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ULUSUN ORTAK İHTİYAÇLARI;
1. AY -

Süt Anneleri Havuzunun
oluşturulması:

Zeka gelişimi, bağışıklık sistemi vb. pek çok
yarar içeren anne sütüne, doğan her çocu
ğun iki yıl ihtiyacı vardır. Annesinin sütü ke
silmiş veya yeterli olmayan çocuklar için süt
annesi bulunur. Süt annelere ayda 300 TL or
tak bütçeden ödenir.
2. AY -

A t a t ü r k ' ü n ve Meclisin başlattığı
projenin tamamlanması:

Kur'an'ın Türkçe'ye tercümesi Atatürk'ün ta
limatı, meclisin kararı ile gerçekleştirilmiştir.
Akıl ve Bilim ışığında tercüme edilmiş mekki
sureler üniversite öncesi tüm okullarda ders
kitabı yapılır. Medeni sureler üniversitelerde
ders kitabı seçilir. Surelerin iniş sırasına göre
orijinal ve anlamı öğrenilir. Kur'an insanın
kendisine, başkalarına, çevreye, devlete, va
tana zarar vermesini emretmez. Kur'ânın hiç
bir ayeti başkalarına zarar verici söz ve ey
lemleri emrediyor tarzında yorumlanamaz.
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3. AY -

Bazı kurumların kapatılması:

Kur'ân Kursları ve Imam-Hatip Okulları kapa
tılır. Tüm üniversite mezunları cami görevlisi
atanabilir.
4. AY -

Ne yapmalı?

Ne yapmalı diye soran herkese şu tavsiye edi
lir. "Çalış, üret, kazan, ihtiyaçlarından fazlası
nı ihtiyaç sahiplerine ver. Hayatın tadını bu
davranışınla yaşadığını göreceksin." Başba
kan "Ulusa Sesleniş" Programlarında bu ko
nu üzerinde teşvik ve tavsiyelerini sunar.
5. AY -

Ulusal Denetleme ve
Yardımlaşma Kurumu kurulması:

İlgisizlik, açlık, barınaksızlık, elbisesizlik, kirli
lik, tüm acılı haller bu kurum tarafından izle
nir. Emekli vatandaşlara bu kurumda iş sağla
nır. Yurtiçinde ve Yurtdışındaki tüm vatan
daşlar onlu sisteme göre organize edilir. Her
onlu sistemin başkanı her akşam 20:00'de
Vukuat Tekmili sunar. Bu tekmiller alına alına
22:00'de tamamlanır. Başbakana bilgi verilir.
Başbakan bu bilgilerden sonra istirahata çeki
lir. Tüm para cezaları bu kuruma aktarılır.
Vakıflar Bankası ve Vakıflar İdaresi,
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Yardım Kuruluşları bu kuruma bağlanır. İhti
yaç fazlası mal ve servetlerin yılda bir kez
yüzde beşi bu kuruma verilir. Talep edileni
vermeyenden bir daha talep edilmez. Verse
de alınmaz.
6. AY -

Finans Sorunlarının Çözülmesi:

Bankalar tüm işverenlerle ve şirketlerle Sermaye-Emek ortaklığı yapabilecek. Oranlarını
karşılıklı olarak serbestçe belirleyebilecekler.
Projesi olanlar bankalara sunacak. Kabul edi
lirse sözleşme imzalanacak. Denetim banka
tarafından yapılabilecek.
Bu sistem geliştikçe, faizler aşağı çekilecek
yavaş yavaş sıfıra doğru indirilecek. Bankalar
da mevduata devlet garantisi kaldırılacak.
7. AY -

Çalışmak ve K a z a n m a n ı n
Teşvik Edilmesi:

Çalışana ihtiyacı olan tüm işyerleri, ihtiyaçları
nı 15 gün içinde İş Kur'a iletecekler. İhtiyaç
ların çeşitlerine göre mesleki eğitim-öğretim
yeniden yapılandırılarak 15 yaşını bitiren her
kes bir meslek diplomasına sahip olacaktır.
Meslek diplomasını alan özel bir kıyafet giye
rek bir yıl Anadolu turuna çıkacak. Gittiği her
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yerde saygı, hürmet ve sevgi görecek. Mesle
ğini icra edip faydalı olacak. Kendisine en uy
gun işyerini bulur anlaşırsa işe kabul edilecek.
Faydalı olduğu her yerde beslenecek, giyine
cek, barındırılacak.
Tüm ilköğretim okul binaları, tüm lise binaları
meslek eğitim-öğretimine tahsis edilecek. Bi
limsel eğitim-öğretim, mesleki eğitim-öğretimden sonra üniversitelerde yapılacak. Bir
meslek sahibi hem mesleğini icra edip, hem
de üniversitelerde bilimsel öğrenime devam
edebilecektir.
Çalışanlar üzerinden her türlü vergi, harç vb.
kesintiler kaldırılacak. Minimum saat ücreti 5
TL olacak. İsteyenler sosyal güvenlik şirketle
rine primlerini kendileri yatıracaklardır, (dev
let memurları hariç).
İmkanı olan her vatandaş özel mesleki eği
tim-öğretim okulu ve üniversite kurabilir. Ve
hazine arazilerinden ücretsiz arazi tahsis edi
lir.
EMP iktidarının yedinci ayında bu konular ile
ilgili kanun tasarıları, mecliste görüşülüp, ka
rara varılır.
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8. AY -

İnsan Hak ve Hürriyetleri:

İnsan Hak ve Hürriyetlerinin, Birleşmiş Millet
ler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin
hayata geçirilmesi. Gerekli kanun tasarılarının
mecliste görüşülerek, ilan edilmesi. Sekizinci
ayda bu konudaki tasarılar ele alınır, mecliste
görüşülür, sonuca bağlanır.
9. AY -

Temizlik Seferberliği:

Yiyeceklerde, içeceklerde, kılık-kıyafette, ev
lerde, sokaklarda, tüm çevrede tertemiz, pırıl
pırıl bir Türkiye için her türlü propaganda,
tedbir, teşvik ve gerekli yasalar dokuzuncu
ayda çıkarılır.
10. AY - Güvenlik Seferberliği:
Evrensel Suçlar (cinayet, terör, iftira, tecavüz,
hırsızlık, fuhuş, uyuşturucu) tarif, tanım, ispat
usulü, karşılıkları kanun tasarıları olarak mec
lise sunulur. Mecliste kabul edilirse yayımla
narak yürürlüğe girer.
11. AY - Savaş Hukuku:
Savunma savaşlarıyla ile ilgili yasa tasarıları
meclise sunulur. Ve ilan edilir.
Saldıran kim olursa olsun, saldırganın tüm
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kültürel, ekonomik, siyasi, askeri sistemi etki
siz hale getirilinceye kadar geri adım atılmaz.
12. AY - Medeni Kanun:
Medeni kanun yenilenir. Her vatandaş hazır
ladığı kanun tasarılarını meclise gönderebilir.
On altı yaşına gelen herkes noter huzurunda
evlilik ve aile hukukuna göre evlenebilir, boşanabilir. Boşanan ancak üç ay sonra evlene
bilir.
Çalışan her aile reisine eşine ve çocuklarına
yetecek ücret verilmeli. Ücret yetmiyorsa Ulu
sal Denetleme ve Yardımlaşma Kurumu'nca
desteklenmeli.
13. AY - Türk Silahlı Kuvvetleri
İç Hizmet Kanunu:
Herkes saldırsa bile direnebilecek bir ordu sis
temi kurulmalıdır. Milli Güvenlik Kurulunda
bu konular görüşülerek, yeni tasarı meclise
sunulur.
14. AY - Ticaret Hukuku:
Faizler sıfıra indirilmeye çalışılır. Aldığı borcun
mal veya hizmetin karşılığını tarihinde öde
meyen kişilerin ticaret yapması yasaklanır.
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Banka çekleri için sigorta sistemi kurulur.
Ödenmeyen çeklerin karşılığını sigorta şirket
leri öder. Senet düzenlemesi kaldırılır. Fatura
altına ödeme tarihi yazılıp imza edilir.
Vatandaşlar arasında tartışmaya neden olabi
lecek her türlü düzenleme değiştirilir.
Yeni Ticaret Hukuku Tasarısı meclise 14.
ayda sunulur.
15. AY - A ğ a ç l a n d ı r m a Seferberliği /
Toprak Reformu:
EMP iktidarının 14. ayına kadar toprağı olma
yan her vatandaş toprak talep dilekçelerini
TBMM'ne gönderebilir. Bu süreye kadar sa
hipsiz arazilerin envanteri çıkarılır, talep eden
lere, arazi büyüklükleri yörelere göre tespit
edilerek üç yıl içinde ağaçlandırmak, ekip-biçmek şartıyla zimmetlenir.
16. AY - Türkçe Olimpiyatları ve
Tabela Seferberliği:
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları herkese açık
olarak her yıl düzenlenir. Tabela standartları
oluşturulur. Bu standartlarda Türkçe Tabela
asanlardan tabela harcı alınmaz. Alt yazılarda
farklı dil kullanılabilir.
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17. AY - Herkes için Bilim:
Her vatandaşımızın bilimlerin metotlarını öğ
renmesi, araştırmalar yapması, bilim üretmesi
teşvik edilir. İlgili yasa tasarıları onyedinci ay
da meclise sunulur.
18. AY - Milletin Efendisi Köylünün
Desteklenmesi:
Tütün ekilen topraklarda denk gelir getirilebi
lecek başka ürünler önerilir ve sübvanse edi
lir. Tarım ve Hayvancılık desteklenir.
19. AY - Meczupların Tedavisi:
Kendisine gökten ilham geldiğini söyleyenler,
gelecekten haber verenler, muskacılar, cinci
ler, büyücüler, dilenciler, ölülerle konuşur gi
bi yapanlar, ölenlerden yardım isteyenler vb.
tedavi edilecekler.
20. AY - Avrupa Birliği:
Evrensel Hukuk oluşumuna katkıda bulunu
lur. Evrensel Hukuk ilkeleri ilan edilir. Avrupa
Birliği genişletilerek AFRASYA (Avrupa, Afri
ka- Asya) Birliği oluşabilir. İsteyen her ülke
birlikten çıkma hakkına sahiptir.
Amerika Birliği:
Kuzey ve Güney Amerika Ülkelerinin Evrensel
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Hukuk zemininde Amerika Birliği oluşturması
desteklenir.
Afraysa Birliği ile Amerika Birliği arasında
1000 yıllık bir "saldırmazlık anlaşması yapıl
ması önerilir.
21. AY - Güvenlik İhaleleri:
Tüm dünyada Güvenlik İhalelerine girilir. 53
yaşını bitiren herkes Küresel Güvenlik Şirket
lerinde ömrünün sonuna kadar çalışma hak
kına sahip olur.
22. AY - Sözleşmeler:
Evrensel Hukuka aykırı olmadıkça herkes bir
birleriyle sözleşmeler yapabilir. Karşı taraf
sözleşmeyi ihlal ediyorsa, sözleşme geçersiz
sayılır. Sözleşme ihlalinden doğan zararları
tazmin için her türlü yargı yolları herkese
açıktır.
Kimse özgür iradesi ile imzalamadığı bir söz
leşmeden sorumlu tutulamaz.
23. AY - K a y n a ğ ı Belirsiz Saldırılar:
Saldırı emrini veren beyin, genel olarak gizli
kalmaktadır. Teröre karşı çaba harcarken,
gizli olan beynin etkisiz kılınmasına çalışılır.
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Kişiler güvenli bir ortamda görüşmeye davet
edilir. Görüşmekten kaçınan kişinin tüm geç
mişi, ilişkileri, bağlantıları kapsamlı şekilde
araştırılır. İlgili mahkemeden arama, görüşme
kararı talep edilir. Bulunan kanıtlar ilgili mah
kemeye sunulur.
24. AY - Devletin Borçlarının Ödenmesi:
"Devletin tüm dış ve iç borçları ödenir." Şir
ketlere ve şahıslara verilen borçlardan devle
tin sorumlu olmayacağı ilan edilir.
EMP 24. ay bu sözünü yerine getiremediği
takdirde iktidarı bırakacağını, muhalefet par
tilerinden birini iktidar için destekleyeceğini,
24 ay içerisinde devletin tüm iç ve dış
borçları ödendiği takdirde evrensel program
la ilgili akıl ve bilim ışığında üniversitelerin
katılımayla uygulama planları hazırlayacağını
beyan ve taahhüt eder.
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EVRENSEL PROGRAM
DEĞİŞİM!
İSTERSEK HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ
YURTTA SULH CİHANDA SULH İÇİN DÜNYA
BİRLEŞİK DEVLETLERİ ANAYASA PROJESİ
1-

Çocuklar için süt anneliğinin ve iki yıl an

ne sütü emzirilmesinin teşvik edilmesi. Her
çocuğa üç yaşından onbeş yaşına kadar oniki
yılda okuma-yazma, bilim, ihtiyaçlara göre iş
ve meslek öğretilmesi.
2-

Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an çevirilerinin

okullarda gerçekleri aramak için incelenmesi.
3-

İlköğretim, meslek okulları ve liselerde

iniş sırasına göre mekki surelerin ve akıl ve
bilim ışığında yapılmış çevirilerinin ders kitabı
olması. Üniversitelerde iniş sırasına göre me
deni surelerin ve akıl ve bilim ışığında
yapılmış çevirilerinin ders kitabı seçilmesi.
4-

özel mesleki eğitim-öğretim kurumları ve

üniversite açmak üzere arazi-arsa talep eden
lere, başvuru sırasına göre ücretsiz arazi-arsa
tahsis edilmesi. Beş yıl içinde öğretime baş
lanmadığı taktirde tahsis edilen arazi-arsanın,
üzerindeki tüm yatırımlarla birlikte ücretsiz
iade edilmesi."
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5-

Küresel insan ve çevre sağlığının korun

ması için, pislikleri yiyerek temizleyen domuz
ların ormanlara salınması ve domuz etinin sağ
lık nedenleri ile tüketilmesinin yasaklanması.
6-

Her devletin kendi bastığı paraların

karşılıklarını petrol, altın, değerli maden, arsa
ve gayrimenkul borsası kurarak on yıl içinde
ödemesi.
7-

Merkez Bankaları işbirliği ile Dünya Mer

kez Bankasının kurulması. EL (Evrensel Lira)
basılması. Paranın emisyonunun her insana
adil ve eşit şekilde verilerek ayarlanması. Faiz
lerin sıfıra doğru indirilmesi.
8-

Beslenme, giyinme, barınma, güvenlik,

onaltı yaşından itibaren evlilik ve aile hukuku
çerçevesinde evlenebilme ile ilgili sigorta şir
ketlerinin kurulması.
9-

Dünyada ihtiyaç duyulan çeşitli işlerde

çalışmak üzere, işi olmayan her insanı eğite
rek, diğer ülkelerde işsiz olan her on işsizin
başına "onişçibaşı" olarak görevlendirip, kü
resel işsizliğin azaltılması, işçilere günde 10
Evrensel Lira, işçibaşlarına günde 20 Evrensel
Lira ödenmesi. Arjantin-Alaska, Pekin-Paris,
Moskova-Güney Afrika Küresel otoyol ve de
miryolu şirketlerinin kurulması.
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10- Her anneye onaltı yaş altındaki her çocu
ğu için ayda 100 EL (Evrensel Lira) verilmesi.
11- Ermeni-Türk, Israil-Filistin, Amerika-lran,
Hindistan-Pakistan vb. yerel veya küresel so
runların, yeni sorunlara yol açmadan; ölmüş
lerin suçlarının karşılığının yaşayanlara verile
meyeceği, insanların birbirlerine saygılı ol
ması, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde
çözümlenmesi.
12- Dünyada küresel yollar için istimlaklar,
açık öğretim, barış, adalet, evrensel hukuk,
güvenlik ve işbirliğini koordine etmek üzere
Burhan Erol geçici başkanlığında EGAK (Ev
rensel Güvenlik ve Adalet Kurumu) kurul
ması.
13- İhtiyaç fazlası mal ve servetlerin, her yıl
yüzde ikibuçuğunun alınmasıyla bütçesi oluş
turulan Küresel Denetleme ve Yardımlaşma
Kurumu'nun kurulması.
14- Teröre sebep olan kültürel, ekonomik, si
yasi ve askeri ortamların evrensel hukuka uy
gun olarak kurutulması.
15- Evrensel Suçları Önleme Sözleşmesini
("İftira, cinayet, hırsızlık, tecavüz, fuhuş,
uyuşturucu suçlarını işlemeyeceğim. İşlediğim
takdirde kendimi ihbar edeceğim. Evrensel
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suçlardan birini işlediğim mahkemece sabit
olursa, tüm mal varlığımı Evrensel Güvenlik
ve Adalet Kurumuna bağışlayacağım ve veri
lecek en ağır cezaya razı olacağım") imzala
yan herkese yeryüzünde Serbest Dolaşım Pa
saportu verilmesi.
16- Dünyada inanana-inanmayana, başını
açana-açmayana, ibadet yapana-yapmayana
ceza verilemez.
17- İnsanların kurumlara veya kişilere kul-köle edilmesinin önlenmesi. Kendine, başka
larına, doğaya zarar vermemek şartıyla Birleş
miş Milletler İnsan Haklan Evrensel Bildirge
s i n d e n hak ve özgürlüklerin sağlanması.
18- Tüm silah şirketlerinin küresel yol şirket
lerine ortak edilmesi yoluyla EGAK (Evrensel
Güvenlik ve Adalet Kurumu) tarafından satın
alınması.
19- İnsanların "yahudi, hristiyan, müslüman,
ateist, budist" gibi ayrımlarla inançları, renk
leri, dilleri, fikirleri ve fikirlerini ifade etmesi
vb. nedenlerle öldürülmelerinin, eziyete uğra
malarının "onarlı piramit güvenlik sistemi"
oluşturularak önlenmesi.

* BKZ. Sayfa 23 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
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20- ABD'nin seçme-seçilme ve eyaletler sis
temi örnek alınarak, her beş yılda bir Dünya
Birleşik Devletleri Başkanlık seçimi yapılması.
Dünya Birleşik Devletleri anayasası dışında
kalan konularda, her devlet kendi içinde ba
ğımsız hareket etmek hak ve özgürlüğüne
sahiptir.
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UNIVERSAL PROGRAM
CHANGE!!!
WE CAN SUCCEED ALL TOGETHER
PEACE FOR BOTH IN THE COUNTRY AND
IN THE WORLD
THE SUGGESTION OF CONSTITUTION
ITEMS TO THE WORLD

1-

Wet-nursing and the new born babies'

being suckled for two years should be enco
uraged. Each child should be taught literacy,
science and profession according to the ne
cessity from three years to fifteen in twelve
years.
2-

The book of Psalms, the Torah, Bible

and Koran's translation should be scrutinized
in the schools to look for the realities.
3-

According to the revelation order, the

suras of the Koran which were revealed in
Mecca and the translation of them in the
light of mind and science should be course
book in primary, vocational and high schools
and also the suras which were revealed in
Medina and the translation of them should
be chosen as a course book in universities.

EVRENSEL M E D E N İ Y E T P A R T İ S İ PROGRAMI

4-
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The people who demand land should be

obtained as a free of charge according to
the order of application so as to establish
primary vocational schools. The procured
land should be given back as a free of char
ge together with the whole investment be
ing performed unless education starts in five
years.
5-

It should be forbidden to release the

pigs to the forest and to eat the pork in
order to protect the human health and to
provide global environmental cleanliness.
6-

Each state should pay the equivalent of

the money which is printed by themselves by
means of petrol, gold, valuable mine, terri
tory and immovable exchange in ten years.
7-

The World Central Bank should be set

up in cooperation with the Central Banks.
Universal Lira (U.L) should be printed. It sho
uld be regulated that each person is given
the emission of the money in an equal way.
The rate of interest should be reduced.
8-

The insurance companies should be set

up related to nourishment, wearing, shelte
ring, security, marriage as of sixteen years
and marrying within family rights.
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9-

Global unemployment should be decrea

sed by educating the each unemployed per
son and charging them as a "head worker"
for every ten of unemployed people with a
view to working for various jobs being nee
ded. The workers should be paid 10 and the
head workers should be paid 20 Universal Li
ras as a daily wage. Argentina- Alaska, Pe
king- Paris, Moscow- South Africa global high
and rail way companies should be set up.
10- Each mother should be given 100 Uni
versal Liras for her each child under 16 years
old.
11- Local and global issues such as Armeni
an-Turk, Israel-Philistine, America-Iran, IndiaPaksitan should be found a solution in accor
dance with human rights and freedom wit
hout causing new ones as it is not suitable
to impute the crimes of dead people to the
living.
12- Universal Security and Justice Associati
on (USJA) should be established under the
presidency of Burhan Erol in order to coordi
nate expropriations for global ways in the
world, open education, peace, justice, uni
versal law, security and cooperation.
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13- Global Inspection and Helping Associati
on, whose budget consists of being taken
half and two percent of the possessions and
fortunes more than necessary every year,
should be established.
14- Cultural, economic, political and military
surroundings causing terror should be eradi
cated in accordance with universal law.
15- Everybody who signs the Agreement of
Preventing Universal Crimes ("I will not com
mit the crimes which are slander, homicide,
theft, violation, rape, prostitution, narcotic
etc. In case I do, I will denounce myself. If
one of the universal crimes that I commit is
proved by law court, I will donate my all per
sonal estate to Universal Security and Justice
Association and I will consent to the most
major punishment...") should be given the
Free Traveling Passport in the world.
16- Nobody could be punished in the world
whether s/he believes or not, wears turban
or not and worships or not.
17- It should be prevented that people serve
the institutions or the individuals with utter
faithfulness and obedience. The human
rights and liberty in the Universal Declaration
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made by the United Nations should be provi
ded on condition that people do not harm
themselves, the others and the nature.
18- All the weapon companies should be
bought by the Universal Security and Justice
Association through associating them with
global road companies.
19- It should be prevented by constituting "
pyramid security system" that people are kil
led and tortured as their beliefs, flesh colors,
languages and ideas differ from each other
on account of their being Jewish, Christian,
Muslim, Atheist.
20- The president of the United States of the
World should be elected in each 5 years by
taking the USA's election and state system
as a model. Each state has the right of living
independently on its own, except for the
subjects that are the World United States
Constitution.
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İNSAN HAKLARI
EVRENSEL B E Y A N N A M E S İ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu;
İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle ku
ruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz
önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu
hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, gi
derek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle
gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu
devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları
arasında bu hakların dünyaca etkin olarak ta
nınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba
göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar
için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.
Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve
haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vic
dana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik
anlayışıyla davranmalıdırlar.
Madde 2- Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sos
yal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi
başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile
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ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgür
lüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız
olsun, ister vesayet altında veya özerk olma
yan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına
bağlı ülke yurttaşı olsun, bir kimse hakkında,
uyruğunda bulunduğu devlet veya ülkenin si
yasal, hukuksal veya uluslararası statüsü ba
kımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.
Madde 3- Yaşamak, özgürlük ve kişi güven
liği herkesin hakkıdır.
Madde 4- Hiç kimse kölelik veya kulluk al
tında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti
her türlü biçimde yasaktır.
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz,
zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davra
nışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.
Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun,
hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır.
Madde 7- Herkes yasa önünde eşittir ve ay
rım gözetilmeksizin yasanın korunmasından
eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir.
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Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım
gözetici işleme karşı ve böyle işlemler için ya
pılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korun
ma hakkı vardır.
Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla ta
nınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere
karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir
yargı yoluna başvurma hakkı vardır.
Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalana
maz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.
Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri
belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken,
tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız
bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak
görülmesini istemeye hakkı vardır.
Madde 111. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savun
ması için gerekli olan tüm güvencelerin ta
nındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya
göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sa
yılır.
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2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada ulus
lararası hukuka göre bir suç oluşturmayan
herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suç
lu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada
uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir
ceza verilemez.
Madde 12- Kimsenin özel yaşamına, ailesine
konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak
karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz.
Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı
yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.
Madde 131. Herkesin bir devletin toprakları üzerinde
serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
2. Herkes , kendi ülkesi de dahil olmak üze
re, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine
yeniden dönmek hakkına sahiptir.
Madde 141. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sı
ğınma ve sığınma olanaklarından yararlanma
hakkı vardır.
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2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlar
dan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ülkele
rine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma
durumunda bu haktan yararlanılamaz.
Madde 151. Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya
yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bı
rakılamaz.
Madde 161. Yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurt
taşlık veya din bakımlarından herhangi bir kı
sıtlamaya uğramaksızın evlenme ve aile kur
maya hakkı vardır.
2. Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin
özgür ve tam iradeleriyle yapılır.
3. Aile, toplumun, doğal ve temel unsurudur,
toplum ve devlet tarafından korunur.
Madde 171. Herkesin tek başına veya başkalarıyla or
taklaşa mülkiyet hakkı vardır.
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2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yok
sun bırakılamaz.
Madde 18- Herkesin düşünce, vicdan ve din
özgürlüğüne hakkı vardır.
Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da
özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve
dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü
içerir.
Madde 19- Herkesin düşünce ve anlatım öz
gürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşüncelerin
den dolayı rahatsız edilmemek, ülke sınırları
söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri
her yoldan araştırmak, elde etmek ve yaymak
hakkını gerekli kılar.
Madde 201. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma,
dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü
vardır.
2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlana
maz.
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Madde 211. Herkes, doğrudan veya serbestçe seçilmiş
temsilciler aracılığı ile ülkesinin yönetimine
katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden
eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
3. Halkın iradesi hükümet otoritesinin temeli
dir. Bu irade, gizli veya serbestliği sağlayacak
benzeri bir yöntemle genel ve eşit oy verme
yoluyla yapılacak ve belirli aralıklarla tekrarla
nacak dürüst seçimlerle belirlenir.
Madde 22- Herkesin, toplumun bir üyesi
olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal
çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve
her devletin örgütlenmesine ve kaynaklarına
göre, herkes onur ve kişiliğinin serbestçe ge
lişim için gerekli olan ekonomik, sosyal ve
kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına
sahiptir.
Madde 231. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme,
adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsiz
liğe karşı korunma hakkı vardır.
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2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksi
zin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuru
na yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koru
ma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağ
layacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika
kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.
Madde 24- Herkesin dinlenmeye, eğlenme
ye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde
sınırlandırılmasına ve belirli dönemlerde üc
retli izne çıkmaya hakkı vardır.
Madde 251. Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve
refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi
bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık,
sakatlık, dulluk; yaşlılık ve kendi iradesi dışın
daki koşullardan doğan geçim sıkıntısı duru
munda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Anaların ve çocukların özel bakım ve yar
dım görme hakları vardır.
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Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğ
muş olsunlar, aynı sosyal güvenceden yarar
lanırlar.
Madde 261. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en
azından ilk ve temel eğitim aşamasında para
sızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mes
leksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim
yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle
açık olmalıdır.
2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve
insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı
güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bü
tün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasın
da anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli
ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolun
daki çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seç
mek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.
Madde 271. Herkes toplumun kültürel yaşamına ser
bestçe katılma, güzel sanatlardan yararlanma,
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bilimsel gelişmeye katılma ve bundan yarar
lanma hakkına sahiptir.
2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat
ve sanat ürünlerinden doğan maddi ve ma
nevi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.
Madde 28- Herkesin bu Bildirgede öngörü
len hak ve özgürlüklerin gerçekleşeceği bir
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı var
dır.
Madde 291. Herkesin, kişiliğinin serbestçe ve tam geliş
mesine olanak veren topluma karşı ödevleri
vardır.
2. Herkes haklarını kullanırken ve özgürlükle
rinden yararlanırken, başkalarının hak ve öz
gürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gös
terilmesinin sağlanması ve demokratik bir
toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle ge
nel refahın gereklerinin karşılanması amacıyla
yalnız yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı
olur.
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3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir koşulda Bir
leşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı
olarak kullanılamaz.
Madde 30- Bu bildirgenin hiçbir kuralı, her
hangi bir devlet, topluluk veya kişiye, burada
açıklanan hak ve özgürlüklerden herhangi bi
rinin yok edilmesini amaçlayan bir girişimde
veya eylemde bulunma hakkını verir biçimde
yorumlanamaz.
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The universal Declaration of
Human Rights
Whereas recognition of the inherent dignity
and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the founda
tion of freedom, justice and peace in the
world,
Whereas disregard and contempt for human
rights have resulted in barbarous acts which
have outraged the conscience of mankind,
and the advent of a world in which human
beings shall enjoy freedom of speech and
belief and freedom from fear and want has
been proclaimed as the highest aspiration of
the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be
compelled to have recourse, as a last resort,
to rebellion against tyranny and oppression,
that human rights should be protected by
the rule of law,
Whereas it is essential to promote the devel
opment of friendly relations between
nations,
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Whereas the peoples of the United Nations
have in the Charter reaffirmed their faith in
fundamental human rights, in the dignity
and worth of the human person and in the
equal rights of men and women and have
determined to promote social progress and
better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged
themselves to achieve, in co-operation with
the United Nations, the promotion of univer
sal respect for and observance of human
rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these
rights and freedoms is of the greatest impor
tance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY
proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION
OF HUMAN RIGHTS as a common standard
of achievement for all peoples and all
nations, to the end that every individual and
every organ of society, keeping this
Declaration constantly in mind, shall strive by
teaching and education to promote respect
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for these rights and freedoms and by pro
gressive measures, national and internation
al, to secure their universal and effective
recognition and observance, both among
the peoples of Member States themselves
and among the peoples of territories under
their jurisdiction.
Article 1All human beings are born free and equal in
dignity and rights.They are endowed with
reason and conscience and should act
towards one another in a spirit of brother
hood.
Article 2Everyone is entitled to all the rights and free
doms set forth in this Declaration, without
distinction of any kind, such as race, colour,
sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property,
birth or other status. Furthermore, no dis
tinction shall be made on the basis of the
political, jurisdictional or international status
of the country or territory to which a person
belongs, whether it be independent, trust,

EVRENSEL M E D E N İ Y E T P A R T İ S İ PROGRAMI

non-self-governing or under any other limi
tation of sovereignty.
Article 3Everyone has the right to life, liberty and
security of person.
Article 4No one shall be held in slavery or servitude;
slavery and the slave trade shall be prohibit
ed in all their forms.
Article 5No one shall be subjected to torture or to
cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.
Article 6Everyone has the right to recognition every
where as a person before the law.
Article 7All are equal before the law and are entitled
without any discrimination to equal protec
tion of the law. All are entitled to equal pro
tection against any discrimination in violation

EVRENSEL M E D E N İ Y E T P A R T İ S İ PROGRAMI

of this Declaration and against any incite
ment to such discrimination.
Article 8Everyone has the right to an effective reme
dy by the competent national tribunals for
acts violating the fundamental rights granted
him by the constitution or by law.
Article 9No one shall be subjected to arbitrary arrest,
detention or exile.
Article 10Everyone is entitled in full equality to a fair
and public hearing by an independent and
impartial tribunal, in the determination of his
rights and obligations and of any criminal
charge against him.
Article 111. Everyone charged with a penal offence
has the right to be presumed innocent until
proved guilty according to law in a public
trial at which he has had all the guarantees
necessary for his defence.
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2. No one shall be held guilty of any penal
offence on account of any act or omission
which did not constitute a penal offence,
under national or international law, at the
time when it was committed. Nor shall a
heavier penalty be imposed than the one
that was applicable at the time the penal
offence was committed.
Article 12No one shall be subjected to arbitrary inter
ference with his privacy, family, home or
correspondence, nor to attacks upon his
honour and reputation. Everyone has the
right to the protection of the law against
such interference or attacks.
Article 131. Everyone has the right to freedom of
movement and residence within the borders
of each state.
2. Everyone has the right to leave any coun
try, including his own, and to return to his
country.
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Article 141. Everyone has the right to seek and to
enjoy in other countries asylum from perse
cution.
2. This right may not be invoked in the case
of prosecutions genuinely arising from nonpolitical crimes or from acts contrary to the
purposes and principles of the United
Nations.
Article 151. Everyone has the right to a nationality.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his
nationality nor denied the right to change
his nationality.
Article 161. Men and women of full age, without any
limitation due to race, nationality or religion,
have the right to marry and to found a fami
ly. They are entitled to equal rights as to
marriage, during marriage and at its dissolu
tion.
2. Marriage shall be entered into only with
the free and full consent of the intending
spouses.

EVRENSEL M E D E N İ Y E T P A R T İ S İ PROGRAMI

3. The family is the natural and fundamental
group unit of society and is entitled to pro
tection by society and the State.
Article 171. Everyone has the right to own property
alone as well as in association with others.
2. No one shall be arbitrarily deprived of his
property.
Article 18Everyone has the right to freedom of
thought, conscience and religion; this right
includes freedom to change his religion or
belief, and freedom, either alone or in com
munity with others and in public or private,
to manifest his religion or belief in teaching,
practice, worship and observance.
Article 19Everyone has the right to freedom of opin
ion and expression; this right includes free
dom to hold opinions without interference
and to seek, receive and impart information
and ideas through any media and regardless
of frontiers.
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Article 201. Everyone has the right to freedom of
peaceful assembly and association.
2. No one may be compelled to belong to
an association.
Article 211. Everyone has the right to take part in the
government of his country, directly or
through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to
public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of
the authority of government; this will shall
be expressed in periodic and genuine elec
tions which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret vote or
by equivalent free voting procedures.
Article 22Everyone, as a member of society, has the
right to social security and is entitled to real
ization, through national effort and interna
tional co-operation and in accordance with
the organization and resources of each
State, of the economic, social and cultural
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rights indispensable for his dignity and the
free development of his personality.
Article 231. Everyone has the right to work, to free
choice of employment, to just and
favourable conditions of work and to protec
tion against unemployment.
2. Everyone, without any discrimination, has
the right to equal pay for equal work.
3. Everyone who works has the right to just
and favourable remuneration ensuring for
himself and his family an existence worthy of
human dignity, and supplemented, if neces
sary, by other means of social protection.
4. Everyone has the right to form and to join
trade unions for the protection of his inter
ests.
Article 24Everyone has the right to rest and leisure,
including reasonable limitation of working
hours and periodic holidays with pay.
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Article 251. Everyone has the right to a standard of
living adequate for the health and well-being
of himself and of his family, including food,
clothing, housing and medical care and nec
essary social services, and the right to securi
ty in the event of unemployment, sickness,
disability, widowhood, old age or other lack
of livelihood in circumstances beyond his
control.
2. Motherhood and childhood are entitled to
special care and assistance. All children,
whether born in or out of wedlock, shall
enjoy the same social protection.
Article 261. Everyone has the right to education.
Education shall be free, at least in the ele
mentary and fundamental stages.
Elementary education shall be compulsory.
Technical and professional education shall be
made generally available and higher educa
tion shall be equally accessible to all on the
basis of merit.
2. Education shall be directed to the full
development of the human personality and
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to the strengthening of respect for human
rights and fundamental freedoms. It shall
promote understanding, tolerance and
friendship among all nations, racial or reli
gious groups, and shall further the activities
of the United Nations for the maintenance
of peace.
3. Parents have a prior right to choose the
kind of education that shall be given to their
children.
Article 27.
1. Everyone has the right freely to participate
in the cultural life of the community, to
enjoy the arts and to share in scientific
advancement and its benefits.
2. Everyone has the right to the protection
of the moral and material interests resulting
from any scientific, literary or artistic produc
tion of which he is the author.
Article 28Everyone is entitled to a social and interna
tional order in which the rights and free
doms set forth in this Declaration can be
fully realized.
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Article 291. Everyone has duties to the community in
which alone the free and full development
of his personality is possible.
2. In the exercise of his rights and freedoms,
everyone shall be subject only to such limita
tions as are determined by law solely for the
purpose of securing due recognition and
respect for the rights and freedoms of others
and of meeting the just requirements of
morality, public order and the general wel
fare in a democratic society.
3. These rights and freedoms may in no case
be exercised contrary to the purposes and
principles of the United Nations.
Article 30Nothing in this Declaration may be interpret
ed as implying for any State, group or per
son any right to engage in any activity or to
perform any act aimed at the destruction of
any of the rights and freedoms set forth
herein.
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