin, kültürlerin, 
inançların varlığı inkar edilerek yok sayılmış, böylece 
otoriter ve monolitik bir yapıya yönelinmiştir. 1925 
öncesinin zenginliği; yerini tek parti, tek lider, tek 
doğru, tek ideoloji, tek kültür, tek millet anlayışına 
bırakmıştır. Teklik anlayışına dayalı yapı demokrasiye 
bir zemin oluşturamazken, demokrasiye giden yolu 
kesintiye uğratmış ve demokrasi için gerekli olan 
toplumsal zenginliğe son vermiştir. 

Tek partili otoriter yönetim dönemi demokratik 
gelişmenin tümden kesintiye uğradığı bir dönem olmuş
tur. 1946'dan itibaren biçimsel anlamda da olsa çok par-
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tili rejime geçilmesine rağmen; yakın döneme kadar, 
1960,1971 ve 1980'de olmak üzere on yılda bir yapılan 
darbelerle siyasete sürekli müdahale edilerek, toplumla 
buluşması ve ülke yönetiminde etkin olması engellen
miştir, özellikle 12 Eylül darbesiyle, farklı kültürel 
yapılar, sol, sosyalist ve demokratik güçler baskı, 
gözaltı, tutuklama ve ağır cezalara uğratılarak toplumsal 
muhalefet sindirilmiş, örgütsüzleştirilerek siyasetin 
dışına itilmiştir. Darbe sonrasında hazırlanan askeri 
anayasa ile toplum günümüze kadar aşılamayan bir cen
dereye alınmış, Kürt sorununda çözümsüzlüğü derin
leştiren ve devleti kutsallık düzeyinde fetişleştiren bu 
anlayışla siyasal sistemin oligarşik ve totaliter niteliği 
daha da güçlendirilmiştir. Türkiye'de siyasete müda
haleler darbe dönemleriyle sınırlı kalmayarak, olağan 
dönemlerde de devam ettirilen bir gelenek haline getir
ilmiştir, özellikle ordu ve MGK, siyaseti belirleyen ve 
yönlendiren siyaset dışı güçler olarak her dönem ağır
lıklarını hissettirmişlerdir. 

Çözümsüzlükte Israr Ekonomik 
Krizi de Derinleştirdi 

2000'li yılların Cumhuriyet Türkiye'si de halen Kürt 
sorununu çözememe, demokrasiyi çağdaş ölçülerde 
geliştirememenin ve ekonomik bunalımların ağır etkisi 
altındadır. Kürt sorununda çözüme ulaşamama ülkem
izin gelişmesini her bakımdan olumsuz temelde etk
ilemiştir, özellikle sorunun askeri yöntemlerle 
çözümünde ısrar eden politikalar sonucu kaynaklar 
heba edilmiş, refah içinde kalkınma sağlanamamış, ülke 
büyük bir borç çıkmazına sokulmuştur. Sadece son on 
beş yıllık çatışmalı dönemde şiddette ısrar etmenin 
Türkiye'ye maliyeti, dörtyüz milyar dolar dolayında 
olmuştur. 
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Cumhuriyetin kuruluşundan 1980 yılına kadar 13 
milyar dolar olan dış borç, bugün 127 milyar dolara 
ulaşarak ülke IMF ve yabancı finans kuruluşlarının 
denetimine sokulmuş, böylece salt yıllık iç ve dış borç 
faiz ödemelerinin bütçenin % 80'ini yutmasına yol 
açılmıştır. Ülke böylesine borç çıkmazına saplanırken: 
işçi, emekçi ve küçük üreticilerin kazançlarında sürekli 
düşüş yaşanmış, sosyal devletin temel kurumları olan 
sosyal güvenlik sistemi, eğitim ve sağlık hizmetleri çök
müştür. Gelir dağılımı her yıl bir öncekini aratırcasına 
sürekli düşüş yaşamış; işsizlik resmen düşük gösterilse 
de % 20 dolayına ulaşmıştır. Ekonomik alanda yaşanan 
tüm sorunların ağır yükü her dönem ücretlilere ve yok
sul halka ödetilmiştir. Reel ücretlerin sürekli düşüşü, 
zamlar, işten çıkarmalar, sendikasızlaştırma politikaları 
emekçiler aleyhindeki uygulamaların başında gelmekte
dir. 

Değişim, Çağımızın Kaçınılmaz Bir Hükmüdür 

Türkiye, çağdaş ölçülerde bir değişimi gerçek
leştirme zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Dünyada 
yaşanan baş döndürücü gelişmeler klasik ulus-devlet-
lerin mevcut biçimleriyie varlığını korumalarına olanak 
tanımamaktadır. Günümüzde klasik ulus devletler, 
yeniden yapılanma zorunluluguyla karşı karşıya 
kalmakta, bölgesel bütünleşmeler temelinde çözüm ve 
arayışlar hızlanmaktadır. 

Değişime karşı direnerek statükoyu sürdürmede ısrar 
etmek, sorunları çözümsüz bırakmaktır. Yine, zora ve 
baskıya dayalı, demokratik içerikten yoksun istikrar ve 
çözüm arayışlarının sonuç vermesinin mümkün 
olmadığı, uzun vadede daha büyük sorunlara yol 
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açmalarının kaçınılmaz olduğu yakın tarihimizdeki acı 
tecrübelerle açığa çıkmıştır. Oysa ki değişim, Türkiye 
toplumunun da tutku düzeyine ulaşmış en büyük 
isteğidir. 

Özgür Toplum Partisi; yoksulluğun, yoksunluğun, 
baskı ve sömürünün son bulduğu, bütün toplulukların 
kardeşlik hukuku içinde eşit ve özgür yaşadığı, insan
ların düşünce ve inançlarından dolayı baskı görmediği, 
kadınların ayrımcılığa tabi tutulmadığı, milyonlarca 
gencin hiç bir kaygı taşımadan geleceğe güvenle baktığı 
bir Türkiye'nin; inkarın ve sömürünün girdabındaki 
milyonların demokratik, örgütlü mücadelesi ile 
mümkün olacağına inanmaktadır. 

DEMOKRATİK SİYASETİN 
VE TOPLUMUN TEMİNATI KADINDIR 

Partimiz, toplumların demokratikleşmesi önündeki 
en temel sorunlardan birini cinsler arası eşitsizlik ve bu 
eşitsizliğe dayalı sistemler olarak görmektedir. 

Tarihin derinliklerine gittiğimizde, insanlığın ilk 
oluşumu ve kültürünün yerleşiminde kadının öncülüğü 
ile yarattığı barışçıl toplumdan önemli dersler çıkarmak 
gerekiyor. İnsanlığın ilk doktoru, ilk tarım üreticisi, ilk 
hayvan evcilleştiricisi olan kadın, üretim araçlarının el 
değiştirmesi ile ikincil konuma düşmüştür. Günümüze 
kadar gelen erkek egemen sistemler egemenliklerini 
kadının sömürüsü üzerinde kurmuş ve her türlü şiddeti 
bu çelişkiden kaynaklandırmıştır. 

Kapitalist sistemde kadın hayatın her alanında 
sömürülmektedir. Kadın bedeni özellikle medya eliyle 
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bir sömürü aracı, bir meta haline getirilmiştir. 
Metalaştırılan kadın bedeni üzerinden sürdürülen 
sömürü zamanla büyük kartelleri oluşturmuştur. 
Kozmetik, reklam, fuhuş bu sistemlerin kadın bedenine 
dayalı en temel sömürü alanlarından birkaçıdır. 

19. ve 20. yüzyıl insanlık tarihinde büyük toplumsal, 
ulusal ve sınıfsal mücadelelerin verildiği bir dönemdir. 
Reel Sosyalizm, sınıflı toplumlar tarihinde cinsler arası 
eşitsizliği bir çelişki olarak görmüş ancak bunu insanlık 
kurtuluş mücadelesinin temeline oturtmayı ve stratejik 
olarak mücadelesini vermeyi gerçekleştirememiştir. 
Yani kadının özgün sorunlarını inceleyerek özgün bir 
programa kavuşturamam ıştır. Daha çok kadın 
hareketinde görülen kendiliğinden ve örgütsüz 
gelişmeler olmuştur. Kadın hakları konusunda oldukça 
önemli ilerlemeler kaydedilmiş ancak kadın özgür
lüğünün sınırları yine erkek tarafından çizilmiştir. 
Erkek egemenliğini geliştiren bu sistem de geçmiş ikti
dar ruhunun zihniyet yapısını aşamamıştır. Kadın 
inisiyatif olamamış ve geri planda kalmıştır, özünde 
özgür bireyi yaratamayan sosyalist sistem, özgür 
toplumu ve gerçek eşitliği sağlayamadığından yaşama 
uygulanamamış ve zamanla çökmüştür. 

Cinsler arası eşitsizliğin ve kadın sorunun binlerce 
yıllık bir tarihi geçmişi olması bu sorunun çözümünü 
zorlaştırmaktadır. Tarihin her döneminde belli çelişkil
er ön plana çıkmıştır. İnsanlığın gelişimi de bu çelişki
lerin çözümüne bağlı olmuştur. 21. yüzyılın temel özel
liği, cinsler arası çelişkinin derinleştiği bir yüzyıl 
olmasıdır. Çelişkinin böylesine derinleşmiş olması 
toplumdaki cinsler arası eşitsizliklerin bu yüzyılda daha 
hızla çözülebileceğini göstermektedir. Bu nedenle 
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ülkemizde de var olan erkek egemenlikli sistemin yer
ine, cinsler arası eşitliğin sağlandığı ve toplumun 
yarısını oluşturan kadınların da söz ve karar sahibi 
olduğu bir sisteme dönüşmesi temel hedefimizdir. 
Hayatın her alanında olduğu gibi bu gün ülkemizde 
kadının siyasette olmaması, parlamentoda % 5'lere 
ulaşamayan temsili siyasetin de tamamen erkek eliyle 
yapılmasına yol açmaktadır. 

Günümüzde eril sistemlerin güç aldığı en temel yapı 
ise aile kurumudur. Toplumdaki eşitlik fikri ailede 
yaşanacak demokratik değişim ve dönüşümle sağlan
abilir. Toplumdaki şiddetin, eşitsizliğin ilk kaynağı olan 
ailenin demokratikleşmesi, partimizin öncelikli ve erte
lenemez bir hedefidir. Kadının aile içinde bugünkü kon
umu söz ve karar sahibi olmayan, sürekli itaat etmeye 
zorlanan, sesiz, modern bir köle durumudur. "Ailenin 
demokratikleşmesi" kadının önce aile içindeki ikincil 
konumunu değiştirecektir. 

Demokratik sistemler için en ciddi tehlikeler olan 
otoriter ve totaliter rejimler, en baskıcı erkek egemen
likli şekillenmeler olarak, kadının kendisi ve tüm 
toplum için karşı olacağı sistemlerdir. Çağdaş 
demokrasi ise toplumla ilgili kimlikleri meşru kabul 
eden, yasaklar getirmeyen, özgürlük ve eşitlik haklarını 
savunan, öncelikle kadının toplumla ilişkisinde eşitliği 
asgari düzeyde sağlayabilen bir sistem olmalıdır. Zora 
başvurmayan, tüın ideolojik, kültürel, sosyal, 
ekonomik, siyasal ve cins eşitliğine dayalı örgütlenmel
erle oluşan dinamik bir sistem, kadına ve tüm topluma 
özgür gelişimin demokratik zeminini açabilir. Partimiz 
böyle bir sistemi ve toplumu yaratmayı hedeflemekte
dir. 
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Partimizin şiarı "Kadın Özgürleşmeden Toplum 
özgürleşemez'" dir. Kadının özgürleşmesi, erkeğin 
özgürleşmesini de sağlayacak ve buradan hareketle 
özgür topluma ulaşılacaktır, özgürleşme, zihniyet 
devrimi kapsamında ruhta ve bilinçte yaşanacak bir 
olgu olup. erkek egemen sistemlerin sunduğu sahte ve 
yanılgılı özgürlük anlayışı partimizin olumladıgı bir 
anlayış değildir. Bugüne kadar kaybedilmiş olan tüm 
değerlerin yeniden kazanımı ve yaratılması gerekmek
tedir. 

Bu bakış açısından hareketle: 
Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıra

cak yasal düzenlemeler yapılarak, başta CEDA W olmak 
üzere cinsler arası eşitliği sağlayacak tüm uluslararası 
sözleşmelerin gerekleri yerine getirilecektir. 

Medeni Yasa, kadını şiddetten koruyan 4320 sayılı 
yasa ve TCK'nun kadının aleyhinde olan tüm ıl^ılı 
hükümleri kadınlar lehinde yeniden düzenlenerek, bu 
yasaların bilinir, görünür ve uygulanabilir olması 
sağlanacaktır. 

Kadına yönelik şiddet, "ailenin demokratikleşmesi' 
projesi kapsamında sürekli ve yaygın bir eğitim alanı 
olarak ele alınacaktır. İhtiyaç oranında kadın sığınma 
evi açılacak, şiddet uygulayanların rehabilitasyonu da 
sağlanacaktır. Bu konuda yerel yönetimlerin yetkileri ve 
imkanları arttırılacaktır. 

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz 
suçlarını kapsayan yasalar yeniden düzenlenerek, 
cezalar arttırılacaktır. Gözaltında taciz ve tecavüz 
suçları için yeniden yargı süreci başlatılarak, mag-
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duriyetler giderilecektir. Toplumumuzda önemli bir 
sorun olan ve gizli tutulan ensestle mücadele edilecek 
ve enseste uğramış olanların rehabilitasyonu ve tedavi
leri için merkezler açılacaktır. 

Çalışma hayatında; işe giriş ve eşit işe eşit ücret 
uygulamalarında kadına yönelik eşitsizlikler ortadan 
kaldırılarak, çalışan kadınların doğum öncesi ve sonrası 
toplam 1 yıl ücretli izinli olmaları ve işe dönüşlerinde 
yaşanabilecek uyumsuzlukları ortadan kaldıracak tüm 
tedbirler alınacaktır. Ücretli doğum izin hakkını kadının 
yerine isteyen erkeklerin de kullanabilmesi sağlanacak
tır. Çalışan annelerin kreş sorunları çözülecektir. 

Kadınların ekonomik yaşamdaki yoksulluğu, istih
dam ve girişimci düzeylerinin düşüklüğü dikkate alı
narak özellikle yoksul ve işsiz çok sayıda kadının üre
time katılmalarını artırmak amaçlı meslek edinmeleri 
sağlanacak ve çok kadın ortaklı modern işletmelerin 
geliştirilmesi teşvik edilecektir. Yine bireysel ya da 
küçük gruplar halinde faaliyet göstermek isteyen kadın 
girişimciler desteklenecektir. 

Kadının ucuz emek gücü olarak görülmesine son 
verilecek, ev içi emeğinin görünür kılınmasına yönelik 
tedbirler alınacaktır. 

Cinsler arası eşitlik ve bu konuda toplumda zihniyet 
devrimi olarak adlandırdığımız değişim, dönüşüm 
sağlanana kadar hayatın her alanında kadına yönelik 
olumlu ayrımcılık uygulanacaktır. Bu kapsamda kadına 
yönelik acil sorunların tespit ve çözümü için idari 
yapılanmalar gözden geçirilecek. Kadın Bakanlığı ihtiy
aca göre düzenlenerek, tüm Türkiye'de yerel birim
lerinin kurulması sağlanacaktır. 
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Kadınların özgün örgütlenmesi önündeki engeller 
kaldırılarak sivil kadın örgütleri desteklenecek ve bir
likte çalışılması hedeflenecektir. 

Türkiye'de kadınların siyasete aktif katılması için 
bütün siyasi partilerde en az % 35 kadın kotası uygula
ması zorunluluk haline getirilecektir. 

Eski çağlardan beri erkek egemen sistemlerin kadın
lar üzerinde uyguladığı ve kadının en yoğun aşağı
landığı bir şiddet biçimi olan fuhuşun, tamamen ortadan 
kaldırılması hedeflenecektir. Bu anlamda genelevler en 
kısa sürede kapatılacaktır. Ancak sorunun çözümüne 
kadar genelevlerde çalışan kadınların sağlık sigortaları 
ve emekli olmalarına imkan sağlayan yasal düzenlemel
er yapılacak ve çocuklarının mağduriyetine yönelik 
yasal eksiklikler giderilecektir. Çocuklara yönelik 
fuhuşu önleyecek önlemler hızla alınacaktır. 18 yaşın
dan küçük kadınların fuhuşla ilgili sabıkaları silinerek 
eğitim ve rehabilitasyonlarına önem verilecektir. 

EKOLOJİK DENGE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR YAŞAM İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR 

Egemen sistemlerin oluşumundan bugüne doğa 
üzerinde kurulan hakimiyet hep daha fazla kar elde 
etmenin aracı haline getirilmiştir. Başlangıçta sınırsız 
zenginliğe sahip olan doğa içerisinde hem teknik hem 
de nicelik olarak varlığı sınırlı olan insan topluluk
larının, bu alanda yaşadıkları gelişme ile doğal yapının 
kaybedişi ters orantılı olmuştur. 

Bu çelişki günümüzde evrensel anlamda 'ekolojik 
kriz' olarak ifade edilen bir düzeye ulaşmıştır. Gelinen 
aşamada toplumun iç çelişkileri kadar, doğa ile yaşanan 
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çelişkiler de büyük önem kazanmıştır. Artan nüfus ve 
teknolojik kirlenme nedeniyle temelinde kapitalizmin 
kar zihniyetinin rol oynadığı, yerin üstünü ve altını, 
hatta atmosferini ve iklimini gittikçe yaşanılmaz 
durumlara götürecek kadar tehlikeye sokan durumlarla 
insanlık karşı karşıya gelmiştir. 

Bu gerçeklerden hareketle, partimiz, ekolojik den
genin korunmasını en temel görevlerinden biri olarak 
benimser ve bunun sağlanması için yoğun mücadele 
eder. 

Evrensel çapta, çevre hakları mücadelesinin daha 
yoğun geliştirilmesi kaçınılmazdır. Partimiz bu bilinçle, 
çevre haklarını korumaya yönelik her türlü yerel ve 
uluslararası örgütlenme ile ortak mücadele yürütmeyi 
esas alır. 

Ekolojik dengenin korunması mücadelesini; genel 
insan hakları, demokratik siyaset ve hukuk mücade
lesinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alır ve kapsamlı 
bir mücadele verilmesini zorunluluk olarak görür. 

Türkiye'de bugüne kadar ekolojik dengeyi korumayı 
önemseyen, doğal kaynakların doğru kullanımını hedef 
alan ve yaşanabilir bir ülke yaratma ve gelecek kuşak
lara bırakmaya yönelik sağlıklı, sürekli ve çözüm 
getiren politikalar İzlenmemiştir. Siyasal ve ekonomik 
rant amaçlı, popülist politikalar uğruna ülkemizin doğal 
kaynakları heba edilmiştir. Ayrıca son on beş yılda 
yaşanan çalışmalı ortamda güvenlik gerekçesiyle Doğu 
ve Güney Doğu'da yeşil alanlar tahrip edilmiş, tarihsel 
doku zedelenmiştir. 
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İlk öğretminden başlayarak çevre bilincinin geliştir
ilmesi ve ekolojik dengenin korunabilmesi amaçlı der
sler eğitim programlarında yer alacaktır. Toplumda da 
gerekli duyarlılık ve bilinci geliştirmek için eğitim 
çalışmaları yapılacaktır. 

Çevrenin korunması amacıyla, toprağı, yeşili, suyu, 
havayı, iklimi ve hayvanları koruyan politikalar temel 
alınacak, siyasal ve ekonomik politikalar başta olmak 
üzere bütün uygulamaların ekolojik denge ile uyumlu 
olması sağlanarak, gerekli yasal düzenlemeler yapıla
caktır. 

Uluslar arası sermaye kuruluşları ile yapılan ancak 
ülkemizin doğal yapısını ve zenginliklerini tahrip ede
cek anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. 

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu çevrenin tahrib
atı sorununun gelmiş olduğu düzey esas alınarak, insan 
ile doğanın ilişkisini bozan, ekolojik dengeyi tahrip 
eden, kar amaçlı ucuz sanayileşme ve denetimsiz 
kalkınmacılıgın önüne geçilecektir. 

Bugün ve gelecek kuşaklar için dünya kaynaklarının 
zenginliğini ve korunmasını sağlayabilmek amacıyla 
nükleer enerji, sera etkisi, hormonal gıdalar ve gen 
teknolojisi başta olmak üzere doğal yaşamı tehdit eden 
alanlarda sıkı denetim uygulanacaktır. 

Doğal kaynakların israf edilmemesine özen gösteril
erek, doğanın kendi doğal dönüşümü içinde tehlikeli 
olmaktan çıkmayan kaynakların kullanımına dayalı 
enerji ve sanayileşme politikaları yerine, güneş ve rüz
gar enerjisi gibi zararsız enerji kaynaklarının kullanımı 
ve geliştirilmesi hedetlenecektir. 
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Sanayi tesislerinin, hava alanlarının, kara ve demiry
ollarının, barajların ve enerji santrallerinin vb. planlama 
ve inşasında doğal dokunun bozulmaması ve tarihsel 
yapıtların zarar görmemesi esas alınacaktır. 

Çevreyi korumaya dönük önlemler çerçevesinde 
Çevre Bakanlığının bütçesi ve yetkisi artırılacak, 
çevrenin korunmasına ilişkin uluslar arası anlaşmalara 
uyum sağlanacak ve yasalarda çevrenin tahrip edilme
sine olanak veren hükümler kaldırılacaktır. 

Doğu ve Güneydogu'da çatışmalı süreçte tahrip 
edilen doğal alanlar başta olmak üzere tüm ülkenin 
yeniden ağaçlandırılması için bütçeden yeteri kadar 
kaynak ayrılacak ve yerel yönetimler üzerinden, sivil 
toplum örgütlerinin ve yöre halkının katılımıyla bu 
çalışmalar kısa sürede düzenlenecektir. 

ÇÖZÜM ÖZLÜ DERİNLİKLİ VE 
KÖKLÜ BİR DEMOKRATİKLEŞME 
İLE MÜMKÜNDÜR 

Demokratik Siyaset ve 
özgür Toplumla Demokratik Devlete 

İnsanların devletten temel beklentisi; güvenlik, barış 
ve refah içinde bir arada yaşamanın ortam ve şartlarının 
yaratılmasıdır. Devletin maddi güçlerle donatılarak 
büyük bir organizasyona dönüşmesi, toplumu baskı altı
na alması keyfiliğe kaymasını doğurmaktadır. Partimiz 
bu durumun önlenmesini devletin, küçük bir azınlığın 
çıkarlarının temsiline dayanan yapısının değiştirilerek, 
toplumsal hukuku esas alan, bir hizmet ve koordinasy
on aracına dönüştürülmesiyle sağlanacağına inanmak
tadır. 
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Partimiz gerçek anlamda bir toplumsal barışın 
sağlanmasını, korunup geliştirilmesini demokratik 
devletin yaratılmasının temel öncelikleri içinde 
görmektedir. Toplumsal barışın kalıcı bir şekilde 
sağlanabilmesi için çok kültürlülüğe dayalı çoğulculuk 
esas alınarak, toplumda mevcut olan farklılıkların ve 
farklılaşmaların eşit, özgür ve dengeli gelişimi 
sağlanacaktır. 

Türkiye'de devlet yapılanmasının demokratik bir 
dönüşüme uğraması temel bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Toplumsal ilişkilerin aldığı biçim ve geldiği 
düzey bu sorunun çözümünü dayatmaktadır. Bu açıdan 
devlet yapılanması öncelikli olarak şeffaf ve tüm 
topluma açık hale getirilerek, korkuların değil 
demokratik bir ülke ve sistemde yaşamanın güven aracı 
olması sağlanacak, ezilen ve sömürülen kesimler için 
adil dağılımın güvencesi haline getirilecektir. 

Devletin demokratik nitelik kazanması için toplum 
ve ülke geleceği ile ilgili alınan temel kararlar ve bun
ları gerçekleştirecek organların toplumca belirlenmesi 
sağlanacaktır. Bunun sağlanabilmesi için etnik ve 
kültürel farklılıkların, inançların, siyasi yapı ve 
düşüncelerin kendisini ifade edebileceği ortam ve 
mekanizmalar oluşturulacaktır. Böylece bütün kesim
lerin kendisini devlet yönetimine yansıtabümelerinin 
önünü açacak olanaklar yaratılacaktır. 

özgür toplumun gelişmesi beraberinde devleti de 
demokratikleştirecektir. Bu temelde toplumun 
demokratik yapılanmasına azami önem verilecek, 
demokratik bilinç, kültür ve yaşamın geliştirilmesi ve 
çağdaş ölçülerde bir düzeye kavuşması yönünde çalış-
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malar teşvik edilerek desteklenecektir. Bunun için özel
likle STÖ'lerle sürekli ilişki içinde olunarak, bu kurum
ların her aşamada etkin katılımı sağlanacaktır. 

Üç kuşak insan hakları temelinde bireyin varlığı ve 
özgürlüğü ile toplumun özgürlüğünün geliştirilmesi 
sağlanarak, bireyi, devlet ve toplum karşısında 
güçlendirecek mekanizmalar yaratılacaktır. Bireyi, 
devletin emrinde ve hizmetinde gören zihniyet değiştir
ilerek, devletin temel hizmet aracı olması sağlanacaktır. 

Devletin, toplumun ve siyasetin demokratikleşmesi 
iç içe gelişecek olan ve birinin gelişimi ile diğerinin 
gelişme göstereceği olgulardır. İçinde bulunduğumuz 
zaman diliminde Türkiye'de devlet, toplum ve siyasetin 
demokratik bir nitelik kazanması, Kürt sorunun 
demokratik birlik ve çözüm temelinde ele alınması ile 
gelişecek ve büyük bir sıçrama yapacaktır. 

Kürt Sorunu Demokratik Temelde Çözülecektir 

20.yy'da Ortadoğu'da gelişen sistem beraberinde bir 
çok yeni soruna da yol açmıştır. Ortadoğu'nun en eski 
topluluklarından biri olan Kürtler'in bu sistemde 
ifadesini bulamaması bu sorunların başında gelmekte
dir. Türkiye başta olmak üzere İrak, İran, Suriye'de 
gelişen oligarşik, otoriter, totaliter ve monarşik yöne
timler sonucu Kürtlerin varlığı inkar edilmiştir. Kürt 
varlığının reddedildiği bu sistemde Kürt sorunu 
Ortadoğu'nun temel bir sorunu haline gelerek, 
demokratikleşememesine neden olmuştur. 

Ortadoğu'nun demokratikleşmesinde, Türkiye'nin 
demokratikleşmesi belirleyici rol oynayacaktır. 
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Demokrasiyi çağdaş ölçülerde geliştiren, bunun için 
Kürt sorununu köklü ve kalıcı temelde demokratik 
çözüme ulaştıran bir Türkiye, Ortadoğu'da da 
demokratik gelişmeye ve demokratik bütünleşmeye 
öncülük edecek bir konuma gelecektir. Türkiye'nin 
bölgede model bir ülke olabilmesinin yolu da buradan 
geçmektedir. 

Partimiz, Kürt sorununun çözümünde, Türk ve 
Kürtler'in tarihsel olarak birlik ve kardeşlik ilişkilerini 
temel alan bir yaklaşımın çözüm yolunun açacağına 
inanmaktadır. 

Partimiz ilkel milliyetçi ve ayrılıkçı yaklaşımların 
sorunları çözmeyeceğini, aksine çözümü daha da zor
laştıracağına inanmaktadır. Bunun için Kürt ve 
Türklerin eşit, özgür ve kardeşçe birliğinin kararlı 
savunucusu olacaktır. 

Devletin soruna bakış ve yaklaşımı kökten değiştir
ilip düzeltilecek ve bu alanda yürütülen politika ve 
uygulamalar da buna göre bir bütün değiştirilerek 
yeniden belirlenecek, sorunu daha da ağırlaştıran askeri 
çözüm yaklaşımı terk edilecektir. 

Kürtlerin varlığını ve kimliğini kabule dayalı, soruna 
doğru bir bakış açısı ile demokratik yönetim anlayışının 
ve insan haklarının gereklerine uygun politika ve yak
laşımlar uygulamaya konulacaktır. 

Hukuksal anlamda eşit ve ayrımsız yurttaşlık 
güvencesiyle, Kürt varlığı ve kimliği tanınarak, dil ve 
kültür özgürlüğü sağlanacak, anayasal güvenceye 
kavuşturulacak, yasal hak eşitlikleri için gerekli düzen
lemeler yapılacaktır. 
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İnsan hakları alanındaki eşitsizlik ve ayrımlar 
ortadan kaldırılacak, ihlaller kesin olarak sona erdirile
cek, geçmişteki insan hakları ihlalleri, işkence ve faili 
meçhul cinayetler soruşturulup sorumluları 
yargılanacaktır. 

Köy koruculuğu, özel tim, yasama ve yargının dene
timine kapalı olan oluşumlar ile OHAL'i aratmayan 
idari düzenleme ve uygulamalara son verilecektir. 

Çatışmalar nedeniyle zorunlu göçe tabi tutulan 
insanların köylerine dönüşünün önündeki yasal ve fiili 
engeller kaldırılacak, mağdur olanların zararları 
karşılanacak, gerekli imkan ve destek sağlanacaktır. 

Tüm ülkede ve bölgede sivil yönetimin üstünlüğü 
gerçek anlamda sağlanacak ve yetkileri arttırılacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin geri 
kalmışlığı özel bir planlamayla ortadan kaldırılacak, 
gelir ve toprak dağılımında eşitsizliği giderici çözümler 
geliştirilecektir. Bölge için yerinden demokratik planla
mayla, STÖ'ler ve geniş halk katılımına dayalı Bölgesel 
Kalkınma Merkezi oluşturulacaktır. 

Demokratik Devlet İçin Sivil 
Toplum örgütlülüğü 

Türkiye'nin merkeziyetçi-bürokratik ve oligarşik 
devlet yapılanması başından itibaren gerçek anlamda 
bir sivil toplumun gelişmesi önünde engel teşkil 
etmiştir. Sivil toplumun gelişmesi açısından en büyük 
olumsuzluk tek parti yönetimi döneminde yaşanmıştır. 
Tek parti öncesi dönemde zayıfta olsa varlığını koruyan 
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sivil toplum yapısı, tek tipleştirme ve homojenleştirme 
politikaları karşısında işlevini yitirmiştir. Yapılan 
reformların hiç birisinde sivil toplum yapısını geliştire
cek bir uygulamaya yer verilmemiş aksine, sivil toplum 
örgütlülüğünü engelleyen politikalar esas alınmış, çok 
partili dönemde ise oluşan kurumlar ya devlet eliyle 
geliştirilmiş ya da devlet denetimine alınarak resmi ide
olojiyi yaymanın asli unsurlarına dönüştürülmüştür. 

Geleneksel toplumlarda devlet adeta her şeydir ve 
her şey devlet içindir, devlet egemenlik hakkını ve 
gücünü kimseyle paylaşmaz. Siyaset alanı da devlet 
tarafından belirlenmiş ve böylece siyaset elitleşerek rant 
aracına dönüşmüştür. Demokratik devlet ise gücünü ve 
egemenliğini toplumla paylaşan, siyaseti sivil toplumun 
etkin katılım ve denetimine açarak şeffaflaştıran devlet
tir. Devletin demokratikleşmesi için, egemenlik 
alanının sınırlandırılması ve devletten ayrışan bir sivil 
alanın oluşması gerekir. Çağdaş demokrasilerde sivil 
toplum devletten ayrışmış sosyal sınıfların ve grupların 
öncülüğünde gelişerek, toplumun çoğulcu yapısına ve 
ihtiyaçlarına uygun olarak devleti ve siyaseti dönüştür
erek; demokratik yaşamın toplumsal ihtiyaçlara uygun 
kurumlaşmasını sağlar. 

Sivil toplumun gelişmesi öncelikle resmi ideolo
jinin, militarizmin, şovenizmin, milliyetçiliğin ve her 
türden dogmatizmin etkisinden kurtulmuş, sivil 
demokratik bilinç ve kültürle donanmış bireylerle 
mümkün olacaktır. Partimiz, devlet karşısında bireyi 
güçlendirerek, devlete olan düşünsel, maddi ve sosyal 
bağımlılıkları aşarak devletin demokratik bir nitelik 
kazanmasını sağlayacaktır. 
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Devletin faaliyet alanını sınırlandırmak için egemen
liğini toplumla paylaşacak yasal ve anayasal düzen
lemeler yapılarak, sivil toplum örgütlenmesine geniş 
faaliyet alanı yaratılacaktır. 

Sivil toplumun gelişimi için etnik, kültürel, siyasi, 
ekonomik, sportif faaliyetlere dayalı yapılara özgür 
örgütlenme olanakları sağlanacak, kadın başta olmak 
üzere sivil toplumun temel yapısını oluşturan dezavan
tajlı kesimlerle gençliğin sivil alanda örgütlülükleri 
teşvik edilerek engeller kaldırılacaktır. 

Resmi ideoloji temelinde devlete bağlı örgütlenmel
er sivil toplumun gelişmesi önünde engeldir. Devletin 
sivil toplum örgütlerini baskı altına alma, sınırlandırma 
ve denetiminde tutma uygulamalarına son verilecek, bu 
kurumların devlet denetimine girmeleri önlenerek, 
devlet karşısında bağımsız olmaları sağlanacaktır. 

Toplumla ilgili bütün çalışmalarda STÖMerin 
katılımını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak, 
özellikle yerel demokrasinin geliştirilmesinde STÖ'leri 
etkili kılacak mekanizmalar yaratılacaktır. 

Kapitalist özel mülkiyetin yarattığı adaletsizliğin 
giderilmesi, ekonomideki tekelleşmenin önlenmesi, 
yine ekonominin devlet denetimine alınarak toplumun 
üretim süreçlerinden dışlanmasına yol açan devletçi 
uygulamaların önüne geçilmesi için; alternatif kollektif 
ekonomik örgütlenmeye dayalı, mülkiyetin tabana 
yayılmasını sağlayacak sivil toplum örgütlenmesi 
desteklenecektir. 
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özgür Toplum İçin Yeni Bir Anayasa 

Ülkemiz, 12 Eylül askeri darbesi ile oluşturulan, 
toplumun tüm kesimlerinin değişmesi gerektiği 
konusunda hem fikir olduğu bir anayasayla yönetilmek
tedir. Şu ana kadar oluşan hükümetler ise bu anayasayı 
tümüyle değiştirmekten ziyade "demokrasi paketleri" 
adıyla geçici çözümler aramışlardır. Çözüm adına 
geliştirilen bu düzenlemeler var olan durumu daha da 
karmaşıklaştırmıştır. Gelinen noktada Türkiye'nin bu 
anayasa ile yönetilmesi mümkün değildir. 

Türkiye'nin özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı var. 
Evrensel hukuk ölçülerine uygun, toplumsal bir 
sözleşme sonucu ortaya çıkan, devletin, toplumun ve 
siyasetin demokratikleşmesine hizmet eden, devlet 
karşısında bireyin haklarını garantiye alan, ülkenin 
kültürel ve etnik farklılıklarını ifade eden bir anayasa 
hazırlanacaktır. 

Toplumun değişim, eşitlik, özgürlük ve adalet talep
lerine yanıt olabilecek yeni bir anayasa devletin 
demokratikleşmesini sağlayacaktır. 

Partimiz, anayasaların mantığı kadar hazırlanma 
süreçlerinin de demokratik olması gerektiği 
düşüncesindedir. Anayasanın hazırlanmasında hukuk 
kurumları, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve 
toplumsal kesimlerin katılımı esas alınacaktır. 
Toplumsal kesimlerin iradesinin hazırlanacak 
anayasaya yansıtılması sağlanacaktır. 

Yeni anayasa 
Demokratik cumhuriyetin temeli ve güvencesi olan 

örgütlü, özgür bir sivil toplum yaratmak amacıyla 
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herkesin tam ifade, örgütlenme ve siyaset yapma özgür
lüğünü güvence altına alacaktır. 

Tek ırk, tek dil, tek din, tek kültür mantığının yerine 
toplumdaki etnik, kültürel ve inançsal farklılıklar kap-
sanacak şekilde, "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı" 
üst kimliği anayasal olarak tanımlanacaktır. 

Kürtler ve diğer kültürel aidiyetlerin, ülkenin birliği 
içinde kendilerini kimlikleriyle özgürce ifade edebilme, 
kültürlerini geliştirme, ana dillerini konuşma ve 
geliştirme, eğitim yapma, görsel, işitsel medya 
araçlarını kullanma hakları anayasal güvenceye alı
nacaktır. 

Halkın doğru ve yeterli haber alma hakkı 
çerçevesinde basın özgürlüğünü gerçekleştirecek 
ifadeleri içerecektir. 

Anayasanın hazırlanmasında evrensel hukuk, üç 
kuşak insan hakları ve Türkiye'nin imza attığı insan 
Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve ek protokolleri, Paris Şartı, Kopenhag 
Kriterleri vb. temel insan hak ve özgürlüklerini ifade 
eden sözleşme, metin ve belgeler göz önünde tutulacak
tır. 

Devlet yönetiminde tümüyle parlamentonun etkili 
olması sağlanacak, ulusal güvenlik ile ilgili oluşturula
cak kurumun sivil siyasetin emrinde olması sağlanacaktır. 

İdarenin bütün eylem ve uygulamaları yargı dene
timine açık hale getirilecektir. 

Yürütmenin yasama üstündeki ağırlığına son verile-
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cek, yasamanın yürütmeyi denetlemesine olanak 
sağlayan bir düzenleme esas alınacaktır. 

İdari yapının demokratikleşmesi ve yerel demok
rasinin geliştirilmesi için merkezden yerele yetki devri 
anayasada düzenlenecektir. 

Yapılacak yeni anayasa, sivil, adil ve Demokratik 
Cumhuriyet Anayasası olacaktır. 

Temel Hak ve özgürlükler 

Türkiye'de temel hak ve özgürlükler "devletin 
bütünlüğü"ne feda edilmiştir. Her türlü temel insan 
hakkı, her dönem değişik gerekçelerle bir kenara 
bırakılmıştır. Bu anlayış ve bundan doğan düzenleme ve 
uygulamalara son verecek yeni bir anayasanın hazırlan
ması, temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınmasını 
sağlayacaktır. 

Bireysel, siyasal, ekonomik ve sosyal düzeydeki hak 
ve özgürlüklerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın tam 
olarak kullanılabilmelerinin önü açılacak: topluluk hak
ları anayasal güvenceye kavuşturulacaktır. 

Haber alma, bilgilenme, düşünme, düşüncesini ifade 
etme ve yayma özgürlüğü her bireyin vazgeçilmez 
hakkıdır. Düşünce ve düşünceyi ifade etme ve yayma 
özgürlüğü önünde engel olan yasalar ile basın-yayın. 
iletişim alanındaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı engellere 
son verilecektir. 

Partimiz vicdanı red hakkını tanıyacak ve yasal gü
venceye kavuşturulması için düzenlemeler yapacaktır. 
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Askeri darbeyle kamu hakları ile birlikte siyaset 
yapma haklarını da kaybeden siyasi yasaklıların bütün 
kamu hakları iade edilecek, siyaset yapmalarının önün
deki engeller kaldırılacaktır. 

Cinsel tercihlerinden dolayı dışlanmalara ilişkin 
yasalarda var olan baskıcı ve ayrımcı hükümler 
kaldırılacak, buna dönük uygulamaların önüne geçile
cektir. 

Şu ana kadar yapılan fişlemeler ortadan kaldırılarak, 
fişleme uygulamasına son verilecektir. Ayrıca bireyler 
güvenlik birimlerinde kendileri ile ilgili bilgilere her an 
ulaşabilecektir. 

Siyasi Partiler ve 
Seçim Yasası Demokratikleştirilecektir 

Siyasi partilerin tüm faaliyetlerinin anti-demokratik 
yasalarlarla özgürlük alanlarının kısıtlanmasına son ver
ilecek, parlamenter, demokratik rejimin vazgeçilmez 
unsurları olduklarından hareketle, tam demokratik bir 
zeminde örgütlenme, çalışmalarını sürdürme ve 
geliştirme olanakları yaratılacaktır. Bu temelde, tabanın 
iradesinin parti organlarında etkinliğini sağlama ve 
güvenceye alma yanında, faaliyetlerinin önündeki anti
demokratik engeller kaldırılacaktır. 

Siyasi partiler kapatılan kurumlar olmaktan çıkarıla
cak, varlıklarını özgürce sürdürmeleri anayasal güvenc
eye bağlanacaktır. 

Bütün yurttaşlara siyaset yapma hakkının sağlan
ması esas alınacak, kamu emekçileri ve diğer kısıtlıların 
siyaset yapmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. 
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Şu an mevcut yasalar ile belirlenmiş ve siyasi partil
er açısından bir ağırlık teşkil eden seçime girme yeterlil
iği için var olan ölçüler değiştirilerek, siyasi partilerin 
seçime girmelerini zorlaştıran düzenlemelere son ver
ilecektir. 

Partilerin kendi içinde demokratik düzenlemeye 
göre faaliyet yürütmelerini zorunluluk haline getirecek 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Seçim sistemi değiştirilerek, baraj uygulamaları 
kaldırılacak, bütün siyasi eğilimlerin parlamento ve 
yerel yönetimlerde kendilerini ifade edecek demokratik 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Seçilme yaşı 18 olarak yeniden düzenlenecek, mil
letvekili dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı ile sınır
landırılacaktır. 

Seçim yasasında siyasi partilerin ittifak yapmasını 
engelleyen düzenlemeler değiştirilerek siyasi partilerin 
ittifak yapabilmelerinin önü açılacaktır. 

Adil Bağımsız Yargı 
Hukuk sistemi, birey ve topluluk hak ve özgürlük

lerini sınırlayan ve kullanılmasını engelleyen uygula
malara imkan vermeyen; bireyi ve hak sujesi olan toplu
lukları devlet karşısında koruyan bir şekilde yeniden 
düzenlenecektir. 

Yeni bir anayasadan başlamak üzere. ö/el. idari ve 
ceza hukuku alanlarındaki mevzuat ve yargılama 
hukuku demokratik toplum, hukuk devleti, cinsler arası 
eşitlik, bireysel ve koliektif evrensel hak ve özgürlük
lere davalı, adil. demokratik bir hukuk reformu yapıla
caktır, lîu çerçevede; 
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Birey ve topluluk hak ve özgürlükleri konusunda 
evrensel prensipleri içeren uluslararası anlaşmalar kabul 
edilecek, iç hukuk normu olarak uygulanmasının önün
deki engeller kaldırılacaktır. 

Suçun ağırlığı, verilecek cezanın caydırıcılığı ve 
ıslah edici niteliği ölçü alınarak ceza yasalarında yapıla
cak reformla suç ve ceza arasındaki adil denge 
sağlanacak, gayri insani cezalar ve idam cezası 
yasalardan tümden çıkarılacaktır. 

Yargılama alanındaki ayrılık kaldırılacak, disiplin 
yargılaması dışında asker kişilerin de sivil mahkemel
erde yargılanmalarının önü açılacak, giderek yargıda 
birliğin oluşturulması sağlanacaktır. 

DGM'ler ve olağanüstü yargı usullerine yol açan 
mahkeme ve uygulamalar kaldırılacak, tabii hakim ilke
si tam olarak sağlanacaktır. 

Yasama-yürütme-yargı erklerinin bağımsızlığı ilkesi 
doğrultusunda yapılacak düzenlemelerle, yasama ve 
yürütmenin yargı üzerindeki etkinliğine son verilerek 
yargı bağımsızlığı sağlanacak, yürütmenin tüm eylem 
ve işlemleri yargıya açık hale getirilecektir. Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu bağımsız hale getirilecek, 
Adalet Bakanlığının vesayetinden kurtarılacaktır. 

Yargıya ayrılan bütçe arttırılarak kadro, personel, 
bina, araç ve gereç yönünden yeterli ve modern bir 
yapıya kavuşturularak etkin ve hızlı adalet tesis edile
cek; hakim ve savcılar ağır dosya yükünden kurtarıla
caktır. 

Savunma hakkının kutsallığı gereği iddia-savunma-
yargı dengesini zedeleyen uygulamalara son verilecek, 
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olanağı olmayan herkesin ücreti devlet tarafından öden
mek üzere avukat tutması sağlanacaktır. 

Adli kolluk oluşturulacak, hazırlık soruşturması 
tümüyle cumhuriyet savcıları ve hakimlerin inisiyat
ifine bırakılacaktır. Bu bakımdan suç vasıflandırmasın
da kolluk güçlerinin keyfiliğine son verilecektir. 

İşkence ve kötü muamele ortadan kaldırılacak, 
soruşturma sanıktan delile doğru değil, delilden sanığa 
prensibine uygun yürütülür hale grtirilecek. işkence ve 
kötü muamele ağır cezai yaptırımlara bağlanacaktır. 

Tutukluluk, fiili bir ceza yaptırımı uygulamasına 
dönüştürülmekten kurtarılacaktır. 

Hükümlünün temel hakları gözetilerek, ceza infaz 
mevzuatı ve uygulamaları insan haklarıyla bağdaşır 
hale getirilerek, cezaevleri yaşanabilir imkanlara kavuş
turulacak ve F tipi cezaevleri uygulamasına son verile
cektir. 

Özgürlükçü Demokratik Laiklik 

Türkiye'de, devletin laiklik konusundaki tutumu 
sürekli sorun olmuştur. İnanç ve vicdan özgürlüğünün 
sağlanmasında yetersiz kalınmış, homojenleştirici 
anlayış burada da kendisini göstermiştir. Yine bütün 
dinler, dinler içinde de inanç grupları arsında tarafsız 
kalınmamış, inanç alanında adeta resmi bir inanç 
yaratılarak bütün topluma dayatılmıştır. Diyanet, tek bir 
inancın temsiline dayandırılarak toplumun inanç ve 
ibadette özgür kılınması, inanç ve ibadetini dilediğiııce 
yerine getirmesi engellenmiştir. 
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Toplumun demokratik ölçülerde geliştirilmesinde en 
çok zorlanılan nokta dogmatizme, tutuculuğa karşı ver
ilen bilimsel mücadeledir. 

Dinin devlet işlerine karıştırılmaması, devletin ve 
kamusal bütün kuruluşların dinsel inançlar karşısında 
tarafsız ve hoşgörülü olması gerekmektedir. 

Tek mezhebi temel alan idari yapılanmalar değiştir
ilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı toplumdaki tüm 
inançları temsil edecek demokratik bir düzenlemeye 
kavuşturularak, zamanla dinsel işler tümüyle sivil 
topluma bırakılacaktır. 

Tüm inançların kendisini koruması, geliştirmesi, 
ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri sağlanarak, eğitim 
programındaki din dersleri zorunluluktan çıkartılarak, 
tercihli hale getirilecektir. 

Katı Merkeziyetçiliğe Karşı 
Katılımcı Yerinden Yönetim 

Yönetim anlayışı olarak katı merkeziyetçilik, dünya
da sorunları çözme ve demokratik yönetimi geliştirme 
açısından engel teşkil eder durumdadır. Toplumu iliğine 
kadar denetleyerek, yaşamın her alanında belirleyici 
olan katı-merkezci, bürokratik devlet yapılanması ve 
temsili demokrasinin geleneksel kurumları, toplumun 
çeşitlenen ihtiyaçlarına çözüm üretemez duruma gel
erek, tıkanmışlardır. Yurttaşların doğrudan katılımını 
esas alan adem-i merkeziyetçi bir demokrasi modeli 
temel ihtiyaç konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler 
temelinde yerel yönetimler, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğul
cu ve katılımcı demokrasinin temel yönetim organları 
olarak önem kazanmaktadırlar. 
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Nüfus ve cografik yapılanması açısından ülkemizin 
katı merkeziyetçi yönetim anlayışını terk etmesi ve 
buna dayalı olarak gelişen bürokratik yönetim sistemini 
değiştirmesi, yurttaşlarına salt biçimsel anlamda beş 
yılda bir seçme hakkı tanıyarak aktif ve sürekli 
katılımını engelleyen, toplumsal farklılıkların kendileri
ni ifade etmelerine cevap olamayan demokrasi 
anlayışını aşması gerekmektedir. 

Partimiz, bu sorunların çözümü ve toplumsal ihti
yaçların karşılanması için yerel yönetimleri buna uygun 
düzenlenmelere kavuşturmayı esas alacaktır. Bu açıdan; 
Türkiye'de yerel yönetimlerin temel sorunu, merkezi 
yönetimin vesayetini esas alan yasal ve idari düzen
lemelerdir. Yerel yönetimlerin gerçek anlamıyla rolleri
ni oynayabilmeleri için merkezin vesayetine son veril
erek, yerinden yönetim ilkesine uygun merkez karşısın
da özerk bir konum kazanmaları sağlanacaktır. Böylece 
anayasada düzenlenecek geniş yetki devriyle idari açıdan 
temel yönetim organlarına dönüştürüleceklerdir. Yerel 
yönetimlere, merkezi yasalarla çelişmemek üzere görev 
alanlarıyla ilgili konularda yasama yetkisi verilecektir. 

Yerel yönetimler mali açıdan merkeze bağlı olmak
tan çıkarılacak, merkeze bağımlı olan yerel yönetim
lerin haksız, adaletsiz ve ayrımcı uygulamalara maruz 
kalmasına son verilecek, bu açıdan yerel yönetimlerin 
kendi kaynaklarını kendilerinin yaratması esas alınacak, 
yerel ölçekte vergi toplamaları, merkezi hükümetle eş 
güdüm içinde vergi oranlarını belirlemelerine olanak 
tanınarak gerçek yerel iktidar haline gelmeleri 
sağlanacaktır. Yine, yerel yönetimlerin bütçe içindeki 
paylarını arttırmak için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 
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Demokratik katılım temelinde, kentsel sorunların 
çözümüne yönelik kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı 
kent meclisleri modeli esas alınacaktır. Kenti 
ilgilendiren temel konularda kararlar alınırken, bütün 
kent yaşayanlarının görüşlerine başvurulacak, konunun 
ve alınacak kararın niteliğine göre STÖ'ler ve diğer 
kentsel grupların katılımı sağlanacaktır. 

Kent yönetimine seçimle gelme ilkesi bütün aşa
malarda esas alınacak, seçenlere, seçtiklerini geri çağır
maları için gerekli mekanizmalar oluşturularak, geri 
çağırma ilkesi işletilecektir. Merkezden atanan devlet 
memurlarının seçilmiş halk temsilcileri üzerindeki 
hakimiyetlerine ve görevden alma uygulamalarına son 
verilecektir. 

Genel güvenlik, ulaşım ve dış politika dışındaki tüm 
hizmetler merkezi yapıdan, yetki devri ve paylaşımı 
yöntemiyle yerel yönetimlere devredilecek, bununla 
birlikte gerekli kaynak, yetki ve sorumluluk tanınacak
tır. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, konut ve çevre gibi 
alanlarda merkezi hükümet makro hedefleri ve genel 
standartları belirleyecek, kamu hizmetlerinin sunulması 
ise yerel yönetimlere bırakılacaktır. 

Yerel Yönetimler eğitim hizmetlerinin sunulmasında 
temel rol üstlenecektir. Eğitim müfredatına, yerel özel
likler ve ihtiyaçlara cevap verecek dersler ekleyerek 
toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretmesi sağlanacaktır. 
Yerel ihtiyaçlara uygun müfredatın belirlenmesinde 
STÖ'lerin ve uzmanların katılımı esas alınacaktır. 

Belediyeler arası eşitsizliklerin giderilmesi ve 
adaletsiz kaynak aktarımının önlenmesi için "Ortak 
Fon" uygulamasına gidilerek güçsüz belediyeler destek
lenecektir. 
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DIŞ POLİTİKA 

Türkiye, Ortadoğu'nun temel ülkelerinden biri olsa 
da; aynı zamanda hem bir Balkan-Avrupa, hem de tari
hi ve coğrafi ilişkileri nedeniyle bir Kafkas ülkesidir. 
Yine halklar denizi olarak anılan Akdeniz'le doğrudan 
kıyı olması nedeniyle bir Akdeniz ülkesidir. Diğer yan
dan, Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan köprü 
rolü oynaması nedeniyle Avrasya ülkesidir. Bütün bu 
gerçeklikler Türkiye'nin üzerinde kurulduğu 
coğrafyaya hem jeo-stratejik, hem de jeo-politik önem 
kazandırmaktadır. 

Türkiye'nin sahip olduğu jeo-stratejik konum. 19. 
yüzyılın başlarından günümüze kadar dış politikayı 
doğrudan belirlemiştir. 19. yüzyıldan bu yana Türkiye 
dış politikasına yön veren temel anlayış; jeo-stratejik 
konumunu uluslararası güç dengeleri arsında sürekli bir 
pazarlık unsuru olarak kullanmak, bunun üzerinden jeo
politik yapısını güçlendirerek dış destek ve dış yardım 
almak, böylece ülkeyi kapitalist-emperyalist güçler 
karşısında tek taraflı bağımlılık ilişkileri içine sokmak 
olmuştur. 

Bu temelde uluslar arası güç dengeleri arasında bir 
sarkaç gibi gidip gelen, dış destek ve dış yardımlara 
dayanarak ayakta kalmaya çalışan bu anlayış, dış 
yardımlar karşılığında ülkeyi militarist yükümlülükler 
altına sokarken"; dünya ülkeleri içindeki yerini de mili
tarist gücüne dayanarak belirlemeye çalışmıştır. Bu 
yolla başta N A T O vb. yapılar olmak üzere bir çok 
askeri oluşumlar içinde yer alınarak, ülke, aynı zaman
da ağır yükümlülükler altına sokulmuştur. 
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özellikle iki kutuplu dünya gerçeğinin aşılması ile 
başlayan ve ikinci körfez savaşıyla daha da belirgin bir 
nitelik kazanan gelişmeler, ülkelerin jeo-stratejik ve 
jeo-politik yapısında köklü değişikliklerin yaşandığı bir 
dönemi başlatmıştır. Türkiye'nin konumunda da 
değişimin daha da hızlanarak, jeo-stratejik öneminin 
etkisizleşeceği bir dönemin yaşanacağı görülmektedir. 

Bu gelişmeler sonucu ülkelerin uluslararası etki
lerinde çağdaş demokratik gelişme, toplumsal refah, 
ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişmişlik düzeyleri 
belirleyici rol oynayacaktır. 

Yine yaşanan küreselleşme gerçekliği, dünyada bir 
çok şeyi sürekli ve hızlı bir değişim sürecine sokmuştur. 
Ulus-devletlerin bu süreçle birlikte zayıflayan 
yapılarının, giderek aşılma dönemine gireceği, buna 
karşılık bölgesel bütünleşmelerin artarak önem 
kazanacağı bir dönem yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmel
er dış politikayı doğrudan etkileyecektir. Dış politikanın 
da bu gerçeklikler ışığında belirlenmesi gerekir. 

özgür Toplum Partisi; ülkede, bölgede ve dünyada 
küresel barışı, adaleti ve istikrarı, halkların birliği ve 
kardeşliğini tesis etmek için aktif ve sürekli bir çaba 
içinde olacak, ülke, bölge ve dünya barışını zedeleye
cek, halklar arası düşmanlıklara yol açacak her türden 
politika ve yaklaşımlarla mücadele edecektir. 

Demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine 
yönelik uluslararası sözleşmelerin gerekleri eksiksiz 
yerine getirilerek, bu sözleşmelere aykırı uygulamalar 
ortadan kaldırılacak ve Türkiye'nin dış politikada bu 
gerekçelerle sürekli baskı altında tutulması önlenecek
tir. Kürt sorunu dış politikada da temel bir sorun olarak 
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Türkiye'nin aleyhinde gelişmelere yol açmaktadır. Bu 
sorunun zaman kaybedilmeden demokratik çözümü 
geliştirilerek, ülkemizin ululslararası ilişkilerde güçlü 
bir konum kazanması sağlanacaktır. 

Ortadoğu'nun bölgesel düzeyde demokratik bütün
leşmesi, dünyadaki gelişmelere bağlı olarak temel bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Buna bağlı olarak, bir yandan 
Ortadoğu'nun demokratik bütünleşmesi için çaba içinde 
olunurken; diğer alanlarda oluşacak bölgesel bütün
leşmeler karşısında Ortadoğu halklarının bölgesel çıkar
larını koruyup geliştirecek bir dış politika esas alınacaktır. 

Ortadoğu'nun doğal kaynaklarının Ortadoğu halk
larının yararına işletilmesine çalışılacak, petrol ve sular 
başta olmak üzere doğal kaynakların bölge halklarının 
çıkarlarını zedeleyen, bölgesel barışı tehdit eden bir 
anlayışla kullanılması engellenecektir. 

Ortadoğu'nun temel sorunlarını oluşturan Kürt so
runu ile Filistin sorununun çözümü için ilgili ülkelerle 
sürekli diyalog içinde olma esas alınacak, bu sorunların 
çözümü için yapıcı ve dostane katkılar sunulacaktır. 

Kıbrıs'ta yaşanan tıkanıklığı aşmak için çözümsü
zlüğü çözüm olarak gören politikaya karşı, sorunun 
gerçekçi çözümü için çalışılacaktır. Bağımsız, birleşik 
bir Kıbrıs'ın yaratılması için ada halklarının iradesi esas 
alınarak, sorunun çözümünü ağırlaştıran dış müdahale 
ve yönlendirmeler engellenecektir. Kıbrıs'ın, iki halkın 
kardeşçe birliğine dayalı Barış Adasına dönüştürülmesi 
için gereken azami çaba sergilenecektir. 

A B , dünyada yaşanan bölgesel bütünleşmelerin bir 
sonucu olarak daha da genişleyerek, ekonomik, siyasal. 
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kültürel ve sosyal bir birliğe doğru evrilmektedir. 
Türkiye'nin AB'ye katılımını hızlandırmak için çaba 
içinde olunacak, sermayenin Avrupasına karşı, eşit 
ilişkiler temelinde bütünleşmiş halkların demokratik 
Avrupasını yaratmak için çalışmalar yapılacaktır. 

Sermayenin halklar aleyhine gelişen küresel yayıl
masına karşı, halkların enternasyonal dayanışmasına ve 
küresel birliğine katkı sunacak her türlü girişime destek 
sunulup, içinde yer alınacaktır. Bu temelde dünyadaki 
sosyalist hareketler, partiler ve ülkelerle sürekli 
dayanışma içinde olunacaktır. 

İnsanlığı ve doğayı tehdit eden savaşların önüne 
geçmek için, her türden askeri anlaşmalara karşı çıkıla
cak, Türkiye'nin içinde yer alması engellenecek, var 
olan antlaşmalar iptal edilecektir. Gezegenimizin 
silahlardan arındırılması için aktif çaba içinde olunacak, 
bu yönlü her türden olumlu girişim desteklenerek içinde 
yer alınacaktır. 

Dünya kaynaklarının eşit ve adil dağılımını sağla
mak için zenginliklerin küresel şirketlerin tekeline 
girmesinin engellenmesi, açlık ve yoksulluğun son bul
ması için yürütülen ve yürütülecek çalışmalar destek
lenecektir. 

Türkiye'yi tek taraflı yükümlülükler altına sokan 
bağımlı ilişkilere son verilecek, başta A B D olmak üzere 
tüm kapitalist-emperyalist güçlerle içine girilen bu tarz 
İlişkiler gözden geçirilerek karşılıklı yarar temelinde 
yeniden düzenlenecektir. 
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ıı. B Ö L C M 

EKONOMİ 

Üretimde ve Kalkınmada KOLLEKTİVİZM 
Yönetimde KATILIMCILIK 
Paylaşımda ADALET 

Çağımızda ekonominin küreselleşme olgusu ile 
tahlil edilmesi zorunluluktur. Küreselleşme, 
mikrochipin yarattığı küresel kapitalizmdir. En genel 

anlamıyla, kapitalizmin uluslararasılaşması ve yeniden 
yapılanma sürecidir. 

Bu yeniden yapılanma sürecinde; yeni teknolojilerin 
varlığı ve etkileri, elektronik enformasyonun gelişimi, 
üretimin uluslararasılaşma eğilimi, mal ve hizmetlerin 
ticaretinde serbestliğin artması, sermayenin hareketlil
iği, üretimin desentralizasyonu, ekonominin coğrafi 
örgütlenmesinin ve işçi sınıfının yapısının değişmesi, 
meslek yapılarındaki değişmeler öne çıkan temel olgu
lardır. 

Küreselleşme sürecinde, devletlerin sosyal nitelik
leri ve demokratik nitelikleri zayıflamakta, ulus devlet
lerin ulusal düzeyde karar alma mekanizmaları daral
makta, ulusal siyasetlerin etkinliği azalmaktadır. 

Küreselleşme; dünyayı, ekonomik sınırları kaldırıp 
tek bir pazar haline getirirken, bu pazara olduğu gibi, 
dünya siyasetine de ulus ötesi sermaye egemen olmaya 
çalışmaktadır. 
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IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret örgütü 
günümüz dünyasında kapitalizmin lehine ekonomik 
işleyişi belirleyen temel kurumlardır. 

Küreselleşen dünyamızda teknik devrimin geldiği 
düzey ve gelişim çizgisi, insanlığa geniş olanaklar sun
maktadır ancak bu olanakların çok az bir kısmı ezilen 
halklar ve emeği ile geçinenlerin lehine kullanılmak
tadır. 

Dünyada, ülkeler ve bölgeler arası eşitsizlik artmak
ta, yatırımdan ziyade spekülatif kazanç mekanizmaları 
egemen olmakta, servetin paylaşımında uçurumlar oluş
maktadır. 

Bu olgular ışığında; üretim ilişkilerinde, yönetime 
katılma mekanizmalarında, doğal kaynakların kul
lanımında, ekolojik dengenin gözetilmesinde, tüketim 
ve paylaşımda demokratik sosyalist bir düzenleme ken
disini bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak göstermektedir. 

Türkiye ekonomisinde ise yirminci yüzyılın son 
yirmi yılı neo-liberal politikaların ve paralelinde küre
selleşme yönlü söylem ve uygulamalarının etkisi altın
da tamamlandı. Bu süreçte; devletin, dolaysız girişimci 
işlevinden arındırılması, kamu sosyal harcamalarının 
budanması, serbest değişim ilkeleri, mal. hizmet ve ser
maye akımları önündeki her türlü korumacı engellerin 
kaldırılması, buna karşılık sistemin egemenleri elinde 
yoğunlaşan fikri ve sınai mülkiyet haklarının daha titiz
likle korunması ve devletin kural koyucu işlevinin dar
altılması hedeflendi. 

Egemen yaklaşımlara paralel olarak uygulanan 
ekonomik politikalar, büyük oranda dışa bağımlı, IMF 
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perspektifiyle şekillenmektedir. Bunun sonucunda tarım 
ve sanayi yatırımları kısılmakta, devletin sosyal boyutu 
giderek küçülmekte, askeri-savunma yatırımları artırıl
makta, istihdam daralmakta, işsizlik artmakta, gelir 
dağılımındaki uçurum ve bölgeler arası eşitsizlik derin
leşmekte, toplumsal etik değerlerde hızlı bir aşınma 
yaşanmakta ve tüketime endeksli bir toplum yaratıl
maktadır. Bugün ülkemiz, ciddi bir iç ve dış borç çık
mazında bulunmaktadır. 

Türkiye'de devlet idaresini de ekonomiyi de 
kemiren savaş gerçekliğinin, bugün yaşanan krizin 
temel nedenlerinden olduğu gizlenmektedir. Oysaki 
günümüzde sorunları demokratik ve barışçıl bir şekilde 
çözmeyen, şiddette ısrar eden ve giderek yönetimin 
adeta çeteleşmesine yol açan mantığın Türkiye 
ekonomisine bedelinin 400 milyar dolara ulaştığı bilin
mektedir. 

Türkiye'de ekonomik ve siyasi analizlerde altı 
çizilmesi gereken en önemli nokta ise ekonomi yöneti
minin, sivil-askeri bürokrasi, sermaye sınıfı ve dar 
siyasi çıkar anlayışlarının hakimiyetinde, toplumun 
denetimine kapalı olması ve tüm bu işleyişten çok 
küçük bir azınlığın çıkar elde etmesi ve geniş halk kes
imlerinin işsizlik ve yoksulluk içinde yaşamaya 
mahkum olma gerçeğidir. 

Tek Kutuplu Kapitalist Küreselleşmeye 
Karşı Orta Vadede Çok Merkezli Dünya 

21.yüzyılda IMF, Dünya Bankası ile Dünya Ticaret 
örgütü (WTO). geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomilerinin kapitalist dünya ekonomisi ile bağımlı 
bütünleşmesini sağlamak için politikalar gcliştirmekte-
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dir. B M de bu yapısı ve işleyişi ile amacına uygun etkin 
bir rol oynayamamaktadır. 

Kapitalist yayılmanın yarattığı küreselleşmeye karşı, 
klasik ulus-devlet anlayışı ve tek ülkede dışa kapalı 
devletçi yaklaşımlar yerine günümüz gerçeklerine 
uygun karşılıklı pazarlığa, örgütlülüğe ve karşılıklı 
bağımlılık mantığına dayalı siyasal ve ekonomik ilişkil
er geliştirilecektir. 

Orta vadede, tek kutuplu dünyaya göre bölgesel bir
liklerin gelişeceği çok merkezli dünya daha dengeli ve 
demokratik olacak, özellikle Türkiye'nin de içinde yer 
aldığı küçük ve orta büyüklükteki devletler böylesi bir 
ortamda daha çok gelişme olanağı bulacaktır. A B bu 
anlamda önemli bir aşamadır. 

özgür Toplum Partisi; Ortadoğu'da başta Kürt soru
nu, Filistin sorunu, su sorunu ve petrol ile enerji sorun
larının çözümüyle, kalkınmaya hizmet edecek siyasi ve 
ekonomik birlikler kurulmasını hedefleyecektir. 

Sermaye Birikiminin Yatırıma, 
Üretime Dönüştüğü Dışa Açık Kalkınma 

Partimiz, kalkınmanın en temel koşulu olarak önce
likle, siyasi istikrarı ve iç barışı sağlamak için sivil ve 
tam demokrasiyi kurumlaştıracak, azınlığın değil, 
toplumun çıkarına dayalı, şeffaf, sivil yapıların dene
timine açık etkin bir ekonomi yönetim modeli oluştura
caktır. 

Ekonomik kalkınma planını, bir bütün olarak 
ekonomik düzenin incelemesine dayanarak, "sistemli 
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düşünceye yer verme, eldeki kaynakları, önceden sap
tanmış bir amaca ayırma ve bu amacı, kıt olan kay
nakların en az israfı ile sağlama" felsefesine dayandıra
caktır. 

Küreselleşmenin ve dünya gerçeklerinin objektif 
değerlendirilmesinden hareketle, yabancı sermaye ve 
uluslararası finans kuruluşlarıyla karşılıklı çıkar man
tığına dayalı ilişki kurulacak, içe kapalı ekonomik 
gelişme stratejisi reddedilecektir. 

Ülkenin kalkınmasını sağlayacak stratejilerin belir
lenmesi için, ilgili birimlerle koordine içinde çalışacak, 
hükümet temsilcilerinden, uzmanlardan, çalışanların ve 
sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan merkezi ve 
bölgesel kalkınma stratejileri oluşturma birimleri kuru
lacaktır. 

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin en temel 
özelliğinin fert başına sabit sermaye stokunun azlığı, 
eğitimsiz işgücü ve teknolojide dışa bağımlılık 
olduğundan hareketle kalkınma stratejimiz gereği: 
dışarıya kaynak transferi, lüks tüketim ve israf 
önlenecek, araştırma-geliştirme çalışmalarına, eğitime 
ve sabit sermayeye yatırım mümkün mertebe arttırıla
caktır. 

Sermaye birikiminin ve tasarrufların direk yatırıma 
dönüşmesi için bankacılık, borsa ve sigortacılık gibi 
sektörlerin işleyişi spekülatif olmaktan çıkarılacak, bor
sada kısa vadeli alım satım işlemleri vergilendirilecek, 
hisse senet fiyat dalgalanmaları marj uygulamasıyla 
kontrol altında tutulacaktır. Yine döviz kurları ve faiz 
hadlerinin istikrarı sağlanacak, ithalat mümkün mertebe 
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kalkınma için zaruri olan mal ve hizmetlerin tedariki ile 
sınırlandırılacak ve dış borçlanma kontrol altına alı
nacaktır. 

Ülke kaynaklarının önemli bir kesimini yutan askeri 
ve savunma harcamaları sınırlandırılacak, kaynaklar 
ülkenin sanayileşmesine, altyapı ve sosyal yatırımlara 
yönlendirilecek, başta komşu ülkeler olmak üzere 
dünyanın bir çok ülkesi ile ticari ilişki geliştirilecektir. 

Kalkınma stratejimiz, ekolojik bakış açısı ile uyum
lu olacak, sosyal adalet ve daha iyi yaşama koşullarına 
ulaşmanın küresel ölçekte özgürlük, eşitlik ve barış 
mücadelesi ile sıkı bağı kurulacaktır. 

Katılımcı Esnek Planlamacı Ekonomi 

Özgür Toplum Partisi; kapitalizmin, öncesine göre, 
üretim güçlerinin gelişmesini sağladığını, bilim ve 
tekniğin gelişmesine önemli katkılar yaptığını, ancak, 
mülkiyet hakkını ve kar elde etme olgusunu, insan hak
larından ve ekolojik dengenin korunması gerekliliğin
den üstün tuttuğunu, çalışanları üretim sürecinin karar 
mekanizmalarından dışladığını, sömürüyü derin-
leştirdiğini önemle vurgular. 

Bu temelde; tekelleşmeyi, yolsuzluğu, gayri meşru 
ka/ancı engellemeyi, kalkınmayı ve refahı geliştirerek 
yoksulluğa son vermeyi, servetin eşit ve adil dağılımını, 
tam istihdamı ve istikrarı sağlamayı, katılımcı 
demokratik bir yönetim mekanizması yaratmayı, bunun 
için özel girişimciliği de içeren, devletin temel 
ekonomik ve altyapı çalışmaları için kalkınma planları 
hazırlayıp uygulamasını ve düzenlemesini öngören, 
sosyal ve ekonomik işleyişte sivil toplum yapılarının 
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geliştirici ve denetleyici rolünü sağlayacak mekaniz
maların varlığını esas alan katılımcı esnek planlamacı 
ekonomiyi savunur. 

Katılımcı, Esnek Planlamacı Ekonomide. Devletin; 
* Ekonominin hukuk temelinin oluşturulması, 
* Makro ekonomik istikrar dahil olmak üzere çar

pıtıcı olmayan bir siyasal ortamın muhafaza edilmesi, 
* Temel toplumsal hizmetlere (sağlık, eğitim vb.) ve 

altyapıya (ulaşım, enerji vb.) yatırım yapılması. 
* Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi, 
* Ekolojik dengenin korunması, 
* Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin 

geliştirilmesi, 
* Zayıfların gözetilmesi. 
* Sivil toplum yapılarının ekonomi ve sosyal yaşam 

üzerinde denetleme ve geliştirme olanaklarının yaratıl
ması olarak sekiz temel işlevi olacaktır. 

Katılımcı, Esnek Planlamacı Ekonomide; ister 
kamu, ister yerli ve yabancı sermayenin yapacağı 
yatırımlarda yurttaşların temel hak ve ihtiyaçlarına 
hizmet etmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 
Partimiz, bu hak ve ihtiyaçları; beslenme, giyinme, 
barınma, kaliteli sağlık ve eğitim gibi temel toplumsal 
haklar, iş, adil ücret, sendika ve güvenlik standartları 
gibi temel çalışma yaşamı hakları, havanın, suyun, 
ormanların, balıkların, yabanıl yaşamın ve yenilenebilir 
olmayan kaynakların korunması gibi çevre hakları, 
cinsler arası eşitlik ve halkların kimliğinin, değerlerinin 
ve miraslarının korunması gibi temel kültürel haklar 
olarak tanımlar. 

özgür Toplum Partisi; sosyalizm anlayışında, üretim 
araçlarının devletleştirilmesini değil, kalkınma, sosyal 
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eşitlik, gelir dağılımındaki adalet ve çalışanların üretim 
ve karar mekanizmalarına katılımlarını artırmaya dönük 
çalışmaları esas alacaktır. 

Ekonomi, üretim araçlarına sahip veya bu araçlara 
egemen olan bir azınlığa bağlı olmaktan kurtarılacak, 
ekonomik güç bütünü ile toplumun genelinin çıkarına 
uygun kullanılacaktır. 

Ekonomi yönetimini, hükümetin dışında meslek gru
plarının ve sivil toplum örgütleri aracılığı ile tüm 
toplumun denetimine ve katkısına açacak mekaniz
maların merkezi ve yerel organları oluşturulacaktır. 

Ekonominin işleyişinde ve yönetiminde bürokrasi 
mümkün olduğu kadar azaltılacak, üreticilerin, çalışan
ların ekonomik kararlara katılmalarını ve işletme yöne
timlerinin demokratikleştirilmesi sağlanacaktır. 

Siyasal ve ekonomik demokrasinin, sanayileşmenin, 
tarımın, bilimin ve teknolojinin toplumun genel çıkar
ları lehine geliştirilmesi için, çok ortaklı demokratik 
işletmeler yolu ile geniş kitlelerin ekonomik yaşama 
katılım düzeyi ve refahının yükseltilmesi hedeflenecek
tir. Aynı zamanda da üretimin her alanında kurulması 
teşvik edilecek bu işletmelerin birbirleri ile rekabeti 
gelişimi, kaliteyi ve refahı artıracaktır. 

Katılımcı Esnek Planlamacı Ekonominin başarısının 
temelinde, üretimde tekniğin en üst düzeyde kullanıl
ması ve işgücünün nitelikli olması yatacaktır. Bu 
anlamda da partimiz işgücünün eğitimini ve araştırma-
geliştirme ( A R - G E ) olgusunu stratejik görecektir. 
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Kamu Girişimciliği 

Kamu girişimciliği; kalkınmasını henüz tamamlaya
mamış, ciddi boyutta adaletsiz gelir dağılımına sahip, 
yüksek oranda işsizliğin olduğu, bölgeler arası eşitsi
zliğin had safhada bulunduğu ve eğitim, sağlık gibi 
toplumun kar hesabı olmaksızın ulaşacağı hizmetlerde 
ciddi sorunların yaşandığı ülkemizde gereken ölçüde 
geliştirilecektir. 

Mevcut devlet yönetimi anlayışının, iktidarın 
niteliği, sınıfsal tercihleri ve uygulamalarıyla, verimsi
zleşen, yatırım yapamaz hale getirilen, teknolojik 
yenilenmeden mahrum bırakılan, çalışanların istih
damında siyasi kötüye kullanımın yoğun bir şekilde 
yaşandığı, çalışanların ve sendikaların da büyük oranda 
ideolojik ve üretime katılma anlamında yozlaşma 
sürecine girdiği kamu işletmeleri ve yönetim 
anlayışlarında köklü bir değişime gidilecektir. 

Kamu işletmelerinin geçirdiği süreç dikkate alı
narak, ciddi kamusal birikimlerin iç ve dış sermayeye 
adeta peşkeş çekildiği özelleştirme uygulamalarına son 
verilecek, bugüne kadar yapılmış uygulamaların geriye 
dönük incelemesi yapılarak, yolsuzluk ve kamu zararı
na yapılan tüm uygulamalar iptal edilecek, ilgili sek
tördeki yatırımlar ve işletme biçimleri yeniden plan
lanacaktır. 

Kamu girişimciliğinin verimli işlemesi için merkezi 
kamu işletmeciliğini geliştirme ve denetleme birimi 
kurulacak, bu oluşumda; konunun uzmanı bilim insan
ları, hükümet temsilcileri, çalışanların ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri yer alacaktır. Bu birim, hangi 
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alanlarda kamu yatırımları yapılması gerektiğini plan
layacak ve denetleyecektir, ihtiyaç duyulmayan alanlar
daki işletmeler, çalışanların başka sektörlerde konum
landırılması şartıyla kapatılacaktır. 

Kamu işletmelerini geliştirmek amacıyla Merkezi 
Kamu işletmelerini Geliştirme ve Denetleme Birimi 
tarafından değerlendirilecek bir merkezi fon oluşturula
caktır. 

Kamu işletmeciliği yönetiminin şeffaflaşması, yol
suzlukların önlenmesi ve proje üreterek katkı sunması 
anlamında gerek yerel gerekse ülke çapında sivil toplum 
konseyleri kurulacak ve bu konseylerin denetleyici ve 
geliştirici rol oynamaları hedeflenecektir. 

Kamu işletmeciliğinde verimi artırmak için yapıla
cak yasal düzenlemeyle her işletmede işletme yönetim 
kurulu oluşturulacak ve bu mekanizma ile işletmedeki 
işçilerin, teknik ve idari kadronun işletmenin gerek 
yönetiminde gerek faaliyetlerinde söz sahibi olması 
sağlanacaktır. Bu yönetim anlayışıyla; ekonomideki 
işleyişte, çalışanların söz sahibi olması, sivil toplum 
örgütlerinin katılımının sağlanması, konunun uzman
larının ve meslek sahiplerinin değerlendirilmesi, 
merkezi yapının yol gösterici yani düzenleyici rolünün 
işletilmesi birleştirilecek ve şeffaflık sağlanacaktır. 

özel Girişimcilik 

Yerli ve yabancı özel sektörün spekülatif olmayan, 
üretimi, istihdamı artıracak, bölgeler arası eşitsizliği 
azaltmaya hizmet edecek yatırımları teşvik edilecektir. 

Tekelciliğe karşı yasal düzenlemelerle gereken 
önlemler alınacaktır. 
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Mülkiyetin tabana yayılmasını amaçlayan, çok sayı
da kişinin, üreticinin ya da küçük sermaye sahibinin 
ortaklaşarak bir araya gelip modern işletmeler kurmaları 
özendirilecektir. 

Dış Ticaret ve Yabancı Sermaye 

Dünyanın bir çok ülkesi ile ticari ilişki geliştirilecek, 
lüks tüketim mallarının ithalatı sınırlandırılacak, ihra
catta imalat sanayi, tarım, ormancılık, balıkçılık, 
madencilik gibi alanlarındaki payın artırılması hede
flenecektir. 

Yabancı sermaye, ihracata ve istihdama katkı sağla
ması, ülke ekonomisi için gerekli yatırımların finans
manına yardımcı olması, döviz girişini artırması ve 
teknoloji transferi sağlaması gibi olumlu katkıları 
dolayısıyla kalkınma açısından önemsenecektir. 

Salt tüketime dayalı hizmet sektörlerine değil 
ülkenin sanayileşmesine ve altyapısının güçlenmesine 
katkıda bulunacak yabancı sermayenin ülkeye girişi 
teşvik edilecek ve bunlar için gerekli yasal düzenlemel
er yapılacaktır. 

Yabancı yatırımların üretken amaçlarla kullanılması 
için gerekli önlemler alınacak, spekülatif amaçlı kısa 
süreli sıcak para giriş çıkışlarının önlenmesi için yasal 
alt yapı hazırlanacak ve makul düzeyde vergilendirme 
uygulanacaktır. 

Ülkede faaliyet gösteren şirketlerle çıkan anlaşma
zlıklarda yurttaşların bireysel ya da sivil toplum yapıları 
aracılığı ile, hükümetin ve şirketin kendisinin yani 
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tarafların tümünün seslerini duyurma ve haklarını ülke 
içinde ve uluslararası mahkemelerde arayabilmeleri için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Gümrük kapılarının işleyişleri sıkı denetime alı
narak, yolsuzluk ve rüşvet önlenecek, gümrük vergileri, 
ülke içi üretimi geliştirecek, lüks ve zaruri olmayan 
malların ithalatının asgari düzeye indirilmesine hizmet 
edecek şekilde belirlenecek ve uluslar arası ticari anlaş
malar yeniden gözden geçirilecektir. 

İç ve Dış Borçlar 

Ülkenin bütçesinin önemli bir kesimini iç-dış borç 
ve faiz ödemelerinin kapsaması ve yatırıma çok az kay
nak ayrılması sorunları ağırlaştıran en önemli faktördür. 
Bu sorunun çözümü için; 

Devletin dış kredi yöntemi yoluyla ve vergi alması 
gereken kesimlerden yüksek faizle borç alması son-
landırılacak, adil bir vergi sistemi kurulacak, özellikle 
sermaye kesimi hak ettiği oranda vergilendirilecektir. 

Ülkenin potansiyelleri açığa çıkarılacak, yeni kay
naklar bulunacak, askeri harcamalar kısıtlanacak, harca
malarda sıkı tasarruf uygulanacaktır. 

Dış borç ödeme planlamaları, IMF vb. uluslararası 
finans kuruluşları ile yapılan anlaşmalar yeniden göz
den geçirilecek ve böylece ülkeyi adeta esir alan iç ve 
dış borç çıkmazından kurtulunacaktır. 
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Bankacılık Sistemi 

Bankalar, tasarruf sahiplerinin hak ve çıkarlarını 
koruyan, mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlayan, 
kalkınmanın gereklerini dikkate alan, kredi sisteminin 
etkili bir biçimde çalışmasını sağlamayı amaçlayan bir 
işleyişe kavuşturulacaktır. 

Bankacılık sisteminin işleyişi, gözetimi, denetimi 
şeffaflaştırılacak ve uluslararası piyasalarla bütünleşe
cek bir tarzda yapılanması hedeflenecektir. Bankaların 
faaliyetlerinin denetimi için sadece hükümetin ilgili bir
imlerinin ve uzmanların değil, sivil toplum örgütlerinin 
ve çalışanların temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız 
bir kurul oluşturulacak, birikimlerin gasp edilmesi 
engellenecektir. 

Genel kalkınmanın hizmetinde olacak ve geri kalmış 
bölgelerin kalkınmasına hizmet edecek, sektöre özgü 
(tarım, hayvancılık, sanayi gibi) yatırımların desteklen
mesini sağlayacak kamu bankaları geliştirilecek, kamu 
bankaları dışında yerli ve yabancı özel bankaların da 
ilgili kurulun sıkı denetiminde faaliyet göstermeleri ön 
görülecektir. 

Nüfusun Nicelik ve 
Yoğunlaşmasının Düzenlenmesi 

Son yıllarda dünyada yaşanan çok yönlü değişim
lerin güçlü etki yaptığı temel alanlardan biri, nüfus poli
tikaları ve nüfus yapısıdır. Bölgesel farklılıklar ile bir
likte nüfusun yapısında hızlı gelişmelerin başında, özel
likle gelişmekte olan ülkeler açısından çocuk ve genç 
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nüfus yoğunluğu ile yaygınlaşan yoksulluk, gelişmiş 
ülkeler açısından ise giderek yaşlanan nüfus söz konusu 
olmuştur. 

Türkiye, çocuk ve genç nüfusun yoğun olduğu bir 
ülkedir. Bu da ciddi bir potansiyel olmakla beraber aynı 
zamanda önemli bir istihdam sorunu ile karşı karşıya 
bulunduğumuzu göstermektedir. Nüfusun dengesiz 
dağılımı da düşünüldüğünde sorun farklı bölgelerde 
daha da üst boyutlardadır. 

Kalkınma stratejimize bağlı olarak nüfusun dengeli 
dağılımı hedeflenecek, bu amaçla nüfus yoğunluğunun 
az olduğu yerlere yatırımlar kaydırılacak, genç nüfusun 
meslek edinmesini sağlayacak projeler hazırlanacaktır. 

Ordu ve Ekonomi 

Türkiye'de ordu, 1960'lı yıllarda O Y A K ' l a başlayan 
bir süreç sonucunda, artık bizzat sermaye ilişkileri ve 
birikimine dahil olmuş, askeri sınai yatırım projeleri 
düzenlemiştir. Gıdadan bankacılık ve finansa, tekstilden 
petrokimya endüstrisine kadar bir çok branşta dev şir
ketlere sahip olmuş, özelleştirme ihalelerine katılan, 
yerli yabancı tekellerle ortaklık kuran bir kurum haline 
gelmiştir. Lmekli generaller; büyük holdinglere, medya 
kuruluşlarına ve büyük askeri sınai komplekslere yöne
tim kurulu üyeleri olmakta, ordunun ekonomik faaliyet
leri Türkiye ekonomisi içinde çok ciddi bir yekûn oluş
turmaktadır, örneğin en büyük beş özel holding arasın
da Oyak Renault üçüncü en büyük kuruluştur. O Y A K , 
her türlü vergiden (kurumlar, gelir, veraset, damga gibi) 
muaf tutulmuş, O Y A K ' a bağlı batık şirketler KİT'lere 
devredilmiş, finansman krizi olan şirketlerine devlet 

-68-



bankaları ortak edilmiş, OY A K şirketlerine ihaleler ver
ilmiştir. 

Dünya silah piyasasının % 91,3'üne A B D ve Avrupa 
ülkeleri ( ABD'den sonra başta İngiltere ve Fransa) 
hakimdir. Türkiye son dönemlerde GSMH'sinin % 4,5-
5Tik bir bölümünü askeri harcamalara ayırmakta, devlet 
harcamalarının önemli bir kısmını askeri sanayi kom
pleks harcamaları yutmaktadır. Silah tekelleri için hem 
ortak üretim hem de satış açısından bulunmaz bir pazar 
olmaya başlayan Türkiye uluslararası silah şirketlerinin 
ortaklıklar kurduğu ülkelerin başında gelmektedir. 

Sonuç olarak milyarlarca dolarlık cirolara ve üretim 
kapasitelerine sahip olan silah tekellerinin soğuk savaş 
dönemine damgasını vuran eskimiş 'ulusal silah üreti
mi' anlayışını terk ederek uluslararası bir üretim ve 
dağıtım bandı içinde silah üretimine geçmesi 
Türkiye'de ekonomik ve politik yaşamı derinden etkile
mektedir. 

özgür Toplum Partisi; orduyu siyasal ve ekonomik 
yaşamdan soyutlayacak, ordunun rolünü ülke savun
masıyla sınırlandıracak, ülkemizi çok uluslu silah üreti
cilerinin pazarı olmaktan çıkartacaktır. Silahlanmaya 
ayrılan bütçe azaltılıp, askeri harcamalar sivil yönetim 
mekanizması tarafından sıkı bif şekilde denetlenecek, 
toplumun çıkarlarına hizmet eden bir anlayışla savunma 
sanayii yeniden yapılandırılacaktır. 

Bütçe, Gelir Dağılımı, Enflasyon, 
Yoksulluk, İşsizlik, İstihdam 

Bütçeler, ekonomik olduğu kadar gelir toplama, har-

-69-



cama ve paylaşım tercihleri açısından aynı zamanda 
siyasi belge niteliği taşır. 

Türkiye'deki bütçe; kamu kaynaklarının yatırıma ve 
hizmetlere değil, iç ve dış borç ödemelerine, faiz 
ödemelerine, kısacası iç ve dış rantiyeye aktarılmasının 
belgesidir. Devlet, vergi alması gereken kesimlerden 
borçlanmakta, buna karşılık vergi alabildiği kesimler
den elde ettiği gelirleri borçlandığı kesimlere aktarmak
tadır. Yatırıma ayrılan pay ise 1975-1980'lerde % 
20Terde iken bu oran, 1990'larda % 12'lere, 2000'li 
yılarda ise % 5Tere düşmüştür. Bütçelerden eğitime 
ayrılan pay l990Tarda %l8Terden, 2000'li yıllarda % 
6Tara düşmüştür. Sağlığa ayrılan pay ise % 2,5'larda 
seyretmektedir. Bu ayrılan payın da ezici kısmı person
el harcamalarına gitmekte sağlık ve eğitim gibi yaşam
sal alanlar için çok az yatırım amaçlı bütçe ayrılmak
tadır. Devletin resmi politikası dışına çıkmayan 
hükümetler, ülke kaynaklarının, bütçenin önemli bir 
kısmını silahlanmaya, savunma harcamalarına aktar
maktadırlar. Yine bütçeden ücretlilere ödenen pay, 
giderek düşmekte 1990'larda %40'larda iken 
2000'lerde % 20'lere düşmüştür. * 

Enflasyon, son yirmi yıldır Türkiye ekonomisinin ve 
toplumunun en önemli sorunudur. Bugüne kadar, ikti
darlar, enflasyonla mücadele programlarını dar ve sabit 
gelirlilerin özverisi temelinde ve yatırımları kısarak 
yürütmüşlerdir. Sonuç itibariyle enflasyon düşmüş gibi 
görünse de çalışanların gelir düzeyi artmamıştır. 

Elbette ki, böyle bir bütçe ve arkasındaki düşünce 
sistematiği ile gelinecek nokta istihdamın daralması, 
işsizliğin artması ve yoksulluğun derinleşmesidir. 

-70-



Üretken yatırımlardan vazgeçilmesi, rant ve tüketim 
ekonomisinin egemen olması, savaş harcamaları, hızlı 
nüfus artışı, iç ve dış göçler, bölgeler arası gelişme fark
lılıkları, eğitimsizlik, çalışma yaşamına ilişkin düzensi
zlikler, özelleştirme uygulamaları, işsizliği ve yoksul
luğu artıran temel olgulardır. 

Türkiye'de gelir bölüşümü eşitsizliği, her dönem 
gündemde olan ve tartışma konusu yapılan bir alandır. 
Ancak gelir bölüşümünde varolan olumsuz durum, 
özellikle 1980'li yıllarda uygulanan ve günümüzde de 
değişik boyutlarıyla sürdürülmeye çalışılan ekonomik 
ve sosyal politikalarla daha olumsuz bir noktaya 
gelmiştir, özellikle kişi başına gelir düzeyinin düşük 
olduğu bir ekonomik yapıda gelir dağılımının bozuk 
olması, kitlesel yoksulluk sorununu da beraberinde 
getirmektedir. Yoksulluk kadınlarda çok daha derin 
boyutlarda yaşanmaktadır. Gelir bölüşümünün adaletsiz 
olduğu bir ülkede toplumsal huzursuzluğun olması 
kaçınılmazdır. Türkiye'de insanların büyük bir çoğun
luğu için emek, başlıca gelir kazandırıcı unsurdur. 
Ancak uygulana gelen ekonomik ve sosyal politikalar, 
emek gelirlerini geriletmeye dönük olmuştur. 1990'lt 
yıllarda ekonomide yaşanan büyüme, sermaye kesi
minin göreli olarak daha fazla pay alması sonucunu 
doğurmuştur. Kira, faiz ve kar gelirleri toplamından 
oluşan sermaye gelirlerinin GSYİH'dan aldığı pay 
giderek ağırlık kazanmaktadır. Mi l l i gelirin dağılımında 
işgücü ödemeleri (ücretlilerin istihdamdaki payı % 
40'ların üstünde olmasına rağmen) % 20'lerde seyred
erken sermaye kesimine aktarılan gelir ise % 60'1 ar
dadır.Yine milli gelirin % 60'ını en zengin ya da en üst 
% 20'lik bölüm paylaşırken, en alt % 20*lik kesim ise 
milli gelirden sadece % 5 * lik bir pay almaktadır. Orta 
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sınıfın milli gelirden aldığı pay da giderek alt dilimlere 
gerilemektedir. 

Uygulanan ekonomik politikalar; yüksek enflasyon, 
işsizlik, adaletsiz gelir dağılımı, yoksulluğa ve moral 
değerlerde çürümeye yol açmakta, toplumun geniş kes
imlerini aleyhte etkilemekte ama bir avuç azınlığın sis
temden çıkar sağlamasına yol açmaktadır. Elbette tüm 
bunlar belli bir sınıfa hizmet eden bilinçli tercihlerin 
sonucudur. 

özgür Toplum Partisi uygulayacağı ekonomik poli
tikalarla bu tabloyu değiştirecektir. 

Bütçenin işleyişi ve her türlü harcama toplumun 
denetimine açılacak, bütçeden istihdam yaratacak 
yatırımlara daha çok pay ayrılacak, yeni iş olanakları 
yaratılacaktır. 

Bütçeden askeri harcamalara ayrılan pay azaltılarak, 
sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi yaşamsal alanlara 
yeterli pay ayrılacaktır. Bütçe dışı fonlar denetim altına 
alınarak amaca uygun kullanılacaktır. 

Vergi alınması gerekirken, yüksek faizli geri 
ödemeli borç alınan sermaye kesimi hak ettiği oranda 
vergilendirilecek, vergi yükü çalışanların sırtından alı
nacak, adil bir vergi dağılımı yapılacaktır. 

Kayıt dışı ekonomi denetim altına alınacak ve bu 
alanda sağlıksız, örgütsüz ve düşük ücretle çalışanların 
koşulları düzeltilecek, kaçak yabancı işçi çalıştırıl
masının önüne geçecek yasal düzenlemeler ve denetim
ler hayata geçirilecektir. 
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Çalışma saatleri kademeli olarak düşürülerek yeni 
istihdam alanları yaratılacaktır, tşe almada öncelik, 
genç işsizlere verilecek, cins ayrımcılığı önlenecek, 
kadın istihdamının artırılmasına yönelik gereken 
önlemler alınacak, eğitim ve istihdam bir bütün olarak 
ele alınacak, meslek kazandırmak amaçlı projeler hazır
lanacaktır. 

özel sektör teşvikleri, somut olarak yeni istihdam 
alanı açılacak yatırımlarda kullanılacaktır. 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan zorunlu 
göçe tabi tutulan insanların, gerekli sosyal ve ekonomik 
koşullar yaratılarak geri dönüşleri sağlanacaktır. 

tç göçü azaltacak önlemler alınacak ve önlenemeyen 
göçün, sanayi ve yerleşme açısından büyük kentlerden 
ziyade, gelişme potansiyeli olan diğer kentlere yön
lendirilmesine çalışılacaktır. 

Toplumun yaklaşık % 10'unu oluşturan sakatların 
mesleki eğitimi ve istihdamı konusunda gerekli projeler 
geliştirilecektir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu etkin ve donanımlı bir 
işleyişe kavuşturulacaktır. 

Bölgeler Arası Eşitsizlikler 

Türkiye'nin bölgesinden bölgesine, ilinden iline, 
illerinde de semtinden semtine büyük fark vardır. Bir 
yüzü Avrupa'yı bir başka yüzü Afrika'yı andırmaktadır. 
Her yer Türkiye toprağı, yaşayanların hepsi Türkiye 
vatandaşı ama ülkenin nimetlerinden aynı oranda yarar
lanamamaktadır. 
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Ülkemizde bölgeler arası eşitsizlikten söz edilecekse 
akla ilk ve kesin olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimiz gelmektedir. Doğu Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgesinin de belli kesimleri eşitsizlikten en 
fazla etkilenen kesimlerdir. 

Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalar ve 
yatırım alanı tercihleri nedeniyle, üretim ve dolayısı ile 
nüfus ve istihdam batıda yoğunlaşmıştır. 

Kişi başına düşen milli gelir, batıda doğunun en az 
beş katıdır. Ülkenin en yoksul illerinin en son sıralarının 
neredeyse tamamını Doğu illeri oluşturmaktadır. 

Bebek ve çocuk ölümleri en çok Doğu ve 
Güneydoğuda yaşanmaktadır.Hastahane, hasta yatağı 
ve sağlık personeli dağılımında en kötü durumda olan 
yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdir. 

Eğitim alanında okuma-yazma oranı en düşük ve 
eğitim olanaklarından en alt düzeyde yararlanan ve işsi
zliğin de en yoğun yaşandığı bölgelerimiz Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'dur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz bilinçli 
olarak demokrasiden ve insan haklarından nasi-
plendirilmedigi gibi ekonomik ve çok yönlü yatırımlar
dan da mahrum bırakıldı. Sistemin sahipleri bölgedeki 
halkla değil feodal, gerici güçlerle işbirliği içinde oldu. 
Egemen anlayışlar adeta Doğuya Batının ihtiyacını 
karşılayacak kadar ve Batının ihtiyaç duyduğu alanlar
da yatırım yaptı. Doğudan ekonomik ve siyasal neden
lerle göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımız da 
Batıda yatırım yapan sermaye için sömürülecek ucuz 
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işgücü oldu. Sadece Dicle ve Fırat nehirlerinin sahip 
olduğu su havzaları büyük bir kaynaktır. Petrol ve fos
fatın neredeyse tamamı bu bölgeden çıkarılmaktadır. 
Yine mercimek, nohut, pamuk, üzüm, fıstık gibi tarım 
ürünlerinin önemli kısmı bu bölgede üretilmektedir. 
Turizm açısından ülkenin en az diğer bölgeleri kadar 
Ortadoğu ve Dünya açısından son derece önemli ancak 
tanınmamış bir bölgedir. 

özcesi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz; 
sanayileşme, kentleşme ve gelişme açısından her türlü 
yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarına sahipken bu 
kadar geri kalması geleneksel devlet ve iktidar 
anlayışının eseridir. 1970'lerden itibaren kalkınmada 
öncelikli iller tespiti ve sözde planlamalar çözüm 
olmamıştır. Son yıllarda yürütülen en önemli proje ise 
Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP'tır. G A P t a ise plan
lanan enerji üretiminde hedeflere yaklaşılırken, üretilen 
enerjinin de daha çok Batıda kullanıldığı bilinmektedir. 
Projenin tarım ve sulama ile ilgili kısmında ise hedefe 
ulaşmada geri kalınmış, yeterli altyapı oluşturul
madığından uzun vadede toprakların tarım dışı kalma 
riski doğmuştur. Ayrıca projenin sosyal ve kültürel yan 
kurumlaşmaları için adeta hiçbir şey yapılmamış ve pro
jenin gelişimi ile ilgili sivil toplum örgütleri ve halk 
devre dışı bırakılmıştır. 

Bölgeler arası eşitsizliğin giderilmesi için: 

öncelikle ekonomik yatırımların gelişebilmesi için 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi siyasi istikrara 
kavuşturulacak, yerleşim ve üretim dışı kalan insan ve 
doğa kaynaklarının tekrar yaşamla buluşması için 
gerekli önlemler alınacak, yatırımlar, nüfusun az yoğun 

-75-



olduğu yerlere kaydırılarak, dengeli nüfus dağılımının 
oluşması sağlanacaktır. 

Kalkınma için, gerekli alt yapı çalışmaları ve mod
ernizasyonu (haberleşme, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, 
sosyal ve kültürel faaliyetler ile çevre faktörleri) kamu 
girişimciliği tarafından belli bir olgunluğa ulaştırılacak
tır, özel girişimcilerin farklı nedenlerden dolayı yatırım 
yapmayacağı ya da yapamayacağı sanayileşmenin 
gelişmesine hizmet edecek yatırımlar kamu girişimcil
iği tarafından yapılacaktır. Mali ve özendirici tedbirler
le (krediler, vergi muafiyetleri, teşvik vb.) iş alanı yarat
acak özel girişimcilerin yolu açılacaktır. 

Tarımsal üretim ve pazarlamanın gelişmesi için 
gerekli altyapı hazırlanacak, tarımın geleceğinin iklim 
koşullarına bağımlı olmaktan kurtarılması için, özellik
le sulu tarımın koşulları yaratılacaktır. Tarıma dayalı 
sanayinin gelişme potansiyeli dikkate alınarak ilgili 
projeler hazırlanacak, hayvancılığa özel önem verilerek 
yan sektörleri geliştirilecek, tarım reformu yapılacak, 
süreç içinde feodal ve tutucu yapının dönüştürülmesi 
hedeflenecektir. 

Mevcut çalışanların ve özellikle gençlerin sosyal ve 
ekonomik kalkınmanın temel koşulu olan mesleksel 
eğitimleri planlanacak, bölgede kadın istihdamının 
artırılması amacıyla, kadınların eğitimine, meslek edin
mesine dönük özgün projeler geliştirilecektir. 

Yine Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz en çok 
göç veren ve geri kalan bölgelerimizden bindir. 
Karadeniz'de ormancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi 
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için özel projeler hazırlanacak, açık deniz balıkçılığı 
geliştirilecek, çay ve fındık üretimi zamanın iç ve dış 
pazar koşulları dikkate alınarak üreticilerin yön
lendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla geliştirilecek, 
bugüne kadar ihmal edilmiş madencilik sektörüne 
yatırım yapılacaktır. İç Anadolu Bölgemizin temel 
geçim kaynağı olan tarımın gelişmesine dönük projeler 
geliştirilecektir. 

Geri kalmış bölgelerimizin tarihi, coğrafi ve kültürel 
dokusu dikkate alındığında her mevsime özgü turizm 
yatırımları planlanacaktır. 

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bir çok alan
da çok sayıda üreticinin ortaklığına dayalı modern çok 
ortaklı üretim işletmelerinin kurulması teşvik edile
cektir. 

Sınır komşularımızla olan ilişkiler geliştirilerek, yeni 
sınır kapıları açılacak, sınır ticaretinin gelişimi 
sağlanacak, sınır bölgelerinde güvenlik gerekçesi ile 
döşeli mayınlar temizlenerek bu alanlar yaşam ve üre
tim alanları haline getirilecektir. 

Kalkınma projeleri yerel yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içinde hazırlanacak ve denetime 
açık tutulacak, bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine 
hizmet etmesi amacıyla belli yatırımların yogun-
laştırıldıgı, özel bölgesel kalkınma merkezleri oluştu
rulacak, yine geri kalmış bölgelere aktarılmak üzere 
kalkınmada dayanışma mantığı ile merkezi kalkınma 
fonu oluşturulacaktır. 
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Asgari Ücret 

Asgari Ücret, bir işçinin değil, işçinin ve ailesinin 
günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca 
yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağ
daşacak bir ücret olarak tanımlanacak ve işçi ile 
ailesinin gıda, konut, giyim, sağlık, eğitim, ulaşım ve 
kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları 
üzerinden asgari miktarda karşılayacak düzeyde belir
lenecektir. 

Asgari ücret, vergi kesintilerinden sonra net olarak 
elde kalanın yoksulluk sınırının altında olmayacak bir 
şekilde belirlenecek ve ödeme bunun üzerinden yapıla
caktır. 

Asgari ücret, hükümetin, çalışanların ve işverenlerin 
eşit olarak temsil edildiği bir yapı tarafından tespit 
edilecektir. Enflasyonun hedeflenenin üzerinde gerçek
leşmesi durumunda yetkili komisyon gerekli düzenle
meyi yapacaktır. 

Vergi 

Vergi, insanlık tarihinin en eski toplumsal kurum
larından biridir. Gelişmiş devletlerin gelirlerinin temeli
ni vergi gelirleri oluşturur. Türkiye'de ise toplam vergi 
gelirlerinin milli gelire oranı % 20Terdedir. Ülkemizde 
adil ve yaygın bir vergi sistemi geliştirilmemiş, ücretli 
kesimler gelirleriyle orantısız bir biçimde ağır vergi 
yükleri altına sokulmuştur. Türkiye'de vergi sisteminde 
en adaletsiz vergi biçimi olduğu bilinen dolaylı vergi
lerin toplam vergiler içindeki payı % 70'e ulaşmaktadır. 
Toplam vergi gelirlerinin ise % 60'ı tüketim vergi-
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lerinden toplanmaktadır. Türkiye'de ücretliler, milli 
gelir paylarının 2 katının üzerinde bir gelir vergisi payı
na sahip bulunmaktadır. Sermaye kesimi ise olması 
gerekenin çok altında bir vergilendirmeye tabidir. 
Toplanan vergilerin büyük kısmı faiz ve borç ödemeler
ine gitmekte topluma hizmet olarak geri dönmemekte
dir. Bu anlamda; 

Toplam vergi gelirlerinin milli gelire oranının % 
40'lara ulaşması hedeflenecek, tüm kazançlar eksiksiz 
vergilendirilecek, verginin tahsil edilmesi için etkin ted
birler alınacak ve vergi kaçırma, ödememe vb. hallerde 
yaptırımlar uygulanması için gerekli altyapı hazır
lanacaktır. 

Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele 
edilecek, her türlü kazanç belgelendirilecek, otokontrol 
aracı olarak servet beyanı ve benzeri inceleme teknikleri 
getirilecek, vergi yönetimi ve denetimi, ücret, araç ve 
gereç yönünden daha da güçlendirilecektir. 

Sermaye gelirlerinin vergi gelirlerine katkısı art
tırılacak, artan oranlı vergi uygulamasıyla gelir dilimleri 
arasındaki uçurumlar azaltılacak, vergi adaletini ve 
herkesten mali gücüne ve gelirine göre vergi alınması 
ilkesini sağlayacak bir vergi reformu gerçekleştirilecek
tir. 

Vergi tabana yayılacak, vergi ve sigorta incelemeleri 
yaygınlaştırılacak, ücretlilere vergi iadesinin aylık hale 
getirilerek kapsamı genişletilecek, faiz gibi menkul ser
maye gelirleri ve özellikle kamu borç senetleri gelirleri 
üniter tarife kapsamına alınacaktır. 
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Vergi sisteminde bulunan teşvik, muaflık ve istis
nalar ile indirimler ekonominin içinde bulunduğu 
durum dikkate alınarak, yeniden gözden geçirilecek, 
üretim, ihracat ve istihdam özendirici hale getirilecektir. 

Lüks tüketimden daha yüksek vergi alınacak, yurt
taşların sağlık, eğitim ve kültür harcamalarında ve temel 
tüketim harcamalarından alınan vergi en alt düzeye 
indirilecektir. Dar ve sabit gelirlilerin aleyhine olan 
dolaylı vergilerin vergi sistemi içindeki ağırlığı azaltıla
caktır. 

Fngellenemeyen spekülatif ve ranta dayalı kazançlar 
titizlikle vergilendirilecek, vergilendirilmede hayat 
standartı uygulamasına son verilecektir. 

Tarım, Hayvancılık ve Su Ürünleri 

Türkiye; zengin bitki örtüsüne sahip, farklı iklim 
çeşitlerinin yaşandığı ve geniş tarım arazilerine sahip 
olmasına rağmen bu koşulları değerlendirecek sağlıklı 
politikalar geliştirememiştir. 

Türkiye tarımı, son yıllarda uygulanan IMF perspek
tifli politikalarla büyük bir krizin içine sokulmuştur. 
Tarım sektörünün milli gelir içindeki payı sürekli olarak 
gerilemekte, tarım üreticilerinin gelir düzeyi hızla 
düşmektedir. 

Uygulanan bilinçli yanlış ekonomik politikalar sonu
cunda tarım sektöründeki bir çok işletmeci, elindeki 
nakit sermayeyi tarım sektöründeki modern işletmecil
iğin geliştirilmesinde kullanmak yerine, yüksek faizli 
devlet tahvillerine veya hazine bonolarına yatırmayı ter-
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cih etmekte bu da üretim ve istihdamda ciddi bir daral
mayı beraberinde getirmektedir. 

Tarım sektöründeki en önemli sorun, bütünlüklü bir 
tarım politikasının oluşturulmayışı ve toprakların 
parçalanmışlığı, işletmelerin küçüklüğü, üreticilerin 
eğitimsizliği ve teknolojinin geriliğidir. Yine tarım 
topraklarının amaç dışı kullanımı, tohumda dışa bağım
lılık, erozyon, yetersiz sulama düzeyi, toprak ve su kir
lenmesi öncelikli çözülmesi gereken sorunlardır. 

Tüm bu ana gelişmeler değerlendirildiğinde ülke 
tarımının çökmesi, giderek daha bağımlı bir duruma 
gelmesi ve ihracat yerine son yıllarda meyve, sebze, 
hububat, bakliyat ve et ithalatındaki patlama gelinen 
noktayı göstermektedir. 

özgür Toplum Partisi'nin tarım politikasında temel 
perspektifi; ülkenin yeterli ve dengeli beslenmesini 
sağlamak, tarım gelirlerini ve dış ticaret gelirlerini artır
mak, kırsal kesimi kalkındırmak ve bununla bağlantılı 
olarak bir yandan ekonomik nedenlerle kentlere göçü 
önlerken, diğer yandan sanayi ürünlerine pazar yarat
mak ve sanayi girdisi hammadde üretimini sağlamak 
olacaktır. Bu süreçte çevrenin gözetilmesini 
sürdürülebilir bir tarım için vazgeçilmez bir koşul 
olarak görülecektir. 

öncelikle IMF politikalarından bağımsız bütünlüklü 
bir tarım politikası geliştirilecektir. 

Ülkenin toprak ve su envanteri çıkarılacak, parçalı 
toprak kullanımı ve küçük işletmeciliğin verimsizliği 
gerçeğinden hareketle tarımsal işletmelerin yeterli 
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büyüklükle organize edilmesi için küçük işletmelerin 
birleştirilerek daha modern ve verimli hale getirilmesi 
teşvik edilecek ve bunun için de uygun yasal düzen
lemeler yapılacaktır. 

Tarım reformu yapılacak, devlete ait araziler uygun 
koşullarla halka dağıtılacak ve öncelikle topraksız 
insanlar toprak sahibi yapılacak, tarım üreticileri 
teknoloji, gübre, tohum, ilaç vb. konularda sübvansiy
on, uygun kredi kullanımı ve benzeri konularda destek
lenecektir. Biyoteknoloji alanına yatırım yapılarak 
tohumlama başta olmak üzere üretimi nitelikli ve çağ
daş kılacak projeler geliştirilecek, üretimde insan 
sağlığına zararlı hormonlu gıda üretimi engellenecektir. 

Tarımsal üretimin, iklime endeksli olmaktan çıkarıl
ması için sulu tarımın koşulları yaratılacak, tarım üreti
cilerinin sigortalanmaları için gerekli altyapı hazır
lanacak, tarım sektöründe çalışan milyonlarca (özellikle 
gezici ve mevsimlik) tarım işçisinin demokratik 
örgütlenmelerle sömürülerini engellemek, sosyal 
güvenlik kapsamına almak, sağlık, eğitim ve barınma 
gibi temel sorunlarına çözüm bulmak için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kara 
mayınlarından temizlenecek, yayla yasakları ortadan 
kaldırılacak ve tarım ile hayvancılığa elverişli ortam 
yaratılacaktır. Hayvan ırkının kaliteli olmasına yönelik 
etçil ve sütçül damızlık işletmeleri etkinleştirilecek, 
hayvan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için 
yeterli uzman personel ve kurumlaşmanın yaygın ve eşit 
dağılımı planlanacak, damızlık dışında hayvan ve et 
ithalatı sınırlandırılacak, sözleşmeli Hayvancılık ve 
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Organize Hayvancılık Bölgeleri teşvik edilecektir. 
Tarım ve hayvancılığa bağlı gıda sanayinin geliştirilme
si için projeler hazırlanacaktır. 

Arıcılık, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği gibi 
faaliyetler desteklenecek, tatlı su ve kültür balıkçılığı ile 
açık deniz balıkçılığı teşvik edilecek, balık rezervlerini 
korumak ve geliştirmek için gerekli önlemler alınacak
tır. 

Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için 
seferberlik başlatılacak, ormanların işletilmesi, kamu
nun denetiminde, orman köylülerinin ortaklığında yerel 
yönetimlerin de dahil olacağı işletmelere bırakılacak, 
orman köylülerinin devletle olan arazi davaları uygun 
yasal düzenlemelerle çözülecektir. 

Bu sektörlerin gelişmesi için hükümet temsilci
lerinin, konunun uzmanlarının, bilim insanlarının, üreti
ci temsilcilerinin ve ilgili meslek odalarının, birliklerin 
ve sivil toplum örgütlerinin temsil edildiği toprak, su 
ve hayvancılık enstitüsü kurulacak, bu enstitü; araştır
ma, analiz, proje geliştirme, en ileri teknolojinin üretim, 
pazarlama ve tüketim süreçlerinde kullanımı, üretici
lerin ve işletmecilerin her türlü eğitimi ve benzeri konu
larda işlev görecektir. Üreticilerin ve halkın katılımıyla 
yönetimlerinde bizzat söz sahibi olacakları modern çok 
ortaklı üretim işletmelerinin kurulması teşvik edile
cektir. 

Madencilik 

Bir ülkenin gelişmesinin, dolayısıyla sanay
ileşmesinin en önemli unsurlarından birisi madenlerdir. 
Yine madencilik sektörü, aynı zamanda, genel olarak 
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emek yoğun bir sektör olması bakımından istihdam 
yaratma kapasitesinin yüksekliği ve yapıldığı yerdeki 
bölgesel gelişmeye olan doğrudan ya da dolaylı 
katkıları bakımından son derece önemlidir. 

Madenler, ikame edilemez, tüketildikleri ya da heba 
edildikleri zaman bir daha yenilenemeyecek servetler 
olduğu için, kısa vadeli ve özellikle salt kar amaçlı 
işletilemez. Maden arama ve işletme faaliyetleri önce
likli meselelerden biri olarak görülecek, çağdaş teknolo
ji , etkin yasal ve yönetsel yapılarla desteklenerek hız
landırılacak, madenler, kaynakları kamuda kalmak 
koşuluyla halk yararına kamu girişimciliği ya da sıkı 
denetlenmeleri koşuluyla özel sektör tarafından işletile
cektir. 

Madencilik faaliyetlerinde, hesap verilebilirlik, şef
faftık ve kararlara katılımın sağlanması, söz konusu 
faaliyetlerde çevre ve eko sistemlerin korunması 
gözetilecek, ekonomik kalkınma, yoksulluğun azaltıl
ması ve gelir dağılımının düzeltilmesi hedeflenecek, 
madencilik sektörünün ve üretiminin yerli sanayinin 
gelişmesi açısından düşük maliyetli ve kaliteli girdi 
sağlamak amacına hizmet etmesi sağlanacaktır. 

Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesi ve 
yeni ürünlerin elde edilmesine yönelik ileri teknoloji 
kullanımı, araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve 
eğitilmiş işgücü yaratılması için gerekli planlamalar 
yapılacaktır. 

Madencilik sektöründe üretimde yer alan çalışan
ların meslek hastalığı kapsamındaki karşılaşacağı 
sorunlara karşı koruyucu ve tedavi edici sağlık yatırım-
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lan (sağlık eğitimi, periyodik kontroller ve meslek 
hastalıkları tedavi merkezleri kurulması gibi) tasarruf 
söz konusu olmayacak bir şekilde gerçekleştirilecektir. 

Halkın onayını almamış ekonomik girişimlerin bek
lenen verimi vermeyeceğinden hareketle madencilik sek
töründeki üretim faaliyetleri gerek yerel halkın gerekse 
toplumun bilgisi ve onayı dahilinde yapılacaktır. 

Sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile 
demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sivil 
toplum örgütlerinin yapıcı işbirliği sağlanacaktır. 

Enerji 

Günümüzde savaşların önemli gerekçelerinden birisi 
de enerji kaynaklarını kontrol çabası oluşturmaktadır. 
Gelişmiş ülkeler, enerji yatırımlarını kirli, yüksek 
maliyetli, risk boyutu yüksek, dışa bağımlı kaynak ve 
teknolojilerden, ucuz, temiz, yenilenebilir, yerel kaynak 
ve teknolojilere kaydırma trendine girmiş bulunmak
tadır. Enerji, hem maddi hem de politik bakımından 
güçtür. Bu nedenle gezegenimizin sonlu kaynaklarını 
kimin nasıl kontrol ettiği ile ilgilenmek ve enerji siyase
tinin ona göre belirlenmesi zorunluluktur. 

Enerji planlaması yapılırken uygun üretim ve tüke
tim yapısı belirlenecek, ekolojik denge, doğal ve tarihi 
dokular korunacak, uluslararası politikalar ve teknolojik 
gelişmeler izlenecek, uzun vadeli, geleceği görebilen 
ucuz, temiz, yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarını 
esas alan bir enerji politikası planlanacak, yatırımlara 
yer verilecek, ani, rant ve dar siyasi kaygılarla enerji 
politikası belirlenmesine son verilecektir. 
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Elektrik üretiminde gelişmiş ülkelerin, kurulmasının 
ve sökülmesinin diğerlerine göre pahalı oluşu, kirli 
teknolojiler kullanılmasından ve dışa bağımlılığı arttır
makta oluşundan kaynaklı terk etmekte olduğu nükleer 
enerjinin Türkiye'ye getirilmek istenme anlayışının 
karşısında yer alınacaktır. 

Güneş, hidrolik, rüzgar, biyokütle, jeotermal, 
okyanus termal enerji dönüşümü, gel-git enerjisi gibi 
alternatif enerji kaynakları konusunda araştırmalar 
yoğunlaştırılacak, petrol arama konusunda çalışmalar, 
ciddi bir planlama dahilinde hızlandırılacaktır. 

Hidrolik ve termik kapasitemizden yeterince verim 
almak için tüm enerji sektöründe olacağı gibi bu alanda 
da ileri teknolojik yatırımlar planlanarak hızla devreye 
sokulacak, zengin su kaynaklarımız ve küçük su kay
naklarımızdan yeterince yararlanabilmemiz için gerekli 
planlamalar yapılacak, sektörde rantabl olmayan küçük 
ölçekli yatırımlara son verilecektir. 

Enerjide dağıtım kayıplarının, kaçakların, iletim 
kayıplarının en alt düzeye indirilmesi için gerekli çalış
malar yapılacak, özelikle elektrik üretiminde dışa 
bağımlılığın artmasına yol açan politikalar (elektrik üre
timinde giderek daha fazla doğal gaza ve ithal kömüre 
ağırlık verilmesi, nükleer enerjilerinin inşa edilmek 
istenmesi, yap-işlet-devret vb. modellerle bizzat santral 
yapımı ve işletimi işinin uluslararası tekellere havale 
edilmesi) terk edilecek, elektrikte yapılan özelleştirmel
er iptal edilecektir. 

özellikle termik santrallerinin çevreye olan zarar
larını engelleyecek tesislerin yapımı zorunlu hale getir* 
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ilecek, yeni yakma tekniklerinin ve santrallerin 
otomasyona geçmesi sağlanacak, kademeli olarak az 
enerji tüketen teknolojilere geçilecektir. 

Bu temelde ülke enerji üretimini bütünleştiren ve 
halk yararını esas alan bir politika izlenecek, enerjinin 
üretimi, iletimi ve dağıtımı merkezi olarak planlanacak, 
merkezi enerji politikaları belirleme ve denetleme 
birimi kurulacak, bu birimde hükümet yetkililerinin 
yanı sıra sektörde örgütlü sendika ve konunun uzmanı 
bilim insanları, meslek odalarının ve tüketici örgüt
lerinin temsilcileri yer alacaktır. 

Ulaşım 

Kalkınmada ve bilgi toplumuna geçişte ulaşım ve 
iletişim hizmetleri son derece önem kazanmakta, 
bireyin özgürlüğü, hızlı ve özgür dolaşımı, ekonominin 
birikim ve dinamiklerinin ulusal ve uluslar arası sistem
le bütünleşmesinin temel yolunun modern ulaşım 
mekanizmasının kurulmasından geçtiği günümüzün 
temel gerçeklerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye; denizyolu, havayolu, demiryolu, karayolu 
anlamında geniş olanaklara sahip olmasına rağmen bu 
imkanlardan yeterince yararlanamamaktadır. Ülkem
izde ağırlıklı olarak dengesiz, pahalı, riskli, sağlıksız 
olan karayolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Toplu taşı
macılığın da bugüne kadar geliştirilmeyişı petrole 
bağımlılığımızı artırmaktadır. 

özgür Toplum Partisi; öncelikle, ekonomik, siyasal, 
sosyal koşullar ve gelişmeleri göz önünde tutarak bir 
ulaşım ana planı hazırlayacaktır. 
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Demiryolları ve denizyollarının çok önemli 
olanaklarının yeterince değerlendirilemediğinden 
hareketle; demiryolları, özellikle yük ve yolcu taşı
macılığında, ileri teknoloji ile hizmet kalitesi, konfor, 
güvenilirlik, fiyat avantajı, ekolojik dengenin korun
ması konusundaki avantajı vb. özellikleri dikkate alı
narak, deniz taşımacılığı da. deniz ticaret filosunun ve 
limanların modernleştirilmesi ile ve yük taşımacılığında 
işlevli kılınması ile geliştirilecektir. Havayolu taşı
macılığında, geniş kapasiteli, yakıt tasarrufu sağlayan, 
düşük gürültü ve emisyon seviyelerine sahip uçaklar 
geliştirilecek ve kullanılacak, havaalanları dar geri 
siyasi anlayışların etkisinden arındırılarak ihtiyaca göre 
planlanacaktır. 

Yine kentlerimizde artan nüfus düzeyi, eğitim-kültür 
düzeyleri, ekonomik ve sosyal faaliyetler, gelir ve refah 
düzeyi ve otomobil sahipliği kent içi ulaşım taleplerinin 
artmasına yol açmaktadır. Bu anlamda bireysel taşı
macılıktan ziyade hizmet düzeyi yüksek toplu taşıma 
sistemleri (metro, raylı sistem) geliştirilecek, trafik 
tıkanıklığı da bu şekliyle en aza indirilecek ve büyük 
enerji tasarrufu sağlanacaktır. 

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumu gereği 
Ortadoğu ve Orta Asya ile batı arasında petrol ve doğal 
gaz vb. maddelerin taşımacılığında da önemli rol 
oynayabileceğinden hareketle, bu konuda özellikle 
komşularla iyi ilişkiler kurularak önemli gelişmeler 
sağlanacaktır. 

Ulaşım sektöründe çalışanların eğitimi ve ulaşımda 
ileri teknolojinin kullanılması da en iyi şekilde proje-
lendirilecektir. 
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İletişim ve Bilişim 

İletişim ve bilişim, günümüzde ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin altyapısını oluşturan önemli bir sektördür. 
Bu sektör, ulusal ve uluslararası ticaretin ve diğer 
faaliyetlerin yeterli etkinliğe kavuşturulması, kitle 
haberleşmesine doğrudan dolaylı katkısı, endüstrinin ve 
ihracatın gelişmesindeki rolü, elektronik ticaretin gelişi
mi, kültür, sağlık, eğitim ve araştırma alanındaki gel-
lişmeler, turizm sektörünün gelişmesi, tele pazarlama, 
tele danışmanlık gibi yeni hizmetlerin gelişimi ve daha 
bir çok konuda hayati önem taşımaktadır. 

Küresel ekonomide, işleyiş hiyerarşik tarz yerine ağ 
tipi örgütlenmelere kaymaktadır. Bu örgütlenmelerde, 
tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve pazarlama elek
tronik ağlar yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca kamu 
kurumlan, işlevlerini iletişim ağları üzerinden görmeye 
ve bilgisayar kullanımına öncelik vermektedir. 

İletişim, her insanın eşit yararlanacağı evrensel bir 
haktır, özgür ve doğru bilgi alma insan ve toplum 
gelişiminin temelini oluşturur. Ancak ülkemizde ve 
dünyamızda bu konuda ciddi bir tekelleşme ile karşı 
karşıya olunduğu bir gerçektir. Bunun da nedeni 
iletişim araçlarının sınırlı sayıdaki insan ya da bir grup 
azınlığın elinde olması ve bu güçlerin kendi sosyal ve 
ekonomik çıkarları doğrultusunda bu araçları kullan
masıdır. 

özgür Toplum Partisi; gerek devlet yönetiminde 
gerek birey ve toplum yaşamında, bilişimin çağdaş 
yaşamın gerekleri ölçüsünde kurumlaşmasını temel 
hedef olarak görecektir. Devlet işleyişi bütünlüklü bir 
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e.devlct sistemine geçecektir. Böylelikle devlet vatan
daş ilişkisi şefYaflaşacak, işlemler hızlanacak, kağıt kul
lanımı azalacak, insan yapısından kaynaklı hatalar en alt 
düzeye düşecek, zamandan ve ekonomiden tasarruf 
sağlanacaktır. 

Ekonomik yaşamın önemli bir kısmını oluşturan 
küçük ve orta boy işletmelerin de bilişim teknolojisini 
üst düzeyde kullanabilmesi için teşvikler yapılacak, 
kurumlaşma için uygun kredi sağlanması yine par
timizin temel amaçlarından biri olacaktır. 

Eğitim sisteminde, bireysel yaşamda ve ekonomide 
bilgisayar kullanımının yaygınlaşması için gerekli pro
jeler yapılacak, yeterli kaynak ayrılacak, iletişim 
olanaklarından ucuza en geniş kitlelerin faydalanması 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

özel yaşamın gizliliği hukuki altyapı oluşturularak 
korunacak, bu sektörde insanın temel hak ve özgürlük
lerini ihlal eden uygulamalar ve teknoloji yoluyla 
işlenecek ekonomik suçlar için gerekli yasal düzen
lemeler yapılacaktır. 

Turizm 

Turizm, bir ülkenin kalkınmasında ve insanların 
gezi, tatil yapma vb. sosyal ihtiyaçlarının karşılan
masında önemli bir araçtır. Türkiye, uygarlığın beşiği 
olan Mezopotamya'nın bir bölümünü ve yine 
Anadolu'da medeniyetler kurmuş bir çok kültürün tari
hi mirasını topraklarında barındırmaktadır. Ancak ülk
eye egemen olan zihniyet bu tarihsel mirasa gerek koru
ma ve geliştirme gerekse tanıtım bakımından gerekli 
duyarlılığı göstermemiştir. 
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Türkiye turizmi büyük ölçüde dış turizme bağımlı 
gelişmekte, iç turizm hareketi ise güdük kalmaktadır. 
Toplum, başta ekonomik nedenlerden dolayı bizzat 
kendi ülkesinin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini 
yeterince tanıma ve değerlendirme fırsatı bulamamak-
tadır.Bu anlamda: 

Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, sektördeki işlet
meler, turizm sektörü ile ilgili meslek örgütleri, okullar 
vb. kurumların yeterince eşgüdüm içinde çalışması 
sağlanacaktır. 

Ülkenin sahip olduğu doğal güzellikler ve SlT alan
larının yeterince korunması için tüm önlemler alınacak, 
turizmin gelişmeye uygun alanlarında kısa süreli kara 
dayalı ve rantçı yaklaşımlara izin verilmeyecektir. 

Turizm sektöründe doğrudan ya da dolaylı olarak 
hizmet veren kişilerin bilgi ve beceri düzeylerinin 
artırılmasına yönelik eğitim projeleri geliştirilecektir. 

Yine dört mevsimi de kucaklayacak ve canlandıra
cak turizm projeleri geliştirilecek, ülkemizin bugüne 
kadar ihmal edilmiş. Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde turizmin geliştirilmesi için özel 
projeler hazırlanacaktır. 

Türkiye'nin değişik inanç gruplarının varlığından 
hareketle dünya çapında inanç turizminin geliştirilmesi 
hedeflenecektir. 

İç turizmi de hareketlendirecek, gelir düzeyi düşük 
kesimlerin seyahat etme, gezi, tatil yapma vb. faaliyet
lerini kolaylaştıracak sosyal ve ekonomik önlemler alı
nacak ve bu konuda olanaklar yaratılacaktır. 
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Ülkemizin uluslararası bilim, sanat ve ekonomi vb. 
alanlarında organizasyonların ev sahipliğini yapması 
hedeflenecektir.Ülkemizin dışa dönük tanıtımı için 
gerekli kaynak ayrılacak, planlamalar yapılacak ve bu 
anlamda en büyük propagandanın barış içinde istikrarlı 
bir ülke yaratmaktan geçtiği bilince çıkartılacaktır. 

Tüketim ve Tüketici Hakları 

Ekonomik faaliyetlerin esas amacı, tüketici 
ihtiyaçlarının karşılanması ve tatmini olmasına rağmen, 
ülkemizde bu faaliyetlerin esas hedefi olan tüketici, bu 
konuda doğrudan söz sahibi olamamıştır. Tüketici; kap
italizmde, salt kar oranını artırmaya dönük yapay tüke
tim taleplerinin yaratılması ile olumsuz anlamda yön
lendirilmektedir. 

özgür Toplum Partisi; tüketicinin satın almış olduk
ları mal ve hizmetler konusunda aşağıdaki hakları esas 
alacaktır. 

Yaşamı garantilemeye yetecek kadar (gıda, giyinme, 
barınma, sağlık, temizlik vb.) "temel ihtiyaçların 
karşılanma hakkı". 

Yaşam ve sağlık için tehlikeli ve zararlı olan ürün ve 
hizmetlere, üretim ve pazarlama süreç, yöntem ve usul
lerine karşı ''korunma hakkı". 

Mal ve hizmetleri satın alırken doğru karar almaya 
yardımcı olacak bilgi edinme, yanıltıcı, yanlış ve eksik 
reklam, etiket, konuşma, ambalaj ve her türlü yanıltıcı 
bilgilere karşı "doğru bilgi alma hakkı". 

Çok çeşitli mal ve hizmetler arasında en kaliteli ve 
en iyi servis sağlanmasını "seçme hakkı". 
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İktidarın ekonomik politikalarının oluşturulmasında, 
kamu organlarında, tüm sektörlerde ürün geliştirme aşa
masında temsil edilme, görüş sunabilme yani "sesini 
duyurma hakkı". 

Mağdur olunduğu zaman mağduriyetin giderilmesi 
için ''her türlü hukuki yolu kullanabilme hakkı". 

Tüketicilerin sorumlu ve bilinçli bir tüketici olması 
için "yaygın ve örgün eğitim alabilme hakkı". 

Yaşam kalitesini artıracak fiziksel bir "çevreye sahip 
olma, çevreyi koruma, bugünkü ve gelecek nesiller için 
çevrenin korunmasını isteme ve etkinlik yapma hakkı". 

Tüketicilerin temel haklarının hayat bulması için en 
temel koşul tüketicilerin örgütlü olması, eğitimli olması 
ve bugün ile geleceği birleştiren bir anlayışla etkili 
faaliyet göstermesidir. 

Partimiz; bilinçli tüketiciyi, 
Kişisel sorunlara olduğu kadar yaşadığı toplumun 

sorunlarına karşı da duyarlılık gösteren, 
Ülke ve dünya kaynaklarına kişisel kaynaklarına 

olduğu kadar sahip çıkan, 
İhtiyaçlarının gerçek tespitini her türlü yön

lendirmelere rağmen yapabilen, aşın tüketime ve israfa 
karşı duran, 

Tüketirken mutlaka çevreyi korumayı esas alan 
insan olarak tanımlar. 

Bu anlamda bilinçli tüketici yaratmak en temel hedef 
olacak, bunun için her türlü yasal zemin yaratılacak, 
bireysel ve toplumsal ve en genel anlamıyla evrensel 
çıkarlar doğrultusunda bir tüketim ve çevre bilinci oluş
turulması için yaygın eğitim planlanacaktır. Merkezi ve 
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Yerel Tüketim Konseyleri yaygınlaştırılıp işler kılı
nacak, üretim ve tüketim sürecine sağlıklı müdahale 
edilmesi sağlanacak, mal ve hizmetlerin üretimi, 
pazarlama ve tüketim süreçlerinde tüketicilerin 
örgütlülüğünden hareketle ilgili sivil toplum örgüt
lerinin temsiliyetlerinin bulunması esas alınacaktır. 
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m B Û L C M 

SOSYAL POLİTİKALAR 

Eğitim 

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan eğitim poli
tikaları; çağdaş koşullar, toplumsal değişimler ve 
toplumun farklı kesimlerinin talepleri ısrarla ve sürekli 
göz ardı edilerek oluşturulmuştur. Böylece eğitim siste
mi tek tip insan yetiştirmeyi hedefleyen, ezberci ve bil
imsellikten uzak bir hale getirilmiştir. 

Son on yılda da eğitimde hızlı bir özelleştirmeye 
gidilmiştir. Eğitim seviyesi ve kalitesi giderek düşen 
özel okullar yaygınlaşmış, devlet okulları ise anayasaya 
aykırı bir şekilde paralı hale getirilmiştir. Yıllık aidat, 
kayıt ve karne ücreti gibi çeşitli gerekçelerle öğrenciler
den sürekli para alınmakta, yoksul ve emekçi çocuk
larının eğitim hakları ihlal edilmektedir. 

Partimiz, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve 
demokratik, özgür bir toplum için önerdiğimiz proje 
çerçevesinde eğitim sistemini yeniden yapılandırarak, 
21. yüzyılın koşullarına uygun, tüm toplumun gereksin
imlerine yanıt verebilecek, bilimsel, kaliteli ve fırsat 
eşitliğine dayalı olmasını sağlayacaktır. Eğitim hizmet
leri devlet tarafından tüm vatandaşlara ayrımsız olarak 
parasız sunulacaktır. Eğitimdeki özelleştirme uygula
malarına son verilecektir. 

özel okul açmak isteyen girişimciler engellenmeye
cek, bu okullarda okumayı tercih eden vatandaşlar 
aldıkları hizmetin bedelini devlet bütçesinden hiçbir 
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katkı almaksızın kendileri karşılayacaktır. Özel okullar 
devletin sıkı denetiminde olacaktır. 

Eğitim sistemi; şoven, milliyetçi ve cins ayrımcı 
öğelerden arındırılacaktır. Her vatandaşın emik köken 
ve dil farklılıkları temelinde özgürce ve eşit fay
dalanacağı, ezbercilikten uzak, bireyin yaratıcılığını, 
yeteneklerini geliştiren ve yeteneklerine göre yön
lendiren, bilimsel nitelikte olacaktır. 

Müfredat ve ders kitapları militarist, milliyetçi ve 
cins ayrımcı tüm öğelerden arındırılarak, ders kitapları 
öğrencilerin daha fazla ilgisini çekebilecek kalitede ve 
parasız olacaktır. 

Anadil ile eğitim önündeki tüm yasaklar kaldırıla
cak, yoğun talebin olduğu Kürt dili ile eğitim konuyla 
ilgili eğitimcilerin önerileri ışığında ve anadilde 
eğitimin uygulandığı ülkelerin tecrübelerinden de fay
dalanarak bir programa kavuşturulacaktır. İhtiyaç duyu
lan bölge, şehir ve mahallelerde Kürtçe anadili ile 
eğitimin koşulları sağlanacaktır. 

İhtiyaç ve talep kapsamında tüm anadillerin öğretimi 
çağdaş ve insani bir sorumluluk olarak ele alınacak ve 
bu kapsamda değerlendirilecektir. Başta Kürtçe olmak 
üzere Türkiye'de kullanılan tüm anadillerde üniversitel
erde kürsüler açılacaktır. 

Bugün ağırlıkla Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde faaliyet gösteren yatılı bölge okulları 
günümüz koşullarına uygun değildir ve kaldırılacaktır. 

Zorunlu ilköğretim tüm alt yapı eksiklikleri gider-
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ildikten sonra okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere 
12 yıla çıkartılacaktır. 

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılarak, üniversite 
eğitimi yapmak isteyen her vatandaşa üniversite eğitimi 
olanağı sağlanacaktır. Meslek okullarının eğitim 
koşulları güçlendirilerek, diploma kalitesi yükseltilecek 
ve temel eğitimden sonra iki yıllık meslek yüksek 
okullarına dönüştürülecektir. 

YÖK kaldırılarak, üniversitelerin özgür ve katılımcı 
bir yönetime sahip olmaları sağlanacaktır, öğrenci ve 
öğretim elemanlarının temsilcilerinin de içinde yer 
aldığı üniversiteler arası bir koordinasyon oluşturula
caktır, öğretim elemanları ve öğrencilerin örgütlen
meleri önündeki tüm engeller kaldırılacaktır. Üniver
sitelerimiz başta kılık kıyafet yasakları olmak üzere 
yasakçı zihniyetten arındırılarak, özgür düşünceyi 
geliştiren, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilime hizmet 
eden ve üreten demokratik, özerk bir yapıya kavuşturu
lacaktır, öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım ve 
kredi gibi sorunları çözülerek, sosyal faaliyetler ve birey
sel yeteneklerini geliştirebilecekleri bir ortam hızla 
yaratılacaktır. Üniversiteler polisten arındırılacaktır. 

Yabancı dil eğitimi ilköğretimden başlayarak zorun
lu hale getirilecektir. Yurt içi ve dışında master, dokto
ra yapma imkanları kolaylaştırılacak ve teşvik edilecek
tir. Lisans üstü eğitim sınavı kaldırılacaktır. 

Eğitimin her kademesinde rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmeti verilecektir. 

örgün eğitimin yanında yaygın eğitime de önem 
verilecektir. 
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Sakatların her kademede eğitimlerini sağlayacak 
sakatlık türlerine özgü okullar tüm Türkiye'de yaygın
laştırılacaktır. 

Din dersleri zorunlu olmaktan çıkartılarak ilköğre
timden sonra seçmeli ders olarak okutulacaktır. Din der
sleri müfredatı tüm din ve inançların öğretildiği bir 
düzenlemeye kavuşturulacaktır. İmam hatip liseleri 
diğer dinlerin de öğretildiği ve on iki yıllık eğitimden 
sonra iki yıllık meslek yüksek okullarına dönüştürüle
cektir. 

Eğitim emekçileri örgütlenme, bilimsel araştır
malarını yapabilme ve insanca yaşayabilme olanakları
na kavuşturulacaktır. Bu nedenle ekonomik koşullan 
hızla iyileştirilecek tedbirler alınacaktır. 

Eğitim bir ülkenin gelişimindeki en temel unsurdur. 
Bu nedenle eğitim sisteminin sık sık değişmesi veya 
eskide ısrar edilmesi ciddi sakıncaları doğurmaktadır. 
Bu alanda yapılacak tüm değişimler toplumsal ihtiyaç 
ve gelişmiş ülkelerin pratikleri de göz önüne alınarak, 
öğrenci, veli, eğitim çalışanları, bilim insanları ve 
eğitim alanındaki sivil toplum örgütlerinin görüş ve 
önerileri alınarak ortak bir toplumsal mutabakatla 
yapılacaktır. 

Sağlık 

İnsanı, doğa ile bütünlüklü, biyolojik, psikolojik ve 
sosyolojik bir varlık olarak gören özgür Toplum Partisi, 
sağlıklı olmayı bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam 
iyilik hali olarak tanımlar ve bu hali koruyabilmek, 
geliştirebilmek için gerekli koşullara sahip olmayı da 
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sağlıklı olmayı sürdürebilmenin zorunluluğu olarak 
görür. 

Ülkemizde genel sağlık düzeyinin iyileştirilmesi ve 
sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi için köklü 
değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç vardır. Toplam 
sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıladaki 
oranı, gelişmiş ülkelere oranla son derece düşüktür. Son 
bütçede sağlık harcamalarına ayrılan pay ise %2.6Tık 
bir oranla en düşük seviyeye ulaşmıştır. Ülke nüfusunun 
% 23'ü sağlık güvencesi kapsamında değildir. Üstelik 
1980'li yıllarda başlayarak, 1990'larda hızlanan IMF ve 
Dünya Bankası destekli özelleştirme politikaları ile 
toplumun büyük bir kısmı sağlık hizmetlerinden yoksun 
bırakılmıştır. 

Partimiz, sağlık hizmetlerinin, tüm vatandaşlara 
hiçbir ayrım gözetilmeden, ücretsiz, kaliteli, eksiksiz, 
kolay ulaşabilir ve zamanında verilmesini devletin en 
temel görevlerinden biri olarak görecek ve sağlık 
alanında yapılan özelleştirmelerin karşısında duracaktır. 
Bütçede sağlık için ayrılan pay ihtiyaca uygun şekilde 
arttırılacaktır. 

özel sağlık merkezi açmak isteyen girişimciler 
engellenmeyecek, bu merkezlerden hizmet almayı ter
cih eden vatandaşlar aldıkları hizmetin bedelini devlet 
bütçesinden hiçbir katkı almaksızın kendileri karşılaya
caktır, özel sağlık merkezleri devletin sıkı denetiminde 
olacaktır. 

Günümüzde çeşitli nedenlerle yeni hastalıkların 
ortaya çıkması tedavi ile birlikte hastalıktan korun
manın da önemini artmıştır. Bu nedenle koruyucu sağlık 
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ve hekimlik hizmetleri geliştirilecek ve halkın bu konu
da bilinçlendirilmesi için medya başta olmak üzere tüm 
olanaklarla toplum eğitilecektir. Bireysel sağlık hizmeti 
verilmesi kadar bireylerin daha sağlıklı yaşama bilgi
lerinin de arttırılması gerekmektedir. On iki yıllık temel 
eğitimde sağlık dersleri yeniden düzenlenecektir. 

Sağlık ocaklarının her mahallede ve donanımlı 
hizmet vermeleri sağlanacaktır. 

Erken teşhisin hem insan yaşamını kurtarmada hem 
de ülke ekonomisinde ki önemi büyüktür. Bu nedenle 
erken teşhisi kolaylaştıracak sağlık kurumları çoğaltıla
caktır. 

Sakatlıkların önlenmesi, anne ve çocuk ölümlerinin 
en aza indirilebilmesi için ana-çocuk sağlığı merkezleri 
arttırılacaktır. Aile planlaması çalışması özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Karadeniz ve İç 
Anadolu Bölgelerinde yürütülecektir. 

Sınırsız ve denetimsiz sağlık harcamaları denetim 
altına alınarak ayrıcalıklı tüm uygulamalar sona 
erdirilecektir. 

İlaç, sağlık teknolojisi ve teçhizatının üretim, kul
lanım ve pazarlama süreçleri sıkı denetim altına alı
nacak ve ülkenin bu sektörde dışa bağımlı olmaktan 
çıkarılması için üretime dönük yatırımlar yapılacak, 
araştırma geliştirme için yeterli kaynak ayrılacaktır. 

Sağlık alanındaki dışa doğru beyin göçünün önlen
mesi için gerekli bilimsel faaliyet yürütmenin ekonomik 
ve sosyal koşullan yaratılacaktır. 
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Sağlık alanındaki tüm eğitim kurumlarının eğitim 
kalitesi arttırılarak bilimsel araştırmaların çoğalması 
için her türlü tedbir alınacaktır. 

Çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek ve 
sorunları yerinde çözmek amacıyla işyeri sağlık birim
leri yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecektir. 

Sağlık emekçilerin özlük hakları ve ekonomik 
koşulları iyileştirilecek ve örgütlenmeleri önündeki 
engeller kaldırılacaktır. 

Gençlik 

Gençlik, yeniliğe, değişim ve dönüşüme, bilimsel 
düşünce ve gelişmeye en açık olanı ifade etmektedir. 
Gençlik bu özelliklerini çocukluktan yeni çıkıyor 
olmasından, kurulu sistemin kir ve pasına fazla bulaş
mamış olmasından, duygu ve düşüncede temiz 
kalmasından almaktadır. Dolayısıyla gençlik doğası: 
iyi, güzel, adil, eşit, paylaşımcı ve özgür olanı arzu
layan, bu ütopyalarını gerçekleştirmek için mücadele 
eden bir karaktere sahiptir. 

özgürlük, adalet ve eşitlik ülküleri temelinde ütopya 
ve ideallere sahip olan ve yaşamı buna göre şekil
lendirme arayışından vazgeçmeyen gençlik, bütün 
toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerinin en temel 
gücü olmuştur. 

20. yy'ın ortalarında sadece bir coğrafya ve toplum 
içerisinde değil, dünyada ve bütün insanlık içerisinde 
gelişen hızlı yenileşme sürecine gençlik güçlü bir 
katılım sağlamıştır. Ancak yaşlanan dünya sistemi 
gençliğin özgürlük ve eşitliği esas alan ve dünya sis-
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temini bu yönlü değiştirmeyi amaçlayan katılımını, 
geliştirdiği özel politikalar ile sınırlandırmıştır. 
Emperyalist saldırganlık ve hegemonyanın geliştirdiği 
bu politikalardan sonuç almasında gençliğin sistemi 
değiştirecek bilimsel sosyalizm bilincinden ve 
örgütlülükten uzak olması da belirleyici olmuştur. 

21. yy'da yaşlanan dünya sistemi tıkanmış ve halk
ların ilerlemesi önünde engel konumuna gelmiştir. 
Sömürü, baskı ve yozlaşmanın en yoğun yaşandığı 
erkek egemenlikli-sınıtlı toplum yapısını ve ona dayalı 
sistemi aşmak, özgürlük, adalet ve eşitlik temelinde 
halkların geleceğini yaratmak temel bir görev haline 
gelmiştir, özgürlük ve eşitlik değerlerine doğası gereği 
kadınla birlikte en fazla ihtiyacı ve özlemi olan gençlik 
bilimsel sosyalizmin öncülüğünde bu rolünü oynamak
la yüz yüzedir. 

Türkiye'de de var olan köklü çelişkiler ve bunların 
çözümsüz kalması sistemin statükocu yapısı en fazla 
toplumun yarısını oluşturan gençliği etkilemekte ve onu 
mücadele etme zorunluluğu ile karşı karşıya getirmek
tedir. 

Türkiye nüfusunun yarısına yakını gençlerden oluş
maktadır. Ezilenlerin, yoksulların dolayısıyla 
Türkiye'nin en büyük zenginliği ve umudu sahip olduğu 
gençlik potansiyelidir. Fakat mevcut sistem bunu 
tehlike olarak görmüş, içi boşaltılmış, enerjisi 
tüketilmiş, umudu ve hayalleri çalınmış bir gençlik 
yaratmayı amaçlamıştır. 

özellikle 12 Eylül askeri darbesiyle gençlik tam bir 
cendereye alınmış, gençliğin üzerinden adeta bir silindir 
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gibi geçilmiştir. Çok büyük yıkım ve tahribatlar yaratan 
12 Eylül darbesiyle demokrasi ve özgürlük mücade
lesinden yalıtılmış, toplumsal sorunlar karşısında ilgisiz 
kalan, güdülerinin esiri haline gelen, direnme gücünü 
yitirmiş, kültürel olarak dejenere olmuş, bilinci ve 
duyguları çarpıtılmış lümpen bir gençlik tipi oluşturul
muştur. 

Bu durumdan toplumsal yapıda etkilenmiş, 
sindirilen ve düşürülen gençlik eliyle toplum da 
sindirilip, düşürülmeye çalışılmıştır. 

Milyonlarca genç mevcut sistemin asker deposu 
haline getirilmiş, on beş yıllık çalışmalı ortamın da bir 
sonucu olarak bunalımlı, toplumdan koparak şiddet 
aracına dönüşen bir kuşak yaratılmak istenmiştir. 
Binlerce genç çatışmalı ortamda hayatını kaybetmiştir. 

Talan, yolsuzluk, rantiye ve vurgunculuğun hakim 
olduğu, toplum genelinin çıkarlarına hizmet etmeyen, 
yeni üretim ve istihdam alanları açmayan, genç ve yeni 
girişimciliğe kapalı ekonomik yapılanma işsizlik 
oranının her gün yükselmesine neden olmakta, milyon
larca genci ucuz iş gücü ve beyin gücü olarak ülkeyi 
terk etmeye zorlamaktadır. % 20'lerin üzerinde olan 
işsizlik oranının yarısından fazlasını genç nüfus oluştur
maktadır. İşçi. emekçi gençlik ise en ağır koşullarda, 
sosyal güvenlik haklarından yoksun çalışmak 
mecburiyetindedir. Kolay ve ucuz sömürü kaynağı 
olarak görülen çocuk işçiler ise Türkiye'de her türlü 
sektörde yaşam ve sosyal güvenlik haklarından yoksun, 
insan haklarına aykırı ve yaygın bir şekilde çalıştırıl
maktadırlar. 
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Bilimsel ve modern ölçülerden uzak. her geçen gün 
daha da gericileşen, şoven, dogmatik eğitim sistemi ile 
toplumun geleceği zehirlenmektedir. Kalitesiz, 
donanımsız eğitim kurumlarından mezun olan milyon
larca genç ise iş olanaklarından ve güvencesinden yok
sundur. Sürekli artırılan harç uygulamaları ile de adeta 
okullar yoksul, emekçi gençliğe kapatılmak istenmekte
dir. 

Uyuşturucu madde bağımlılığı bugün sokaklara 
taşan ve genel toplum yaşamını tehdit eden düzeye 
gelmiştir. Her şeyin daha fazla kar elde etme üzerine 
kurulduğu oligarşik sistemde, toplumun geleceği olan 
gençlik bu yolla büyük bir tüketim aracına 
dönüştürülmüştür. 

Tüm bunların bir sonucu olarak Türkiye'de gençlik 
toplum yaşamından kopartılmış ve siyasetten uzak
laştırılmıştır. Siyasetin elit bir kesimin işi olarak 
görülmesi, oligarşik sistem tarafından topluma böyle 
dayatılmak istenmesi gençliğin siyasal faaliyetlerden ve 
toplumsal sorunlardan kopmasını getirmiştir. 

Dünyada ve Türkiye'de egemenler gençliğe 
hükmederek, geleceğe hükmetmek istemektedirler. 

Bugün her zamankinden daha fazla gençliğin 
siyasete katılması gerekmektedir. Partimiz gençleşen, 
gençliğin doğası, ütopya ve idealleri ile buluşan 
siyasetin. Türkiye'yi demokratik sosyalizm mücade
lesinde ilerleteceğine inanmaktadır. Bunun için partimiz 
kendisini bir gençlik partisi olarak tanımlamakta 
siyasette sürekli genç kalmayı hedeflemektedir. 
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Demokratik Sosyalizm gençliğini yetiştirmeyi; 
gençliğin Demokratik Cumhuriyetin temel dinamiği 
haline gelmesini sağlamayı temel görev sayan özgür 
Toplum Partisi, gençliğe dönük politikalarını bu ana 
eksende yürütecektir. 

Gençliği ağır ekonomik baskı altında tutan, sosyal ve 
kültürel olarak yozlaştıran politikalara son vererek, 
gençlerin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yaşama 
örgütlü katılımlarını engelleyen her türlü anayasal ve 
yasal uygulamaları kaldıracaktır. 

Partimiz, gençlikte enternasyonal ist, kollektivist ruh 
ve emekçi-üretici özelliklerin geliştirilmesi için doğru
dan üretime katılmasını teşvik edecek, diğer ulus ve 
halkların gençlikleriyle etkinlikler geliştirmeyi esas ala
caktır. Küresel kuşatma, yıkım ve yozlaşmaya karşı 
Dünya Demokratik Gençlik Enternasyonalinin oluştu
rulmasını, böylece gençliğe, uluslararası dayanışma, 
birlik ve mücadele bilinci kazandırmayı amaçlamak
tadır. 

Gençliğin siyasete katılımını engelleyen tüm yasal 
düzenlemelere son verilerek, seçilme yaşı 18'e indirilip, 
gençliğin bulunduğu tüm alanlarda bağımsız örgütlen
mesine, siyasal partilerle ilişkilenmesine ve siyasal par
tilerde çalışmasına imkan sunan düzenlemeler yapıla
caktır. 

özel ve kamusal alanda çalışmak için ileri sürülen 
askerlik yapma şartı kaldırılacaktır. 

Çocuk ve gençlerin öğrenim görme, yeteneklerini 
geliştirme ve diledikleri mesleği seçmelerine dönük 
engeller kaldırılacaktır. 
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Temel insan hakkı olan anadilde eğitim hakkı herkes 
için tam olarak sağlanacaktır. 

Çalışan gençliğin sosyal, kültürel, sportif, eğitim ve 
hizmet içi eğitim yapmaları için çalışma saatleri özel 
olarak düzenlenecektir. Gençliğin boş zamanlarını 
örgütleyebilmesi ve değerlendirebilmesi için sportif, 
kültürel, sanatsal vb. alanlarda yatırımlar yapılarak, bu 
alanlar okullar ve yerel yönetimler aracılığıyla yaygın 
bir şekilde geliştirilecektir. 

YÖK kaldırılarak, üniversiteler özerk, bilimsel ve 
demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Sosyal Güvenlik 

özünde dayanışma gereksiniminin ülke ölçeğinde 
kurumsallaşması olarak tanımlayabileceğimiz sosyal 
güvenlik sistemleri her şeyden önce herkesi ve tüm risk
leri kapsamalıdır. 

Devletin sosyal güvenlik politikaları bu gerçekten 
hareketle cinsiyet, etnik köken, din ve inanç, bedensel 
sakatlık, yaş veya cinsel farklılıklar temelinde hiçbir 
vatandaşına ayrımcılık yapmama esasına dayanacaktır. 
Ancak ülkemizde bu güne kadar süren sosyal güvenlik 
sistemi popülist politikalar, sosyal güvenlik kurum
larının çok çeşitli olmasından kaynaklı dağınıklıklar, 
sıkça değiştirilen emeklilik yaşı vb. nedenlerle içinden 
çıkılmaz bir hale getirilmiştir. Partimizin uygulayacağı 
sosyal güvenlik politikası tüm vatandaşları ve her türlü 
riski kapsayan büyük bir reform ve yeniden yapılanma 
esasına göre düzenlenecektir. 
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Her yurttaşın çalışma hakkı sağlanacaktır. İstihdam 
edilemeyenlere işsizlik sigortası yapılacaktır. Partimiz 
öncelikle çalışanların haklarını gözeten bir sosyal poli
tika yürütecektir. İşçi sendikalarına ülkenin sosyal poli
tikalarını belirlemede önemli bir rol üstlenmelerine 
olanak verilecektir. 

Tüm vatandaşların doğumdan itibaren sosyal güven
lik hakları sağlanacaktır 

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK mümkün olan en 
kısa zamanda tek bir kurumda birleştirilecektir. Bu 
kurumlarda yaşanan yolsuzlukların üzerine hızla gidile
cek ve sonuçlandırılacaktır. 

İş güvencesi konusunda gerekli yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 

İşsizlikle mücadele temel hedef olarak ele alınacak
tır. Çalışma saatlerini kademeli olarak düşürerek yeni 
istihdam alanları yaratılacaktır. İşe almada genç işsi
zlere öncelik tanınacak ve kadınlara yönelik eşitsizlik
leri ortadan kaldıracak tedbirler alınarak kadınların isti
hdamı arttırılacaktır. 

Çıraklık eğitimi yapan okullarda öğrenim gören 
çocukların uygun koşullarda, ücretli ve sigortalı staj 
yapma imkanları sağlanacaktır. 

Sakatların istihdamını arttıracak yasal ve idari ted
birler alınacaktır. 

Yabancı kaçak işçi çalıştırılmasının önüne geçecek 
yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları hayata 
geçirilecektir. 
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İş ve işçi bulma kurumu bugün içinde bulunduğu atıl 
durumdan kurtarılarak etkin ve donanımlı bir işleyişe 
kavuşturulacaktır. 

İş kazalarından korunma amaçlı işçilerin eğitimi ve 
işverenlerin kaza önlemlerini arttırması için gerekli tüm 
önlemler alınacaktır. 

Cinsel tercihleri farklı olan insanların toplumdan 
dışlanmalarını engelliyecek sosyal politikalar geliştiril
erek istihdamda yaşadıkları sıkıntılar giderilecektir. 

Kmeklilik yaşı ülkemizde değişen yaşam süresi orta
laması dikkate alınarak düzenlenecek, değişimlere göre 
tekrar ele alınacaktır. 

Tüm çalışanlara grevli, toplu iş sözleşmeli sendika 
hakkı tanınacaktır. 

özel sigorta şirketleri denetim altında tutulacaktır. 

Sakatlar, Çocuklar, Yaşlılar 

Türkiye'de artan teknoloji ile birlikte insan saglıgın-
daki en temel yoksunluk olan sakatlıklar da çelişkili 
biçimde artmaktadır. Ekonomik sıkıntılar, gelir adalet
sizliği, bölgeler arası farklar, ana ve çocuk sağlıgındaki 
yetersizlikler, erken teşhis ve tedavi olanaklarından 
yoksunluklar nedeniyle ülkemizde sakatlık oranının % 
lOTara ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Sakatlıkların sıklıkla meydana geldiği hamilelik, 
doğum ve doğum sonrası ilk bir yıllık dönemleri kap
sayan sağlık hizmetlerine ağırlık verilecektir. 
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Sakatları toplumdan gizlemek yerine, yasama katma 
konusunda toplumun yaygın bir eğitime kavuşması için 
her türlü araç kullanılacak, ailelerine rehberlik ve reha
bilitasyon imkanları sağlanacaktır. Sakatlıkların özgün
lüklerine göre meslek edinebilecekleri eğitim kurumları 
açılacaktır. İşyerlerinde sakatların çalıştırılması ile ilgili 
yasalar gözden geçirilerek istihdamları arttırılacaktır, 
özel girişim talepleri için teşvik kredileri verilecektir. 

Yerleşim yerlerinde ve toplu ulaşım araçlarında 
sakatlar için yaşamı kolaylaştıracak gerekli düzenlemel
er yapılacaktır. Sakatların özgün örgütlenmeleri teşvik 
edilerek, bu konudaki yasal engeller kaldırılacaktır. 

İnsan yaşamının en önemli evresi olan çocukluk 
dönemini mutlu ve özgür geçirmiş bireylerden oluşan 
toplumlar daha gelişkin, yaratıcı ve barışçıldır. Türkiye 
ise çocuk haklarının en çok ihlal edildiği bir ülke konu
mundadır. Erkek egemen sistemlerin kadın ve emekçil
erden sonra şiddetini en yoğun uyguladığı kesim olan 
çocuklar özel önlemlerle bugün içinde bulundukları 
olumsuz durumdan hızla kurtarılacaktır. 

Çocuk haklan evrensel beyannamesinde yer alan 
hükümler kapsamında çocuk hakları geliştirilecek ve 
hak ihlallerine karşı önlemler alınacaktır. 

Çocuk sağlığı parasız, yaygın ve süreklilik gösteren 
bir sistemle korunacaktır. 

Çocuğa şiddet uygulayanlara verilen cezalar art
tırılacak, şiddet uygulayıcılarının eğitim ve rehabilitasy
onu sağlanacaktır. 

Çocuk işçi çalıştırılmasına son verilecektir. Çıraklık 
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eğitimi ihtiyaca uygun seviyeye getirilecektir. Çocuk
ların eğitiminde cinsiyet ve bölge eşitsizlikleri giderile
cektir. Çocuk parkları ve oyun alanları çoğaltılacaktır. 

Çocukların fuhuşa sürüklenmesi ve bu konuda 
yaygınlaşmış ticareti önleyebilecek her türlü tedbir alı
nacaktır. Çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz ve ens-
est konusunda hukuki, sosyal tüm önlemler alınacaktır. 

Çatışmalı ortamın ve onun yarattığı zorunlu göç ile 
birlikte sayıları oldukça artmış olan, sokakta fuhuş, şid
det, bali bağımlılığı vb. her türlü tehlikeye açık çocuk
ların ailelerine dönebilmeleri, eğitim ve sağlık hizmet
lerinden faydalanabilmeleri sağlanacaktır. Bu konuda 
hizmet veren veya vermek isteyen sivil toplum kuru
luşları desteklenip, teşvik edilecektir. 

Kimsesiz çocukların bakım ve rehabilitasyonuna 
önem verilecektir. Evlat edinmeyi zorlaştıran bürokratik 
vc yasal engeller ortadan kaldırılacaktır. 

Basın-yayın araçlarında çocuklara zararlı alışkanlık
lar kazandıran ve şiddeti teşvik eden programlar 
denetlenerek, konuyla ilgili bilim insanlarının ön görü
leri doğrultusunda yeni programlar hazırlanacaktır. 
Aşırı tüketimi özendiren programlar denetim altına alı
nacaktır. 

Yargılama ve infaz sisteminde çocukların mağ
duriyetine yol açan hükümler kaldırılarak, çocuk 
mahkemeleri yaygınlaştırılacaktır. 

Farklı ulus vc etnik yapılardan çocukları bir araya 
getirecek, kaynaşmalarını sağlayacak, kardeşlik duygu
larını güçlendirecek bütün etkinlikler teşvik edilecektir. 
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Sanayileşmiş ülkelere oranla aile bağlarının hala 
güçlü olduğu ülkemizde yaşlılara bakış ve yaklaşım 
daha olumludur. İnsanın kendini toplum içinde bir 
fazlalık olarak hissetmemesi, fiziksel olmasa da 
düşünsel anlamda üretime katması gerekir. Mevcut 
uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda kurum
ların aile bağlarının yerini tutmada yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Şehirleşme, çekirdek aile, ekonomik 
sıkıntılar ve yaşlıların bakımını ağırlıkla kadınların 
üstlenmesi bizim toplumumuzda da yaşlılara yönelik 
giderek itici davranışların gelişmesine yol açmaktadır. 
Partimiz yaşlılık evresine hümanist bir bakış açısı ile 
yaklaşarak yaşlıların sorunlarını ve bakımını devletin 
sorumluluğunda aile ile işbirliği içinde çözecektir. 

Toplumumuzun yaşlıların deneyimlerinden, bilgi 
birikimlerinden faydalanması ve onları aile bağlarından 
koparmadan aynı zamanda da ailenin koşullarını zorla
madan yaşamlarını sürdürmeleri sağlanacaktır. Yaşlılar 
düzenli bir gelire ve sosyal güvenceye kavuşturulacak
tır. 

Kimsesiz yaşlılara yönelik bakım evlerinin açılması
na önem verilecek, ancak bu kurumların yaşlıların 
bakım ve psikolojilerine zarar verebilecek uygula
malarını engelliyecek ve caydıracak tedbirler de alı
nacaktır. Bu kurumlarda ki cins ayrımcı uygulamalara 
son verilecektir. 

Kültür ve Sanat 

İnsan, zekasının ürünü olan kültürle iç içe gelişen bir 
varlıktır. Topluluktan topluluğa, halktan halka yayılan 
kültür değerleri, ulaştığı tüm zeminlerde farklı biçim-
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Icrde yeniden şekillenerek insanlığın ortak birikimi 
olarak yasam bulmuştur. 

Binlerce yıllık erkek egemenlikti sistemler, kadının 
neolitik dönemde yarattığı tüm kültür değerlerini, 
erkeğe mal ederek etkisizleştirilmeye çalışmış ve büyük 
tahribatlar yaratmıştır. Ancak tüm bu politikalara rağ
men kadın hala en güçlü kültür taşıyıcısı konumundadır. 
Bu anlamda da cinsler arası eşitliğin sağlanması 
toplumların kültürel gelişimlerine çok önemli bir ivme 
kazandıracaktır. 

özellikle uygarlığın ve kültürlerin ilk geliştiği 
topraklar olan Mezopotamya ve Anadolu'da yer alan 
ülkemiz bir kültürler mozaiğidir. Ancak bu farklılıklar 
egemenlerce zenginlik olarak ele alınmamıştır. Tek tip 
insan, tek kültür oluşturmak amacıyla coğrafyamız 
içinde uygulanan asimilasyon ve inkar politikaları 
kültürlerin gelişimini engellemiştir. Partimizin kültür 
politikası. Mezopotamya ve Anadolu topraklarında 
yaşayan tüm kültürlerin yaşatılması ve geliştirilmesi 
ekseninde evrensel kültür değerlerine de açık olacaktır. 
İler türlü farklılığı zenginlik olarak gören, çevreye ve 
ekolojiye sahip çıkan, cinsler arası eşitsizlikleri yok 
eden. çocuk ve yaşlılara sevgi ile yaklaşan, ortak bir 
barış kültürü yaratmak partimizin temel hedefi olacak
tır. 

Özgür Toplum Partisi; tarihe, doğaya ve kültürlere 
sa>gılı bir yaklaşımı hakim kılacak, bu amaçla tarihte 
ve günümüzde yaşayan farklı kültürlerin özgürlüğü ve 
kardeşliğine dair bilinç oluşmasına hizmet edecek. 
Türk, Kürt, Çerkez, Ermeni. Rum. Süryani, Arap, Laz 
ve diğer tüm ulus ve etnik yapılara ve İslamiyet, 
Hıristiyanlık. Yahudilik, Yezidilik ve diğer tüm 
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inançlara, daha bir çok tarihi uygarlığa ait eserlerin 
sergileneceği ve sürekli yeni buluşlarla zenginleştirile-
cek İnsanlığa, Tarihe ve Kültürlere Saygı Müzesi 
kurulacak ve bu gibi çalışmalarla ülkede demokratik bir 
kültür oluşumuna katkı yapma hedeflenecektir. 

En küçük yerleşim birimlerine kadar kütüp
hanelerin açılması ve her yaştan insanın faydalanması 
sağlanacak, kadın kütüphaneleri açılacaktır. 

Türkiye'nin tarihi zenginlikleri korunacak, bu konu
da yolsuzluklar ve yurt dışına eserlerin kaçırılmasına 
yönelik yasalar da caydırıcı önlemler arttırılacaktır. 
Antik kent ve kalıntıların yok edilmesine yönelik baraj 
vb. projeler derhal durdurulacaktır. Arkeoloji alanında 
çalışan bilim insanlarının araştırmalarını geliştirebile
cek imkanlar hazırlanacaktır. Mardin'in uluslar arası sit 
alanı haline getirilmesi için çaba harcanacaktır. 

Türkiye'de yaşayan tüm kültürlerin kendilerini 
özgürce ifade edebilecekleri eşit koşullar sağlanarak bu 
konudaki tüm yasal engeller ortadan kaldırılacaktır. 
Kültürlerin yaşatılması için ülkemizde kullanılan tüm 
dillerle yazım çalışmaları desteklenerek teşvik edilecek
tir. Müze, kütüphane ve diğer tarihi eserlerin 
gezilmesinde önemli bir engel olan yüksek ücret uygu
lamaları ve tüm engelleyici nedenler ortadan kaldırıla
caktır. 

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatların 
gelişmesi için teşvik edici önlemler alınacaktır. 

Sanat, insanın en temel ifade biçimlerinden biridir. 
İlk çağlardan beri doğa ve toplumsal yaşam içerisinde 
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insanca bir varoluş tarzı olarak gerçekleşen sanat, ancak 
özgür bireylerin yaratıcılıgıyla gelişebilir. Bu anlamda 
sanat özgür olmalıdır. Bugün Türkiye'de bir çok sanat 
dalı tamamen devletin denetim indedir. Diğer bir çok 
sanat dalı da yine devletin baskısı ve müdahalesi altın
dadır. 

Sanatın evrenselliği göz önünde bulundurularak tüm 
sanat dallarının kendisini geliştirebileceği ve 
sanatçıların yaratıcılıklarının teşvik edileceği özgür bir 
ortam sağlamak partimizin temel politikası olacaktır. 

Yazım, müzik gibi sanat dallarındaki korsan 
yayıncılıkla etkili bir mücadele sürdürülecektir. Telif 
hakları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılarak uygulan
abilir olması sağlanacaktır. 

Yerel yönetimlerin sanat etkinliklerindeki yetki ve 
imkanları geliştirilecektir. Sanatsal faaliyetlerin 
yürütülmesini sağlayacak merkezler oluşturulacaktır. 
Yerel yönetimler bünyesinde var olan konservatuarların 
sayısı arttırılarak geçerli diploma alma imkanlarına 
kavuşturulacaktır. 

Sanat liselerinin sayıları ve eğitim kaliteleri yük
seltilerek meslek yüksek okullarına dönüştürülecektir. 
İlköğretimden başlayarak sanatsal faaliyetler müfredat 
programları ile desteklenecektir. 

Sanat emekçilerinin özlük hakları, eşit ve sanatçı 
onuruna yakışır bir seviyeye getirilerek, örgütlenmeleri 
önündeki engeller kaldırılacaktır. 

Sanatsal faaliyetlerin yurt içi ve dışında tanıtımını 
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kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır. Opera, bale, klasik 
müzik gibi sanat dallarına halkın ulaşması kolay
laştırılacaktır. Tüm sanat dalları üzerindeki sınırlama ve 
yasaklamalar kaldırılacaktır. 

Vatandaşların sanat etkinliklerini kolay ve ucuz 
izlemeleri sağlanacaktır. Çocuk tiyatroları, kukla ve 
mim sanatı özendirilerek gelişmesi sağlanacaktır. 

Kentleşme ve Konut 

Türkiye 1950'li yıllardan itibaren köyden kente 
yoğun göçleri yaşamıştır. Göç olgusu, tarımda 
makineleşmenin artması, tarım topraklarının miras 
yoluyla parçalanması, siyasi erkin teşviki ve çatışmalı 
ortamın yarattığı nedenlere bağlıdır. 

Plansız oluşturulmuş ve sanayi kapasitesi bu yoğun 
göçü karşılamaya hazır olmayan kentler günümüzde 
büyük sorunlar yaşamaktadır. Her türlü alt yapı 
olanaklarından yoksun ve her şehirde ayrı iki sınıfın 
yaşadığı bölgeler oluşmuştur. Son ekonomik krizle bir
likte kentlerin merkezinde kalan varlıklı kesimlerinin 
etrafında oluşan varoşlarda yoksul halkımız yaşam 
mücadelesi vermektedir. Bir yandan geniş bir nüfus 
tarımsal üretimden çekilirken diğer taraftan kent yaşamı 
her türlü mutsuzluğa açık hale getirilmiştir. 

Yerel yönetimlerin siyasi rant elde etme istekleri ve 
evrensel normlardan uzak kentleşme politikaları, kent 
yaşamını gürültülü, yoğun trafik karmaşası içinde kirli 
ve çok yorucu bir hale getirmiştir. 

özgür Toplum Partisi, kentlerin insan psikolojisini 
olumsuz etkileyen, yaşamı zorlaştıran tüm sorunlardan 
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arındırmayı hedeflemektedir. Yaşlıların, sakatların, 
çocukların, çalışanların, turistlerin istedikleri her şeye 
kolay ulaşabilecekleri, sosyal sınıf farklılıklarının tama
men ortadan kalktığı, insanların kendilerini mutlu his
settikleri ve sahiplenebildikleri kentleri yaratmak 
mümkündür. 

Yerel yönetim ve ilgili yasalar sivil toplum örgüt
lerinin, meslek odalarının ve ilgili kurumların görüşleri 
alınarak yeniden düzenlenecektir. 

Yoksullukla mücadele temel hedef olacak, kentlerde 
ekonomik eşitsizliğe yönelik dengesizlikler hızla yok 
edilecektir. 

Kentlerdeki ulaşım sorunu metro, tramvay, tren gibi 
toplu taşıma araçlarının devreye gireceği alt yapıya 
kavuşturulacaktır. Gürültü kirliliğinin önüne geçecek 
tedbirler alınacaktır. 

Tüm kentlerin yeşil alanlara kavuşması sağlanacak
tır. Park. bahçe, yürüyüş ve spor alanları çoğaltılacaktır. 

Kültür hizmetlerinin yapılmasını sağlayacak tesis
lerin kurulmasına önem verilecektir. 

Kanalizasyon, elektrik, su, doğal gaz gibi alt yapı 
sorunlarının çözümü için gereken bütçe ayrılacaktır. 

Kaçak konut yapımı ve gecekondulaşmanın önüne 
geçecek her türlü tedbir alınacaktır. Sağlıklı bir konut 
politikası ile imarlı konutların yapımı sağlanacaktır. 

Kentleşmeyle ilgili alınacak her kararda ekolojik 
denge gözetilecektir. 
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Kentlerdeki farklı kültürlerin zenginlik olduğundan 
hareketle tüm kültürlerin kendilerini özgürce ifade 
etmeleri ve kültürlerin birbirlerini tanımaları 
sağlanacaktır. 

Göç 

Türkiye'de elli yıllı aşkın bir süreden bu yana özel
likle bölgeler arası gelir eşitsizliklerinden ve buna day
alı ekonomik nedenlerden dolayı kitlesel göç hareketleri 
yaşanmıştır. Dogu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 
başta olmak üzere Karadeniz ve İç Anadolu 
Bölgelerinden İstanbul. Ankara, Adana, Mersin ve 
İzmir gibi büyük metropollere daha iyi iş imkanları 
bulma umuduyla yoğun göçler gerçekleşmiştir. Ayrıca 
Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın bir 
çok ülkesine ucuz iş gücü olarak gerçekleşen göçlere, 
son yıllarda artan bir sayıda "beyin göçü" olarak da 
adlandırılan; çeşitli mesleklerde eğitim görmüş insan
ların yurt dışına gitmeleri eklenmiştir. 

Ülkemize ekonomik, sosyolojik, kültürel ve psikolo
jik olarak oldukça ciddi ve tamir edilemez sorunlar 
getiren göç hareketleri. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da yaşanan çatışmalı ortamdan dolayı giderek 
artmıştır. Başta Adana, Mersin, İstanbul, İzmir. Antalya 
gibi batı illeri olmak üzere Diyarbakır. Van ve Şanlıurfa 
gibi birçok dogu iline dört milyona yakın insan güven
lik gerekçesi ile zorla göç ettirilmiştir. Ülkeyi yöneten o 
günkü hükümetlerin ve siyasi erkin oluşturduğu konsept 
içinde siyasi bir kararla, bölge halkı yaşadıkları toprak
lardan tüm dünyanın gözleri önünde ve her türlü insani 
hakları ihlal edilerek uzaklaştırılmıştır. 
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Köy boşaltmalarında büyük bir hukuksuzluk yaşan
mış, evler ve ormanlık alanlar yakılıp yıkılmıştır. Bu 
konuda sivil toplum örgütlerinin hazırladığı çok sayıda 
raporlar ile parlamentonun hazırladığı rapor da dikkate 
alınmamıştır. Bu gün hala göç olgusu ve yarattığı sorun
lar giderilmemiş ve köye dönüş sağlanamamıştır. 

özgür Toplum Partisi; köye dönüşü, kapsamlı bir 
projeyle gönüllük temelinde ve mağdurların tüm zarar
larını telafi ederek sağlayacaktır. Küçük yerleşim birim
lerinin, ortak tespit edilecek modern yerleşim merkez
lerine, alt yapısı oluşturularak, gerekli kredi ve destek 
sağlanarak taşınmaları sağlanacaktır. Köylerine dönmek 
istemeyenlerin başta nüfus kayıtlarının düzenlenmesi 
olmak üzere barınma, istihdam, sağlık ve eğitim sorun
ları çözülecektir. 

Köye dönüşle birlikte gerekli kredi ve teşvikler 
sağlanarak, bölgedeki temel gelir kaynağı olan hay
vancılık ve tarımı geliştirecek imkanlar yaratılacaktır. 
Yakılan ve yok edilen ormanlık alanların yarattığı 
ekolojik tahribatı giderecek geniş bir ağaçlandırma 
seferberliği başlatılacaktır. 

Köy koruculuğu derhal sona erdirilerek, suça ka
rışmış korucular hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. 

Eğitilmiş insanların yurt dışına göçlerini engellemek 
ve geri döndürmek, zorunlu göçün yarattığı sorunları 
tespit ve çözüm üretmek amacıyla Başbakanlığa bağlı 
"Göç Müsteşarlığı" kurulacaktır. Göçe muhatap olan 
tüm illerde de irtibat birimlerinin kurulması sağlanacak
tır. 
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Doğal Afetler 

Toplumun normal yaşam düzenini bozan ve büyük 
fiziksel, ekonomik kayıplara yol açan doğal afetler 
karşısında insanlar, tarihin ilk çağlarından beri sürekli 
mücadele etmiş ama çoğu zamanda güçsüz kalmıştır. 
Günümüzde insan zekası ve gelişen teknoloji ile birçok 
doğal afet önlenemese de insanlar için en zararsız hale 
getirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye su baskınları, toprak kaymaları, erozyon ve 
çığ felaketlerini sık sık yaşamaktadır. Ancak Türkiye 
açısından doğal afetler içinde en büyük risk depremdir. 
Yerleşim birimlerinin tamamına yakın bir kısmı I. ve II. 
derece deprem bölgesinde yer almaktadır ve bu böl
gelerin nüfus artış hızları ülke ortalamasının 
üzerindedir. 

Planlamadan ve her türlü denetimden uzak oluşturu
lan sanayi bölgeleri ve bunların etrafındaki yerleşim 
alanları ile birlikte hızlı nüfus artışları yaşanmıştır. 
Çatışmalı ortamın yarattığı zorunlu göç dalgası da 
kentlerdeki nüfus artışını hızlandırıken çarpık 
kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde sık
lıkla yaşanan depremler, su baskınları vb. doğal 
olmanın ötesine geçmekte ve bugüne kadar izlenen 
çağdışı politikalar nedeniyle çok büyük yıkımlara ve en 
önemlisi de binlerce insanımızın ölümüne yol açmak
tadır. 

Partimiz doğal afetlerden toplumun en az zarar göre
ceği ve fiziksel kayıplardan kurtaracak yasal, idari ve 
teknik tedbirleri en hızlı şekilde alacaktır. Doğal afetler 
ile ilgili çalışma yapacak kurumların sevk ve idaresi tek 
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bir merkezde toplanacaktır. Ülke çapında hazırlanacak 
bölge planı ile uygun yapılaşma alanları tespit edileck-
tir. Riskli alanlarda yer alan yapıların sağlamlaştırılması 
çalışmasına öncelik verilerek, konuyla ilgili meslek 
odalarının görüş ve önerileri dikkate alınarak birlikte 
çalışılması hedeflenecektir. 

Ülkemiz topraklarının % 87'si orta ve yüksek şid
detli erozyonların etkisi altındadır. Erozyanla mücadele 
partimizin öncelikli hedefi olacak, konuyla ilgili her 
türlü tedbir alınacaktır. 

Afet risklerinin belirlenmesini ve zararların en aza 
indirilmesini sağlayacak bilimsel araştırmalar geliştir
ilecek, halkın bu konularda doğru bilgilenmesine yöne
lik yaygın eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

Spor 

Sağlıklı düşünme ve yaşam kalitesinin yük
selmesinin ön koşullarından biride sağlıklı bedenlere 
sahip olmaktır. Beden sağlığının korunması ve gelişme
sine en büyük katkıyı sunan spor, aynı zamanda toplum
sal barışı da sağlayacak bir olgudur. İnsanları zararlı 
alışkanlık ve bağımlılıklardan kurtardığı gibi toplumları 
da olumsuzluklardan arındırabilir. 

Ancak günümüzde spor, büyük rantın sağlandığı, 
şovenizmin ve fanatizmin geliştirildiği bir araç haline 
getirilmiştir. Türkiye'de de erkek egemen anlayışın bir 
aracı olarak spor özellikle de futbol yıllarca milliyetçi 
amaçlara hizmet etmiş, kirli siyasetçilerin, mafya lider
lerinin kendilerini toplum önünde aklama ve rant elde 
etmelerini sağlamıştır. 
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özgür Toplum Partisi; sporu bugün içinde bulun
duğu durumdan çıkarıp tüm toplumun evrensel değerler 
çerçevesinde katılabileceği ve toplumsal barışa hizmet 
edebileceği bir hale getirecektir. 

Devletin tüm spor faaliyetlerini kontrol yetkisi sınır
landırılacak, yerel yönetimler bu konuda yetkilendirile
cektir. Amatör spor alanları desteklenecektir. Başta fut
bol olmak üzere sporla yaratılan toplumsal şiddete son 
verilecektir. Spor dallarının tümüne imkanlar eşit 
sunulacaktır. 

İlköğretimden başlayarak okullarda spor dersleri 
öğrencilerin yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesini 
sağlayacak ve öğrencilere sporu sevdirecek bir ders 
haline getirilecektir. Tüm okullarda spor tesislerinin 
kurulması sağlanacaktır. 

Her yaşta vatandaşın spor yapma imkanlarını sağla
mak üzere şehir ve kasabalarda gerekli alt yapı oluştu
rulacaktır. 

Sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini, 
toplumsal dayanışma ve barış kültürünü oluşturmaya 
katkılarını bilince çıkarmış ve spor yapan bir toplum 
hedeflenecektir. 

Spor yapma ve izleme konusunda olumlu ayrım
cılığa gidilerek kadınlar desteklenecektir. 

İnsan sağlığını tehdit eden ve barışçıl duyguları taşı
mayan boks ve benzeri spor dalları özendirilmeyeeektir. 

Sporu meta haline getirmekten kurtararak bu alanda 
sağlanan haksız kazanç engellenecektir. 
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Kitle İletişim Araçları 

Günümüzde kitle iletişim araçları, en genel anlamıy
la egemenlerin baskı ve sömürü politikalarının meşru-
laştırıİmasında, egemen kültürün içselleştirilmesinde, 
bir bütün olarak toplumun dezenforme edilmesinde 
önemli rol oynamakta ve en etkili hızlı ve yaygın kul
lanılan yönetme aracı olma konumundadır. 

özgür Toplum Partisi; yerel, ulusal ve uluslar arası 
işitsel, görsel ve elektronik temelde yayın yapan kitle 
iletişim araçlarının tekelleşmesini ve toplumu dezen
forme etmesini engellenecektir. Ana dilde yayın hakkı 
konusunda tüm engeller kaldırılacak, medya toplumun 
doğru bilgilendirilmesi, demokratik kültürün yerleşme
si ve yaygın eğitim aracı olarak işlev görmesi vb. 
amaçlarla işlevli kılınacaktır. 

Medya sektöründe çalışan emekçilerin özlük ve 
sosyal hakları geliştirilecek, özgürce faaliyet yürüt
meleri yasal güvence altına alınacaktır. 
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ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ 
TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Partinin Adı: 

Madde 1- Partinin adı ÖZGÜR T O P L U M 
PARTİSİ'dir. Merkezi Ankara'da dır. Kısaltılmış adı 
ÖZGÜR PARTİ'dir, simgesi kırmızı zemin üzerine 
sarı güneş ve a tındaki mor bir çizgi ile kısaltılmış adı 
olan "Özgür Parti" yazısından oluşur. 

Partinin Tanımı: 

Madde 2- özgür Toplum Partisi; demokratik uygar
lık çağı değerleri olan özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, 
çoğulcu, katılımcı, çok kültürlü toplumu zenginlik 
olarak gören ve yenileşmeyi savunan; her türlü ayırım
cılığı reddeden, insanlığın özgürleşmesini cinsler arası 
eşitlikte gören, emeği yüce bir değer olarak kabul 
eden. bu temelde özgür, demokratik-ekolojik toplumu 
hedefleyen demokratik sosyalist bir partidir. 

Partinin Amacı: 

Madde 3-21. Yüzyılda, bürokratik, merkezi devlet 
yapılanmaları, monarşik ve oligarşik rejimler aşılma 
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gerçeği ile yüz yüze gelmiş, siyasal sınırlar giderek 
anlamsızlaşmaya başlamış, bilgiye ulaşma imkanı 
halkların tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen düz
eye ulaşmış, toplumun demokratikleşmesinin, sivil 
toplumun güçlenmesinin ve enternasyonal dayanış
manın olanakları artmıştır. 

Aynı zamanda birey ve toplum, tarihin hiçbir döne
minde günümüzdeki boyutuyla bir yabancılaşma, öz 
gücüne inançsızlık, tarih bilincinden yoksunluk, ahlaki 
seviyede çürüme, cinsler arası eşitsizlik, doğa ile 
karşıtlık ve kendi varlığı hakkında bilinçsizlik yaşa
mamıştır. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen bu durum 
çağımızın temel paradoksudur. 

Türkiye'de de devletin dar, tutucu, merkeziyetçi, 
tekçi ve farklılıklara kapalı antidemokratik yapısı; ken
dini halkın üzerinde gören anlayışı, yasakçı ve baskıcı 
tutumu, eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine aykırı uygu
lamaları ile bir yandan toplumsal, siyasal ve kültürel 
yaşamda; diğer yandan emekçi ve ezilen kesimlerin 
hayatında acil çözüm bekleyen büyük sorunlar yarat
mış, 21. yüzyıla genel demokratikleşme sorunları 
yanında çözüm bekleyen ve gittikçe ağırlaşmakta olan 
"Kürt Sorunu" ile girilmiştir. 

Bu olgular karşısında Özgür Toplum Partisi; 

a) Çağımızın temel çelişkilerinin, demokratik 
sosyalizmin esas alınması, toplumun en geniş ve derin
likli demokratik bilinç, örgütlenme ve yaşam tarzına 
kavuşmasıyla aşılacağına inanır. Demokratik sosyal
izm anlayışımız, bilimselliği esas alacak ve her türlü 
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kaba materyalist, dogmatik ve kaderci anlayışların 
karşısında olacaktır. 

b) Türkiye Cumhuriyetinin Türkler. Kürtler ve diğer 
etnik aidiyetler taralından kurulduğunu ve kardeşliğin 
temelinin tarihin derinliklerinde yattığını beyan eder: 
halkların geleceğini ve Kürt sorununun çözümünü 
ortak vatanda özgür birliktelikte ve Demokratik 
Cumhuriyette görür. 

c) Demokratik bir mücadeleyle evrensel hukuk 
kurallarına uygun yeni bir anayasa çerçevesinde, 
barışçıl, özgürlükçü, eşitlikçi, değişimci, çoğulcu ve 
katılımcı bir demokrasiyi, meşruluğun ışığında örgütlü 
sivil toplumu, demokratik siyaseti, herkesin kendi 
kimlik özelliklerini geliştirebileceği toplumsal bir 
yapıyı, anayasal vatandaşlığı ve anadilde eğitim ve 
öğretimi savunur. 

d) Devleti halkın üzerinde ve kutsal gören anlayışın 
terk edilmesini sağlayarak, devleti halkın hizmetine 
sokacak düzenlemeler yapar. Yasak ve tabuları temel 
alan anlayışların terk edilmesi: bireysel, kollektif. 
siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel temel hak ve 
özgürlüklerin etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak 
siyasal ve toplumsal bir yapılanmanın oluşturulması: 
basın, düşün, kültür-sanat ve diğer alanlarda özgür
lükçü ve demokratik anlayışın yerleşmesi için 
mücadele eder. 

e) Cins ayrımcılığı ve kadına yönelik her türlü şid
deti reddeder, toplumun özgürleşmesinin kadının 
özgürleşmesine bağlı olduğundan hareketle, yaşamın 
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tüm alanlarında cinsler arası eşitliğin yaratılabilmesi 
için ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tedbirlerin 
alınmasını sağlar. 

f) Gençliği özgür ve demokratik geleceği yarat
manın temel dinamiği olarak görür; gençliğin sosyal, 
siyasal, kültürel ve ekonomik yaşamda kendini ve 
toplumu geliştirmesinin önündeki, başta yasal olmak 
üzere her türlü engelin kaldırılması ve siyasetin 
gençleştirilmesi için mücadele eder. 

g) Ulusal ve küresel ekonominin dengeli uyumu 
temelinde kamu ve özel mülkiyetin birlikte ele 
alındığı, rantçılığa karşı üretken sermayeye yer veren, 
sosyal adaleti her alanda gerçekleştiren, yoksulluğa ve 
açlığa karşı adil paylaşımı ve üreticiliği ön gören bir 
felsefeyle hareket eder. 

h) İnsanlığın geleceğinin doğa ve çevre ile uyumlu 
demokratik bir toplumdan geçtiğini savunur; doğa 
üzerinde sistemli bir şekilde sürdürülen tahribatı sona 
erdirecek ekolojik-demokratik bir toplumun yaratıl
ması için mücadele eder. 

ı) Her türlü inancın kendisini özgürce ifade edebile
ceği, devletin tüm inançlara eşit mesafede duracağı, 
bilimsel düşünceyi esas alan, özgürlükçü, demokratik 
bir laiklik anlayışının esas alınması için mücadele 
eder. 

i) Türkiye'nin katı merkeziyetçi ve tekçi yapılan
masına karşı yerinden yönetimi ve yerel demokrasinin 
geliştirilmesini savunur. 

-126-



Partinin İşleyiş İlkeleri 

Madde 4-

a) Parti, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, gücünü 
halktan ve toplumsal meşruiyetten alan. kitlelerin 
değişim yenilenme ve mücadele örgütü olarak, çalış
malarını toplumun yaşam alanlarını esas alarak 
sürdürür. Siyasal görevler toplumun yararına hizmet 
alanlarıdır. Bireysel amaçlar için kullanılamaz. 

b) Partinin tüm görevleri; demokrasi ilkeleri, hukuk 
ve tüzük ölçüleri çerçevesinde herkese açıktır. Üye. 
parti organlarında verimli biçimde yer almanın kişisel 
yetenek, kültür birikimi ve bilginin sürekli geliştir
ilmesinden geçtiğini bilerek kendini eğitir ve bu 
yeteneklere sahip üyelerin sorumluluk yerlerine 
seçilmeleri için çaba harcar. 

Partinin sorumluluk yerlerinde görev alma ve 
sürdürme, partinin düşünce ve politik çizgisini kavra
ma, temsil etme, parti içi eğitim programlarına katıl
ma, takip etme ve bu programları başarıyla vermeye 
bağlıdır. 

Partinin organ ve kurullarında sorumluluk 
düzeyinde yer alanların partiyi ve örgütünü büyütme, 
seçimlerde başarılı olma gibi objektif ölçüler dikkate 
alındığında belli bir başarı düzeyini yakalayamamış 
olduklarının anlaşılması ve bunun ortak bir kanı olarak 
gelişmesi halinde, uygar ve demokratik bir partinin 
üyesi olma gereği görevlerini yeni adaylara bırak
maları esastır. 
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c) Demokrasi inancı parti içi demokrasiye inançla 
ölçülür. Bu bakımdan halkın ve partililerin siyasete 
sürekli ve etkin katılımını sağlamak üzere, iç işleyiş ve 
yaşamda çoğulculuğu ve her üyenin aday olabilmesini 
güvence altına alan . üyelerin iradesinin açığa çık
masını sağlayan ve karar sahibi kılan bir seçim sistemi 
uygulanır. Seçim sisteminin demokrasinin özüne 
uygun olması vazgeçilmez bir ilkedir. 

Parti üyeleri tam bir tartışma ve eleştiri hakkına 
sahip olup; görüş, düşünce ve önerilerini parti içinde 
meşru zeminlerde savunabilir. 

Seçenler seçtiklerini her zaman denetleme ve geri 
çağırma hakkına sahiptirler. Bu hakkın çerçevesi ve 
kullanılmasının ölçüleri çıkarılacak yönetmelikte gös
terilir. 

d) Parti çalışmalarında kollektif yönetim ve kişisel 
sorumluluk esastır. Genel Başkan ve aynı yerde i l , ilçe 
ve belde başkanları üç dönemden fazla başkanlık göre
vi ifa edemezler. Aynı görevde yer alabilmek aradan 
bir olağan kongre döneminin geçmesine bağlıdır. 

e) Partinin organ ve kurullarında yer alma dahil 
olmak üzere kadınlara, parti yaşamının her alan ve 
düzeyinde olumlu ayırımcılık uygulanır. Partinin her 
türlü organ seçimi ile genel ve yerel seçimlerin aday 
belirlemelerinde, kadınların aday olması halinde en az 
% 35 oranında temsil edilmesi sağlanır. Olumlu 
ayırımcılık herhangi bir organ ya da kişinin inisiyat
ifine bırakılamaz. 
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Partinin her tür organ seçiminde eşit oy alan adaylar
dan biri kadın ise. kadın aday seçilmiş sayılır. 

0 Partide kararlar ikna temelinde konsensüs ara
narak alınır. Konsensüs sağlanamadığı hallerde karar
lar oy çokluğu ile alınır. Ancak her durumda eylem 
birliği esastır. Kararın alınmasına katılmayanlar alınan 
karara uymak zorunda olup. başka eylem örgütleye
ni ez. 

g) Partide, karar ve yönetim organlarının dahil 
olmak üzere tüm çalışmalar ve tartışmalar tam bir 
açıklık içerisinde yürütülür. Tüm parti üye ve örgüt
lerinin parti çalışmaları ile ilgili olarak zamanında, 
sürekli ve yeterli bir biçimde bilgilendirilme, bilgiye 
engelsiz ulaşabilme ve denetleyebilme hakkı vardır. 
Üyelerin ilgili organdan talep edeceği bilgiye makul 
sürede cevap verilmelidir. Süresinde cevap alınma
ması halinde bir üst organa müracaat edilebilir. 

h) Siyasetin tüm ülkede gençleştirilmesinin, partide 
siyasetin gençleştirilmesinden geçtiğinden hareketle, 
karar ve yönetim organlarında gençliğin aktif ve yoğun 
olarak yer almasını sağlamak partide gözetilen temel 
bir ilkedir. Tüm karar ve yönetim organları, yönetici 
ve üyeler bu ilkenin yaşam bulması için çaba sarf eder. 

ı) Üyeler, parti içi ve toplumsal yaşamda devrimci, 
demokrat ve sosyalist birey olma ölçüleri ile hareket 
eder: bu ölçülerin gelişmesi ve yaygınlaşması için 
sürekli bir çaba içinde olurlar. 

j) Genel merkez parti içi yayın çıkarabilir. İl ve ilçe 
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örgüt ler i de genel merkezin o n a y ı y l a y a y ı n çıkarabi l i r . 
Ü y e l e r i n görüş, öner i , tartışma ve değerlendirmeler ine 
de bu yay ın la rda yer veri l ir . Y a y ı n l a r a abone olma. 
i l e r i c i , devr imc i ve demokrat ik sosyal ist part i l i 
o lmanın gereği ve ölçüsüdür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ÜYELİK 

Üyelik Şartları 

Madde 5- Parti tüzük ve programında düzenlenen 
ilkelerin gereğini ve bu doğrultuda partinin her 
kademesinde üzerine düşen görevi yerine getirerek 
özgür ve demokratik sosyalist bir toplum için meşru ve 
hukuki yollarla mücadeleyi, üyelik ödentisini ödemeyi 
ve parti içi eğitim programlarına katılmayı kabul eden 
ve yasalar gereği siyasi partilere girmelerine engeli 
bulunmayan her yurttaş partiye üye olabilir. 

Kadının cinsler arası eşitlik ilkesi ve medeni hukuk
tan kaynaklanan haklarını sınırlayan ve olumsuz etk
ileyen, çok eşli evlilik içinde olanlar partiye üye ola
mazlar. 

Aday Üyelik Başvurusu ve Karara Bağlanması 

Madde 6- Partiye üyelik için başvuru, isteklinin 
sürekli oturduğu, okuduğu ya da sürekli işyerinin 
bulunduğu yerin ilçe başkanlığına kimlik belgesine 
göre üç nüsha olarak doldurulacak başvuru formu ile 
yapılır. Başvurucuya referans olmak üzere iki partili 
üye başvuru formunu imzalar. Başvuruya nüfus cüz
danı fotokopisi ve beş fotoğraf eklenir. Başvurana bir 
alındı belgesi \erilir. 
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Başvuranın oturduğu yerde ilçe örgütü kurul-
mamışsa, üyelik başvurusu il örgütüne; il örgütü de 
kurulmamışsa genel merkeze yapılır. 

Yurt dışından yapılacak başvurular, isteklilerin 
Türkiye'de en son oturdukları yerin ilçe başkanlığına, 
bulundukları ya da bulundukları yere en yakın yurtdışı 
temsilciliğine veya doğrudan genel merkeze yapıla
bilir. Başvuruya yurt dışındaki sürekli adres ile 
Türkiye'de iken sürekli oturdukları ilçedeki açık adres 
ve nüfus cüzdanının fotokopisini eklerler. 

Genel merkez, gerek yurt dışı temsilciliği kanalıyla, 
gerekse, doğrudan kendine yapılan başvurulara ilişkin 
belgeleri ilgili ilçe başkanlığına gönderir. 

Üyelik başvuruları ilçe yönetim kurulunca ince
lenerek 15 gün içinde karara bağlanır. Bu süre içinde 
başvuru hakkında bir karar alınmaması halinde başvu
ru kabul edilmiş sayılır. Başvurunun kabul edilmesi ya 
da süresinde karar verilmemesi nedeniyle kabul 
edilmiş sayılması halinde aday üye defterine kaydı 
yapılır. 

Başvurunun reddi halinde karar 15 gün içinde 
ilgiliye tebliğ edilir. Üyelik başvurusu ilçe yönetim 
kurullarınca reddedilenler, kararın kendilerine 
tebliğinden itibaren 15 gün içinde il yönetim kuruluna; 
il örgütü kurulmamış yerlerde Merkez Yürütme 
Kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz üzerine ilgili parti 
organı 30 gün içerisinde karar verir. Bu süre içerisinde 
karar verilmemesi halinde itiraz kabul edilmiş sayılır. 
İtiraz üzerine ilgili parti organları tarafından verilen 
kararlar kesindir 
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Aday üyeliğe kabul edilen kişinin, üye kayıt formu
nun bir nüshası örgütlenmeden sorumlu genel başkan 
yardımcılığına gönderilmek, diğeri il başkanlığında 
muhafaza edilmek üzere on beş gün içinde il başkan
lığına gönderilir. Üçüncü nüsha ise, ilçe başkanlığın
daki dosyada saklanır. 

Aday üyelik süresi 3 ay olup bu süre başvuru tari
hinden itibaren başlar. Aday üye, bu 3 aylık süre 
içerisinde parti okulu; parti okulu kurulmamışsa ilgili 
parti organlarının hazırladığı temel eğitim programın
dan geçirilir. Partinin faaliyetlerine ve etkinliklerine 
katılır ve kendisine verilen görevleri yapar. 

Asıl Üyeliğe Kabul 

Madde 7- Aday üyenin durumu, adaylık süresinin 
bitimine 15 gün kala ilçe yönetimince değerlendirilir. 
Bu değerlendirme, aday üyenin eğitimde gösterdiği 
başarı, üye ödentilerini verip vermediği, parti etkinlik
leri ve faaliyetlerine katılım düzeyi ve verilen görev
leri yerine getirmede gösterdiği özen ile sivil toplum 
alanındaki çalışması ve performansı dikkate alınarak 
yapılır. 

İlçe yönetimince asıl üyeliğe kabul edilmeyenler 
kararın kendilerine yazı ile bildirilmesinden itibaren 
15 günlük süre içinde il yönetim kuruluna itiraz ede
bilirler. İl yönetim kurulunun 15 gün içinde vereceği 
karar kesindir. Bu süre içinde karar verilmemişse itiraz 
kabul edilmiş sayılır. 

Asıl üyeliğe kabul edilenler ilçe yönetimince tutulan 
üye defterine kaydedilir ve il yönetimince örgütlen-
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meden sorumlu genel başkan yardımcılığına bildirilir. 
Genel merkez üye yazım bürosu asıl üye kayıtlarına 
geçirilir. 

Kadın ve gençlik kollarına aynı esaslar çerçevesinde 
aday ve asıl üye olunabilir. Partiye üye olan her kadın 
aynı zamanda kadın kollarının da üyesidir. 

Ancak nitelikleri tüzükte ortaya konan şartlara 
uygun ve 18-28 yaşları arasında bulunan yurttaşlar 
isterlerse gençlik kollarına üye olabilirler. Asıl üyeliğe 
kabulde aday, kadın ya da gençlik kollarına üye olması 
gerekenlerden biri ise ilçe yönetim kurulu aynı düzey
deki ilgili kol yönetiminin görüşünü alarak karar verir. 

Üyelik işleri, aday üyelikte uygulanacak esasların 
ayrıntısı, kayıtların düzenlenmesi, üyelik ile ilgili tutu
lacak defterler, örgütlenmeden sorumlu genel başkan 
yardımcılığına bağlı üye yazım bürosunun kuruluşu ve 
işleyişi ile diğer tüm üyelik işlerine dair uygulama 
esasları Parti Meclisince çıkarılacak "Üyel ik 
Yönetmeliği" nde gösterilir. 

Merkez Yürütme Kurulu Kararı 
İle Üye Yazımı 

Madde 8- Partiden ayrılmış, çıkarılmış ya da adı sil
inmiş üyeler ve daha önce siyasi partilerde görevli iken 
istifa edip partiye katılmak isteyen i l , ilçe başkanları 
ve belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, eski 
ve yeni milletvekilleri, yerel ve genel seçimlerde aday 
olmalarında yarar görülenler ile partinin gelişimi, 
toplumsal barış ve dayanışma açısından çalışmaların-
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dan yarar umulan kişiler Merkez Yürütme Kurulu 
kararı ile üye yazılabilirler. 

Bu kişiler hakkında tüzüğün 6 ve 7. madde hüküm
leri uygulanmaz. Bu durumda üye kayıt formlarından 
birer nüsha ilgilinin istediği il ve ilçesine gönderilerek 
kayıt yaptırılır. 

Merkez Yürütme Kurulu kararı ile partiye alınan 
kimselerin üyeliği hakkında, ilgili il ve ilçe yönetim 
kurulları makul sürede varsa itirazlarını, görüş ve 
düşüncelerini belgelerini de ekleyerek Merkez 
Yürütme Kuruluna bildirebilirler. Merkez Yürütme 
Kurulunun kararı kesindir. 

Parti Kimlik Belgesi 

Madde 9- Asıl üyeliği kesinleşenlere ilçe başkanlık
larınca örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardım
cılığı tarafından hazırlanan ve onaylanan tek tip üye 
kimlik belgesi verilir. 

Aday üyelere ise, yine tek tip olmak üzere genel 
merkezce hazırlanıp bağlı bulundukları ilçe başkanlığı 
tarafından onaylanan aday üye kimliği verilir. 

Yer değiştiren üye, yazımını aktardığı ilçe başkan
lığından yeni kimlik belgesi almak zorundadır. 

Partinin her düzeydeki karar ve yönetim organların
daki başkan, yönetici ve görevlilerine örgütlenmeden 
sorumlu genel başkan yardımcılığınca kimlik belgesi 
verilir. 
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Yer Değiştirme 

Madde 10- Aynı anda birden çok örgüt birimine üye 
olunamaz. Böyle bir durumda, son yazılma tarihinden 
önceki yazımlar geçersizdir. 

Yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye, en geç bir ay 
içinde ayrıldığını ve taşındığı yeni adresi yazılı olduğu 
ilçe başkanlığına bildirir, tlçe başkanlığı üyenin 
yazımını gittiği yer ilçe başkanlığına derhal aktarmak
la görevlidir, tlçe örgütlerinin de yer değişikliklerini 
öğrenmeleri halinde üyeliğin, üyenin taşındığı ilçeye 
nakli için kendiliklerinden gerekli işlemleri yapabilir
ler. Nakil işlemleri üye ile irtibatlı şekilde gerçek
leştirilir. 

Merkez organları, T B M M üyeleri ile birden çok 
ilçeyi kapsayan büyük şehir sınırları içinde oturan 
üyeler ile Merkez Yürütme Kurulunca 
görevlendirilenler haricinde, üyeler yazılı oldukları 
ilçe ve il dışında görev alamazlar. 

Üyeler yazılı oldukları muhtarlık bölgesi dışında 
ilçe kongresine, yazılı oldukları ilçe dışında il kongre
sine ve yazılı oldukları ilçenin bağlı olduğu it dışından 
Büyük Kongreye delege seçilemezler. 

Fahri Üyelik 

Madde 11- Partinin gelişmesi ve büyümesi 
bakımından özel katkısı olabilecek partisiz kişilerin 
çalışmalara katkısının sağlanması için, parti örgütleri 
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partisiz isteyen kişiler arasından fahri üyeler kayıt ede
bilir. Partinin tüm örgüt, organ ve kademelerinde fahri 
üyelerden etkin ve verimli biçimde yararlanılabiimesi 
için Parti Meclisi gerekli yönetmeliği çıkarır. 

Üye Kayıt Defteri 

Madde 12- İlçe yönetim kurulu, her köy ve mahalle 
için genel merkezce hazırlanıp gönderilen ve İlçe 
Seçim Kurlu Başkanlığına onaylatılmış "Üye Kayıt 
Defteri" tutar. Parti üyeliğine kabul edilenler, mensup 
oldukları köy veya mahalleye göre sıra numarası veril
erek bu deflere kaydedilirler. 

Üye kayıt defterinin biçim ve içeriği, üye giriş form
larının düzenlenmesi, doldurulması ve saklanması, bu 
defterlere dayanarak genel merkeze gönderilmek üzere 
hazırlanacak özet bilgilerin nasıl düzenleneceği gibi 
hususlar 7. maddenin son fıkrasına göre çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir. 

Aday üyelik için ayrıca genel merkezce hazırlanıp 
gönderilen defterler tutulur. 

Kadın ve gençlik kolları, genel merkezlerince 
çıkarılıp temel örgüt ilçe başkanlıklarınca onaylanmış 
üye kayıt defterleri tutarlar. Bu defterlere üyelikleri 
kesinleşenlerin kaydı yapılır. Kadın ve gençlik kolları 
defterlerine yazılan üyelerin ilçe defterindeki üye kayıt 
numaraları da, defterin ayrı bir sütununa karşılıklı kon
trol imkanı yaratması açısından kaydedilir. 
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Partiden Ayrılma 

Madde 13- Her üye dilediğinde herhangi bir 
gerekçe bildirme zorunluluğu olmadan üyelikten 
ayrılabilir. Partiden ayrılmak isteyen üye dilekçe, taah
hütlü mektup ya da noter vasıtasıyla üyelikten 
ayrıldığını yazılı olduğu ilçe başkanlığına bildirir. 

Başvuru üzerine ilçe başkanlığı ayrılmak isteyenin 
adını üye defterinden siler ve durumu on gün 
içerisinde il başkanlığına, il başkanlığı da aynı süre 
içerisinde örgütlenmeden sorumlu genel başkan 
yardımcılığına bildirir ve ayrılan kişinin parti kimliği 
geri alınır. 

Üyeliğin Düşmesi 

Madde 14-

A) Kendiliğinden Düşme 

a) Üyenin ölümü, 

b) Disiplin suçları nedeniyle yetkili kurulların 
verdiği karar hallerinde ilçe yönetimi, üyenin üyeliği
ni re'sen düşürür, üye kayıt defterinden siler ve il 
yönetim kurulu üzerinden örgütlenmeden sorumlu 
genel başkan yarımcılığına bildirilir. 

B) Üyeliğin Düşürülmesi 

a) Üyenin,üye yazım sırasında yasaların ve tüzüğün 
aradığı nitelikleri taşımadığı. 
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b) Üye olabilmek için aranılan niteliklerin üyelik 
sonrasında yitirildiği anlaşılırsa, ilçe yönetim kurulu 
durumu il yönetim kuruluna 10 gün içerisinde bildirir. 

İl yönetim kurulu üyeden en geç 10 gün içerisinde 
açıklama yapmasını ister. Bu süre içerisinde yanıt ver
meyen ya da açıklaması inandırıcı gözükmeyen üyenin 
adının üye defterinden silinmesine il yönetim kurulun
ca karar verilir. Karar, ilgiliye, ilçesine ve örgütlen
meden sorumlu genel başkan yardımcılığına 10 gün 
içinde yazı ile bildirilir. 

İlgili, kendisine yapılan bildirim gününden başla
yarak 10 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itiraz
da bulunabilir. Kurulun vereceği karar kesindir. 30 gün 
içinde karara bağlanmayan itirazlar kabul edilmiş 
sayılır. 

Kararın kesinleşmesinden sonra ilçe yönetim kuru
lu, üyeliği düşürülen kişinin kaydını siler ve durumu il 
yönetim kuruluna, i l yönetimi de örgütlenmeden 
sorumlu genel başkan yardımcılığına bildirir. 

Bu şekilde Üyeliği düşürülenler kadın ya da gençlik 
kolları üyesi iseler, ilgili kol yönetiminin görüşü alınır. 

C) Resmi Mercilerin Kararı Üzerine 

Yetkili resmi mercilerin Siyasi Partiler Kanununa 
göre vereceği karar üzerine üyenin kaydı ilçe yönetim 
kurulu tarafından silinir ve durum üyeye bildirilir. Üye 
bu duruma Partinin organlarına itiraz edemez. 

-139-



Üyelerin Hak ve Görevleri 

Madde 15-

A) Haklar 

a) Kongrelerin delegesi olma ve partinin tüm organ
larında göreve talip olma ve görev alma, 

b) Yerel ve genel seçimlerde yasa ve tüzük kuralları 
gereği hangi yöntem uygulanırsa uygulansın aday yok
lamalarına katılma ve seçildikleri takdirde partiden 
aday olma, 

c) Katılmaları tüzükle ön görülen kurul ve toplan
tılarda görüş, eleştiri ve düşüncelerini ifade etme ve 
isterlerse parti organlarına yazılı olarak sunma, 

d) Parti hukuku, uygulamalar ve parti politikaları ile 
ilgili olarak bilgi edinme ve bilgiye ulaşma hakkı, 

e) Partiden eğitim etkinlikleri düzenlenmesini talep 
etme, bu ve partinin diğer etkinliklerine katılma. 

B) Görevler 

a) Partinin programını, tüzüğünü, amaç ve ilkelerini, 
kararlar ve bildirgelerini, çalışmalarını, girişimlerini; 
bölge, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili görüşlerini 
öğrenmek, geniş kitlelere anlatmak ve benimsetmek 
için her fırsattan yararlanırlar. Partinin her tür etkin
liğine katılırlar. Kitlelerin parti politikası doğrultusun
da görüş ve eylem birliğine varmalarını sağlamak için 
uğraş verirler. 
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b) Tüzük ve program gereğince ya da yetkili organ
ların kararları doğrultusunda seçildikleri ya da görev
lendirildikleri parti kurullarının toplantılarına ve 
yürütme işlemlerine düzenli katılarak görevlerini 
eksiksiz yerine getirmeye çalışırlar. Olanakları 
ölçüsünde üstesinden gelebilecekleri her göreve çağrı 
beklemeksizin kendiliğinden istekli olurlar. 

c) Bağlı oldukları organ ya da kademelerde parti 
sorunlarını en geniş özgürlük, nesnel ve yapıcı eleştiri 
havası içinde tartışır ve görüşlerini sunarlar. Yetkili 
organca sonuca ve karara bağlanmış konu hakkında, 
karşı görüşte olsalar da karara uygun davranırlar ve 
yaşama geçmesi için tüm olanakları ile çabada sarf 
ederler. 

d) Seçimlerde partili adayların kazanmasını ve par
tinin başarısını sağlamak için tüm çalışmalara katılır
lar. 

e) Partinin önemli gelir kaynaklarından olan üye 
ödentisinin aynı zamanda üye-parti ilişkisinde bir 
siyasal bağı da ifade ettiğini bilerek hareket ederler, 
ödentilerini zamanında ve maksimum düzeyde ödeye
bilmek ve diğer üyelerin de vermelerini sağlamak için 
çaba içinde olurlar. 

0 Üye kimlik belgesinin, kendilerini partinin var
lığıyla bütünleştiren ilk nesnel kanıt olduğunu, kimlik 
belgesini göstermeksizin parti çalışmalarına katılmada 
güçlük çekeceklerini bilir; sürekli yanlarında taşır ve 
süresinde yenilerler. 

g) Partide ya da kamu kuruluşlarında üstlendikleri 
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görevleri ve devir işlemlerinin gereklerini eksiksiz yer
ine getirmekle sorumludurlar. 

h) Siyasal çalışmalara olduğu kadar sosyal çalış
malara da katılarak toplumsal örgütlenmenin gelişme
sine etkin katkıda bulunurlar. Birey ve toplumun 
özgürleşmesi, demokratik ve yaşanabilir bir ülkenin 
tesisinin, toplumun en küçük hücresine varana dek 
demokratik örgütlenmesinden geçtiği bilincinden 
hareketle sivil toplum örgütlenmesinin gelişmesi, kök
leşmesi ve etkinleşmesi için çalışırlar; bu örgütlere üye 
olurlar, üyeliği teşvik ederler, etkinliklerine katılırlar 
ve buralarda ortaya çıkan görüş ve önerileri parti 
organlarına aktarırlar. 

i) Parti içinde; parti hukuku, ortak düşünce ve insan
lık tarihinin ortaya çıkardığı evrensel değerler ışığında 
hareket etme ve bu değerlerin ortak ifadesi olan bir 
yaşamın tesisi, tüm üyelerin gerçekleşmesi için önce
likle çabası içinde olacakları olgulardır. Yerel ve 
geleneksel geri yapı ve tutumlar, tümden inkar ve katı 
retçiliğin tahripkarlığına düşmeden, çağdaş, ilerici ve 
demokratik ölçüler üyelerimiz tarafından esas alınarak 
aşılır. 

j) Bir hak olan eğitim, üyelerin parti içindeki en 
önemli görevlerinden biridir. Bu çerçevede üyeler, 
eğitim programlarını eksiksiz takip etmeyi, kendi 
çevrelerinde sürekli bireysel eğitim çalışmalarını 
sürdürmeyi en önemli sorumlulukları olarak algılarlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖRGÜT 

BİRİNCİ AYIRIM 
PARTİ ORGANLARI 

Parti Organ ve Kurulları 

Madde 16- Partinin organ ve kurulları şunlardır: 

ı - Yerel Örgütler 
A) Belde Örgütü 

a) Belde Kongresi 
b) Belde Başkam 
c) Belde Yönelim Kurulu 
d) Belde Kadın Kol Yönetimi 
e) Belde Gençlik Kol Yönetimi 

B) İlçe Örgütü 
a) İlçe Kongresi 
b) Üçe Başkanı 
O İlçe Yönetim Kurulu 
d) İlçe Kadın Kol Yönetimi 
e) İlçe Gençlik Kol Yönetimi 

C) İl Örgütü 
a) // Kongresi 
b) İl Başkanı 
c) İl Yönetim Kurulu 
d) İl Disiplin Kurulu 
e) İl Kadın Kol Yönetimi 
0 İl Gençlik Kol Yönetimi 
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D) Parti Temsilciliği ve Lokalleri 
a) Parti temsilciliği 
b) Parti lokalleri 

II - Merkezi Örgütler 
a) Büyük Kongre 
b) Genel Başkan 
c) Parti Meclisi (PM) 
d) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 
e) Merkez Disiplin Kurulu (MDK) 
f) Müşterek Disiplin Kurulu 
g) Kadın Kolları Genel Merkez Yönetimi 
h) Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetimi 

III- Parti Grupları 
a) TBMM Grubu Genel Kurulu 
b) TBMM Grubu Yönetim Kurulu 
c) TBMM Grubu Disiplin Kurulu 
d) İl Genel Meclisleri Parti Grupları 
e) Belediye Meclisleri Parti Grupları 

IV- Danışma Organları 
A) Merkezi Danışma Organları 

a) Merkezi Parti Toplantıları 
b) Parti Danışma Konferansı 
c) Bilim Araştırma ve Proje Merkezi 

B) Yerel Danışma Organları 
a) İl Örgütü Toplantısı 
b) İl Danışma Konferansı 
c) İlçe Danışma konferansı 
d) Üye ve Halk Konferansları 

C) Fahri Danışmanlar 
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V - Yurt Dışı Temsilcilikleri 
Kadın ve gençlik kolları yukarıda düzenlenen 

biçimde merkezi ve yerel örgütler olarak teşkilatlan
mış olup; örgütlenme, kongre ve seçimleri, yönetim 
kurullarının oluşumu gibi hususlar tüzüğün 55 ve 56. 
maddelerindeki hükümler ile bu hükümlere göre 
çıkarılacak yönetmeliklerdeki esaslara göre yapılır. 

Yan kuruluşlar, genel merkez ve yerel örgütler 
düzeyinde kurulan ve faaliyet gösteren işçi, esnaf, 
tarım, sanat, öğrenci, mahalle, köy vb. gibi birimlerden 
oluşur. 
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İKİNCİ AYIRIM 
YEREL ÖRGÜTLER 

Belde Örgütü 

Madde 17- Belde yönetim kurulu il ve ilçe merkez
leri dışında belediye teşkilatı bulunan yerlerde bir 
başkan olmak üzere 3 kişiden oluşur. Ancak kayıtlı 
üye sayısı 100'den fazla olan beldelerde yönetim kuru
lu bir başkan olmak üzere 5 kişiden oluşur. 

Belde yönetim kurulunun ilk kuruluşu, ilçe yönetim 
kurulunun görüşü alınarak, il yönetim kurulu tarafın
dan önerilecek listenin Merkez Yürütme Kurulu 
tarafından onaylanması ile gerçekleşir. 

Kayıtlı üye sayısı lOO'den fazla olmayan beldelerde 
kongre yapılmaz. Bu durumda belde üyeleri, ilçe tem
silcisinin gözetim ve denetiminde yapılacak toplantıda 
belde başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçerler. 

Üye sayısı lOO'den fazla olan beldelerde aşağıdaki 
hüküm ve esaslara göre kongre yapılır. 

Belde kongreleri, kayıtlı üyeleri 400'ün üstünde 
olmayan beldelerde bütün üyelerden; daha fazla üyesi 
bulunan beldelerde toplamı 400'ü aşmamak üzere, 
mahallelerden seçilecek delegelerden oluşur. 
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Mahallelerden seçilecek delege sayısının hesaplan
ması son milletvekili genel seçiminde partinin beldede 
aldığı oy toplamının 400'e bölünmesi ile bir katsayı 
bulunması ve mahalle oy miktarının bu katsayıya 
bölünmesi suretiyle yapılır. Parti seçime girmemişse 
kayıtlı üye sayısı esas alınarak hesap yapılır. 

Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri kendi kon
grelerinin tabii üyesidirler. 

Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de kendi 
kongrelerine katılırlar. Ancak 400"ün üstünde üyesi 
olan beldelerde ayrıca de delege seçilmiş olmadıkları 
taktirde oy kullanamazlar. 

Belde kongrelerinde belde başkanı ve 4 asıl üye ile 
asıl üye sayısından fazla ve yarısından az olmamak 
üzere yeteri kadar yedek üye seçilir. Ayrıca ilçe kon
gresi için, mahalle ve köyleri ile birlikte o beldeye 
düşen sayıda delege seçimi yapılır. 

Belde kongreleri, ilçe kongresi sürelerine uygun 
olarak ilçe yönetim kurulunun gözetim ve denetimi 
altında yapılır. 

Belde kongresi yargı denetimi ve gözetimi dışında 
olup, partinin iç işleyişinden sayılan bir faaliyettir. 
Kongredeki işlemler ve seçimler hakkında ilgililer ya 
da kongre delegelerinin l/10'u kongreyi ve seçimleri 
takip eden 2 gün içinde ilçe yönetim kuruluna itiraz 
edebilirler. İlçe yönetim kurulu yoksa doğrudan il 
yönetim kuruluna itiraz edilir. İtirazlar en geç 2 gün 
içinde karara bağlanır. İlçe yönetim kurulunun itira
zlara ilişkin kararına karşı 2 gün içinde il yönetim 
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kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun birinci 
derecede veya itiraz üzerine verdiği karar kesindir. 

Üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına 
sunulması istisnası dışında, i l ve ilçe kongreleri 
hakkındaki kurallar niteliğine aykırı düşmedikçe belde 
kongreleri hakkında da uygulanır. 

İlçe Kongresi 

Madde 18- İlçe kongresi, o ilçeye bağlı köy ve 
mahallelerin kayıtlı üyeleri ile belde kongrelerince 
seçilen en çok 400 üyeden oluşur. İlçe kongresi 
delegelerinin köy, mahalle ve beldelere göre dağılımı 
partinin son genel seçimlerde o ilçede aldığı oy sayısı 
esas alınarak saptanır. Parti seçime katılmamış ise bu 
oranlama üye sayısına göre yapılır. Bir ilçedeki kayıtlı 
üye sayısı 400 veya daha az ise, ilçe kongresi 
üyelerinin tümünün katılımı ile yapılır. 

Delege seçimlerinde Cumhuriyet Başsavcılığına 
bildirilmiş üye listesi esas alınır. 

Bir önceki kongrede seçilmiş ilçe başkanı ve ilçe 
yönetim kurulu üyeleri ilçe kongrelerinin doğal 
üyeleridir. Geçici yönetim kurulu başkan ve üyeleri de 
kongrenin üyesidirler. Ancak, ayrıca delege 
seçilmemişlerse oy kullanamazlar. 

Beldeye bağlı mahallelerin ilçe kongresi delegeleri 
belde kongresinde seçiiir. 

İlçe kongrelerinde, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu 
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asıl ve yedek üyeleri ve o ilçeye düşen il kongresi 
delegeleri seçilir. Aynı zamanda ilçe yönetim kurulu
nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap 
konusunda karar verir ve aklar. 

İlçe kongrelerinde belirlenen sorunlar, görüşler ve 
alınan kararlar, gereğinde il kongresinde de tartışılmak 
üzere il yönetimlerine yazılı olarak iletilir. 

İl Kongresi 

Madde 19- İl kongresi, ilçe kongrelerinden seçilen 
en çok 600 delegeden oluşur. İl delegeliklerinin 
ilçelere göre dağılımı; partinin son seçimlerde o ilçede 
aldığı oy sayısı göz önünde tutularak saptanır. Parti 
seçime katılmamışsa bu oranlama üye sayısına göre 
yapılır. 

O ilin partili milletvekilleri ile, yönetim ve disiplin 
kurularının başkan ve üyeleri il kongresinin doğal 
üyeleridir. 

Geçici il yönetim kurulu başkan ve üyeleri kongreye 
katılabilirler, ancak, delege değillerse oy kullana
mazlar. 

İl Kongresi; 

a) İl başkanını, il yönetim kurulu asıl ve yedek 
üyelerini, il disiplin kurulu asıl ve yedek Üyelerini ve o 
ilde son genel seçimlerde alınan oy sayısı esas alınmak 
suretiyle Merkez Yürütme Kurulunca belirlenecek 
sayıda Büyük Kongre delegelerini seçer. 
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b) İl çevresi, yurt ve dünya sorunlarını tüzük, pro
gram, büyük kongre. Parti Meclisi, parti i l , ilçe kon
ferans kararları ışığında tartışıp değerlendirerek politi
ka oluşturur. 

c) tl Yönetim kururlunun çalışma raporu, mali rapor 
ve kesin hesap konusunda karar verir ve aklar. 

d) Tahminin bütçeyi onaylar. 

İl ve İlçe Kongreleri İçin Ortak Kurallar 

Madde 20- İl ve ilçe kongreleri, iki yıldan az ve Uç 
yıldan fazla olmamak, üzere Parti Meclisinin 
belirlediği sürelerde toplanır. 

İlçe kongrelerinin tarihi, ilçe yönetim kurulunun 
görüşü alınarak il yönetim kurulunca; i l kongrelerinin 
tarihi ise, il yönetim kurulunun görüşü alınarak Parti 
Meclisince belirlenir. Kongrenin gündemi il yönetim 
kurulunca hazırlanır. 

Toplantının gün, yer ve saatiyle kongreye katılacak
ların listesi en az 15 gün önce, ilgili seçim kurul 
başkanlığına bildirilir. Ayrıca çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin bilgilerde 
bu duyuruya eklenir. İkinci toplantıda çoğunluk aran
maz. 

Seçim kurulu başkanı tarafından onaylanan listeler 
ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, toplantı tarihinden 
7 gün önce il ve ya ilçe binasına asılmak üzere ve 3 
gün süreyle ilan edilir. Süresinde yapılan itirazlar, 
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hakim tarafından incelenerek karara bağlandıktan 
sonra listeler kesinleşir. Kesinleşen listeler ile toplan
tıya ilişkin diğer hususlar kongrede esas alınır. 

Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yer ile gündemi, 
kongre gününden en az 10 gün önce o yerdeki alışılmış 
duyuru araçları ile duyurulur. Gazete ile duyurmaya 
gerek olup olmadığına ilgili yönetim kurulunca karar 
verilir. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının, kongrelerine suna
cakları raporlar, en az 15 gün Öncesinden, il ve ilçe bi
nalarında kongre delegelerinin incelemelerine sunulur. 

Olağanüstü kongreler il için Merkez Yürütme 
Kurulunun onayıyla il yönetim kurulunun, ilçeler için 
İl yönetim kurulunun onayı ile ilçe yönetim 
kurullarının kararı veya kongre delegelerinin 1/5'inin 
yazılı çağrısı ile yapılır. Olağanüstü kongre çağrıldığı 
gündemle sınırlıdır. 

Her kademe kongresi, başkan yada yönetim kurlu
nun görevlendireceği başka bir üye tarafından açılır. 
Bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşan divan seçilir. 
Divan kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşitliğinde 
başkanın bulunduğu tarafın dediği esas alınır. 

Divan başkanı toplantıyı yönetir, gündemi uygular 
ve kongre düzenini sağlar. Divan, demokratik işleyişi 
zedelemeyecek bütün tedbirleri alır, çalışmalarına ara 
verebilir ve kongre düzeni ile ilgili kararlar alabilir. 

Kongre delegelerinin 1/20'si belirli bir konunun 
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gündeme eklenmesini yazılı olarak isteyebilir. Öneri 
lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra 
oylanır. 

Kongreler, çalışmalarını hızlandırmak üzere yeteri 
kadar komisyon kurabilirler. 

Kongrelerde seçilecek organlara adaylık başvurusu 
için kongre başkanlığınca bir süre tespit edilerek kon
grede duyurulur. Bu süre sonunda adaylar ilan edilir. 
Seçimler demokrasi prensiplerinin özüne uygun bir 
biçimde, tüzükte Büyük Kongre seçimleri için 
öngörülen esaslar ve Siyasi Partiler Kanunun 21. mad
desine göre yapılır. 

İlçe ve il kongrelerine katılacak delegelerin seçimi, 
kongrelerin toplanması ve çalışma düzenleri ile seçim 
yöntemi konusundaki ayrıntılar "Delege Seçimleri ile 
İl ve İlçe Kongreleri" yönetmeliğinde gösterilir. 

İlçe Yönetim Kurulu 

Madde 21- İlçe yönetim kurulu ilçe kongresince 
seçilen bir başkan ve 4,6, 8, 10 veya 14 üyeden oluşur. 
Bu sayılar esas alınarak her ilçe yönetim kurulunun 
kaç üyeden oluşacağı, il yönetimlerinin de görüşü alı
narak Merkez Yürütme Kurulunca belirlenir. Ayrıca 
asıl üye sayısından fazla ve yarısından az olmamak 
üzere yedek üye seçilir. Boşalan üyelerin yerleri aldık
ları oy sayısına göre yedeklerle doldurulur. 

Merkez ilçelerde örgütlenme, ilçe kuruluşları için 
belirlenen esaslara göre yapılır. 

-152-



İlçe yönetim kurulunun çalışması üst kurullarca ye
terli görülüyorsa ya da olağanüstü kongre toplamakta 
güçlük varsa, boşalmalar nedeniyle üye sayısı yanya 
kadar inen ilçe yönetim kurulları görevlerini sürdürür
ler. 

Ancak üye sayısının eksilmesi çalışmalarda 
aksamalara yol açıyorsa il yönetim kurulu Merkez 
Yürütme Kurulunun onayını almak koşuluyla 
yenisinin seçilmesi için olağanüstü kongre yapılmasını 
isteyebilir ve bu amaçla yapılacak kongreye kadar, 
gereğinde geçici bir ilçe yönetim kurulu atayabilir. 

İl Yönetim Kurulu 

Madde 22- İl yönetim kurulu bir başkan ve 6. 8, 10, 
14 veya 24 üyeden oluşur. Bu sayılar esas alınarak her 
il yönetim kurulunun kaç üyeden oluşacağı Merkez 
Yürütme Kurulunca belirlenir. 

Asıl üye sayısından çok ve yarısından az olmamak 
üzere oy sıralamasına göre yedek üye seçilir. 

Boşalan üyelerin yerleri oy sırasına göre yedeklerle 
doldurulur. Ancak boşalmalar nedeniyle üye sayısı, 
üye tam sayısının altına düşen il yönetim kurulları için 
Merkez Yürütme Kurulu yeni il yönetim kurulunun 
seçimini sağlamak için olağanüstü kongrenin yapıl
masını sağlar. 

Bu amaçla yapılacak kongreye kadar geçici bir i l 
yönetim kurulunu atar. 
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Belde, İlçe ve İl Başkanları 

Madde 23- Belde, ilçe ve il başkanları kongrelerce 
seçilir; ertesi kongreye kadar görev yaparlar. Aynı kişi 
üst üste aynı yerde 3 dönemden fazla seçilemez. 
Yeniden seçilebilmek için aradan en az bir dönemin 
geçmesi zorunludur. 

Belde, ilçe ve il başkanlıkları görev üstlendikleri 
yönetim birimlerinde partiyi temsil ederler. Başkanı 
oldukları yönetim kurullarının tüzük ve diğer yönet
meliklere uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla; 
yönetim kurulu üyelerini veya parti üyelerini 
görevlendirebilirler. 

Yönetim adına; parti örgütü, kamu kuruluşları, özel 
ve tüzel kişilerle ilişki kurarlar. Yönetim birimi 
çevresindeki kamu çalışmalarını izler ve gerekli girişim
lerde bulunur. 

İl ve ilçe başkanları gerekli görmeleri halinde alt 
yönetimlerin toplantılarına katılabilir ve bu toplan
tılara başkanlık edebilirler. 

İl İlçe ve Belde 
Yönetim Kurulları İçin Ortak Kurallar 

Madde 24- Belde, ilçe ve il yönetim kurulları kon
grelerinden sonraki ilk toplantılarında üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla bir sayman 
seçerler. İlk atamalarda da aynı usûl uygulanır. 

İl ve ilçe Yönetim kurullarında ihtiyaca göre yeteri 
kadar il ya da ilçe başkan yardımcısı seçilir. İl başkan 
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yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri arasından il 
başkanı; İlçe başkan yardımcıları da ilçe yönetim kuru
lu üyeleri arasından ilçe başkanı tarafından seçilir. 
Belde yönetimlerinde ise örgütlenmeden sorumlu 
olmak üzere bir başkan yardımcısı, belde yönetim 
kurulu üyeleri arasından belde başkanı tarafından 
seçilir. 

İl başkan yardımcılarının sayısı; üye sayısı 9'a kadar 
olan il yönetimlerinde 2'den, I5'e kadar olan il yöne
timlerinde 3'ten ve 25 olan il yönetimlerinde 4'ten 
fazla olamaz. 

İlçe başkan yardımcılarının sayısı; üye sayısı 7'ye 
kadar olan ilçe yönetimlerinde İden , 15'e kadar olan 
ilçe yönetimlerinde 2'den fazla olamaz. 

İl ve ilçe başkan ya rd ımcı la r ı arasından birer kişi 
örgütlenmeden, diğerleri de ihtiyaca göre belirlenecek 
alanlardan sorumlu olmak üzere görevlendirilirler. 

tl ve ilçe yönetimlerinde örgütlenmeden sorumlu 
başkan yardımcıları ihtiyaç halinde, kendilerine 
yardımcı olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinden 
birini görevlendirebilirler. 

Örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcıları yazış
maların yürütülmesi, defterlerin tutulması ve toplan
tıların düzenlenmesini sağlar. Parti çalışmalarının 
izlenmesinde ve denetlenmesinde, başkanın yardım-
cısıdır. Alt birim örgütlerinin kurulması ve yenilen
mesi için çalışma yürütür, birim ve kurullar arasında eş 
güdüm sağlar, örgütlenme ile ilgili olarak partinin 
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diğer organlarının sorumluluğunda olmayan bütün 
çalışmaları yürütür ve gereken Önlemleri alır. 

İl, ilçe ve belde saymanları kendi yönetim biriminin 
hesap işlerinden, gelir ve gider işlemlerinin süresinde 
ve düzenli yapılmasından ve hesapların kurallara 
uygun biçimde tutulmasından sorumludur. Partiye 
düzenli ve yeterli gelir sağlanmasına çalışır, bununla 
ilgili çalışmaları düzenlerler. Alt yönetim biriminin ya 
da akçeli işler üstlenen üyelerin hesaplarını illere, 
illerin genel merkeze göndermeleri gereken bütçe ve 
diğer hesapların süresinde tamamlanıp eksiksiz 
ulaştırılmasını ve denetimi sağlarlar. Üye ödentilerini 
toplar, bunun için gerekli girişimleri yaparlar. Partinin 
taşınır ve taşınmaz mallarının korunması için gerekli 
tedbirleri alırlar. 

Başkan yardımcıları ile saymanlar görevleri ile ilgili 
çalışmalarından dolayı başkana ve ait oldukları yöne
tim kuruluna karşı sorumludurlar. Başkan veya yöne
tim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile görevden 
alınabilir. 

Bir üye birden çok yönetime başkan, başkan 
yardımcısı ya da kurul üyesi olamaz. Kurulca alınan 
kararlar, karar defterine yazılır, katılan üyelerce imza
lanır. 

Yönetim Kurullarının çalışma yöntemleri ve görev 
bölümü "Yönetim Kurulları Çalışma Yönetmeliği" ile 
düzenlenir. 



Yönetim Kurullarının Görevleri 

Madde 25- Belde, ilçe ve il yönetim kurulları; 

a) Tüzüğe, yönetmeliklere ve yetkili organların 
karar ve genelgelerine uygun olarak kendi görev böl
gelerindeki parti çalışmalarını verimli ve uyumlu bir 
biçimde yürütmek; kendi kademe kongresinin karar
larını uygulamak, bağlı birimleri denetlemek, araların
da uyum ve koordinasyonu sağlamakla, 

b) Yurttaşlarla parti arasında, üyelerle örgüt ve 
genel merkez arasında verimli dayanışmayı ve işbir
liğini, üyelerin sürekli eğitime katılımını sağlamak ve 
üye sayısını çağdaş ve demokratik bir denge içerisinde 
çoğaltmakla. 

e) Partinin görüşleri ile toplumsal sorunların 
çözümüne ilişkin politikalarını çevrelerinde anlatmak 
ve yaymak, partinin propagandasını yapmak, bu 
temelde partinin kitleler içerisinde sürekli etkin 
olmasını ve halkın partiye oy verme eğilimini artır
mayı sağlamakla, 

d) Partiyi seçimlere sürekli hazır bulundurmak ve 
partinin seçimlerde kazanmasını sağlamaya çalışmakla. 

e) Yörelerine özgü ekonomik ve sosyal sorunlar ile 
ilgili araştırmalar yapıp tartışmak, kararlar almak ve 
sonularını üst yönetim birimlerine iletmekle, 

0 Üst yönetimi bilgilendirerek ve koordinasyon 
içinde kamuoyuna dönük siyasal, toplumsal, kültürel 
etkinlikler düzenlemekle, 

-157-



g) Parti gelirlerinin en elverişli şekilde toplanması
na, kanuna uygun yeni gelir kaynakları bulunmasına 
çalışmak, gerekli harcamaları usulüne uygun şekilde 
yapmakla, 

h) Çevresindeki partililer ve bütün yurttaşlar arasın
da dostluk ve kardeşlik bağlarını yaymaya; geri 
toplumsal özelliklerden kaynaklı olarak ortaya çıkan 
sorunları çözmeye çalışmakla, 

i) Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla partili 
üyelerden araştırma kurulları, çalışma komisyonları 
kurmak ve komisyonlar arsındaki eş güdümü sağla
makla, 

j) Köy ve mahallelerde komisyon kurulmuş değilse, 
iletişimi sağlamak üzere öncelikle o köy veya mahalle
den seçilmiş delegelerden birisine, yoksa bir partili 
üyeyi köy ve mahalle temsilcisi olarak görevlendir
mekle, 

görevlidirler. 

Yönetim Kurulu Toplantıları 

Madde 26- Yönetim kurulları üye tam sayılarının 
yarıdan fazlası ile ve en geç 10 günde bir toplanır. 
Gerek görülmesi halinde daha sık toplanabilecekleri 
gibi, başkan yada üyelerin 1/3 ünün istemi üzerine 
olağanüstü olmak üzere de toplanabilirler. Toplantının 
günü ve saati önceden belirlenerek üyelere duyurulur 
ve sayısı ile birlikte karar defterine işlenir. Toplantıdan 
sonra bütün üyelere imza ettirilir. Karar toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla alınır. 
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Haklı bir özrü olmaksızın üst üste normal veya 
zamanı ayrıca kararlaştırılarak imza karşılığı bildirilen 
ya da bir yıl içerisinde ayrı tarihlerde de olsa dört 
toplantıya katılmayan üye görevinden çekilmiş sayılır. 
Görevinden çekilmiş üyenin bir üst yönetim kuruluna 
itiraz hakkı vardır. Üst yönetim kurulunun kararı 
kesindir. 

Kadın ve gençlik kollarının aynı düzeydeki kol 
başkanları da ilgili yönetim kurulu toplantısına katılır
lar. Toplantıya katılan kol başkanı ilgili yönetim kuru
lunun üyesi değilse, söz alabilir, ancak oy kullanamaz. 

Hiyerarşik Yapı ve Sorumluluk 

Madde 27- Belde örgütü bağlı olduğu ilçe yöne
timine; ilçe örgütü, il yönetim kuruluna, il yönetim 
kurulu Merkez Yürütme Kuruluna; Merkez Yürütme 
Kurulu, Parti Meclisine, Parti Meclisi de Büyük 
Kongreye bu sıralama içerisinde bağlı ve sorumludur. 

Kadın ve gençlik kolları da kendi içinde aynı hiyer
arşi ile merkezi yapılanmaya sahiptir. Özgün ve özerk 
bir yapılanmaya sahip olan kollar, karar ve inisiyatif 
sahibidirler. Yerel örgütler ile işleyiş ve ilişkilerime 
koordine şeklinde yürütülür, yaşanan sorunlar karşılık
lı diyalogla çözülür. Sorunların son çözüm merci 
Merkez Yürütme Kuruludur. Kollar, Parti Meclisine 
karşı sorumludurlar. 

Diğer yan kuruluşlar bulundukları yerdeki genel 
örgüt kademelerine; köy ve mahalle komisyonları da 
bulundukları belde ya da ilçe örgütüne bağlı olarak 
çalışırlar. 
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Görevden Alma 

Madde 28- özgür Toplum Partisinde seçimle geli
nen görevden seçimle ayrılma esastır. Ancak aşağıda 
yazılı hükümler saklıdır. 

A) Yönetim kurullarının başkan ve üyelerinin 
kusurlu davranışları: 

a) Yasalar ile parti tüzüğü, programı ve ilklerine 
uymayan; üst yönetim birimlerinin verdiği görevleri 
yapmayan ya da savsaklayan; bu birimler ile disiplin 
kurullarının ya da Parti zararına yol açacak biçimde 
yargı mercilerinin ya da idari merciilerin süreli 
yazılarını zamanında yanıtlamayan, 

b) Parti çıkarlarını açık ve ağır bir şekilde 
zedeleyecek veya sarsacak davranışlarda bulunan, 

c) Yasalar ve tüzük gereğince tutulması gereken 
defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayan veya 
muhafaza etmeyen, 

belde, ilçe ve i l başkanlarıyla yönetim kurulu 
üyelerinin bir kısmı ya da tamamı yapılan uyarılara 
rağmen, uyarının gereğini yerine getirmemişse; belde 
başkanı, belde yönetim kurulu veya üyelerinin bir 
kısmı ilçe yönetim kurulunca; ilçe başkanı, ilçe yöne
tim kurulu veya üyelerinin bir kısmı il yönetim kuru
lunca ve il başkanı, i l yönetim kurulu veya üyelerinin 
bir kısmı Merkez Yürütme Kurulunca üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğuyla ve gizli oyla görevden 
alınabilir. 
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Befde başkanı, belde yönetim kurulu veya 
üyelerinin bir kısmı il yönetim kuruluna: ilçe başkanı, 
ilçe yönetim kurulu veya üyelerinin bir kısmı Merkez 
Yürütme Kuruluna: İl başkanı, il yönetim kurulu veya 
üyelerinin bir kısmı Parti Meclisine 5 gün içinde itiraz 
edebilirler. İl yönetim kurlunun 10 gün. Merkez 
Yürütme kurulu ile Parti Meclisinin 30 gün içinde 
vereceği kararlar kesindir. 

B) Disiplin Suçlarıyla İlgili Olarak Yapılan 
Soruşturmalarda 

a) Bir disiplin suçu işlediği ilgili yönetim kurulu 
kararı ile öne sürülen parti görevlisi veya herhangi 
düzeydeki bir yönetim kurulu üyesi, üst kurulun üçte 
iki çoğunluk ve gizli kararıyla geçici olarak üyelik 
haklarını kullanmaktan yasaklanabilir, görevden alın
abilir ve kendisini kovuşturmaya yetkili disiplin kuru
luna sevk edilirler. 

b) İşlenen suç belde, ilçe veya il yönetim kurulu
nun topluca işlediği bir suç niteliğinde ise bu durumda 
bir üst organ tüm kurulu görevden almaya ve kovuş
turmaya yetkili disiplin kuruluna sevk etmeye üçte iki 
oy çokluğu ve gizli oyla karar verebilir. 

Disiplin soruşturmasıyla ilgili olarak görevden alı
nan kişi ve kurullar bu kararlara karşı (A) fıkrasındaki 
esaslara uygun olarak üst kurullara itiraz edebilirler. 

(A) ve (B) fıkralarının uygulanması nedeniyle yöne
tim kurullarında yaşanan boşalmalar. Tüzüğün 21/son. 
22/3-4 ve bu maddedeki hükümlere göre doldurulur ve 
gerekli önlemler alınır. 
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Geçici görevden almada kişi aklanır ya da yaptığı 
itiraz kabul edilirse göreve iade edilir. Görevden alı
nan yönetim kurlunun itirazı kabul edilir ve mevcut 
göreve devam kabil ise, ilgili yönetim kurulu göreve 
iade edilir. İtirazı incelemeye yetkili organ kararında 
iadeye yer olup olmadığı konusunda da bir karar verir. 

Görevlerin Boşalması ve 
Geçici Yönetim Kurulları 

Madde 29- Belde, ilçe ya da il için kongreye kadar 
görev yapmak üzere üst yönetim birimleri tarafından 
geçici yönetim kurulları atanır. Görevden alınma duru
munda kararın i l yönetim kuruluna bildirilmesinden 
başlayarak 45 gün içinde il kongresi toplanır ve yeni i l 
yönetim kurulunu seçer. Bu süre ilçe için 30, belde için 
20 gündür. 

Bu süreler içinde yeni delegeler seçilmemişse kon
gre seçimi eski delege ve üyelerle yapılır. 

Yönetim kurullarının görevden çekilmesi durumun
da da aynı kurallar ve süreler geçerlidir. 

Yönetim kurulu seçimi için toplanacak kongrede, 
yalnızca bu görev yerine getirilir. İşten el çektirme 
durumunda, el çektirme raporu okunur ve üst yönetim 
kurulu temsilcisi gerek görürse açıklama yapabilir. 
Konu üzerinde görüşme açılmaz, doğrudan seçime 
gidilir. 
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İl Disiplin Kurulu 

Madde 30- İl Disiplin Kurulu, il kongrelerince 
seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Çalışma yön
temleri tüzüğün "Disiplin ve Denetim" bölümündeki 
hükümlerle düzenlenir. 

Kongrelerin Seçimlerine İtiraz 

Madde 31- Seçimlerin devamı sırasında yapılan 
işlemler ile seçim sonuç tutanaklarının düzenlen
mesinden itibaren 2 gün içinde seçim sonuçlarına, 
yetkili ve görevli seçim kuruluna itiraz edilebilir. 

İlçe seçim kurulu kararı kesindir. 

Belde ve ilçe kongreleri için yapılan delege seçim
leri ile belde, ilçe ve il kongrelerinde seçimler dışında
ki konularda alınmış olan kararlara ilişkin itirazlar, 
aşağıdaki kurallar içinde yapılır ve karara bağlanır. 

a) Belde kongresi delege seçimlerine karşı, seçimi 
yapılan köy ya da mahallede oturan üyeler tarafından 
2 gün içinde belde yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 
Belde yönetim kurulunun 3 gün içinde vereceği karara 
karşı da 2 gün içerisinde ilçe yönetim kuruluna itiraz 
edilebilir. 

İlçe yönetim kurulunun 3 gün içinde vereceği kararı 
kesindir. 

b) İlçe kongresinin gerek köy ve mahallelerde 
gerekse belde kongrelerinde yapılan seçimlerine 
ilişkin itirazlar seçimi yapılan köy ya da mahallede 
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oturan üyeler veya seçimi yapılan belde kongresi 
üyeleri tarafından 2 gün içinde ilçe yönetim kuruluna 
itiraz edilebilir. İlçe yönetim kurulunun 3 gün içinde 
vereceği karara karşı 2 gün içinde il yönetim kuruluna 
itiraz edilebilir. 

İl yönetim kurulunun bu konuda 3 gün içinde vere
ceği karar kesindir. 

c) İl Kongresinde alınan kararlara karşı kongre 
üyeleri Merkez Yürütme Kuruluna itiraz başvurusunda 
bulunabilirler. 

Merkez Yürütme Kurulunun konu hakkında 10 gün 
içinde vereceği kararı kesindir. 

Sonuçlar itiraz eden kişilere ve ilgili yönetim kurulu 
başkanlıklarına yazılı olarak bildirilir. 

İlgili yönetim birimi belirlenen süre içerisinde itira
zları karara bağlamazsa, ilgililerin 3 gün içerisinde bir 
üst yönetim birimine itiraz için başvuru hakkı doğar. 

İtirazlar yazılı olarak ve gerekçeleri açıkça belirtil
erek yapılır. 

İtirazlar çalışmaları ve diğer işlemleri durdurmaz. 

Parti Temsilciliği ve Lokalleri 

Madde 32-

a) Parti temsilciliği: 

Genel merkez ya da ilgili yönetim kurulu; henüz 
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örgüt kurulmamış il ve ilçe merkezleri ile beldelerde 
başvuran yurttaşlara ilk elden parti hakkında bilgi ver
mek, tüzük, program ve parti yayınları ile rozet, flama 
vb. parti sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için 
başvuran yurttaşların giriş belgelerini kabul etmek ve 
böylece o yerde parti örgütünün kurulmasına olanak 
sağlamak amacı ile, bütünüyle ilgili yönetim kurlunun 
sorumluluğunda olmak üzere bir parti üyesi eliyle 
"parti temsilciliği" açabilir. O i l , ilçe veya belde de 
parti örgütü kurulduğu anda temsilciliğin görevi sona 
erer. Ancak o i l , ilçe ya da belde örgütleri gerekli 
gördüğü mahalle vb. birimlerde parti temsilcilikleri 
açabilir. 

b) Parti Lokali: 
Partinin genel merkez, il ve ilçe örgütleri ihtiyaç 

duymaları halinde bulundukları bölgelerde Dernekler 
Yasasının 90. maddesi çerçevesinde lokal açabilirler. 

Diğer Grup ve Yan Kuruluşlar 

Madde 33- Parti bünyesinde faaliyet göstermek 
üzere, tarım, çevre, işçi, esnaf, üniversite gibi alanlar
da faaliyet göstermek üzere çalışma grupları kurulur. 

Bağlı bulunduğu idari birim dikkate alınarak, ilçe 
veya belde örgütlerine bağlı olarak çalışmak üzere köy 
ve mahalle komisyonları kurulur. Bu komisyonlar 
nüfus ve partinin o yerde aldığı oy oranı gözetilerek 3. 
5, 7, 9 yada 11 kişiden oluşturulur. Köy veya mahalle 
komisyonlarının kuruluş, örgütlenme ve çalışmaları 
partinin iç işleyişine dair faaliyetlerden olup, seçimleri 
yargı gözetim ve denetimi dışında yapılır. Köy ve 
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mahalle komisyonları kuruldukları yerde belde ya da 
ilçe örgütüne bağlı olarak partinin gelişmesi ve 
büyümesi için gereken siyasal ve örgütsel çalışmaları 
yürütür, talimat ve genelgelere uygun olarak faaliyet
lerini sürdürürler. 

Grupların kuruluşu, işleyişi, çalışma esasları, ana 
yönetim birimleri ile ilişkileri ve denetimleri yönet
meliklerinde düzenlenir. 
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM 
MERKEZİ ÖRGÜT 

Büyük Kongre 
Büyük Kongre ve Delegeleri 

Madde 34- Büyük Kongre partinin en yüksek karar 
organıdır. Seçilmiş ve doğal üyelerden oluşur. 

a) Seçilmiş Delegeler 

Seçilmiş delegeler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üye tam sayısının iki katından fazla olmamak üzere il 
kongrelerince seçilen delegelerdir. Her ilden Büyük 
Kongreye düşecek delege sayısı aşağıdaki usul ve 
esaslara göre tespit edilir: 

önce, her ile bir delegelik tahsis edilir. Bu şekilde 
illere tahsis edilen delegelerin toplamı T B M M üye 
tamsayısının iki katı olan sayıdan çıkarılarak bulunan 
sayıya partinin son genel seçimlerde aldığı oy miktarı 
bölünür ve bir katsayı bulunur. Sonra o ilde alınan oy 
miktarı bu katsayıya bölünerek bulunan sayıyla tahsis 
edilen bir delegelik toplanarak o ile düşen Büyük 
Kongre delegesi sayısı tespit edilir. 

Parti seçime girmemişse her il kongresinde o ilin 
seçeceği milletvekili sayısının iki katı delege seçilerek 
büyük kongrede temsil edilir. 
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Her il kongresinde kaç Büyük Kongre delegesi 
seçileceği, kongre takvimine karar verilmesi aşamasın
da Merkez Yürütme Kurulunca belirlenerek il başkan
lıklarına gönderilir. 

b) Doğal Delegeler 

Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Merkez 
Disiplin Kurulu üyeleri. Partili Bakan ve milletvekil
leri ile Parti üyeliği süren kuruculardır. 

Parti kurucularının sayısı seçilmiş kurultay dele
gelerinin % 15'inden çok ise, parti kurucuları topla
narak aralarından bu oranda üyeyi delege seçerler. 

Eskiden Genel Başkanlık, T B M M Başkanlığı, 
Başbakanlık yapmış Büyük Kongre üyesi olmayan 
partililer onur üyesidirler. Onur üyeleri büyük kon
grede konuşabilirler ancak oy kullanamazlar. 

Büyük Kongrenin Toplanması 

Madde 35-

a) Olağan Toplanma 
Büyük Kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır. 

Ancak, P M ya da Büyük Kongre kararı ile bu süre bir 
yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Büyük Kongre toplantısından en az 15 gün önce 
kongreye katılacak delegelerin listesi ile, toplantının 
gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantının ne zaman yapılacağına dair 
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hususlar Yüksek Seçim Kurulunca önceden belir
lenecek Seçim Kurulu Başkanlığına iki nüsha olarak 
verilir. 

Büyük Kongre toplantılarının yeri, zamanı ve gün
demi tüm örgüte dağıtılmak üzere en az 15 gün önce 
bütün il başkanlıklarına bildirilir. Toplantının gazete 
ile ilan edilmesine gerek olup olmadığına Merkez 
Yürütme Kurulu karar verir. 

Büyük Kongrenin toplantı yeter sayısı üye tam 
sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrı üzerine yapılan 
toplantıda yeter sayı sağlanamıyorsa, yapılacak ikinci 
toplantıda yeter sayı aranmaz. 

Büyük Kongre karar yeter sayısı, yasa ya da tüzükte 
ayrı bir yeter sayıya bağlanan haller dışında hazır bulu
nan üyelerin salt çoğunluğudur. 

Büyük kongre üyelerinden en az l /20 , si belli 
konunun gündeme eklenmesini yazılı olarak isteye
bilir, öneride imzası bulunanlardan bir üye ile Parti 
Meclisi adına bir üye konuştuktan sonra, oylama 
yapılır. Gündeme alınması oylama sonucu kesin
leşirse, konu ilgili komisyonda rapora bağlandıktan 
sonra büyük kongrede görüşülür. Kanunlar, parti tüzük 
ve programı çerçevesinde toplumu ve devleti 
ilgilendiren konularla kamu faaliyetleri konularında 
karar alınmasına dair teklifleri karara bağlamak için, 
bu tekliflerin büyük kongrede hazır bulunanların 1/3'ü 
tarafından yapılmış olması şarttır. Bu teklifler. Büyük 
Kongrece seçilecek bir komisyonda görüşüldükten 
sonra, komisyon raporuyla birlikte incelenir ve karara 
bağlanır. 
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b) Olağanüstü Toplanma 

Genel Başkanın ya da Parti Meclisinin gerek görme
si ya da Büyük Kongre üyelerinin 1/5'inin yazılı iste
mi üzerine Büyük Kongre olağanüstü de toplanabilir. 
Bu durumda kongreye yeni delegeler herhangi bir 
nedenle seçilememiş ise mevcut delegelerle toplanır. 
Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular 
görüşülebilir. 

Olağanüstü toplantının gündemi, yeri, gün ve saati 
en az 15 gün önceden Genel Başkan; Genel 
Başkanlığın boşalması halinde Parti Meclisinin genel 
başkan yardımcıları arasından seçeceği genel başkan 
vekilince duyurulur. İvedi durumlarda bu süre 
kısaltılabilir. 

Olağan toplantılar hakkındaki tüzüksel düzenleme 
niteliğine aykırı olmadıkça olağanüstü toplantılar için 
de uygulanır. 

Büyük Kongrenin Açılması ve Divan Seçimi 

Madde 36- Büyük Kongre; bir genel başkan 
yardımcısı, herhangi bir nedenle genel başkan yardım
cısı kalmamışsa Parti Meclisince kendi içinden 
seçilmiş bir üye tarafından yapılan yoklamadan sonra 
açılır ve kongre başkanlık divanının seçimine geçilir. 

Büyük Kongrede başkanlık divanı bir başkan ve 
kararlaştırılan sayıda başkan yardımcısı ile yeteri 
kadar yazmandan oluşur. Başkanlık divanı açık oyla 
seçilir. Ancak oyların sayımında zorluk ya da durak-
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sama olursa, büyük kongre gizli oyla ya da ad oku
narak yapılmasını kararlaştırabilir. 

Kongre divan başkanlığı, gündemi uygulamak, 
toplantıyı yönetmek, toplantıda düzeni sağlamak, 
düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkarma dahil 
gerekli yaptırımları uygulamak, toplantı tutanağını 
tanzim ve imza etmekle yükümlüdür. Kararlarını salt 
çoğunlukla verir ve oyların eşitliği halinde başkanın 
bulunduğu tarafın dediği olur. 

Divan oluşumundan sonra Genel Başkan, yokluğun
da vekili veya bir genel başkan yardımcısı; Merkez 
Yürütme Kurulunun boşalması durumunda Parti 
Meclisinin kendi içinde seçeceği bir üye tarafından 
açılış konuşması yapılır. 

Komisyonlar 

Madde 37- Büyük Kongrede, gündemin niteliği ve 
görüşülecek konular da dikkate alınarak gerekli 
komisyonlar kurulur. Her komisyonun kaç kişiden 
oluşacağı ile komisyon üyelerinde meslek ve ihtisas 
durumu Merkez Yürütme Kurulunca önceden belir
lenir. Büyük Kongre delegelerinin 1/20'si de gündem
le ilgili bir komisyon kurulmasını yazılı bir önerge ile 
isteyebilir. Bu önerge oylamaya sunulur. 

Komisyona girmek isteyen adaylar arasında yapıla
cak açık oylamada en çok oy alan adaylar ilgili 
komisyona seçilir. 

Komisyon kendi arasında bir başkan, bir başkan 
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yardımcısı, bir sözcü ve iki katip seçer. Komisyonlar 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 
mevcudun salt çoğunluğu ile karar alır. 

Komisyonlar inceledikleri konularla ilgili olarak 
düzenledikleri raporu kongre divan başkanlığına 
sunar. Büyük Kongrede yapılan oylamadan sonra 
kabul edildiği takdirde kesinleşir. 

Büyük Kongre Görüşmeleri 

Madde 38- Büyük Kongre, Genel Başkan, Parti 
Meclisi, Merkez Disiplin Kurulu seçimlerini yargı 
gözetiminde gizli oy, açık ve aralıksız sayım ve ayırım 
ilkelerine göre Siyasi Partiler Yasasında öngörülen 
biçimde yapar. 

Büyük Kongre divan başkanı, varsa, öncelikle gün
dem değişiklikleri önerilerini tüzük esaslarına göre 
karara bağlar ve çalışmaları gündem uyarınca yürütür. 

Büyük Kongreye sunulacak raporlar, karar tasarıları 
ve öneriler; parti organları, üyeler, ve ilgili kurullar ile 
ilişki ve iletişim içerisinde hazırlanır ve olgunlaşır. 
Olağan Büyük Kongreden önce basılı olarak Parti 
Meclisince, Büyük Kongre üyelerine duyurulmak 
üzere il ve ilçe örgüt birimlerine ulaştırılır ve 
kamuoyuna açıklanır. 

Belde, ilçe ve il yönetim kurulları Büyük Kongreden 
önce toplanarak raporları, tasarı ve önerileri görüşür ve 
değerlendirirler. Ancak bağlayıcı karar alamazlar. 
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Tasan ve öneriler ancak kongrede ve açık oyla oluş
turulan ilgili komisyonların raporu ile birlikte Büyük 
Kongrede görüşülür ve karara bağlanır. Söz isteyen
lere sıra ile söz verilir. Konu ile ilgili söz süreleri 
gerekiyorsa görüşmeye başlamadan önce saptanır. Söz 
isteyenlerin sayısı fazla ise, çalışma raporu üzerinde 5, 
öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlik önerge
si oylanmaz. 

Büyük kongrede seçilecek organlara adaylık başvu
rusu için divan başkanlığınca belli bir süre tespit edil
erek kongreye duyurulur. Bu süre sonunda adaylar ilan 
edilir. 

Adaylığını koyanların seçilmeye engel durumlarının 
olduğu yolundaki itirazlar başkanlık divanınca seçim
lerden önce gerekli inceleme yapılarak karara bağlanır. 

Eğer seçilecek her organa ilişkin asıl ve yedekleri de 
belirtilerek, organlara seçilmesi gereken üye sayısı 
kadar adaydan oluşan tek bir liste verilmiş ve başka 
aday olmadığı anlaşılırsa, bu tek liste ile seçime girilir. 

Aday oldukları belirlenenlerin sayısı seçimi yapıla
cak organların üye tam sayısını geçiyorsa aday olan
ların ismi soyadı alfabetik sırasına konup, aday olduk
ları organa göre belirtilerek oy pusulası haline getirilir. 

Genel başkanlığa aday olanlar oy pusulalarını yeteri 
kadar çoğaltarak divan başkanlığına sunarlar. 

Delegeler, divan başkanlığınca yukarıda belirtilen 
yöntemle oluşturulup çoğaltılan ve seçim kurulunca 
mühürlenen oy pusulalarında, seçimi yapılacak organa 
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göre aday olanların isimlerinin karşısındaki kutucuğu 
işaretlemek suretiyle ve Genel Başkan adaylarından 
tercih ettiğinin oy pusulasını kullanarak oyunu kul
lanırlar. Oy pusulasında isimleri önünde işaret bulu
nanlar bir oy almış sayılır. 

Çoğaltılmış oy pusulalarında işaretlenen aday sayısı, 
Parti Meclisi için üye tam sayısından çok ve yarısından 
az, Merkez Disiplin Kurulu için 11 'den çok ve 7'den 
az olamaz. Bu sayılardan az veya çok aday ismi 
işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçilecek her 
kurul ve Genel Başkan için kullanılacak oy pusulaları 
seçim kurulunca belirlenmiş sandık kurulundan imza 
karşılığında alınacak mühürlü zarflar içinde kullanılır. 

Seçimlerde, birden fazla organa aday olunamaz. 
Aynı organın asıl ve yedek üyeliklerine, ayrı ayrı aday 
olunamaz. 

Seçimler Siyasi Partiler Yasasının 21. maddesi 
esaslarına göre yapılır. 

Büyük Kongre kararları bütün organları ve üyeleri 
bağlar. Bu kararlar kamuoyuna ve üyelere duyurulur. 
Büyük Kongrenin olağan ve olağanüstü toplantıları, 
çalışma yöntemleri "Büyük Kongre Yönetmeliğinde" 
belirtilir. Bu yönetmelik büyük kongrenin ilk toplan
tısında görüşülerek karara bağlanır. 

Büyük Kongrenin Görev ve Yetkileri 

Madde 39- Büyük Kongrenin görev ve yetkileri 
şunlardır: 
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a) Parti Genel Başkanını, Parti Meclisi ve Merkez 
Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçmek, 

b) Tüzük ve programda değişiklik yapmak, 
c) Parti Meclisinin çalışma raporunu görüşerek 

karara bağlamak, 
d) Partinin gelir-gider kesin hesabını kabul ve 

Parti Meclisini aklamak ya da kesin hesabı reddetmek, 
e) Toplumu ve devleti ilgilendiren konularda par

tiye yön verecek dileklerde bulunmak veya bağlayıcı 
kararlar almak, 

f) Kongre komisyonlarından gelecek raporları 
görüşerek karara bağlamak, 

g) Yasaların ya da tüzüğün gösterdiği konuları 
karara bağlamak, 

h) Partinin kapanmasına, bir başka parti ile bir
leşmesine, tüzel kişiliğine son verilmesine ve böylece 
parti mallarının tasfiyesi ve intikal biçimine ilişkin 
kararlar almak. 

Genel Başkan 

Genel Başkanın Seçimi 

Madde 40- Genel Başkan Büyük Kongrece delege 
tamsayısının salt çoğunluğu tarafından ve gizli oy ile 
Siyasi Partiler Yasasındaki esaslara göre seçilir. İlk iki 
oylamada sonuç alınamazsa üçüncü tur oylamada en 
çok oy alan aday seçilmiş olur. 

Genel Başkan üst üste en fazla üç olağan kongre 
dönemi için seçilebilir. Bu süre her halde 9 yılı aşa
maz. Bir kişinin tekrar genel başkanlığa aday ola-
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bilmesi aradan bir olağan kongre döneminin geçme
sine bağlıdır. 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri 

Madde 41-

a) Genel Başkan partiyi temsil eder ve disiplin 
kurulları dışında tüm parti organlarının doğal 
başkanıdır. Bu kurulların toplantılarına bu sıfatla 
katılabilir. Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve 
diğer yönetim kurullarında oy kullanabilir. 

b) Tüzük, program hükümleri, Büyük Kongre ve 
P M kararları ile danışma kurullarının öneri kararları 
ışığında parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca 
verilen kararların uygulanmasını sağlar. Parti örgütüne 
ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar. 

c) Genel Başkan parti yönetim birimlerini, kurul 
ve organlarını birlikte ya da ayrı ayrı olmak üzere 
toplantıya çağırır ve başkanlık eder. 

d) Aynı zamanda milletvekili ise ayrıca partinin 
T B M M Grubu Başkanlığını yapar. 

e) örgüt birimleriyle T B M M Grubunun uyumlu 
olarak çalışmasını, partinin tüm organları ve üyeleri 
arasında verimli bir işbirliği ve dayanışma sağlan
masını ve parti çalışmalarında eş güdümü gözetir. 

0 İÇ ve dış politika konularında partiyi bağlayıcı 
açıklamalar yapabilir. 

g) Tüzük, P M ve MYK'nın verdiği diğer yetki
leri kullanır. 

h) Parti merkezi konferansları ve büyük kongr
eye, hazırladığı değerlendirme raporunu sunar 
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Genel Başkan Yardımcıları 

Madde 42- Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulu 
üyeleri arasından; siyasi partiler ve üçüncü alan, 
örgütlenme, eğitim, hukuk-insan hakları ve dış ilişkil
er. Bilim araştırma ve proje geliştirme. Yerel yönetim
ler. Kadın, Gençlik, seçim ve propaganda, basın yayın 
işleri gibi alanlardan sorumlu olmak üzere yeteri kadar 
genel başkan yardımcısı seçer. 

Genel başkan yardımcıları Parti Meclisi yahut 
Merkez Yürütme Kurulu tarafından salt çoğunluğun 
gizli oyu ile ya da Genel Başkan tarafından görevden 
alınabilir. 

Her Büyük Kongreden sonra yapacağı ilk toplan
tısında Parti Meclisi, Genel Başkan Yardımcılarının 
sayısı, görevleri ile yetkilerinin sınırını alacağı kararla 
belirler. 

Genel Başkan Danışmanları 

Madde 43- Genel Başkan. Merkez Yürütme 
Kurulunun onayıyla bilim, siyaset, ekonomi, dış ilişk
iler, hukuk gibi alanlarda katkılarından istifade etmek 
üzere yeteri sayıda danışman görevlendirebilir. 

Genel Başkanlığın Boşalması 

Madde 44- Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple 
boşalması halinde Büyük Kongre toplanıncaya kadar 
Parti Meclisi toplanarak partiyi temsil yetkisini bir 
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genel başkan yardımcısına, genel başkan yardım
cısının bulunmaması halinde bir üyesine tevdi eder. 

Bu durumda 45 gün içerisinde Büyük Kongreye 
gidilir. 

Parti Meclisi (PM) 

Oluşumu 

Madde 45- Parti Meclisi Büyük Kongrece seçilen 
40 asil üyeden oluşur. Asi l üye sayısından çok ve 
yarısından az olamamak üzere yeteri kadar yedek üye 
de seçilir. 

Parti Meclisi Büyük Kongreden sonra en yetkili 
parti organıdır. Parti işlerinin ülke düzeyinde karar 
organıdır. Partinin genel politikasını belirler. 

Parti Meclisinin başkanı Genel Başkandır. Genel 
Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıyı Genel 
Başkanca görevlendirilmiş bir genel başkan yardımcısı 
yönetir. Parti Meclisi üyeleri aynı zamanda il başkanı 
da olabilirler. İl başkanlığı dışında bir görevde buluna
mazlar. 

Toplanması 

Madde 46- Parti Meclisi en geç 45 günde bir 
toplanır. 

Gündemi, Genel Başkanın görüşünü alarak, Genel 
Başkanın görevlendireceği bir genel başkan yardımcısı 
hazırlar ve toplantı gününden önce üyelere duyurulur. 
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İncelenecek yazı, tasarı ya da belge varsa, bunlar önce
den üyelere ulaştırılır. Beşte bir üyenin görüşülmesini 
istediği konuları da gündeme alır. 

Genel Başkan gerek gördükçe Parti Meclisini 
toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının beşte birinin 
yazılı talebi halinde görevlendirilen genel başkan 
yardımcısı, gündemi açıklayarak Parti Meclisini 
toplantıya çağırır. 

Parti Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır; kanun ve tüzükten kaynaklanan istisnalar 
dışında mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. 
Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın 
dediği olur. 

Parti Meclisi , bilgi almak ya da bir konuyu 
görüşmek üzere, toplantılarına partili bakanları, mil
letvekillerini, belediye ya da il başkanları ile kendi 
alanında uzman kişileri çağırabilir. Görüşmelere 
çağrılanlar kurulun üyesi değillerse oy kullanamazlar. 

Kadın ve gençlik kolları genel başkanları Parti 
Meclisi üyesi olmasalar bile toplantılara katılırlar. 

Geçerli bir özrü olmaksızın olağan toplantılara bir 
yılda üç kez katılmayanların üyeliği, üye tam sayısının 
salt çoğunluğunca ve gizli oyla alınacak kararla düşer. 

Görev ve Yetkileri 

Madde 47- Parti Meclisi, Büyük Kongreden sonra 
partinin en yüksek karar organı olmak yetkisi ile; 
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a) Yasa ve tüzük ile Büyük Kongreye verilmiş 
yetkiler dışındaki tüm kararları alabilir. 

b) Parti programı ve büyük kongre kararları 
çerçevesinde partinin politikalarını ve stratejisini sap
tar. Seçim bildirgesini hazırlar. Parti politikalarının 
halka anlatılıp benimsetilmesi için gerekli çalışmaları 
yapar. 

c) Partinin hükümet kurmasını, koalisyon ortağı 
olmasını, hükümetten çekilmesini T B M M grubu 
başkan vekilleri ile grup yönetim kurulu üyelerinin de 
görüşünü alarak karara bağlar 

d) Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetlerin 
programı üzerindeki görüşlerini belirtir. 

e) Partinin hükümetle, başka parti ve kuruluşlarla 
ilişkilerini düzenleme kararları alır. 

0 Büyük Kongreye sunulacak çalışma raporları, 
öneri ve karar tasarılar hazırlar. 

g) Partinin tüzüğünde veya programında yapıla
cak değişiklik tasarılarını Büyük Kongreye sunmak 
üzere hazırlar. 

h) Tüzüğün ön gördüğü yönetmelikleri çıkarır. 
MYK'nın hazırladığı taslakları da görüşür. 

i) Seçimlere katılıp katılmamayı, seçimlerde, 
tüzükte yazılı hükümlere göre uygulanacak aday sap
tama yöntemini, tüm örgütün görüşünü de alarak, 
belirleyip karara bağlar. Parti Meclisi bu konudaki 
yetkilerini başka bir organa devredemez. 

j) Partinin tüzel kişiliğine son verme veya başka 
bir parti ile birleşme halinde görüş belirler. 

k) Merkez Yürütme Kurulu Üyelerini seçer. 
I) Yasa ve tüzükte öngörülen diğer görevleri 

yapar, yetkilerini kullanır ve görev ve yetkilerinin bir 
kısmını başka organlara devredebilir. 
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Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 

Oluşumu 

Madde 48- Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi 
üyeleri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve 
gizli oyla seçilen 14 üye ve Genel Başkandan oluşur. 

Merkez Yürütme Kurulunda boşalma olması 
halinde, Parti Meclisince, üyeleri arasından boşalan 
üyenin yerine seçim yapılır. 

Merkez Yürütme Kurulu, parti amaçlarının gerçek
leştirilmesi ve parti işlerinin yürütülmesinde en yüksek 
yürütme organıdır. 

Merkez Yürütme Kurulunun başkanı Genel 
Başkandır. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri diğer 
kurullarda görev alamazlar. 

Merkez Yürütme Kurulu üyeleri; Parti Meclisi 
üyelerinden en az 5 kişinin teklifi üzerine Parti Meclisi 
tarafından salt çoğunluğun gizli oyu ile görevden alın
abilir. 

Toplanması 

Madde 49- Merkez Yürütme Kuruluna Genel 
Başkan başkanlık eder. Bulunmadığı durumlarda 
toplantıyı görevlendireceği bir genel başkan yardım
cısı idare eder. 

Merkez Yürütme Kurulu en geç 10 günde bir olağan 
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olarak toplanır. Genel Başkan ya da görevlendireceği 
bir genel başkan yardımcısı gündemi hazırlar ve 
üyelere duyurur. 

Genel Başkan gerek gördükçe MYK'yı toplantıya 
çağırır. Her toplantıda bir sonraki toplantı günü sap
tanır. Haklı bir özrü olmaksızın bir yılda 4 toplantıya 
katılmayanların üyeliği Merkez Yürütme Kurulunun 
üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile 
düşürülebilir. 

Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; 
kanun ve tüzükten kaynaklanan istisnalar dışında 
mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların 
eşitliği halinde, başkanın bulunduğu tarafın dediği 
olur. 

Merkez Yürütme Kurulu, bilgi almak için ya da bir 
konuda görüşmek üzere, toplantılarına T B M M grup 
başkan vekillerini, partili bakan ve milletvekillerini, 
belediye ve il başkanları ile gerek gördüğü diğer kişi
leri çağırabilir. Görüşmeye katılanlar kurul üyesi 
değilse oy kullanamaz. 

Kadın ve gençlik kolları genel başkanları Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi olmasalar bile Kurulun toplan
tılarına katılırlar. 

Görev ve Yetkileri 

Madde 50- Merkez Yürütme Kurulu, en üst 
yürütme organı olma yetkileriyle; 
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a) Büyük Kongre ve Parti Meclisinin kararlarını 
uygular. Parti programını yayar, partinin ilkelerini 
benimsetmek, seçimleri kazanmak için gerekli tüm 
girişimleri yapar. 

b) Gerekli i l ve ilçelerde örgüt kurulmasına karar 
verir, Parti örgütünü yönetir, gerekli olması halinde 
görevden alır, çalışmalarını yönlendirir, örgütle 
devamlı ilişki sağlar, sorunlarının çözülmesine 
yardımcı olur. 

c) Parti örgütünün program, tüzük ve yönetmelik
lere uygun şekilde çalışmalarını denetler. 

d) Partinin hükümetle, başka parti ve kuruluşlarla 
olan ilişkilerini Parti Meclisinin ilke kararlan doğrul
tusunda düzenler. 

e) Seçimlerle ilgili olarak Parti Meclisinin aldığı 
kararları uygular, ilke kararlan doğrultusunda Millet
vekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği 
ve il genel meclis üyeliği için partiden aday adayı 
olanlar hakkında tüzüğün verdiği yetkileri kullanır. 

0 Araştırma, yayın, parti içi eğitim çalışmalarını 
düzenler. 

g) Olağan ve olağanüstü büyük kongrelerle ilgili 
hazırlıktan yapar. 

h) Yıllık bütçeyi hazırlar, parti meclisinin onayın
dan sonra uygular. Büyük Kongreye ve ilgili yerlere 
sunmak üzere kesin hesabı çıkarır. 

i) Parti gelirlerini arttırmak amacıyla gerekli yasal 
tedbirleri alır. Gelir makbuzlarını bastırarak gerekli 
birimlere gönderir. 

j) Partinin amaçlarına uygun olarak Parti 
Meclisinin onayının alınması koşulu ile taşınmaz mal 
alımını, satımını veya işletilmesini planlar ve alınan 
kararlan uygular. 
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k) Partinin uluslararası ilişkilerini düzenler, çalış
malarını yürütür. 

1) Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlar. 
Parti Meclisinin onayından sonra uygular. 

m) Belde, ilçe ve il kongre çalışmalarının, delege 
seçimlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yetkili 
kurullarının kararlarına uygun yapılması için çalışır. 
Denetimlerini düzenli sürdürür ve gerekli kararı 
gecikmeden alır. 

n) Parti Meclisine sunulacak raporu hazırlar. 
o) Tüzükle Merkez Yürütme Kuruluna verilen 

diğer görevleri yapar. 
p) Dönemsel planlamaları yaparak Parti 

Meclisinin onayından sonra uygular. 

Genel Sayman 

Madde 51- Genel Sayman, Merkez Yürütme 
Kurulunca kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Adaylardan 
birinin tek başına salt çoğunluğu alamaması halinde, 
en çok oy alan iki aday arasında yapılacak ikinci tur 
oylamada en çok oy alan aday seçilir. Merkez 
Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun gizli oyu ile 
görevden alınabilir. 

Genel sayman, Genel Başkanın onayıyla Merkez 
Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer. 

Genel Sayman parti gelirlerinin toplanması, harca
maların yapılması, gelir gider hesapları konusunda 
yerel örgütlerin denetlenmesi; gelir-gider defterinin, 
bütçe ve kesin hesapların yasalar ve tüzüğe uygun bir 
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biçimde tutulmasının sağlanması ve yetkili kurulların 
bu konulara ilişkin kararlarının uygulanması ile görev
lidir. 

Kurullarda Görev Bölümü 

Madde 52- Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu 
ve genel başkan yardımcıları ile genel başkan danış
manlarının çalışma yöntemleri ve görev bölümleri ile 
merkezde kurulacak büroların kuruluş, işleyiş biçim
leri ve kadroları yönetmelikle düzenlenir. 

Yargı İsteği İle Kongre 

Madde 53- Büyük Kongre veya il ve ilçe kon
grelerinde yapılan seçimlerin, ilgili seçim kurulu 
başkanlığınca iptal edilmesi durumunda. Seçim 
Kurulu Başkanının saptadığı ve bildirdiği gün, saat ve 
yerde seçimlerin yenilenmesi için kongre toplanır. Bu 
kongrede yalnız seçim yapılır, görevini yapmayarak 
veya savsaklayarak seçimlerin iptaline neden olan 
sorumlular hakkında disiplin işlemi uygulanır. 

Merkez Disiplin Kurulu 

Madde 54- Merkez Disiplin Kurulu, Büyük 
Kongrece seçilen II asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. 
Kurul seçimden sonraki 15 gün içinde yapacağı ilk 
toplantıda, başkan ve sekreter üyeyi seçer. Çalışma 
koşul ve yöntemleri, tüzüğün "Disiplin ve Denetim" 
bölümündeki hükümlerle düzenlenir. 
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DÖRDÜNCÜ AYIRIM 
KADIN VE GENÇLİK KOLLARI 

Kadın Kolları 

Madde 55- Kadın kolları, tüzüğün üçüncü bölüm 
birinci ayırımında sıralandığı gibi belde, ilçe, il ve 
genel merkez örgütleri olmak üzere merkezi yapılan
maya sahiptir. Köy ve mahalle birim ve temsilcileri de 
oluşturabilir. 

Çalışmalarını sürdürmek üzere Genel Merkez, i l , 
ilçe ve beldelerde ayrı bina tutulabilir. 

Kadın kolları, merkezi düzeyde Parti Meclisine 
karşı sorumludur. 

İler kademedeki kadın kollarının kuruluşu, işleyişi, 
örgütlenmesi: belde, ilçe, il ve büyük kongreleri; yöne
tim kurulları, kurulların çalışma biçim ve düzeni, atan
ma ve görevden alınmaları, bina tutmaları ile genel 
örgüt yapısı ile karşılıklı ilişki ve konumu Parti 
Meclisince çıkarılacak "Kadın Kolları Yönetme
liğinde" düzenlenir. 
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Gençlik Kollar 

Madde 56- Gençlik kollan, tüzüğün üçüncü bölüm 
birinci ayırımında sıralandığı gibi belde, ilçe, i l ve 
genel merkez örgütleri olmak üzere merkezi yapılan
maya sahiptir. Köy ve mahalle birim ve temsilcileri de 
oluşturabilir. 

Çalışmalarını sürdürmek üzere Genel Merkez, i l , 
ilçe ve beldelerde ayn bina tutabilirler. 

Gençlik Kolları, merkezi düzeyde Parti Meclisine 
karşı sorumludur. 

Her kademedeki Gençlik Kollarının kuruluşu, işley
işi, örgütlenmesi; belde, ilçe ve i l kongreleri; yönetim 
kurulları, kurulların çalışma biçim ve düzeni, atanma 
ve görevden alınmaları, bina tutmaları ile genel örgüt 
yapısı ile karşılıklı ilişki ve konumu Parti Meclisince 
çıkarılacak "Gençlik Kolları Yönetmeliğinde" düzen
lenir. 
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BEŞİNCİ AYIRIM 
PARTİ GRUPLARI 

T.B.M.M. Parti Grubu 

T.B.M.M. de Grup Kurulması 

Madde 57- Parti l i mi l letveki l ler i , partinin T B M M 
( î rubunu oluştururlar. Yasada belirt i len yeter sayıda 
mi l letveki l i varsa grup kuru lduğu, parti Genel Başkanı 
tarafından T B M M Başkan l ığ ına y a z ı ile bi ldir i l i r . 

Grubun çal ışmaları iç yönetmel iğe göre düzenlenir . 
Siyasi Partiler Yasas ın ın 23. maddesindeki i lkelere 
uygun olarak haz ı r l an ıp kabul edi len G r u p İç 
Y ö n e t m e l i ğ i , grubun kuru lduğunun b i ld i r i ld iğ i tariht
en itibaren 15 gün içinde T B M M başkanl ığına sunulur. 

Grup iç yönetmel iğ inde partinin tüzük ve p rog ramı 
na ayk ı r ı hükümler yer almaz. 

( i rup ( ienel Kuru lu partili tüm mil letveki l ler inden 
oluşur. Bakanlar Kuru luna ya da bir bakana güven ya 
da güvens iz l i k oyu veri lmesi için karar a lma yetk is i . 
(Jrup ( ienel Kurulunundur. Bu yetki bir başka organa 
devredi lemez. Grup Genel Kurulunda, seçimlerle i lg i l i 
oylamalar ile üyelere i l işk in bağ lay ıc ı nitel ikteki oy la
malar g iz l i oy la yap ı l ı r . 
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Grup Başkanı 

Madde 58- Partinin Genel Başkanı milletvekili ise 
parti grubu ve grup yönetim kurulunun da başkanıdır; 
değilse parti grubu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
grup üyelerinden birisini grup başkanı seçer. İlk iki 
turda salt çoğunluk sağlanamadığı taktirde, üçüncü 
oylamada en çok oy alan seçilmiş olur. 

Parti Grubu Yönetim Kurulu 

Madde 59- T B M M grubu yönetim kurulu; grup 
başkanı, grup genel kurulunun kendi üyeleri arasından 
seçtiği iki başkan vekili ve on üyeden oluşur. Yeteri 
kadar yedek üye de seçilir. 

Grup organları her toplantı yılının başında ve o 
toplantı yılı için seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır. 

Grup adına konuşmaya ve beyanatta bulunmaya 
grup başkanı yetkilidir. Bulunmadığı zamanlarda grup 
başkan vekilleri ya da ivedi durumlarda seçilen 
sözcüler bu yetkiyi kullanır. 

Yasama girişimlerinin düzenli bir biçimde yürü
tülmesi ve meclis çalışmalarında uyum ve disiplin 
sağlanması grup yönetim kurulunun görevidir. 

Grup Kurulamayan Durumlar 

Madde 60- Partili milletvekillilerin sayısı grup kur
maya yetmiyorsa, bu milletvekilleri partinin genel 
tutumunu ilgilendiren ya da Genel Başkanca gerekli 
görülen konularda toplanarak ortak tutum belirler. 
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Aralarındaki işbirliğinin ve görev bölümünün kural
larını Genel Başkana danışarak saptarlar. 

T.B.M.M Grup Disiplin Kurulu 

Madde 61- Grup disiplin kurulu, grup genel kuru
lunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden 
oluşur. Seçimden sonraki on beş gün içinde yapılacak 
ilk toplantıda grup disiplin kurulu, başkan ve sekreter 
üyeyi seçer. 

Grup disiplin kurulunun çalışma düzeni, yöntemleri 
ve yetkileri tüzüğün "Disiplin ve Denetim" bölümün
deki hükümlere göre düzenlenir. 

Grup Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları 

Madde 62- Partili Milletvekilleri, yasama çalış
malarında, partinin program, tüzük, büyük kongre ve 
Parti Meclisi kararları doğrultusunda çalışmak, grup 
genel kurulu ve grup yönetim kurulu kararlarını uygu
lamak ve desteklemekle yükümlüdürler. Geçerli özür
leri olmadıkça Meclis Genel Kuruluna, komisyon ve 
grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantılara özürsüz 
üç kez üst üste gelmeyen üyeye grup yönetim kurulun
ca uyarı yapılır. 

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Grupları 

Madde 63- Belediye ve il genel meclisindeki partili 
üyeler, kendi aralarında bir grup oluştururlar. 

Belediye başkanı parti üyesi ise Belediye Meclis 
grubunun başkanıdır. Değilse, gruplar başkanlarını 
kendi aralarından, gizli oyla ve grubun salt çoğun-
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luguyla seçerler. Salt çoğunluk sağlanamaması halinde 
en çok oy alan iki adayın katıldığı ikinci oylamada en 
fazla oyu alan aday grup başkanı seçilir. 

Belediye meclisi parti grubu kendi içinde grup 
başkan vekillerini ve sözcülerini seçer. 

İl genel meclisi parti grubunun başkanı il başkanıdır. 
Bu grup kendi içinden başkan vekili ve sözcüsünü 
seçer. 

İl, ilçe ve belde başkanları parti gruplarını "Bütçe" , 
"Yıllık Program" ve "Faaliyet Raporu " görüşmeleri 
öncesi olmak üzere bir yıl içinde en az üç defa toplan
tıya çağırır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu kadar toplantı 
yapılabilir. Bu toplantılar bir periyoda bağlanabileceği 
gibi, olağanüstü toplantılar halinde de yapılabilir. Parti 
örgütü ile ortak yapılan grup toplantılarına ilgili parti 
kademesi başkanı başkanlık eder. 

Belediye başkanlarının yürütme ile ilgili yasal 
görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz. 

Parti grupları i l , ilçe ve belde başkan ve yönetim 
kurullarının görüş ve önerilerini dikkate alır. 

Grup üyeleri, partinin program, tüzük ve ilkeleri ile 
büyük kongre, kendi kongreleri ve gruplarının karar
larına uymakla yükümlüdürler. Gruplarda alınan 
bağlayıcı kararlara aykırı davranış, ihraç sebebidir. 

Belediye ve il genel meclisi parti gruplarının oluştu
rulması, çalışma yöntemleri ve bu grupların parti 
örgütü ile ilişkileri "Yerel Yönetimlerle İlişkiler 
Yönetmeliği"nde düzenlenir. 
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ALTICI AYIRIM 
DANIŞMA ORGANLARI 

Merkezi Danışma Organları 

Merkezi Parti Toplantıları 

.Madde 64- Parti Meclisi ile Merkez Yürütme 
Kurulu gerekli gördüğü süre ve sayıda partili mil
letvekili ve bakanlar ile, il başkanları, belediye başkan
ları, kadın ve gençlik kolları ve gerekli gördüğü diğer 
partili yetkili ve yöneticileri ile toplantılar yapar. 

Yılda en az iki kez olmak üzere Genel Başkan Parti 
Meclisi ya da Merkez Yürütme Kurulunun gerekli 
gördüğü hallerde, gündemi 15 gün önceden ilgililere 
duyurulmak suretiyle merkezi tüm organların bileşimi 
ile merkezi örgüt toplantıları yapılır. 

Merkezi parti örgütü toplantıları, Parti Meclisi, 
Merkez Yürütme Kurulu ile kadın ve gençlik kol
larının merkez yönetimlerinin yetki ve görev alanına 
giren konularda görüşlerini belirler. 

Parti Danışma Konferansı 

Madde 65- Parti danışma konferansı; Genel 
Başkan, Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve 
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Merkezi Disiplin Kurulu üyeleri, partili milletvekilleri 
ve bakanlar, il başkanları ve il belediye başkanları, 
kadın ve gençlik kolları merkez yöneticileri, genel 
başkan danışmanları, sivil toplum örgütlerinin partili 
başkan ya da temsilcileri ve her ilin kendi konferan-
sınca o ile düşen Büyük Kongre delege sayısının dörtte 
biri kadar seçilen temsilcisinin katılımından oluşur. 

Parti Meclisi ya da Merkez Yürütme Kurulu konfer
ans bileşimini genişletebilir. 

Parti Danışma Konferansı olağan olarak yılda bir 
kez ve o yıl yapılacaksa kongre süreçlerinden önce 
toplanır. Parti Meclisi bir yılda birden çok konferansın 
yapılmasını da kararlaştırabilir. 

Parti Danışma Konferansları; Büyük Kongreye 
siyasal kararlar ve seçimlerle i lgi l i tavsiyelerde 
bulunur ve Parti Meclisi ile Merkez Yürütme 
Kurulunun yetki ve görev alanına giren konularda 
görüşlerini bildirir. 

Parti konferanslarının takvimini Merkez Yürütme 
Kurulu belirler ve il örgütleri ile gerekli kurum, kişi ve 
birimlere bildirir. Parti danışma konferansları bu 
takvime göre, ilçe, il ve merkezi parti konferansı 
sıralaması içerisinde yapılır. 

Bilim Siyaset Araştırma ve Proje Merkezi 

Madde 66- Bil im, siyaset, yönetim, hukuk, ekono
mi, çevre, eğitim, sağlık, kültür, kadın, gençlik vb. 
konularda araştırma yaparak Merkez Yürütme 
Kuruluna yaptığı araştırma sonuçlarını sunmak üzere. 
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genel merkezde bir genel başkan yardımcısının 
başkanlığında "Bi l im Siyaset Araştırma ve Proje 
Merkezi" kurulur. 

Genel Başkan veya Merkez Yürütme Kurulu, kendi 
alanlarında uzmanlaşmış bilim adamı, siyasetçi, 
sanatçı, hukukçu ile bilgi, deneyim ve birikimlerinden 
faydalanabilecek diğer uzmanları bu merkezde çalış
mak üzere görevlendirebilirler. 

Bilim Siyaset Araştırma ve Proje Merkezi, partinin 
araştırma, yayın, eğitim çalışmalarına ve toplumsal 
ilişkilere dair görüş ve politikalarının belirlenmesine 
yardımcı olur. Her alandaki politikaların belirlen
mesinde bu merkezin çalışma ve katkılarından fay
dalanılır. Gereksinimlere göre oluşturulacak araştırma, 
danışma ve eğitim kurullarının çalışmalarına katkıda 
bulunur. 

Çalışmalarını daha verimli yürütebilmek üzere ait 
birim ve komisyonlar şeklinde örgütlenebilir. Gerekli 
illerde M Y K ya da MYK'nın onayı ile i l yönetim 
kurulu araştırma ve proje merkezleri kurabilir. Merkez 
Yürütme Kurulu gerekli kaynak ve koşulları sağlaya
cağı gibi, araştırma merkezinin genel merkez binası 
dışında bir yerde bina tutmasına da karar verebilir. 

Yerel Danışma Organları 

Parti İl Örgütü Toplantısı 

Madde 67- İl yönetim kurulu ve il disiplin kurulu 
üyeleri, kadın ve gençlik kollan il yönetimleri, ilçe 
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başkan ve yönetimleri, ilçe ve belde kol başkanları ile 
belde başkanlarının katılımıyla en az üç ayda bir 
toplanır. 

İl, ilçe ve belde örgütlerinin çalışmalarını değer
lendirir ve program. Büyük Kongre ve il kongresi ile 
parti konferansları kararları ışığında yerel politika 
önerilerini oluşturur ve dönem planlaması hakkında 
görüş belirler. 

Toplantının daha geniş bir katılımla yapılmasına il 
yönetim kurulu karar verebilir 

İlçe örgütleri de alt birimleri ve yan kuruluşlarının 
katılımıyla bu nitelikteki toplantılar düzenler. 

tl Danışma Konferansı 

Madde 68- İl danışma konferansları doğal üyeler ile 
ilçe konferanslarınca seçilen delegelerden oluşur. 

Doğal üyeler: 
-İl Başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri ile Disiplin 

kurulu üyeleri 
-İl Kadın ve Gençlik kol yönetimleri ve ilçe kol 

başkanları 
•İlçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyeleri 
-O ilin partili belediye başkanı ile partili belediye 

meclis ve il genel meclisi üyeleri 
-O ilin Partili milletvekilleri 
-O ilin Büyük Kongre delegeleri 
-tl çevresindeki sivil toplum örgütlerinin partili 

başkanlarından veya temsilcilerinden oluşur. 
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İlçe danışma konferansınca seçilen en fazla 150 
delege: 

Partinin o ilde aldığı oy sayısının 150'ye bölünmesi 
ile bulunan katsayıya, her ilçede alınan oy sayısının 
bölünmesi sonucu ilçe konferanslarınca seçilecek 
delege sayısı belirlenir. 

İl Danışma Konferansı olağan olarak yılda bir kez 
ve o yıl yapılacaksa kongre süreçlerinden önce 
toplanır. İl yönetim kurulu, Merkez Yürütme 
Kurulunun onayını alarak bir yılda birden çok konfer
ansın yapılmasına da karar verebilir. 

Konferansta bir başkan ve yeteri kadar üyeden 
oluşan bir divan seçilir. Divan konferansı yönetir. 
Gündem, Merkez Yürütme Kurulundan gelen talimat
lar dikkate alınarak il yönetim kurulu tarafından hazır
lanır ve konferanstan en az bir hafta önce ilgililere 
duyurulur. 

İl danışma konferansları yapılacak Parti Büyük 
Konferansına yerel ve genel alandaki politik görüş ve 
önerilerini sunar; eğer i l kongreleri sürecinde 
yapılmışsa il kongresine sunulmak üzere yerel politi
ka, örgütlenme ve diğer toplumsal alanlarla ilgili 
olarak görüş belirler, yapılacak değerlendirme ve 
tartışmalarla sorunlara ilişkin çözüm önerileri 
geliştirir. 

Her il konferansında çarşaf liste usulü uygulanarak, 
o ile düşen büyük kongre delege sayısının dörtte biri 
kadar Parti Büyük Konferansı delegeleri seçilir. 
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İlçe Danışma Konferansları 

Madde 69- tlçe konferansları doğal üyeler ile belde, 
köy ve mahalle toplantılarında seçilen halk temsilci
lerinden oluşur. 

a) Doğal Üyeler 
-İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, 
-O ilçenin partili belediye başkanları, partili 

belediye meclis üyeleri ve o ilçeden seçilen partili il 
genel meclis üyeler, 

-O ilin partili milletvekilleri, 
-O ilçeden seçilen Büyük Kongre delegeleri, 
-Köy ve mahalle komisyon başkanları, 
-Partili muhtarlar. 

b) Belde, köy ve mahalle toplantılarında seçilen en 
fazla 150 halk temsilcisi: 

Her belde, köy ya da mahalleye düşen temsilci 
sayısı belirlenirken, partinin o yerde aldığı oy sayısı 
esas alınarak tüzüğün 65/b maddesindeki yönteme 
göre belirlenir. 

tlçe danışma konferansları il danışma konfer
anslarından önce ve yılda olağan olarak bir kez yapılır. 
Birden fazla yapılmasına il yönetim kurulunun onayıy
la ilçe yönetim kurulu karar verebilir. 

Konferansta bir başkan ve yeteri kadar üyeden 
oluşan divan seçilir ve divan konferansı yönetir. 
Gündem, tl Yönetim Kurulundan gelen talimatlar 
dikkate alınarak ilçe yönetim kurulu tarafından hazır
lanır ve konferanstan en az bir hafta önce ilgililere 
duyurulur. 
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tlçe danışma konferanstan yapılacak il konfer-
anslanna yerel ve genel alandaki politik görüş ve öner
ilerini sunar; eğer kongreler sürecinde yapılmışsa ilçe 
kongresine sunulmak üzere yerel politika, örgütlenme 
ve diğer toplumsal alanlarla ilgili olarak görüş belirler, 
yapılacak değerlendirme ve tartışmalarla sorunlara 
ilişkin çözüm önerileri geliştirir. 

Her ilçe konferansında çarşaf liste usulü uygulanarak, 
o ilçeye düşen il konferansı delegeleri seçilir. 

Konferansların görüş alış verişi, tartışma ve karar
ları i l , ilçe ve belde yönetim kurulları için tavsiye 
niteliğindedir. 

Üye ve Halk Konferansları 

Madde 70- tl, ilçe veya belde yönetim kurulları, 
tartışacağı ve karar alacağı konularda gerekli gördüğü 
uzman, bilim insanı, sanatçı, hukukçu, yazar, gazeteci 
vb. kişilerin de bilgisine baş vurulmak üzere çağrılı 
olduğu, tüm parti üyeleri ile isteyen partisiz yurt
taşların da tartışmacı ve izleyici olarak katılacağı i l , 
ilçe ve belde halk konferansları toplayabilir. 

Fahri Danışmanlar 

Madde 71- Parti, ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma 
ve katkılarından faydalanmak üzere, parti üyesi 
olmayan yetkin kişilerden danışman alabilir. 

Partinin danışma kurul ve konferanslarının çalışma 
düzeni, toplanmaları ve yapacakları çalışmalar ile fahri 
danışmanların görev, yetki ve çalışmaları Parti 
Meclisince çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. 
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YEDİNCİ AYIRIM 
YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ 

Madde 72- Partimiz, yurt dışında yurttaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı ülkelerle diğer yerlerde Parti 
Meclisinin kararı ile yurt dışı temsilcilikleri açabilir. 

İlk olarak; 

Paris (Fransa) 
Berlin, Hamburg, Köln, Münih, Düseldorf (Almanya) 
Stockholm, Upsala (İsveç) 
Amsterdam (Hollanda) 
BUrüksel (Belçika) 
Londra (İngiltere) 
Atina (Yunanistan) 
Helsinki (Finlandiya) 
Viyana (Avusturya) 
Roma (İtalya) 
Madrid (İspanya) 
Oslo (Norveç) 
Moskova (Rusya) 
Bükreş (Romanya) 
Zürih (İsviçre) 
Kahire (Mısır) 
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Pekin 
Havana 
Beyrut 
Bağdat. Erbil, Duhok, Musul, Kerkük 
Şam 
Tahran 
Washington, Newyork, San Fransisko 

(Çin) 
(Küba) 
(Lübnan) 
(Irak) 
(Suriye) 
(Iran) 
(ABD) 

Kurulmuştur. 

Bu temsilciliklerin kuruluşu, işleyişi, çalışm 
esasları, denetimleri ve diğer parti organları ile ilişki 
leri "Yurt Dışı Parti Temsilcilikleri Yönetmeliğinde 
belirlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PARTİ İÇİ EĞİTİM 

Partide Eğitim 

Madde 73- özgür Toplum Partisinin en temel hede
flerinden biri de; hak ve özgürlüklerinin derin bilinci 
ile hareket eden, değişim ve dönüşümü toplumsal 
yaşamın her alanında yaratacağı örgütlülükle sağla
mayı hedefleyen aktif, birikimli, çağdaş ve demokratik 
sosyalist üyeler yaratarak toplumun değişimine katkı 
sunmaktır. Bu bakımdan bireyi ve toplumu değiştir
menin başlıca aracı olan eğitimi, parti içinde yoğun, 
yaygın ve etkin bir biçimde yürütmek en temel çalışma 
alanlarından biridir. Eğitim, partimizin temel bir işlevi 
olduğundan hiç bir şekilde yürütülen farklı faaliyet
lerin gölgesinde ikincil bir çalışma olarak ele alına
maz. 

Partinin eğitim programlarına katılma her üye ve 
yöneticinin en temel hak ve görevidir. Çağnlı olduk
ları eğitim programlarına bir yıl içinde mazeretsiz üç 
defa katılmayan üyeler i l Yönetim kurulunun kararı ile 
6 aya kadar üyelik haklarının bir kısmını ya da 
tamamını kullanmaktan yasaklanabilirler. Eğitim pro
gramına katılmayan üye yönetici ise. aynı süre boyun
ca bir üst yönetim organınca yöneticilik haklarının 
askıya alınmasına karar verilebilir. 
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İl yönetim kurulu kararlarına karşı M Y K ' y a , M Y K 
kararlarına karşıda PM'ye itiraz edilebilir. İtiraz üzer
ine verilecek karar kesindir. 

Eğitim faaliyetleri, bu alanda görevlendirilen bir 
genel başkan yardımcısının başkanlığında oluşturulan 
"Merkezi Eğitim Kurulunca" organize edilir. 

Eğitim genel merkezde verilebileceği gibi; i l , ilçe ve 
belde örgütleri düzeyinde ya da panel, seminer, kon
ferans gibi etkinliklerle zenginleştirilerek de ver
ilebilir. Aktif eğitim temel bir yöntem olarak uygu
lanır. 

Toplu eğitimin yanında yaşamın her anında üyelerin 
bireysel eğitimleriyle ilgili aktiviteler içinde olmaları 
esastır. 

Eğitimin daha planlı ve programlı bir biçimde 
örgütlenmesini sağlamak için Parti Meclisinin kararı 
ile "Parti Okulu" açılabilir. Parti okulu için P M ayrı bir 
bina tutulmasını kararlaştırabilir. 

Parti içi eğitim, eğitimin organizasyonu, çıkarılacak 
müfredatın niteliği, parti okulu ve eğitimde 
görevlendirilecek kadro ve eğitmenlerin görev ve yetk
ileri Parti Meclisince çıkarılacak "Eğitim 
Yönetmeliği" nde düzenlenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
PARTİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

Adaylık Başvurusu 

Madde 74- Adaylık, Parti Meclisinin görevlendire
ceği bir genel başkan yardımcılığına bağlı olarak kuru
lan "Adaylık Bürosuna" başvuru ile yapılır. 

Başvuruya kısa öz geçmiş, partide yapılan çalış
malar, aday olmak için başvuruda bulunan üye ise ne 
zamandan beri üye olduğu, parti ödentilerini ödeyip 
ödemediğine ve eğitim programlarına katılıp katıl
madıklarına dair belgeler ile yasa ile belirlenen diğer 
belgeler eklenir. 

Adaylar ve Sıralarının Tespiti Usulleri 

Madde 75- Milletvekili genel ve ara seçimlerinde 
aday adaylıkları Parti Meclisince uygun bulunanlar 
arasından adayların sırasının tespiti; 

a) ö n seçim, 
b) Aday Yoklaması, 
c) Merkez Yoklaması, 

Usul ve esaslarından biri veya bir kaçı ile yapıla
bilir. 

-203-



Yurdun tamamında bu usullerden yalnızca birinin ya 
da her seçim çevresine göre bu usullerden bir ya da bir 
kaçının uygulanacağına Parti Meclisi karar verir. 

a) ö n Seçim: Seçim çevresindeki bütün parti 
üyelerinin katılarak Yargı gözetiminde yapılacak 
seçimlerle parti adaylarının ve sıralamalarının belir
lenmesidir. 

Ön seçimler, Siyasi Partiler Yasasının ilgili hüküm
leri, tüzük ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen 
esaslara göre yapılır. 

b) Aday Yoklaması : Aday yoklaması aşağıda 
belirtilen partililerin katılımıyla yapılan milletvekili 
aday tespit yöntemidir. 

Aday yoklaması seçimlerine katılacak partililer şun
lardır: 

- Seçim çevresinde oturan ve üyelikleri devam eden; 
parti kurucuları, eski bakan ve milletvekilleri, eski il 
ve belediye başkanları, 

- Seçim çevresinin bakan ve milletvekilleri, 
- İl, ilçe, belde başkanları ve yönetim kurulu üyeleri 

ile il disiplin kurulu üyeleri, 
- Kadın ve gençlik kolları yöneticileri, 
- Partili Belediye başkanları, belediye ve il genel 

meclisi üyeleri, 
- Partili köy ve mahalle muhtarları, 
- Büyük kongre, i l kongresi ve ilçe kongresi 

delegeleri, 
- Köy ve mahalle komisyonları ile diğer sürekli 

komisyon ve grupların üyeleri, 
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- Sivil Toplum Örgütlerinin Partili başkan ya da 
temsilcileri. 

c) Merkez Yoklaması: Tüm ülkede ya da belir
lenecek bazı seçim çevrelerinde milletvekili adayları 
ve sıralarının Parti Meclisince belirlenmesidir. 

ö n seçim sonuçlarının yetkili kurullarca geçersiz 
sayılması halinde adaylar ve sıraları merkez yoklaması 
yöntemiyle belirlenir. 

ö n seçimlerde eşit sayıda oy almış adayların önce
lik sırası, tüzüğün 4. maddesi (e) fıkrasının 2. cüm
lesinde belirtilen esasa göre belirlenir. 

Parti Meclisi; ön seçim ya da aday yoklaması yapıl
masına karar verilen seçim çevrelerinde, toplam olarak 
T B M M üye tam sayısının % 5'ini aşmamak üzere, 
ilini, seçim çevresini, aday listesindeki sırasını ön 
seçim ya da aday yoklaması tarihinden en az 10 gün 
önce Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek koşuluyla 
merkez adayı gösterebilir. 

Yerel Seçimlerde Parti 
Adaylarının Belirlenmesi 

Madde 76- Yerel Seçimlerde parti adaylarının belir
lenmesi bu bölümdeki kurallar ve ilgili yasalar göz 
önünde tutularak hazırlanacak yönetmelikte düzen
lenir. 

Parti Adaylarının Bildirilmesi 

Madde 77- Genel Başkan, Parti Meclisince sap-
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tanan ve aday yoklaması suretiyle tespit edilen aday
ları ön seçimle belirlenen aday listelerine katarak 
seçim çevrelerine göre düzenler ve Yüksek Seçim 
Kuruluna süresinde verilmesini sağlar. 

Eksikliklerin Tamamlanması 

Madde 78- Aday listelerinin kesinleşmeden önce 
herhangi bir nedenle bu listelerde boşalma olursa ve 
listedeki sıraya göre kaydırma sonunda noksanlıklar 
doldurulamazsa eksiklikler Parti Meclisince tamam
lanır. 

Adaylık Yönetmeliği 

Madde 79- Milletvekilliği seçimlerinde ve mahalli 
seçimlerde parti adaylığına başvurma, aday adayları 
ile ilgili olarak yapılacak incelemenin niteliği ve yön
temi, adaylığa başvuranlardan ve adaylardan alınacak 
ödentinin ölçüsünü, adayların belirlenmesinde uygu
lanacak yöntem ve adaylıkla ilgili diğer konular 
"Adaylık Yönetmeliğimde düzenlenir. 
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ALTINCI BÖLÜM 
HÜKÜMET KURMA KATILMA V E 

HÜKÜMETTEN AYRILMA 

Görev ve Yetki 

Madde 80- Hükümet kurulmasına, bir hükümete 
katılmaya ya da partinin hükümetten ayrılmasına Parti 
Meclisi karar verir. Partinin T B M M grubu varsa, bu 
yetki kullanımına grup başkan vekilleri ve grup yöne
tim kurulu üyeleri de katılır. 

Partinin kurduğu hükümette bakanları. Merkez 
Yürütme Kurulu ve T B M M grup yönetim kurlunun 
görüşünü alarak partili başbakan belirler. Genel 
Başkan başbakan değilse, başbakan ile Genel Başkan, 
bakanların seçimini birlikte yaparlar. 

Partinin katıldığı hükümete verilecek bakanlar 
konusunda başbakanın muhatabı Genel Başkandır. 

Hükümet Parti İlişkisi 

Madde 81- Partili bakanlar; partinin programına, 
genel politik kararlarına ve hükümet programına 
uymakla yükümlüdürler. 
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Partinin kurduğu ya da katıldığı hükümetle parti 
organları arasındaki uyumu sağlamakla genel başkan 
görevlidir. Tüm organlar ve üyeler, hükümetin başarısı 
için çalışmakla, karar ve icraatlarını anlatmakla; halkın 
istek, eğilim ve beklentilerini hükümete aktarmakla 
ödevlidir. 

Hükümetten çekilme veya Merkez Yürütme 
Kurulunun aksine bir çekincesi olmadıkça koalisyon
lardan ayrılma kararına rağmen görevini bırakmayan 
bakanlar, partiden ayrılmış sayılırlar. 

Genel Başkan dahil Merkez Yürütme Kurulunda 10 
kişiden fazla üye hükümette yer alamaz. Bu sayı 
aşıldığı taktirde Genel Başkanca uygun görülenler 
M Y K da ki görevlerini bırakırlar. Çekilenlerin yerleri 
yedekleri ile doldurulur. T B M M Grup başkan vekilleri 
de aynı zamanda bakan olamazlar. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
DİSİPLİN 

Disiplin Kurullarının Görevleri 

Madde 82- Parti üyelerinin, yöneticilerinin veya 
kurullarının işledikleri disiplin suçlarını saptama ve 
cezalandırma görev ve yetkisi disiplin kurullarınındır. 

Tüzükçe belirlenen disiplin kurullarının görevleri 
şöyledir: 

a) Merkez Disiplin Kurulu: Genel Başkan, Parti 
Meclisi ile Merkez Yürütme Kurulu ve kendi üyeleri; 
parti üyelikleri devam eden parti kurucuları, T B M M 
üyelerinin yasama çalışmaları dışında kalan eylem
lerinden kaynaklanan parti suçlan, il başkanları ve il 
disiplin kurulu üyeleri, partili i l ve ilçe belediye 
başkanlarının işledikleri parti suçlan ile i l disiplin 
kurulu kararlarına yapılan itirazlar Merkez Disiplin 
Kurulunca, 

b) Grup Disiplin Kurulu: Partili milletvekillerinin 
grup disiplinine, grup iç yönetmeliğine, grup bağlayıcı 
kararlarına aykın davranışlarından doğan parti suçları 
Grup Disiplin Kurulunca, 
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c) Müşterek Disiplin Kurulu: T B M M üyelerinin 
kendi haklarındaki Grup Disiplin Kurulu karaları ile 
Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı yaptıkları iti
razlar ile Partili milletvekillerinin partiden geçici veya 
kesin olarak çıkarılmalarını gerektiren fiiller Müşterek 
Disiplin Kurulunca, 

d) İl Disiplin Kurulu: Diğer partili üyelerin parti 
suçları, İl Disiplin kurullarınca karara bağlanır. 

Disiplin Kurullarına Sevk Yetkisi 

Madde 83-

a) Kurulların Şevki: Merkez Disiplin Kurulunun 
görevine giren suçlar Merkez Yürütme Kurulunca; 
Grup Disiplin Kurulunun yetkisine giren fiiller Grup 
Yönetim Kurulunca; Müşterek Disiplin Kurulunun 
Yetkisine giren hususlar niteliğine göre ilgilinin itirazı. 
Grup Yönetim Kurulu ya da Merkez Yürütme 
Kurulunca; il disiplin kurullarının görevine giren 
hususlarda il yönetim kurulunca sevk edilir. 

Parti Meclisi, işlenen bir parti suçunun disiplin 
kuruluna şevkini M Y K ' d a n ; M Y K da il yönetim kuru
lundan isteyebilir. 

Disipline sevk kararı, şevke yetkili kurulun üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun gizli oyu ile alınır. Yetkili 
kurul şevke karar vermeden önce ilgiliyi dinler, gerek
li gördüğü inceleme ve araştırmaları yapabilir. 

İhbar ya da şikayet eden, yetkili kurulun üyesi ise. 
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konuyla ilgili toplantı ve görüşmelere katılamaz, 
inceleme ve araştırma görevi verilemez. 

b) Kendiliğinden (re'sen) Soruşturma: Disiplin 
kurullarının kendi görev ve yetki alanlarına giren bir 
parti suçunun işlendiğini, şikayet ve ihbar üzerine veya 
kendiliğinden öğrenmeleri durumunda, soruşturma 
izni verilmesi için sevk yetkisine sahip kurullara baş 
vururlar. 

Sevk yetkisine sahip kurullar talebi en geç 30 gün 
içinde, üye sayısının salt çoğunluğuyla karara bağlar
lar. 30 gün içinde karar verilmemesi durumunda soruş
turma talebi kabul edilmiş sayılır. İl Yönetim 
kurullarının sevk talebinin reddi kararlarına karşı il 
disiplin kurulu 10 gün içerisinde Merkez Yürütme 
Kuruluna; Merkez Yürütme Kurulunun sevk talebinin 
reddi kararlarına karşı ilgili disiplin kurulu 10 gün 
içinde Parti Meclisine itiraz edebilir. İlgili kurulların 
itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. 

Bunun üzerine ilgili disiplin kurulu soruşturmayı 
genel hükümlere göre yürütür. 

Disiplin kurulları, kendilerine intikal eden fiiller bir 
üst ya da ayrı bir yer disiplin kurulunun alanına girdiği 
sonucuna varırsa, Merkez Yürütme Kurulu aracılığıy
la olayı yetkili ve görevli disiplin kuruluna gönderir. 

Disiplin Suçları 

Madde 84- Disiplin Kurullarının görev ve yetki 
alanlarına giren suçlar aşağıdadır: 
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a) Yetkili kurulların aldığı kararlara uymamak ve 
bu kararlara aykırı davranmak. 

b) Parti içi birlik ve beraberliği zedeleyici tutum
lar içine girmek ya da parti organları arasında uyum ve 
ahengi sarsıcı davranışlarda bulunmak. 

c) Yetkili organlarca verilen görevleri özürsüz 
yapmaktan kaçınmak ya da engellemek veya bu organ
ların çağrısına haklı bir özrü olmaksızın icabet 
etmemek. 

d) Partiye zarar veren çalışmalarda ya da açıkla
malarda bulunmak. 

e) Görev verilmediği konularda kendisini görevli 
gibi göstermek. 

f) Partinin yaşam ölçülerine uymayan 
davranışlarda bulunmak, özel hayatında bu ölçülerle 
bağdaşmayacak ve bu nedenle kısmen bile olsa partiyi 
yıpratacak durumlar içerisinde olmak veya aile içinde 
çocuk ve kadına yönelik şiddet uygulamak. 

g) Yetkili parti organlarının uyarılarına rağmen 
çevreyi kirletmek veya zarar vermek. 

h) Partinin yetkili organlarınca kendisine verilen 
yetkiyi ya da kendisine gösterilen güveni kötüye kul
lanmak. 

i) Kapalı toplantılarda görüşülenleri açıklamak, 
j) Partinin genel tutumuna ve doğrultusuna ters 

düşen kuruluşlara yetkili organların uyarısına karşı üye 
olmak ya da bu kuruluşların çalışmalarına katılmak ya 
da yardımcı olmak. 

k) Kendisinin ya da başkasının kişisel çıkarları 
için pozisyonundan yararlanmaya çalışmak. 

I) (a) fıkrasındaki haller haricinde, tüzüğe, pro
grama, büyük kongre ve diğer yetkili organ ve kurul 
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kararlarına aykırı söz, tutum ve davranışlarda bulun
mak, yayınlar yapmak, bu yoldaki yayınları teşvik ve 
tahrik etmek. 

m) Geçerli bir özrü olmaksızın seçimlerde oy kul
lanmamak. 

n) Parti adaylarına karşı başka parti adaylarından 
yana açık veya gizli çalışmak. 

o) Partiye ait belgeler ile kayıtlarda değişiklik ya 
da hile yapmak, gerçeklere aykın üye yazmak, kayıt 
yapmak ya da kayıtlan bozmak veya makul bir neden 
olmaksızın üye kayıt talepleri konusundaki işlemleri 
yapmamak, yapmaktan kaçınmak. 

p) Partinin parasını, eşyasını, mallarını ya da 
üyelerce parti çalışmaları ya da sosyal çalışmalar için 
kendisine emanet edilen parayı, eşyayı, mallan kötüye 
kullanmak. 

r) Yetkili organların kararı olmadan başka parti
lerin listesinden ya da bağımsız aday olmak. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bağlayıcı grup kararlarına aykırı 
davranmak. 

s) Parti Meclisince kurma veya katılmaya karar 
verilmemiş hükümete, bu kuruldan izin almaksızın 
üyelik kabul etmek. 

t) Kongre, grup ve yetkili kurulların çalışmalarını 
engelleme, bozma ve bozdurma amacı ile yetkili organ 
ve kişilere karşı, tüzüğe uygun itirazlar dışında par
tinin tüzüğünü bozmaya yönelik her türlü eylemde 
bulunmak 

u) Cinsel tacizde bulunduğu ya da rüşvet, yolsu
zluk, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı eylemler gerçek
leştirdiği ya da bu eylemlere katıldığı anlaşılanlar. 
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Disiplin Cezaları 

Madde 85- Disiplin Cezaları; uyarma, kınama, üye
likten ya da gruptan geçici veya kesin çıkarmadır. 

-Uyarma; yazılı olarak dikkat çekmedir. 
-Kınama; yazılı olarak kusur bildirmedir. 
-Üyelikten geçici çıkarma; üyenin parti ile ilişiğinin 

3 aydan 12 aya kadar kesilmesidir. 
-Kesin Çıkarma; süresiz olarak parti ile ilişkisinin 

kesilmesidir. 

Disiplin Kurullarınca: 
Tüzüğün 86. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (0, (g) 

bentlerinde yazılı eylemlerde bulunan üyeler hakkında 
suçun işleniş şekli ve ağırlığına göre en az uyarma, en 
çok kınama; 

(h), (i), (j), (k), (I) bentlerinde yazılı eylemde bulu
nan üyeler hakkında suçun işleniş şekli ve ağırlığına 
göre en az kınama, en çok geçici çıkarma; 

(m), (n). (o), (p), (r), (s), (t), (u) bentlerinde yazılı 
eylemde bulunan üyeler hakkında suçun işleniş şekli 
ve ağırlığına göre en az geçici çıkarma, en çok kesin 
çıkarma cezası verilir. 

ceza verilmesine neden olan eylemin tekrarlanması 
halinde bir üst derece ceza uygulanır. 

Kınama cezası alanlar bir yıl süreyle kurullara 
seçilemezler, seçilmişlerse görevden alınırlar. 
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Geçici çıkarma cezası alanlar bu süre içinde üyelere 
tanınan hakları kullanamazlar. Ancak, her türlü üyelik 
yükümlülükleri devam eder. 

Kınama ve geçici çıkarma cezaları, üye kayıt defter
ine işlenir, yetkili disiplin kurulunca hemen Genel 
Başkanlığa bilgi verilir. 

Kesin çıkarma cezası alanların adları silinir. Genel 
Başkanlıkça tüm örgüte duyurulur. Parti milletvekil
lerinin T B M M grup üyeliğinden kesin olarak çıkarıl
ması, partiden çıkarılmayı gerektirir. 

T B M M grubunda geçici çıkarılmasına karar verilen 
milletvekili bu süre içinde grup toplantılarına katıla
maz. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve ile 
genel meclis üyelerinden oluşan gruplar içinde bu 
kural geçerlidir. 

Disiplin kurulu kararları kesinleştiği günden itibaren 
yürürlüğe girer. 

Disiplin Kurullarının Çalışma Kuralları 

Madde 86-Disiplin Kurulları ilk toplantılarında, 
üyeleri arasından bir başkan ile bir sekreter üyeyi gizli 
oyla seçer. 

özürsüz olarak yılda üç toplantıya katılmayan disi
plin kurulu üyelerinin üyelikleri düşer. Üyeliğin boşal
ması halinde oy sıralamasına göre yedekler çağrılır. 

Disiplin kurulları üye tam sayısının en az üçte iki 
çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların çoğunluğu 
ile karar verir. 
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Ancak, Siyasi Partiler yasasının 101/d-l mad
desinde gösterilen durumlar dışında üyelikten kesin 
çıkarma cezası için üye tam sayısının çoğunluğunca 
karar verilmesi gereklidir. 

Disiplin kuruluna verilen üyenin yazılı veya sözlü 
savunma verme hakkı vardır. Savuma için, disiplin 
kurul başkanlığınca, yazılı olarak üyenin başvuru bel
gesindeki ya da bilinen en son adresine savunmaya 
çağrı yazısı gönderilir. Bu yazıda, uygulanması istenen 
disiplin cezası ile bu cezaya neden olan eylemler 
açıkça belirtilir. Savunma için süre, savunmaya çağrı 
belgesinin ilgiliye tebliğinden itibaren IS gündür. 
Ancak seçimlerde veya herkesin gözü önünde açıkça 
veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçlarında bu süre 
7 gündür. 

Disiplin kurulları, soruşturmaya konu olan söz, 
tutum ve davranışların sabit ve cezayı gerektirip gerek
tirmediğini belirlerken iddia, savunma ve delilleri 
değerlendirmede takdir hakkına sahiptir. İncelemeleri
ni belge üzerinde yapabilecekleri gibi, tanıkların 
beyanına başvurabilirler. 

Disiplin kurulları kararlarını en geç 2 ay içinde 
verirler. Ancak soruşturma nedeniyle ilgili tedbiren 
görevden alınmış ise bu süre 30 gündür. Bu süre içinde 
sonuçlandınlamayan işler için, gerekçeleri gösterilmek 
suretiyle Merkez Yürütme Kurulundan ek süre istenir. 
Ek süre 1 aydan fazla olamaz. 

Disiplin Kurulları kararlarını verinceye kadar 
toplantılarını kapalı yapar ve çalışmalarını gizli 
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yürütür. Disiplin kurullarının incelediği ya da karar
laştırdığı bir olayla ilgili olarak partinin hiçbir organ, 
kurul ve toplantılarında görüşme açılamaz, söz alına
maz, yayın yapılamaz ve her kademedeki parti kon
gresinde alınan kararlar ve verilen cezalarla ilgili 
olarak görüşme yapılamaz. Parti Meclisinin ilgilinin 
affı ile ilgili görüşmeleri bundan müstesnadır. 

Merkez Disiplin Kurulunun kararları tüzükte aksine 
bir düzenleme bulunan hallerin dışında kesindir. 
Kesinleşen disiplin cezası, ilgili yönetim kurulunca 
aynen ve süresinde uygulanır. 

öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içinde disiplin kuru
luna verilmemiş suçlar hakkında disiplin işlemi uygu
lanamaz. 

Yönetim kurulları ve bilgilerine, tanıklıklarına gerek 
duyulan üyeler, disiplin kurulunun isteklerine 
süresinde yanıt vermek, gereğini yapmak zorundadır. 

Disiplin kurulları, ceza istemine neden olan eylem 
ile bağlıdır. Disiplin kurulunca verilen karar en geç 30 
gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve ilgili parti birimler
ine bildirilir. 

İtirazlar 

Madde 87- İl disiplin kurulunun verdiği kararlara 
karşı, il yönetim kurulu veya ilgili üye, kararın 
tebliğinden itibaren 10 günlük süre içinde Merkez 
Disiplin Kuruluna itiraz edebilir. Üyelere ait itiraz 
dilekçeleri i l yönetim kuruluna verilir. İl disiplin kuru
lu kendi görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı 10 
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günlük süre içinde Merkez Disiplin Kuruluna gön
derir. 

Karara il yönetim kurulu itiraz etmiş ise, itiraz 
yazısının bir örneğini 10 gün içinde ilgilisine tebliğ 
eder. 

İl disiplin kurulunca verilmiş kesin çıkarma cezaları, 
ilgili itiraz etmemiş olsa bile incelenmek ve karar ver
ilmek üzere il disiplin kurulunca Merkez Disiplin 
Kuruluna gönderilir. 

Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin 
çıkarma cezası verilen üye, bu cezaya karşı disiplin 
kuruluna sevk eden kurulun görev ve yetkisizliği ya da 
alınan kararın yasaya, parti tüzüğüne ya da ilgili yönet
meliğe aykırı olduğu savıyla yetkili Asliye Hukuk 
Mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün 
içinde itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar 
kesindir. 

Parti kurul ve organlarının kararlarına karşı yasalara 
ve tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlamaz ve itiraz suç 
sayılmaz. 

Disiplin Kurullarına İlişkin Ortak İlkeler 

Madde 88- Disiplin kurulu üyeliğine aday olmak ve 
seçilmek için disiplin cezası almamış olmak gerekir. 

Partinin disiplin kurulu üyeleri kongre ve T B M M 
üyeliği ile il genel ve belediye meclisi üyelikleri dışın
da partinin herhangi bir organında ya da kurulunda 
görev alamazlar ve partiden herhangi bir biçimde gelir 
sağlayamazlar. 
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Bir disiplin kurulunda görev alan bir kimse, başka 
bir disiplin kurulunda görev alamaz. 

Eşlerle ikinci dereceye kadar olan kan ve sihri 
hısımlar aynı disiplin kurulunda görev alamazlar. 

Seçimler sırasında ve yayın yoluyla ya da açık 
toplantılarda işlenen parti suçlarının kovuşturulmasın-
da inceleme süreleri yönetmelikle kısaltılabilir. 

Disiplin kurulunda boşalma olduğunda yedekler 
sırasıyla çağırılır. Bu çağrıyı Merkez ve T B M M disi
plin kurulları için Merkez Disiplin Kurulu Başkanı, il 
disiplin kurulları için il disiplin kurulu başkanı yapar. 
Yedeklerin çağın İmasından sonra bile üye sayısı üçte 
ikinin altına düşerse, ilgili birimin olağan kongresine 
kadar görev yapmak üzere yeni kurul. Merkez 
Yürütme Kurulunca seçilir. T B M M Grup Disiplin 
Kurulunda ise yeniden seçim yapılır. 

Müşterek Disiplin Kurulu 

Madde 89- Müşterek Disiplin Kurulu, Merkez 
Disiplin Kurulu ile Grup Disiplin Kurulundan oluşur. 
Merkez Disiplin Kurulu başkanı aynı zamanda 
Müşterek Disiplin Kurulunun da başkanıdır. Merkez 
Disiplin Kurulu sekreteri bu kurulun sekreteridir. 

Müşterek Disiplin Kurulunun kararları. Siyasi 
Partiler Yasasının 57. maddesi saklı kalmak üzere 
kesindir. 
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Disiplin Konusunda Tedbir Kararı 

Madde 90- Disiplin kurullarınca hakkında kesin ya 
da geçici çıkarma cezasını gerektirecek bir eylemden 
dolayı inceleme yapılan üye, kurulca gerekli görülme
si halinde önlem niteliğinde olmak üzere üyelik hak
larını kullanmaktan yasaklanabilir, görevden uzak-
laştırılabilir. 

Af 

Madde 91- Kesinleşen disiplin cezalarını bağışlama 
yetkisi Parti Meclisinindir. Parti Meclisi bu yetkisini 
ilgilinin başvurusu üzerine, cezayı isteyen kurulun da 
yazılı görüşünü alarak kullanır. 

Yönetmelik 

Madde 92- Disiplin kovuşturmasına başlanması, 
savunma, disiplin kurullarının görev bölümü, toplan
ma ve çalışma yöntemleri, "Disiplin Yönetmeliği" ile 
düzenlenir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 
DEFTERLER V E YAZIM İŞLERİ 

Madde 93- Her kademedeki parti organları aşağıda
ki zorunlu defterleri tutar. 

a) Aday üye defteri; her ilçe örgütünde aday 
üyelerin adları bu deftere başvuru sırasına göre işlenir. 

b) Üye kayıt defteri; her ilçe örgütünde mahalle 
ve köy esasına göre tutulur. 

c) Karar defteri; ilgili organın kararlarını tarih ve 
numara sırasıyla ihtiva eder. Kararlar oylamaya 
katılanlar tarafından imzalanır. 

d) Gelen ve giden evrak kayıt defteri; gelen ve 
giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere 
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ile gönderilen 
evrakın örnekleri bu tarih ve numaralar altında 
dosyalarda saklanır. 

e) Gelir ve gider defteri; partinin gelirlerinin nere
den sağlandığı ile giderlerinin hangi işler ve yerler için 
yapıldığı, belgeleri ile belgelenerek sıra ile bu deftere 
işlenir. 

-221-



O Demirbaş eşya defteri; örgüt birimlerindeki 
tüm eşyalar özellikle belirtilerek gün ve sıra sayısı 
esasına göre bu deftere yazılır. 

Yukarıda (a) fıkrası dışındaki defterler ilgili seçim 
kurulu başkanlıklarına onaylatılarak kullanılır. 

Partiye giriş işlemlerini gösteren üyelik beyan
namelerinin birer örneği ilçe ve il yönetimlerinde, alfa
betik sıra esasına göre tasnif edilmiş olarak ayrı bir 
dosyada saklanır. 

Parti organ ve kurullarınca tutulmasında fayda 
görülen diğer defterler, bu defterlerin yazım esasları, 
çıkarılacak yönetmeliklerde gösterilir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 
MALİ HÜKÜMLER 

Gelir Kaynakları ve İlgili Hükümler 

Madde 94- Parti gelirleri şunlardır: 

a- Üyelerden alınan giriş ve aylık ödentileri: Partiye 
üye olan kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere en 
az 10 milyon TL , en çok Siyasi Partiler Yasasında 
belirlenen üst sınır oranında giriş ödentisi alınır. 

Üye ödentisinin bir yıllık tutarı 24 milyon TL'den az 
ve Siyasi Partiler Yasasında bağışlar için belirlenen üst 
sınır oranından fazla olamaz. Üye ödentisi, üyelerin 
bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yapılır. Bu sınırlar 
içinde üyelik ödentisinin miktarını her yıl belirleme, 
azaltma ya da arttırmaya Merkez Yürütme Kurulu 
yetkilidir. 

Partiye borçlu olduğu yıla ait aidatın tamamını veya 
bir kısmını ödemeyen parti üyesi hakkında, partiden 
geçici veya kesin çıkarmaya dair disiplin cezaları 
uygulanmaz. Ancak, üç ay üst üste ya da ait olduğu yıl 
içinde dört aylık ödentisini yapılacak yazılı tebligata 
rağmen 1 ay içinde ödemeyen üyeler, üyelik haklarını 
kullanamazlar. Bu haklarını kullanabilmeleri 
borçlarını ödemelerine veya M Y K yahut Parti 
Meclisinin vereceği karara bağlıdır. 
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b- Parti milletvekillerinden alınacak ödentiler: 
T B M M parti grubu kararı ile belirlenecek olan mil
letvekili ödentisinin yıllık tutarı milletvekilinin aylık 
net maaşını geçemez. 

c- Adaylık için başvuranlardan alınacak özel öden
tiler: Bu ödentinin miktarı. Merkez Yürütme 
Kurulunca adayların sosyal ve ekonomik durumları da 
göz önünde tutularak belirlenir. Adaylık başvurusunda 
kadınlara olumlu ayırımcılık uygulanır. 

d- Parti, bayrağı, flaması, rozet ve benzeri rumu
zların satışından elde edilecek gelirler. 

e- Parti yayınlarından sağlanacak gelirler. 

f- Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makbuz ve 
kağıtlarının sağlanması karşılığında alınacak paralar. 

g- Partice düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile 
gece. yemek ve kermes gibi etkinliklerden elde edile
cek gelirler. 

h- Parti malvarlığının Siyasi Partiler Yasasına 
uygun şekilde kullanılması ve işletilmesinden elde 
edilen gelirler. 

ı- Bağışlar: 14.08.1999 tarihinde yürürlüğe giren 
4445 sayılı yasanın 7. maddesinin 2. fıkrası ile 
değiştirilen siyasi Partiler Yasasının 66. maddesinde 
belirlenen miktarı aşmayacak. Bağış alınırken kimseye 
aşırı yük olunamaz. 
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j - Partili belediye başkanları, belediye ve il genel 
meclisi üyelerinin ödentileri. Bunlardan alınacak aylık 
ödentinin sınırı (b) fıkrasındaki esasa göre belirlenir. 

k- Devlet yardımı ve Siyasi Partiler Yasasının 110. 
maddesi uyarınca partiye intikal edecek mallar, hak ve 
alacaklar. 

Bu gelirlerin tümü partinin hangi birimince tahsil 
edilmiş olursa olsun, Parti tüzel kişiliğinindir. 

(d), (e) ve (f) bentlerinde gösterilen satış bedelleri. 
Merkez Yürütme Kurulunun kararı ile belirlenir. 

Gelirler, Merkez Yürütme Kurulunca bastırılan 
makbuzlar karşılığında alınır. Bu makbuzlara ilişkin 
kayıtlar, Genel Sayman nezdinde tutulur. Parti örgütü 
aldığı ve kullandığı makbuzlardan dolayı Merkez 
Yürütme Kuruluna karşı sorumludur. 

Sorumluluk ve Harcama 

Madde 95- Yapılacak giderler, sözleşmeler ve gir
işilecek yükümlülükler; genel merkezde parti tüzel 
kişiliği adına, illerde il yönetim kurulu adına, ilçelerde 
ilçe yönetim kurulu adına yetkili kılınan kişi veya 
kurulca yapılır. 

Yapılan harcamalar partinin amaçlarına aykırı ola
maz. 

Giderlere ait belgeler, özel kanunlarında gösterilen 
daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 
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kesin hesabın Anayasa Mahkemesinin ilk inceleme 
kararının partiye bildirilme tarihinden itibaren beş yıl 
süre boyunca saklanır. 

Parti örgütleri bağlı bulunduğu üst kademeye, gelir 
ve giderleri hakkında 6 aydan çok olmamak üzere, 
yönetmelikte belirlenen sürede hesap vermekle yüküm
lüdürler. 

İl ve ilçe yönetim kurullarının sözleşme yapması ve 
yükümlülük altına girmesi Merkez Yürütme 
Kurulunun iznine bağlıdır. İzin alınmadan yapılan 
bağış ve yükümlülüklerden parti tüzel kişiliği sorumlu 
tutulamaz; Genel Başkan. Parti Meclisi , Merkez 
Yürütme Kurulu yada bu kurulların üyelerine ve parti 
tüzel kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz, dava 
açılamaz. 

Borç Verme Yasağı 

Madde 96- Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel 
kişilere hiçbir biçimde borç verilemez. 

Bütçe ve Kesin Hesap 

Madde 97- İl yönetim kurulu, bağlı ilçeleri de kap
samak üzere gelir gider tahminlerini ayrı ayrı gösteren 
yıllık bütçeyi hazırlar ve her yılın ekim ayı sonuna 
kadar Genel Saymana gönderir. 

Bu bütçeler ile aynı süre içinde genel merkez bütçe
si en geç aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisince ince
lenir ve karara bağlanır. 
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İlçeleri de kapsamak üzere i l yönetim kurulları ve 
genel merkez her yılın nisan ayının sonuna kadar, bir 
önceki yıla uygulama sonuçlarını gösteren kesin 
hesaplarını hazırlar. Bu hesaplar Parti Meclisince ince
lenir ve onaylanır. 

Genel Başkan, karara bağlanarak birleştirilmiş bulu
nan kesin hesapların bir örneğini Haziran ayı sonuna 
kadar Anayasa Mahkemesi ve bilgi için Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderir. 

Parti hesapları, bilanço hesabına göre düzenlenir. 

tl ve İlçe örgütlerine Genel Merkez Yardımı 

Madde 98- Yasal hazine yardımının %20'si il 
örgütlerine dağıtılır. Bu dağıtmada; illerin son genel 
seçiminde aldıkları oy, üye sayısı ve il nüfusu gibi 
ölçüler esas alınır. İl başkanlıkları, aynı ölçülerde ilçe 
ve belde örgütlerine de pay verir. 

Kadın ve Gençlik Kollarına Gelir Aktarımı 

Madde 99- Yasal hazine yardımı dahil olmak üzere, 
belde, ilçe, i l ya da genel merkez düzeyinde elde edilen 
gelirlerin %10'u kadın kollarına ve %10'u gençlik kol
larına aktarılır. Aktarım, geliri elde eden temel örgüt 
birimince eş değer kol birimine aktarılır. 

Yönetmelik 

Madde 100- Parti tüzel kişiliği adına sözleşme 
yapılmasına ve yükümlülük altına girilmesine, gelir-
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gider defterlerinin tutulmasına, parti bütçe ve kesin 
hesaplarının düzenlenmesine ilişkin kurallar ile bu 
konulardaki yönetim birimlerinin görev ve sorumlu
lukları "Mal i İşler Yönetmeliği" ile düzenlenir. 
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ONUNCU BÖLÜM 
DEĞİŞİK HÜKÜMLER 

Program Ve Tüzüğü Değiştirme 

Madde 101- Partinin program ve tüzüğünde 
değişiklik yapma yetkisi büyük kongrenindir. 
Değiştirme önerileri, Genel Başkan, Merkez Yürütme 
Kurulu. Parti Meclisi ya da Büyük Kongre üyelerinin 
en az 1/20'si tarafından yazılı olarak yapılır. 

Yönetmelikler 

Madde 102- Tüzük uygulamaları ile ilgili yönet
melikler, Parti Meclisi tarafından hazırlanıp karar altı
na alınarak yürürlüğe girer. Merkez Yürütme 
Kurulunun hazırladığı yönetmelikler de aynı şekilde 
Parti Meclisinin onayına sunulur. 

T B M M grup iç yönetmeliği, grup yönetim kurulun
ca hazırlanır. Grup genel kurulunun onayı ile yürür
lüğe girer. 

Yönetmeliklerde Yürürlülük tarihleri belirlenir. 

Tüzüğün ön gördüğü yönetmelikler ilk olağan kon
greden sonra en geç üç ay içinde hazırlanır. 
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ON BİRİNCİ BÖLÜM 
GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Madde 1- İlk toplantısını yapıncaya kadar 
Büyük Kongre ile Parti Meclisinin tüm yetkilerini 
Kurucular Kurulu kullanır. Kurucular Kurulu, Genel 
Başkan, M Y K ve Merkez Disiplin kurulu üyelerini 
seçer. Genel Başkan ile yaş kaydı aranmaksızın kuru
culuk şartlarını haiz Merkez Yürütme Kurulu ile 
Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de Kurucular 
Kurulunun tabii üyeleridir. 

Geçici Madde 2- İl ve ilçe örgütleri kuruluncaya 
kadar Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığına müracaatla partiye üye olunabilir. İlk 
olağan Büyük Kongre yapılıncaya kadar aday üyeliğe 
ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu durumda üyeliğine 
karar verilenler asıl üye sayılırlar. 

İl. İlçe ve beldelerde ilk olağan kongrelerini yapın
caya kadar görevli olmak üzere; başkan, yönetim kuru
lu ve disiplin kurulu üyeleri Merkez Yürütme 
Kurulunca atanır. 

Merkez Yürütme Kurulu il Yönetim Kurulu için il 
başkanı dahil 7- 15 üye, il disiplin kurulu için 3-5 üye, 
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ilçe yönetim kurulu için ilçe başkanı dahil 5-9 üye, 
belde yönetim kurulu içinse belde başkanı dahil 3-5 
üye atayabilir. 

Geçici Madde 3- Bu tüzük hükümleri Partinin tüzel 
kişilik kazanması ile birlikte yürürlüğe girer. 

Tüzük değişiklikleri, yasada aksine düzenleme 
bulunmadıkça büyük kongrenin kabulü ile yürürlüğe 
girer. 

Bu tüzük hükümlerini Özgür Toplum Partisi Parti 
Meclisi yürütür. 
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