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ÖNSÖZ 

Önümüzdeki seçimler Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır. 
Türkiye bugünü ve geleceği için karar verecektir. Ya ülke kaynaklarını 
gereğince değerlendiremeyen, yolsuzluklar içinde boğulan, toplumsal 
değerlerin yozlaşmasına yol açan, işsizliğe, yoksulluğa çare bulamayan 
20 yıllık iktidar anlayış ve uygulamalarının sürmesi yönünde bir seçim 
yapılacak; ya da son 20 aylık kısa sürede, önce Hükümet ortağı, sonra 
dürüst seçim taahhüdü ve siyasi rakiplerinin de onayı ile tek başına 
iktidar olan DSP'nin çağdaş, demokratik, müreffeh ve onurlu bir 
Türkiye için kararlı, yetenekli ve dürüst kadrolarının daha güçlü olarak 
"işbaşına" gelmesi sağlanacaktır. 

Geçmişte ekonomide ve sosyal alanda izlenen yanlış politikalar 
toplumsal barışı da ekonomik gelişmeyi de olumsuz yönde etkilemiştir. 
Türkiye'nin, artık bu yanlışlardan sorumlu olan partileri ve kadroları 
bir kez daha sırtında taşımaya tahammülü yoktur. 

Önce DYP-CHP hükümetleri daha sonra REFAHYOL ortaklığı 
"terörün başını ezdiklerint' defalarca açıklamalarına karşın, terör 
onların zamanında anaların yüreğini dağlamaya devam etmiştir; 
bölücü terör örgütünün başı bebek katili Apo'yu sağ olarak yakalayıp 
adalete teslim etmek, DSP yönetimine nasip olmuştur. Çünkü Devlet 
kuruluşları arasında uyum ve güven DSP yönetimiyle sağlanmıştır; o 
sayede Devletin etkinliği artmıştır. 

Ülkemizde yoksulluğun, adaletsizliğin, ahlaksızlığın temel 
kaynağı olan ve gelir dağılımında adaleti her yıl daha da fazla bozan 
enflasyonu, olabildiğince kısa sürede tek haneli düzeye indirmek de, 
başka sorunların çözümünde olduğu gibi, DSP iktidarında 
gerçekleşecektir. DSP'nin önde gelen bir yükümlülüğü olan bu hedefe, 
halkıyla bütünleşerek, elbirliği ile nasıl ulaşılacağı bu Belgede açık ve 
ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır. 

1995 seçimlerinde DSP tek başına iktidar olamamıştır. Ancak, 
iktidara ortak olduğu dönemde DSP'nin, Programında ve Seçim 
Bildirgesinde ortaya koyduğu temel görüş ve ilkelerinden ödün 
vermeksizin, azınlıktaki karma Hükümetin hem verimli hem de uyumlu 
çalışmasına büyük katkıda bulunmuştur. 
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Meclisteki üye sayısının yetersizliğine karşın, DSP, gerek ortağı 
olduğu üç partili azınlık Hükümetinde, gerek kendi kurduğu tek partili 
azınlık Hükümetinde gösterdiği büyük başarı ile halkımızın güvenini 
kazanmıştır, iktidara her bakımdan hazırlıklı olduğunu kanıtlamıştır. 
1995 Seçim Bildirgesindeki hedefler doğrultusunda beklenenin ötesinde 
mesafe alabilmiştir. O nedenle, DSP'nin tek başına iktidar olabilmesi, 
en azından birinci parti konumuna erişmesi, artık bir hayal değildir. 
Öyle ki artık DSP'siz bir iktidar düşünülememektedir. 

18 Nisan 1999 Seçimlerinde DSP, tek başına iktidara gelirse, 
veya iktidarın belirleyici unsuru olursa, 1995 Seçim Bildirgesindeki 
hedefleri kısa sürede tümüyle gerçekleştirebilecektir. 

DSP'nin 1999 Seçim Bildirgesi de, özünde, 1995 Seçim 
Bildirgesinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Seçim bildirgeleri, genellikle halkın tüm beklentilerinin 
sıralandığı birer vaadler demetidir. Bildirgeyi yayınlayan parti iktidara 
geldiğinde, o beklentilerin tümünün en kısa sürede karşılanacağı sözü 
verilir. Ama, bunların hangi yollarla nasıl gerçekleştirileceğine, bunları 
gerçekleştirebilmek için gerekli kaynak ve olanakların nereden, nasıl 
bulunacağına genellikle değinilmez. Ardından, kazara iktidara 
gelindiğinde bu vaadlerin hangi ölçüde boşlukta kaldığını halkımız da 
görür ve hayal kırıklığına uğrar. 

Demokratik Sol Parti, o tür bir seçim bildirgesiyle seçmenlerin 
karşısına çıkmayı kendi sorumluluk anlayışıyla bağdaştıramamaktadır. 
Bu nedenle DSP, Seçim Bildirgesinde yalnız neleri yapacağını değil, 
neleri nasıl yapacağını da halkımıza açıklamayı görev bilir. 

Kuruluşundan beri DSP, eleştirdiği her uygulamayla, göğüslediği 
her sorunla ilgili somut çözümler önermiş, kendi çözüm biçimini 
dayanakları ve yöntemleri ile birlikte halka sunmaya özen göstermiştir. 
DSP'nin 1999 Bildirgesi de bu yaklaşımın somut bir örneğidir. 

4 TBMM KUTUPHANESI



I - DSP'NİN TÜRKİYE'YE BAKIŞI 

A - TEMEL ULUSAL UZLAŞILAR 

Çok partili rejimlerde, ekonomik ve sosyal konularda partilerin 
değişik politikalarının, seçmenlerin değişik tercihlerinin bulunması 
doğaldır. Ama, bunların içinde öyle bazı temel konular vardır ki, o 
temel konularda, ulusunun tümünün veya tümüne yakın 
çoğunluğunun, sağcılık solculuk ayrımını aşarak uzlaşıp birleşmesi 
gerekir. Bir halkın güçlü bir ulus olabilmesinin temel koşulu, o halkın 
çoğunluğunun temel nitelikteki bu konular üzerindeki uzlaşmasıdır. 

Günümüz Türkiye'sinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda 
DSP'nin belirlediği temel ulusal uzlaşı konuları şunlardır: 

- Demokratik rejimi tüm kurumları ile eksiksiz ve kesintisiz 
yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur. 

- Ulusal birlik, başta önderimiz büyük Atatürk olmak üzere 
Cumhuriyetimizi kuran kuşağa, vefa borcumuzdur. Ulusal birlik, 
dışardan kışkırtılan bölücü akımlara karşı pekiştirilmelidir. 

- İnançlara tam saygı ile bağdaşmış laik Devlet anlayışı, ulusal 
birliğin de demokrasinin de güvencesidir. 

- Hakça bir düzen, ancak katılımcı ve dürüst bir yönetim ve etkili 
bir denetimle, ve haksızlıklara, adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı 
sürekli savaşımla sağlanabilir. 

- Atatürk emanetinin bilincine varan gençlik, laik demokratik 
rejimin güvencesi, çağdaşlaşmanın öncüsüâür. Gençliğe yatırım 
geleceğe yatırımdır. O nedenle, gençliğe çağdaş eğitim teknolojisinin 
tüm olanakları sunulmalıdır. 

- Bilgi çağını toplumun tüm kesimleriyle birlikte yakalamak, 
güçlü bir ülke olabilmenin ve Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık 
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düzeyinin üstüne yükselme hedefini gerçekleştirmenin başta gelen 
koşuludur. 

Demokratik Sol Parti, bu temel ulusal konuların tümünde, 
şimdiye kadar tutarlı, ilkeli ve gerçekçi somut çözümler üretebilmiştir. 
Hükümet ortağı veya tek başına azınlık iktidarı olduğu son 20 ayda bu 
tutumunu kararlılıkla sürdürmüştür. 

1995 milletvekili genel seçimlerine "BİZE GÜVEN TÜRKİYE" 
diye giren DSP, bu kısa süre içinde yaptıklarını, bundan sonra 
yapacaklarının güvencesi sayarak önümüzdeki seçimlere de, "BİZE 
GÜVENMEYE DEVAM ET TÜRKİYE" diyerek girmektedir. 

Çünkü DSP Türk Ulusunun gücüne, Türkiye'nin olanaklarına ve 
gençliğe güveniyor. Aynı zamanda kendi sağlıklı yapışma, çağdaş ve 
tutarlı doğrultusuna güveniyor. 

DSP, bu gücü ve olanakları gereğince değerlendirebilecek bir 
iktidarla Türkiye'nin yanlış politikalar nedeniyle sürüklendiği 
darboğazdan kurtulup, kısa sürede esenliğe ulaşabileceğine inanıyor. 

DSP, koalisyon ortağı veya tek başına iktidar olduğu son 20 aylık 
dönemdeki başarılarını göstererek, "yaptıklarımız yapacaklarımızın 
güvencesidir" diyebilecek durumdadır. 

Onun için, bu seçimlere girerken DSP halkımıza bir kere daha 
"BİZE GÜVEN TÜRKİYE" ve "BİZE GÜVENDİĞİNİ OYLARINLA 
GÖSTER TÜRKİYE" diye sesleniyor. 

Bu temel ulusal konuların hepsinde, Demokratik Sol Parti her 
sınavdan başarıyla geçmiştir; ödünsüz ve ilkeli mücadele vermiştir ve 
vermektedir. 

Onun için, önümüzdeki seçimlerde de DSP bu temel ulusal 
konularda kendi duyarlılığını paylaşan ve Ülkemizde hakça bir 
düzenin özlemini duyan herkesin, her kesimden insanımızın oyunu ve 
desteğini istemektedir. 
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Yakın zamana kadar "kararsız" diye nitelendirilen geniş toplum 
kesimi de, artık, Devlet yönetiminde özlediği kararlılığı ve tutarlılığı 
DSP'de görmektedir. 

1 - Ulusal Birlik 

Günümüz Türkiye'sinde, temel ulusal konuların başında, 
dışarıdan kışkırtılan bölücü akımlara karşı ulusal birliğimizin 
pekiştirilmesi gelmektedir. 

DSP'nin ulus kavramında ve milliyetçilik anlayışında, ırk ve soy 
ayrımcılığının da, din ve mezhep ayrımcılığının da, bölgeciliğin de yeri 
yoktur. Kaldı ki, Türkiye bağlamında "Türk" adı bir ırkın değil, değişik 
o l a r d a n ve soylardan gelse de, değişik din ve mezheplere bağlı olsa da 
yüzyıllar boyunca bu topraklarda kaynaşıp bütünleşmiş olan tüm 
insanların bir arada oluşturdukları bir ulusun adıdır. 

Kökenleri ne olursa olsun, hepsi bu ülkenin toprağına kök 
salmıştır ve o köklerden Türk ulusunun sağlam çınarı yükselmiştir. 

Sapı dışarda baltalarla bu ağacı baltalamaya, Türkiye'deki Türk 
ulusunu oluşturan unsurları birbirinden koparmaya kimsenin gücü 
yetmez. Demokratik Sol Parti öyle heveslere kapılanlara en küçük bir 
ödün vermemiştir ve vermeyecektir. 

Demokratik Sol Parti, bu Ulusu oluşturan unsurlar arasında en 
küçük bir ayrım gözetilmesine de izin vermez. Bu unsurlardan hiçbirini 
başka unsurlara da, Devlete de ezdirmez. 

DSP'nin gözünde Güneydoğu ve Doğu Anadolu sorunu gerçekte 
Türklük-Kürtlük sorunu değildir. O bölgemizin insanları arasında 
birbirine yan bakan, birbirini yabancı gibi gören ne Türk asıllı ne de 
Kürt asıllı bir yurttaşımıza rastlanabilir. 

Bizim yüreğimizde Kürt'le Türk'ün ayrı yeri yoktur. İkisini ayrı 
gözle görmek, bizlere yüreğimizi ikiye ayırmak kadar zor gelir. İkiye 
ayrılmış yürekle de yaşanmaz. Bizi birbirimizden ayrı gibi görmek ve 
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göstermek isteyenler, Türkiye'yi bölmeye doyamamış Sevr özlemcisi 
yabancılar ve onların bazı maşalarıdır. 

Gerçekte sorun, o bölgenin yarı feodal yapısından kaynaklanan 
sömürü ve baskı sorunudur. Son yıllarda bölgenin okumuş gençleri 
arasında yaygınlaşan işsizlik ve çaresizlik de soruna başka bir boyut 
eklemektedir. 

Bu bölgede sömürenler ve sömürülenler arasında, Türk asıllılar 
bulunduğu gibi, Kürt asıllısı da Arap asıllısı da vardır. Zaman zaman 
sorun, yanlış Devlet uygulamalarıyla veya kimi yöneticilerin bölge 
halkına kuşkulu yaklaşımı ile büsbütün ağırlaşmıştır. 

Demokratik Sol Parti, Güneydoğu Anadolu'nun ve bazı Doğu 
Anadolu yörelerinin çağdışı yapısını temelinden değiştirecek, bölgedeki 
yoksulluğa ve işsizliğe somut ve etkili çözümler getirecektir. Devlet 
baskısına da ağa baskısına da yer vermeyecektir; toprak ve gelir 
dağılımı adaletsizliğine de son verecektir. 

Demokratik Sol Parti, iktidara geldiğinde bunları nasıl 
gerçekleştireceğini, bundan oniki yıl önce hazırlayıp yayınladığı ve 
1987 Seçim Bildirgesine de eklediği, "Güneydoğu Anadolu'nun 
Güvenlik ve Gelişme Sorununa Kapsamlı Çözüm Programı" başlıklı 
programında ayrıntılarıyla açıklamıştır. Daha sonraki yıllarda daha da 
geliştirilen bu programı tamamlayan unsurlar bu Bildirgemizle 
getirilmektedir. 

Bölgenin çağdışı feodal yapısını değiştirebilecek tek parti 
Demokratik Sol Parti'dir. Çünkü sağcı partilerin veya başka bazı solcu 
partilerin, bölgedeki feodal güçlere diyet borcu vardır; ama Demokratik 
Sol Parti'nin kimseye öyle bir borcu ve bağımlılığı yoktur. 

Yurdumuzu ve Ulusumuzu bölmek isteyenlerin, kadın-erkek, 
yaşlı-genç, çocuk-bebek demeden bölge halkının canına kıyanların, 
bize karşı tavır almaları doğaldır. 

Ancak, Demokratik Sol Parti iktidara gelip de programını 
uyguladığında, o bölgemizdeki soydaşlarına zalimce soykırım 
uygulayan terör örgütünün elinde istismar edebileceği hiçbir koz 
kalmayacaktır. Bunu bildikleri içindir ki o terör örgütünün elebaşları, 
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DSP'yi ve DSP'nin Genel Başkanını' baş düşman gibi göstermeye 
çalışmaktadırlar. 

Bölücü terör örgütü başının DSP Hükümeti döneminde yakalanıp 
adalete teslim edilmesi bir raslantı değildir. Demokratik Sol Partinin 
etkin katılımıyla yasalaştırılıp uygulanmaya başlanan yatırımları teşvik 
önlemleri ve eğitim reformu, şimdiden bu bölge halkının geleceğe 
güvenle bakmasını sağladığı gibi; yine DSP'nin katkısıyla devlet 
kuruluşları arasında sağlanan uyum, bölücü terör örgütü başının 
yakalanıp Türk adaletine teslim edilebilmesinde, böylece örgüte ağır bir 
darbe indirilmesinde etken olmuştur. 

2 - İnançlara Saygılı Lâiklik 

Ulusal birliğin de demokrasinin de güvencesi olan 
lâikliğin, inançlara tam saygıyla bağdaşarak korunması 
konusunda ulusumuzun büyük çoğunluğu birleşmektedir. 

Lâiklik, Atatürk Devriminin, ulusal birlik ve bilincin, 
çağdaşlaşmanın ve demokrasinin temel unsurudur. Demokratik Sol 
Parti muhalefette olduğu gibi iktidarda da, lâikliğin, dine bağlı 
kesimlerle ters düşmeksizin, korunmasına özen gösterecektir. 

Dinine olduğu kadar demokrasiye de bağlı olan halkımıza, 
Türkiye'nin kendine özgü koşulları içinde lâiklikle demokrasinin 
birbirinden ayrılamayacağı; ve dinle ilgili gereksinmelerin ancak lâik 
Cumhuriyet döneminde gereğince karşılandığı; halkımızın dinini 
eğitilmiş din görevlilerinden öğrenme, Müslüman halkın kendi kutsal 
kitabını kendi dilinde okuyup anlayabilme olanağına bu dönemde 
kavuşmuş olduğu bilinmektedir. 

DSP iktidarında bir yandan lâiklik ödünsüz korunurken, 
bir yandan da inanç, din ve ibadet özgürlüğüne içten saygı 
gösterilir. 

Lâiklik yalnızca inanç, din ve ibadet özgürlüğü değildir. Lâiklik, 
aynı zamanda, hukuk düzeninin uhrevi değil, başta ulusal egemenlik 
olmak üzere, dünyevi temellere dayandırılmasını sağlar. Böylelikle 
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dinin ve inançların siyasal amaçlarla istismarım önler." Laiklik Allahla 
kul arasında aracı kabul etmez. Bilindiği gibi, İslamda da Allahla kul 
arasında aracı yoktur. İslamda da her inanca saygı vardır; ve İslamda da 
inanç istismarına, izin verilmez. 

Demokratik sol iktidar, din ve mezhep ayrımcılığına da 
karşıdır. 

Zaten Türkiye'nin Sünnisi ile Alevisi arasında İslam'ın özü 
bakımından gerçek bir ayrılık yoktur. Demokratik sol iktidarda Devlet, 
gerek Sünni gerek Alevi veya Alevi Bektaşi yurttaşlarımızın 
gereksinmelerini uyum içinde karşılamaya özen gösterecektir. 
Demokratik Sol Partinin katıldığı veya kurduğu Hükümetler bu yönde 
somut adımlar atmıştır. 

Yapay Sünni-Alevi ayrımcılığının tarihten kaynaklanan bir 
nedeni, bundan yüzyıllar önce Osmanlı ve Safevi hanedanları arasındaki 
iktidar çatışmalarıdır. Oysa bu hanedanların ikisi de Türktür. 
Demokratik Sol Parti Sünni-Alevi bütünleşmesine katkıda bulunurken, 
bu tarihsel gerçeği de gözönünde tutmaktadır. 

DSP değişik inanç grupları mensuplarına demokrasinin 
ve lâikliğin gereği olan her özgürlüğü tanırken, lâikliğin 
zedelenmesine veya bağnazlığa karşı gereken önlemleri de 
demokrasi kuralları içerisinde almayı görev bilmektedir. 

Dinle felsefe arasında sağlıklı bir denge ve ilişki kurulabilen ve 
nakilciliğe değil akılcılığa önem verilen dönemler geçmişte, Müslüman 
toplulukların her alanda üstünlük ve dinamizm kazandıkları, Dünyada 
ilerlemeye en çok hız kattıkları dönemler olmuştur. 

Demokratik Sol Parti de, din kültürü ve ahlâk eğitiminin akılcı 
yaklaşımı destekler nitelikte olmasını ve felsefe eğitimiyle gereğince 
dengelenmesini gözetmektedir. 
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3 - Demokrasi 

Demokratik Sol Parti, demokrasiye gerçeklik ve işlerlik 
kazandırmayı öncelikli görev ve işlev saymaktadır. 

Bu hedef, demokrasinin bir yandan bütün kurumlarıyla sağlam 
temellere dayandırılmasına, öbür yandan toplumun bütün kesimlerince 
her tür toplumsal etkinlikle uygulama alanı bulan bir yaşam biçimi 
olarak benimsenmesine bağlıdır. 

O nedenle DSP, 1999 Seçimlerinden sonra daha güçlü olarak 
iktidara geldiğinde, bir yandan demokrasiyi bütün kurumlarıyla eksiksiz 
ve sürekli olarak yerleştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacak 
ve toplum kesimlerinin siyasete etkin katılımı önündeki engelleri 
kaldıracak, diğer yandan ilköğretimden üniversiteye kadar tüm örgün 
eğitim-öğretim ile yaygın halk eğitimi kurumlarında, katılımcı 
demokrasi bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına, yönelik 
programlara yer verilmesini sağlayacaktır. Bu anlayışımızın bir 
bölümünü 55. ve 56'ncı Hükümetler döneminde uygulamaya 
koyabilmiş olmanın kıvancını taşıyoruz. 

Demokratik Sol hareket demokrasiye ödünsüz ve sarsılmaz 
bağlılığını daha DSP kurulmadan önce, şimdiki DSP Genel Başkanı'nın 
önderliğinde, gerek 1971 gerek 1980 askeri müdahalelerine yüreklice 
karşı çıkışıyla ve demokrasiyle bağdaşmayan her davranışa meydan 
okuyuşuyla kanıtlamıştır. 

Demokratik Sol Parti'nin mayasında o haklı ve yürekli meydan 
okuyuşlar vardır. 

Bu çerçevede DSP, demokratik lâik Cumhuriyeti tehdit eden 
köktendinci akımlara karşı verdiği kararlı mücadele ile de demokratik 
lâik Cumhuriyeti koruma, güçlendirme ve sonsuza dek yaşatma 
mücadelesinde de en ön safta yerini almıştır. 
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4 - Hakça Düzen 

"Hakça düzen" kavramını ülkemize demokratik sol akım 
getirmiştir. Yolsuzluklardan ve adaletsizlikten bunalan halkımızın bir 
özlemi de ülkemizde hakça bir düzen, etkin ve dürüst bir yönetim, 
etkili bir denetim kurulmasıdır. 

DSP'nin amaçladığı hakça düzende sömürünün önlenmesi, tüm 
topld"n kesimlerinin insanca yaşama olanaklarına kavuşturulması, hem 
insanlar hem bölgeler arasında sosyal adaletin sağlanması ve sosyal 
güvenliğin herkesi kapsaması öngörülmektedir. 

Demokratik Sol iktidar bir yandan hakça düzen yolunda adımlar 
atarken, diğer yandan üretkenliği destekleyip hızlandırmaya da özen 
gösterecektir. 

5 - Gençliğe; Geleceğe Yatırım 

Gençliği geleceğin güvencesi ve çağdaşlaşmanın öncüsü olarak 
gören Demokratik Sol Parti'nin Hükümet ortağı olduğu dönemde 
gerçekleştirilen sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim düzenlemesi ile 
gençliğin yetiştirilmesine yönelik DSP "reform programlanın ilk 
aşamasına başarıyla geçilmiştir. 

Çağdaş iletişim ve bilgi teknolojisinden yurdun her köşesinde 
gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin yararlandırılması; açık öğretimin 
örgün eğitimle desteklenerek doyurucu düzeye eriştirilmesi; meslek 
öğretiminin özendirilmesi; yatılı ve taşımalı eğitimin yaygınlaştırılması 
ve dar gelirli aile çocuklarının eğitim giderlerine Devlet katkısının 
arttırılması yolunda da, DSP'nin içinde veya başında bulunduğu 
Hükümetler döneminde, ileri adımlar atılmaya başlamıştır. 

Böylece, dar hâttâ orta gelirli ailelerin çocuklarını gönüllerince 
yetiştirmekte güçlüklerle karşılaşmaları, lâik eğitimden gitgide 
uzaklaşılması gibi Türkiye'nin geleceğini karartacak ve DSP tarafından 
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daha önce özenle dikkat çekilmiş olan tehlikelerin ortadan kaldırılması 
yolunda da önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Demokratik Sol Parti'nin tam iktidarında da, gençlik ve eğitim 
sorunlarına özel bir önem ve ağırlık verilecektir. DSP eğitimde yalnız 
fırsat eşitliğim değil, olanak eşitliğim de sağlayacaktır. Ve demokrasi 
kültürünün temellerim yüksek öğretim kurumları dahil, okullarda 
oluşturacaktır. 

Demokratik Sol Parti'nin tam iktidarında, eğitimdeki hedefler ile 
kalkınmada insan gücü hedefleri uyumlaştırılacak ve eğitim 
planlaması yoluyla okumuşlar arasında da giderek yaygınlaşan işsizlik 
sorununu aşacak kapsamlı politikalar uygulanacaktır. 

6 - Güçlü ve Saygın Türkiye 

Yeni bir değişim sürecine giren dünyada, Avrupa ile Asya 
bütünleştikçe, Türklüğün ve Türkiye'nin kazanacağı önemi ilk 
farkeden Demokratik Sol Parti olmuştur. DSP hiçbir ülkenin içişlerine 
karışmaksızın, şovenlikten de, ırkçılıktan da, yayılmacılıktan da uzak 
bir yaklaşımla, dış ülkelerdeki yurttaşlarımıza ve yabancı ülkelerin 
yurttaşı olan Türk kökenlilere el uzatan bir ulusal politika önerisi 
saptamıştır. Bu amaçla ayrı bir bakanlık oluşturacağını, daha bundan 
oniki yıl önceki Seçim Bildirgesinde açıklamıştır. Nitekim bir Devlet 
Bakanlığının bu konuyla görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza oy hakkı tanınmasını 
başlangıcından beri savunan DSP, bu konuda gerekli mevzuat 
düzenlemesine özel bir önem vermiştir. Ama henüz partiler arasında 
uyum sağlanamamıştır. Seçimleri izleyen yasama döneminde de bu 
hakkın işlerlik kazanması için, her çaba gösterilecektir. 

DSP'nin koalisyon ortağı ve tek başına iktidar olduğu son 20 
aylık dönemde, Dünyadaki ve özellikle bölgemizdeki değişikliklerin 
Türkiye'ye sunduğu olanaklar ve açtığı yeni ufuklar etkin biçimde 
değerlendirilmeye başlanmış ve Türkiye, sözde dostları ve müttefikleri 
tarafından horlanan, itilip kakılan bir ülke değil, Dünyada ağırlığı 
duyulan, uluslararası ilişkilere ve değişime yön veren bir önder ülke 
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durumuna gelmek için gerekli ilk adımları atmış, bunun olumlu 
sonuçları da görülmeye başlanmıştır. 

Nitekim Türkiye, bir yandan kendi bölgesinde ilişkilerini 
güçlendirirken, bir yandan da Dünyanın her köşesindeki etkinliklerini 
hızla arttırmaktadır. Bir yandan Avrupa Birliğinde üyelik hakkını 
ararken; bir yandan da ilişkilerini bir Dünya devleti olarak 
geliştirmektedir. 

Şimdiki DSP Genel Başkam'nm önderliğinde, Demokratik Sol 
akım Türk ulusunun veya başka ülkelerdeki Türkler'in haklarının nasıl 
korunabileceğini, Türkiye'nin nasıl daha da güçlü ve etkili bir ülke 
durumuna getirilebileceğini, daha 1970'li yıllarda, Kıbrıs'da, Ege'de, ve 
haşhaş yasağının kaldırılmasında göstermiştir. 

Ülkemizin zaman zaman rejim bunalımı içine düşmesi ülkemizin 
yazgısı değildir ve olamaz. Ülkemizin zaman zaman ekonomik 
darboğazlara düşmesi de ülkemizin kaynaklarının kıt olmasından 
değildir. Türkiye, insan kaynakları da. dahil çok zengin bir ülkedir. 
Ülkenin bu zengin kaynaklarını ülke ve vatandaşların tümü için 
değerlendiremeyenler, iktidarı halka hizmet yerine, iktidar olanaklarını 
ve zaman zaman da inancı, kişisel, aile ve yandaşlar için zenginleşme 
ve nüfuz aracı olarak gören yozlaşmış politik kadrolardır. Ne mutlu ki 
ülkemizin zengin insan kaynakları içinde bu tür yozluklara 
bulaşmamış, dürüslükleri ve yetenekleri toplumca da gözlemlenmiş ve 
iktidarı sadece ve sadece halka hizmet olarak anlayan ve uygulayan ve 
gönülleri ülkeyi esenliğe götürme tutkusu ile dolu DSP kadroları 
mevcuttur. 

Cumhuriyet rejimini hedef alan ve bu yönde girişimde bulunmuş 
kadrolar ve işbirlikçileri henüz emellerinden vazgeçmiş değildir. Bu 
nedenle, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti 
gönülden benimsemiş ve Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş 
vatandaşlarımızın bu kararlılıklarını artık sadece söylemle değil, 
hizmetleri ile, oyları ile sergileme yükümlülükleri vardır. Cumhuriyet 
kuşakları Cumhuriyeti tehdit eden anlayışlara duyarsız, kalma hakkına 
da lüksüne de sahip değillerdir. 
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B - ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU 
DURUM VE VAROLAN SORUNLARA 
YAKLAŞIMIMIZ 

1 - Ekonomik ve Sosyal Temel Sorunlar 

Ülkemizin içine düşürüldüğü karmaşa ve yoksulluk, ne 
insanımızın kara yazgısıdır, ne de Ülkemiz kaynaklarının kıt 
olmasındandır. Türkiye aslında çok zengin bir Ülkedir, çok güçlü bir 
Ülkedir. Bu zenginliğin en önemli kaynağı ise insanımızdır. 

Ülke kaynaklarını yeterince değerlendiremeyen geçmiş iktidarlar, 
kendi beceriksizliklerinin ve umarsızlıklarının bedelini halkımızın 
sırtına yıkagelmişlerdir. Halkımız ancak 1997 yazından bu yana bu 
olumsuzlukların olumlu yönde değiştirilebileceğini görmeye 
başlamıştır. 

Bu bakımdan, seçim günü geldiğinde kendimiz, ailemiz, 
beldemiz, yöremiz ve ülkemiz için en doğru kararı verebilmek üzere 
daha önceki hükümetlerin ülkemizi içine düşürdükleri durumu, genel 
hatlarıyla, yeniden hatırlamakta yarar vardır. 

a) Biz, Ülkemizin Temel Sorunlarını da. 
Çözümlerini de Çok İyi Biliyoruz. 

Yoksul çoğunluğu daha yoksul, varlıklı azınlığı daha zengin 
yapan acımasız yüksek enflasyon, yaşamın ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. İşsizlik yaygınlaşmıştır. Gelir düzeyinin yetersiz olması 
yanında, gelir dağılımının da bozuk olması, toplumun, "haketmediği 
kadar para kazananlar" ile "geçimine yetecek geliri bile sağlamakta 
güçlük çekenler" olarak iki kesime ayrılmasına yol açmıştır. 

Halk çoğunluğunun gelir düzeyinin düşük olması yanında, 
gönüllü tasarrufların ve sosyal güvenlik sisteminin yetersiz olması da, 
kurumlaşmış tasarrufların birikimini güçleştirmiştir. Kurumlaşmış 
tasarruflar yanında, vergi gibi zorunlu tasarrufların da yetersiz kalması 
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sonucu, toplam tasarruflar, ' yatırımlar için gerekli kaynakların 
yaratılmasını güçleştirmiştir. 

Kalkınma için gerekli yatırımların sağlam kaynaklarla 
yapılamaması ya da yetersiz yapılması, bir yandan iş bekleyen kitleler 
için yeni işyerlerinin açılmasını engellerken; öte yandan sağlıksız 
finansman kaynaklarına başvurulması nedeniyle giderek azan 
enflasyon, hem ekonomik dengeleri alt üst etmiştir, hem de dar gelirli 
insanlarımızın sırtına taşıyamayacağı ek yükler getirmiştir. 

b) Türk Ekonomisinde, İstikrarlı ve 
Sağlıklı Büyüme Bir Zorunluluktur, 

Geçmiş dönemde ekonomi, bazen yüksek, bazen düşük hatta, 
/aman zaman gerileyen büyüme hızlarıyla sürekli zigzaglar çiziyor, 
ekonominin üretici-tüketici ve tasarrufçu-yatırımcı kesimleri önünü 
göremiyor, halkımız yarınına güvenle bakamıyordu. Ekonomide izlenen 
yanlış politikalar toplumsal barışı olumsuz yönde etkiliyor; 
enflasyonun genel ahlakı bozucu etkileri gitgide artıyordu. 

Nüfusu yılda % 2 dolayında artan bir ülkede, sağlıklı ekonomik 
büyümenin önemi açıktır. Fakat, ülkemizde yıllık büyüme hızları, 1988 
yılından başlayarak ekonomik dengesizlikleri daha da ileri boyutlara 
taşıyan önemli dalgalanmalar gösteregelmiştir. 

Özellikle 1990'lı yılların ilk yarısında, DYP-SHP/CHP koalisyonu 
döneminde, yıl içindeki dönemsel büyüme oranlarındaki dalgalanmalar 
daha da belirginleşmiş ve 1993 yılında % 8.1 olarak gerçekleşen yıllık 
büyüme oranı, 1994 yılında - İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana 
ilk kez - gerileme sürecine girerek, eksi % 6 gibi şok etkisi yaratan bir 
küçülmeye dönüşmüştü. 

1995 seçimleri sonrası iktidar olan REFAH-YOL döneminde ise 
başta "adil düzen " söylemi olmak üzere tüm iddialı vaatler hep sözde 
kalmış, halkın yarasına. merhem olacak politikalar üretilememiş, 
uygulamalar yapılamamıştır. Halkımızın yakınmalarına ancak DSP'nin 
ortak olduğu 55'inci Hükümet dönemiyle ve DSP'nin kurduğu azınlık 
Hükümetiyle birlikte kulak verilmeye ve çözüm aranmaya başlanmıştır. 
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Nitekim, geride bıraktığımız son 20 aylık dönemde, .ekonomi 
politikalarına ilişkin etkin uygulamalarla Devletin mali disiplini 
sağlanarak, borç gereksinimi belli ölçüde düşürülmüş, Dünyada 1929 
krizinden bu yana yaşanan en ağır ekonomik bunalımın şiddetli, 
olumsuz etkilerine rağmen büyüme hızının artı değerlerde tutulması 
başarılmış, kontrolden çıkmış bulunan enflasyon, küresel krizden de 
kaynaklanan zor koşullara karşın, kontrol altına alınabilmiş ve sürekli 
bir düşme eğilimine girerek, nihayet yıllardanberi ilk defa % 50 
düzeyinin altına indirilebilmiştir. 

c) Kamu Borçlarının Sürekli Artması Önlenmeli, 
Kaynakların Verimli Kullanılması Sağlanmalıdır. 

Geçmişte bir yandan kamu gelirlerinin sağlam kaynaklara 
dayandırılamaması, öte yandan kamu harcamalarında tasarruf ve 
verimliliğin sağlanamaması sonucu, kamu kesiminin borçlanma gereği 
sürekli artmıştır. Iç borçların vadesi giderek kısalırken, aşırı faiz 
yükünün de etkisiyle, çevrilmesi gereken iç borç stoku sürekli artmış, 
bunun sonucu olarak ekonomi tam bir rant ekonomisine dönüşmüştür. 

Giderek artan faiz yükünü ve büyüyen bütçe açıklarını 
kapatabilmek için köklü ve kalıcı önlemler almak yerine, borcu borçla 
kapatmak yolunda direnen geçmiş hükümetler, iç borç hacmini giderek 
daha büyük tutarlara tırmandırmışlardır. Reel faizlerin içeride zaman 
zaman aşırı biçimde yükselmesi karşısında, sorunu dış kaynaklı sıcak 
para girişleri ile çözmeye kalkma çabaları da, orta ve uzun vadede 
sürekli iç borç faizleri lehine, rantçılar hariç toplumun tüm 
kesimlerinin ise aleyhine çalışmıştır. 

Devlet adına borçlanılan bu kaynaklar kamu yatırımlarına 
dönüştürülemeyerek, beceriksiz yöneticiler elinde çarçur edilmiş, 
oluşan "borç sarmalı" ekonomide borçlanılacak kaynak bırakmayarak 
özel sektör yatırımlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Dünyada 
yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle, bir yandan vadesi gelen dış 
borçların yenilenememesi, öte yandan yeni dış kaynak girişinin de 
durması, ekonomik kalkınma için gerekli kaynakları sınırlandırmıştır. 
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Kamu sektörü borçlanması bir ara, işçi, memur ve emeklinin 
boğazından kesilerek ve gelir dağılımını daha da bozan dolaylı vergiler 
konularak indirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu yaklaşım da sağlıklı 
ekonomik ve sosyal politikaların ürünü olmadığından, kalıcı etkiler 
yaratamamıştır. 

Bütün bu yanlışlıkları özenle dikkate alan DSP, tutarlı, kararlı ve 
hakça politikalarının bir gereği olarak, son 20 aylık dönemde, kamu 
maliyesinde hem gelir, hem gider cephesinde reformcu iyileştirmeler 
gerçekleştirerek, borç sorununu önemli ölçüde aşmayı başarmıştır. 
Dünya ekonomisinde 1997 ve özellikle 1998 yılında yaşanan son derece 
ciddi bunalıma rağmen, kamuda hala başarılı bir borç yönetimi 
stratejisi sürdürülebiliyorsa bu, DSP'nin ülke çıkarlarını ön planda 
tutan yaklaşımının ve politikalarının bir sonucudur. 

d) Ekonomi, Tutarlı ve Verimli Yönetilmeli, 
Üretken Yatırımlara İvme Kazandırılmalıdır. 

İşsizlerine yeni iş olanakları yaratmak, halkının yaşam düzeyini 
yükseltmek için kalkınma ve büyüme çabalarını kesintisiz sürdürmek 
zorunda olan ülkemiz, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan kaynakları 
akıllıca kullanmak zorundadır. Daha önceki dönemlerde yapıldığı gibi, 
kıt kaynakların cari giderlerin karşılanmasında kullanılarak çarçur 
edilmesi yerine, kalkınmayı gerçekleştirecek yatırımlara yöneltimesi 
zorunludur. 

Türkiye her türlü altyapısını, ülke genelinde dengeli bir biçimde 
henüz yeterli düzeye ulaştıramamış, hatta yaklaştıramamıştır. Oysa 
Devlet, sadece merkezi hükümetçe üstlenilmesi kaçınılmaz olan köklü 
altyapı harcamaları için değil, aynı zamanda sağlıklı bir kentleşme 
için, kırsal alanı kalkındırmak için ve sosyal gereksinmeleri 
karşılamak için de kaynak aktarımında bulunma yükümlülüğünü 
taşımaktadır. 

O nedenle DSP, son 20 aydır faiz dışı denk bütçe ilkesine dayalı, 
sağlıklı bir kamu maliyesi disiplini ve yapılanmasının sağlanmasında, 
DSP bu hedefi gerçekleştirecek kararlılığa ve donanımlı kadrolara 
sahip olduğu için, bu seçimlerde, kendine güvenerek iktidara talip 
olmaktadır. 
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e) Kamu İktisadi Kuruluşları 
Ekonomiye Yük Olmamalıdır. 

Kamu İktisadi Kuruluşları (KİT) öteden beri özerk bir yapıya 
kavuşturulamamışlardır. Ayrıca, bu kurumlar siyasi partilerin adam 
yerleştirme yerleri olarak algılanmıştır. Bu anlayışlar, bu kuruluşları 
verimli birer iktisadi kuruluş konumundan uzaklaştırmıştır. 

Ülke ekonomisi açısından stratejik önemi olan KİTltr 
dışındakilerin özelleştirilmeleri, üretken ekonomik varlıklardan ülke 
ekonomisi için en yüksek yararı sağlayabilmek bakımından uygun 
olacaktır. Ancak, özelleştirme faaliyetleri sürdürülürken şeffaflık temel 
ilke olarak alınacaktır. Ayrıca özelleştirme, bütçe açıklarını kapatma 
anlayışı ile yapılmayacaktır. Özelleştirme üretim tesislerinden ülke 
ekonomisi için en yüksek verimi elde edebilmek, teknolojinin 
yenilenmesini güvence altına almak ve mülkiyetin tabana yayılmasını 
sağlamak için yapılacaktır. Özelleştirme uygulamalarında kamuoyunun 
tepkilerine neden olan yanlışlıklara hiç bir biçimde izin 
verilmeyecektir. Özelleştirmenin işsizliğe neden olmaması için dc 
işçilere yeni istihdam alanları açılması ve yeni beceriler 
kazandırılması için özen gösterilecektir. 

Stratejik KİT'lerin de özerk konuma getirilmesi için gereken 
önlemler alınacaktır. 

f) Rant Ekonomisi Yanlışına Son Verilmelidir. 

Üretken yatırımlar yapmak ve daha çok mal ve hizmet üretmek 
yerine, finansal yatırımlardan kazanç sağlama yöntemi, çoğu 
girişimcilerimizin giderek temel ekonomik uğraşı haline gelmiştir. 
Toplumda üretkenliğe en fazla yatkın olması gereken, istihdam 
potansiyeli yüksek büyük sanayi kuruluşlarında bile, net bilanço 
kârlarının yarıdan fazlası sınai faaliyetten değil rant gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Özel kesimin, hatta kamu kuruluşları da dahil yatırılabilir fon 
oluşturan tüm kesimlerin mali piyasalarda yaptıkları yatırımlardan 
sağladıkları faaliyet dışı gelirler önemli boyutlara ulaşmıştır. 
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Kaynakların,, bu şekilde üretken yatırımlar yerine ranta yönelmesi, 
kalkınmayı ve istihdam artışını sınırlamıştır. 

DSP, yeni seçimlerden sonra güçlü olarak iktidara geldiğinde, 
paradan para kazanmak yerine çalışarak ve üreterek para kazanmak 
seçeneğini geçerli kılmaya kararlıdır. 

g) İşsizliğe Çözüm Getirilmelidir. 

Türkiye, nüfusu hızla artan bir ülkedir. Genç nüfus ülke 
dinamizminin kaynağı olarak görülmelidir. Bu değerli ve duyarlı 
kaynaktan en verimli biçimde yararlanılması, gençlerin ülke 
gereksinmelerine uygun ve üstün düzeyde eğitilmelerine ve onlar için 
yeterli iş olanaklarının yaratılmasına bağlıdır. 

Bunun için, DSP istihdam yaratıcı üretken yatırımları 
destekleyip çekici duruma getirecektir. Bu amaçla girişimcilere yeterli 
desteği sağlayacaktır. Nitekim şimdiden o yönde etkili çözümler 
getirmeye başlamıştır. 

h) Gelir Dağılımındaki Adaletsizliğe Son Verilmelidir. 

Gelir dağılımındaki bozukluk ülkemizin en önemli sorunlarından 
biridir. Türkiye'de gelir dağılımının en üst grubunda yer alan nüfusun 
yüzde yirmisi milli gelirin yarısından fazlasını alırken, gelir dağılımının 
en alt grubunda yer alan yüzde yirmisi milli gelirin yüzde beşi ile 
yetinmek zorunda kalmaktadır. 

1980'li yıllarda başlayan gelir dağılımının rant ve kâr gelirleri 
lehinde bozulması olayı, DYP-SHP/CHP ve daha sonra REFAH-YOL 
iktidarı döneminde de sürmüştür. Toplam gelirden, çiftçi-köylü ve 
emeği ile çalışan kesimin aldığı pay gitgide azalırken, faiz ve rantla 
büyük kârlar elde eden kesimin payında büyük artışlar görülmektedir. 

Geçmişte gelir dağılımını dengelemede önemli bir işlev gören 
doğrudan vergilerin, harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilere 
oranı da giderek küçülmüş, böylece vergi yükü, gitgide artan ölçüde dar 
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ve sabit gelirliler üzerine yüklenmeye devam- etmiştir. Gelir dağılımının 
çiftçi, memur, işçi ve emekli aleyhine ve kira ve faizden oluşan gelirler 
lehine değişmeye devam etmesi halinde, ulusal gelirden bu tür gelirleri 
elde edenlerin aldıkları pay yükselirken, çalışan ve üreten kesimin payı 
daha da düşecek ve gelir dağılımı da bozulmasını giderek sürdürecektir. 

Gelir dağılımındaki bu çarpık yapıyı düzeltmeyi insani ve ulusal 
bir görev sayan DSP'nin, Hükümete ortak olduğu son dönemde yapılan 
vergi reformu ile doğrudan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki 
payının artırılması, gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi için ilk 
ama çok önemli adımı oluşturmaktadır. 

i) Sosyal Güvenlik Sistemi İyileştirilmelidir. 

1991 yılına kadar borçlanma gereği olmayan Sosyal Sigortalar 
Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi soyal güvenlik kuruluşları, 
daha somaki iktidarlar dönemindeki uygulamalar yüzünden sürekli ve 
hızlı büyüyen açıklar vermeye başlamışlardır. 

Sosyal güvenlik sisteminin içine düşürüldüğü durum, 
sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Açıkların büyümesi bütçelerin 
yatırım ve hizmet götürme boyutunu çok daraltmıştır. Diğer yandan, 
büyüyen açıklar, fiziki olarak veya yaş haddi nedeni ile çalışamaz 
durumdaki emeklilerin uygar bir gelir elde etmelerine olanak da 
vermemektedir. Bu nedenle, pirim gün sayısını ve emeklilik yaşını da 
yeniden belirleyecek ve işsizlik sigortasını da içerecek kapsamlı bir 
sosyal güvenlik reformu yapılması gerekmektedir. 

Soyal güvenlik kapsamındaki insanlarımıza sağlanan haklar ile 
yüklenen yükümlülükler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi yanında, haklar ve 
yükümlülükler arasında sağlıklı bir denge kurulması DSP'nin başta 
gelen amaçlarından biridir. Demokratik Sol Parti iktidarında, sosyal 
güvenlik kurumlarının açıkları azaltılacak, idari ve mali özerklikleri 
sağlanacaktır. 
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j) Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Politikaları 
Amacına Uygun Yürütülmelidir. 

Ülkemiz ekonomisi, zaman zaman ödemeler dengesinde 
karşılaştığı sorunlar nedeniyle darboğaza girmiştir. Bu darboğazlar, 
ülkemizin kalkınma çabalarını dur-kalklı bir sürece sokmuştur. Dur-
kalk'h bir ekonomik büyüme süreci, çok genç bir nüfusa sahip ülkemiz 
için savunulabilir bir yaklaşım olamaz. Ayrıca, ülkemizin gönüllü 
tasarrufları ile halihazır vergi gelirleri, hızlı bir ekonomik büyümeyi 
finanse etmekten uzaktır. Bu nedenle her yıl 15-23 yaşları arasında 
çalışma hayatına giren yaklaşık 1.2 milyon gencimize tarımda, 
sanayide ve hizmetler sektörlerinde iş yaratabilmek için dışarıdan 
istikrarlı kaynak girişi sağlamak zorundayız. 

Bunun için bir yandan mal ve hizmet ihraç gelirlerimizi 
yükseltirken, diğer yandan da yabancı sermayenin yatırım ve borç 
olarak istikrarlı bir biçimde yurdumuza girmesini güvence altına almak 
durumundayız. 

Mal ve hizmet ihraç gelirlerimizi yükseltebilmek için, mal ve 
hizmet çeşitlenmesini özendirmek yanında, dış pazar çeşitlenmesini de 
geliştirmek gerekmektedir. 

Zira sıcak para girişine bağımlı olarak istikrar içinde bir 
büyümeyi sürdürmenin mümkün olmadığı açıktır. 

Yabancı sermayenin gerek yatırım ve gerek borç olarak uzun 
vadeli ve sürekli olarak gelişini özendirebilmek için de, ülkemizin 
ekonomik ve siyasi istikrarına iç ve dış piyasalarda güven sağlayacak 
reformları yapmak gerekecektir. 

Demokratik Sol Parti, başta bankalar kanunu, sermaye piyasası 
kanunu, sosyal güvenlik yasaları, tarım reformu gibi bir çok reformu 
yaşama geçirmek kararındadır. 

Mal ve hizmet dış ticaretindeki atılımları sürdürmek ve daha 
güçlü kılmak için Eximbank sermaye ve kredileri yükseltilecektir. 
Ayrıca, başta Avrupa Topluluğu, ABD, Japonya, Rusya Federasyonu 
olmak üzere tüm Dünya ülkeleri ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi 
için gereken önlemler alınacaktır. 
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k) Tarım Sektörü Yenide/t Ülkeyi 
Besler Duruma Getirilmelidir. 

Tarım kesimine yıllardır "üvey evlat" muamelesi yapmaya devam 
edilmiştir. İzlenen yanlış politikalar sonucu, bir yandan satdamayan 
tarım ürünleri üretimi özendirilirken, diğer yandan bazı temel gıda 
maddeleri dışardan alınır duruma gelmiştir. Tarım kesiminin ulusal 
gelirden aldığı pay ise sürekli gerilemektedir. 

Hayvancılık önceki iktidarlar tarafından kendi kaderine 
terkedilmekle kalmamış, kasaplık canlı hayvan, et ve süt ürünlerine 
dışalım kapıları ardına kadar açılarak adeta gerilemeye zorlanmıştır. 

DSP iktidara geldiğinde, dışalım yerine dışsatımını özendirici bir 
tarım ve hayvancılık politikasını uygulamaya koyarak, kalkınmayı 
köylüden başlatacak ve gerçek anlamda bir tarım reformunu da 
yapacaktır. 

I) Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile 
KOBİlere Sahip Çıkılmalıdır. 

Önceki iktidarlar döneminde esnaf ve sanatkârlar ve genellikle 
küçük işletmeler kaderleriyle baş başa bırakılmış, Gümrük Birliğinin 
yaratacağı sıkıntılara ve sorunlara karşı korunmaları için gereken 
önlemler alınmamıştır. 

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan, toplam 
istihdamın yarıya yakınını, toplam yatırımın dörte birini ve toplam 
üretimin yüzde kırkını sağlayan küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) 
en önemli sorunu finansman olduğu halde, bu kesimin toplam 
kredilerden aldığı pay, yüzde beşi geçmemektedir. 

Oysa küçük işletmeler, toplam kredilerin Fransa'da yüzde 
48'ini, Japonya'da yüzde 50'sini, G.Kore'de yüzde 47'sini, A.B.D. 'nde 
yüzde 43'ünü, Hindistan'da yüzde 15'ini kullanabilmektedir. 

Küçük ve orta boy işletmelere ve esnaf ve sanatkarlara, kredi 
vermek amacıyle oluşturulmuş bazı bankalar, kaynaklarını, çok zayıf 
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güvencelerle, başka alanlarda, hatta yurt dışında kullandırmışlardır. 
Kısa yoldan köşeyi dönmeye yönelik bu tutumlar, ekonomimize büyük 
zarar vermiştir. 

Kaynak sıkıntısı çeken bir ülkenin kaynaklarının amaç dışı 
kullanılması, yatırımcılara da, esnaf ve sanatkârlara da yapılabilecek 
kötülüklerin en ağırıdır. 

Kendi gücü ile bugünkü büyüklüklere ulaşmış olan küçük ve orta 
boy işletmeler, geçmiş Hükümetler döneminde, destek bir yana, 
Gümrük Birliği nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya 
bırakılmışlardır. 

DSP'nin iktidarda olduğu 20 aylık dönemde ise Halk Bankasının 
yönlendirilmesindeki farklılıktan da açıkça görüldüğü üzere, bu 
yanlışlığı temelinden düzeltmeye ve kaynakları, halkın ve üretken 
yatırımcıların yararına kullandırmaya başlanmıştır. 

2 - Demokratik Sol Partinin 
Program Zenginliği 

Halkımız bu kara yazgıdan kurtarılmalıdır. Halkın yaşam 
düzeyinin yükseltilerek, yoksulluktan kurtarılabilmesi için, Ülkemizin 
sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi, tüm kesimlerde onarım ya da 
yeni yapılanmanın tamamlanmasıyla, geliştirme ve ilerleme 
programlarının yeniden uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Bunun için Demokratik Sol Parti, önümüzdeki genel ve yerel 
seçimlere, belirlemiş olduğu temel ulusal sorunların çözümü için 
geliştirdiği önerilere dayanarak oluşturduğu temel ulusal programı 
yanında, Türkiye'nin sorunlarını çözecek zengin bir program ve 
tasarımlar demetiyle girmektedir. 

Bu bağlamda, altı temel konuda, yani; 

- Ulusal birlik, 
- inançlara saygılı bir lâiklik anlayışı ve uygulaması, 
- Demokrasiye gerçeklik kazandırma, 
- Hakça bir düzen kurma, 
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- Gençliğe ve geleceğe yatırım, 
- Türkiye'yi Dünyada güçlü ve saygın bir ülke durumuna 
getirme 

konularında kararlılığını sürdüren DSP; 

- İstikrar içinde, sağlıklı bir yapıyla büyüyen 
ekonomi programını, 

- Toplumsal ve siyasal gelişme programını, 
-Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak çağdaş düşünceli genç 

kuşaklar yetiştirilmesi için gerekli gördüğü gençlik 
programını, 

- Ulusal bilgi ve nitelikli eğitim programını, 
- Yönetimde dürüstlük ve verimlilik programını, 
- Yerel yönetimler programını, 
- Ulusal çıkarlara dayalı bölge merkezli geniş açılımlı 

dış politika programını, ve 
- İç ve dış güvenlik kavramını 

oluşturmuştur. 

Bu programlar birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturmaktadır. Her 
program, çeşitli boyutlarıyla çok yönlü ve zengin bir yaklaşım 
içermektedir. Çağdaş, demokratik, kalkınmış, bölgesinde ve dünyada 
güçlü ve saygın bir Türkiye'yi gerçekleştirmeyi amaçlayan bu 
programlar demeti, insanı temel değer olarak ele almaktadır. 

Bu programlar ve politikalar, bu tasarım ve kavramlar içi boş 
vaatler dizisi olmadığı gibi, geniş toplumsal katılımla ve süreklilik 
taşıyan bilimsel ekip çalışmalarıyla yürütülmektedir. 

Demokratik Sol iktidar, geniş bilgi birikimine dayanarak 
oluşturduğu ekonomik ve sosyal programını uygularken ulusal 
uzlaşmayı ön planda tutmaktadır. Toplumumuzun değişik kesimlerinin 
yararlarının ve beklentilerinin kesiştiği noktaları saptayarak, kendi 
programı doğrultusundaki uygulamalarında o noktalara ağırlık ve 
öncelik vermeyi öngörmektedir. 

Bu nedenle DSP, kendi ulusal duyarlılığını paylaşan tüm 
yurttaşlarımızdan, halkımızın ortak özlemlerini ve beklentilerini 
gerçekleştirebilmek amacıyla oy ve yetki istemektedir. 
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II - DSP'NİN GETİRDİĞİ 
VE GETİRECEĞİ ÇÖZÜMLER 

A - İSTİKRARLI BÜYÜYEN, 
SAĞLIKLI EKONOMİ POLİTİKASI 

DSP'nin "İstikrarlı, Büyüyen, Sağlıklı Ekonomi Programı", 
ülkemizin girişimci ve üretken potansiyelini harekete geçirip, geçmişte 
uygulanan yanlış politikaların zedelediği ve bozduğu ekonomik ve sosyal 
dengeleri kurarak, Türkiye'nin küresel pazarlarda başarıyla rekabet 
edebilecek düzeye gelmesini amaçlamaktadır. 

Ekonomik istikrar ve dengeli büyüme, bir yandan halkın yaşam 
düzeyinin yükseltilerek refah ve mutluluğunun artırılması, öte yandan 
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Gümrük Birliğinin 
yararlarının en çoğa çıkarılması ve zararlarının en aza indirilmesi için 
zorunludur. 

DSP iktidarında, bir yandan Avrupa Birliği ile tam üyelik 
çalışmaları kararlılıkla sürdürülürken, diğer yandan da Gümrük 
Birliğinin olanaklarının geliştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Türkiye 'nin önde gelen sorunlarından biri olan yoksulluk 
ve işsizlik, ancak DSP'nin izleyeceği bu politikalar yoluyla 
çözüme kavuşturulabilecektir. 

Ekonomik bekleyişlerin kuşku ve kararsızlığa ve bunun 
sonucunda da olumsuzluğa dönüşmemesi için, açıklık ve belirlilik temel 
koşuldur. DSP iktidarında ekonomik politikalar ve hedefler tutarlı, açık 
ve gerçekçi bir biçimde belirlenecek, ekonominin birimlerine açık ve 
aydınlatıcı mesajlar verilecek ve iş dünyası ile bireyler işlerini el 
yordamı ile yürütmekten kurtarılacaktır. 

Maliye ve para politikası gibi ekonomik politika araçları, 
belirlenen hedeflere varmak için, birbirini tamamlar nitelikte, 
saydamlık içinde ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde kullanılacaktır. 
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Türkiye düşük enflasyonla yüksek büyüme oranlarını birarada 
gerçekleştirebilecek bir ülkedir. Bunu sağlayacak üretici, girişimci ve 
işçi gücü Türkiye'de vardır. 

DSP'nin ekonomik kalkınma sorununa üç temel yaklaşımı vardır: 

i) Rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi. 

Rant ekonomisi ile Türkiye üretmeden kazananların cenneti 
durumuna getirilmiştir. Ekonomik ve sosyal sorunlarımızın temelinde 
üretken olmadan büyük kârlar sağlamanın, paradan para kazanmanın 
öne çıktığı bir ekonomik yapının varlığı yatmaktadır. 

DSP'nin ekonomik kalkınma stratejisinin önceliği, sağlıklı bir 
üretim ekonomisi yaratmaktır. 

ii) Düşük ücretlerle değil yüksek verimlilik 
temelinde dış pazarlarda rekabet. 

Türkiye bugüne kadar dünya ekonomisinde hep düşük ücretler 
temelinde rekabetle uğraşmıştır, ücret ve döviz politikalarını bu yönde 
belirlemiştir. 

Oysa teknolojinin hızla değiştiği günümüzde, düşük ücret 
politikalarının bir rekabet üstünlüğü sağlayamadığı gibi, toplumsal 
dengesizlikleri azdırarak ve gelir dağılımını bozarak bir kısır döngü 
yarattığı, temel ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği görülmektedir. 

DSP, dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uyduran, teknoloji 
yaratan ve bunu üretime uygulayan ve böylece yüksek verimlilik ve 
yüksek gelir temelinde kalkınan bir Türkiye amaçlamaktadır. 

Bu düzenlemeler yapılırken, eşit verimliliğe eşit ücret ilkesi 
yanında, çalışma grupları arasında ücret dengesizliğine de yol 
açılmayacaktır. 
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iii) Çatışma yerine toplumsal uzlaşmaya dayalı kalkınma. 

Toplumsal uzlaşma ve barış olmadan sağlıklı kalkınma 
gerçekleştirilemez. Türkiye bugüne kadar, sadece iktidarda olanların 
görüşlerini dikkate alan bir uygulama geleneğini sürdürmüştür. 
Toplumun geniş kesimleri, bu arada çiftçiler, işçiler, küçük ve orta 
ölçekli girişimciler, ekonomik ve sosyal kararlara katılım olanağından 
yoksun bırakılmışlardır. 

DSP ise temel ekonomik ve sosyal konulara ilişkin politikaları 
çeşitli toplum kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı ve katkıda 
bulunacağı bir "Ekonomik ve Sosyal Konsey" çatısı altında, toplumsal 
uzlaşma yoluyla oluşturmakta, kalkınmayı ve iç barışı bu zeminde 
gerçekleştirmekte kararlıdır. 

Şimdiden o yönde somut adımlar atmaya başlamıştır. 

DSP'nin temel ekonomik amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için 
izleyeceği politikaların başlıca unsurları şunlardır: 

1 - EKONOMİYİ DÜZENLEME VE 
GÜÇLENDİRME PROGRAMI 

Ülke ekonomisini içine düşürüldüğü durumdan çıkarabilmenin 
başta gelen koşulları, siyasal istikrar ile iç ve dış piyasalara güven 
verecek, kendi içinde tutarlı, uygulanabilir, orta ve uzun vadede 
sürdürülebilir bir ekonomik programın varlığını sergileyebilmektir. 

Halkımız, önümüzdeki seçimlerde, DSP'ye tek başına iktidar 
yetkisi verirse, Türk ekonomisinin içeride ve dışarıda güvenilirliğini 
sağlayacak programımız, bu Bildirge'den de görüleceği üzere, hazırdır 
ve seçime karşın çizgisinden sapmadan uygulanmaktadır. Bu tutarlı 
programın olumlu sonuçları şu kısa sürede bile halkımız tarafından 
görülmeye başlanmıştır 
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İşsizliğin sosyal barışı tehlikeye düşürecek ölçüye varmaması 
için, ekonominin rekabet gücünü artıracak ve yeni ek kaynaklar 
yaratacak yatırımların hızla devreye girmesi gerekir. Eğer ekonomide 
istikrar sağlanamazsa, girişimciler yatırımlarını erteleme eğilimine 
girecekler ve ortaya çıkan belirsizliği kayıpsız atlatabilmek için üretken 
olmayan spekülatif yatırımlara yönelmeyi sürdüreceklerdir. Onun için, 
siyasal ve ekonomik istikrar, Türkiye'de haksız rant ekonomisine son 
vermenin vazgeçilmez koşuludur. 

Türkiye'de istikrar içinde sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanabilmesi için iki koşulun yerine getirilmesi gereklidir. 

Birincisi enflasyonun olabildiğince süratle tek haneli rakamlara 
indirilmesidir. Enflasyonun düşük olması göreli fiyatlardaki 
değişmelerin tahmin edilmesini kolaylaştıracak ve girişimcilerin kâr 
beklentilerinin gerçekleşmesine ve yeni yatırım kararları alabilmelerine 
yardımcı olacaktır. 

Bunun için aşırı tüketim eğilimlerini, yapay yöntemlerle 
özendirmekten kaçınmak, gönüllü ve zorunlu tasarrufları arttırmak 
gerekmektedir. Gönüllü tasarruflardaki artışlar yeni yatırımların 
finansmanına olanak sağlarken, vergi reformu sonucu artan zorunlu 
tasarruflar da kamu açıklarını daraltarak büyümenin sürdürülebilir 
olmasını güvence altına alacaktır. 

İstikrarlı makroekonomik ortamın ikinci koşulu ise, 
hükümetlerin inandırıcılığı olan politikaları kararlı bir şekilde 
uygulamaya devam edebilmeleridir. Bu çerçevede, temel konularda 
politika ilke ve kurallarının toplumsal katılımla açık bir biçimde ortaya 
konulması ve hükümetler dahil herkes tarafından benimsenmesi önem 
kazanmaktadır. Türkiye'de ise hükümetler ilkelerini ve politikalarını 
kısa dönemli çıkarlar çerçevesinde sık sık değiştirebilmektedirler. 

Ekonomide istikrarı sağlamak için herşeyden önce, kamu 
sektörü borçlanmasının ekonomik istikrarı bozmayacak ve ekonomik 
büyümeyi ipotek altına almayacak şekilde ve süratle düşürülmesi 
gerekir. Bu hedef, bir bütünlük içinde uygulanacak olan ve aşağıda 
açıklanan beş ayrı programla gerçekleştirilecektir: 
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Bunlardan birincisi,-yukarıda zorunlu tasarruf olarak değinilen 
vergi gelirlerinin, adaletli bir dağüımla gelişmiş ülkeler düzeyine 
yaklaştırılmasıdır. 

İkincisi, kamu giderlerinde verimliliği güvence altına alacak 
reformların yapılmasıdır. 

Üçüncüsü, sosyal güvenlik sistemini açıklardan kurtaracak yasal 
düzenlemelerin yapılmasıdır. 

Dördüncüsü, KİT açıklarının kapatılması ve bu çerçevede 
sağlıklı özelleştirme faaliyetlerinin sürdürülmesidir. 

Beşincisi, yerel yönetimlerin mali açıdan kendi kendilerine yeter 
duruma getirilmesidir. 

Ekonominin toparlanmasını sağlayacak ve istikrar içinde 
kalkınma için zemin oluşturacak bu düzenlemelere ek olarak borç 
yönetimi, para politikaları ve sosyal güvenlik reformları da 
gerçekleştirilmelidir. 

a) Kamu Maliyesi Programı 

DSP'nin kamu maliyesini yeniden yapılandırma programının üç 
ayağı bulunmaktadır. Sırasıyla kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu 
borç yönetimine ilişkin politikaları içeren bu program demeti 
Devletimizi, ona buna avuç açan bir devlet niteliğinden kurtararak; iç 
ve dış piyasalarda güvenilir, kalkınma programları güvenle finanse 
edilebilir, akılcı ve sürdürülebilir ekonomik politikalar izleyen ve 
maliye alanında vatandaşını incitmeyen, güçlü, güvenilir ve saygın bir 
Devlet durumuna getirmeye yöneliktir. 

Hükümet ortağı olarak görev yaptığımız dönemde, kalkınmada 
öncelikli yörelerde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
terörün ekonomik yıkımını, Bölge halkını göçe zorlayan nedenleri 
ortadan kaldırmak, yeni iş olanakları yaratmak için 4325 sayılı özel 
Yasayı çıkardık. 
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Bu Yasayla, en az on kişiye yeni iş olanakları açacak yatırımlar 
için bedelsiz arsa ve arazi verilmesi, bu tesislerin 2002 yılı sonuna 
kadar belli vergilerden muaf tutulması, ayrıca 2000 yılı sonuna kadar 
açılacak yeni işyerlerinden 5 yü süreyle gelir ve kurumlar vergisi 
alınmaması, 2002 yılına kadar bu vergilerin düşük oranlarda alınması, 
2002 yılına kadar sigorta işçi paylarının Hazine'ce ödenmesi, işçi 
ücretlerinden daha az vergi alınması ve hesaplanacak vergilerin 2 yıl 
süreyle ertelenmesi gibi özendirici kolaylıklar getirilmiştir. Bu 
kapsamda, şimdiye kadar 15 milyar m2 ye yakın arsa ve arazi verilmiş, 
6-7 bin kişiye yeni iş olanağı sağlayacak yatırım başlatılmıştır. 

Bu dönemde, ek olarak, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük 
Sanayi Siteleri için Hazine arazisi verilmesi, "özel ağaçlandırma 
projesi" çerçevesinde erozyonla mücadeleye gönül vermiş 
vatandaşlarımıza arazi tahsisi, "Arsa Edinim Sertifikası" konusundaki 
karmaşanın hafifletilmesi, taşınmaz malları SÎT alanlarında kalan 
vatandaşlarımıza bu malları karşılığında başka yerlerden Hazine arazisi 
verilmesi gibi reformist uygulamalarla vatandaşlarımızın zorlukları 
aşılmış, sıkıntıları hafıfletilmiştir. 

aa) Kamu Gelirleri Reformu 

Vergi gelirlerinde verimliliği çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracak 
ve vergi yükünü toplumun çeşitli katmanları arasında adaletli olarak 
dağıtacak nitelikte ve yapıda bir vergi reformu yapılacağı, 1995 Seçim 
Bildirgemizde yer almıştı. Bu taahhüdümüz, Hükümet ortağı olduğumuz 
son dönemde, toplum kesimleri arasında geniş bir uzlaşma sağlanarak, 
büyük ölçüde yerine getirilmiştir. Bunda bir eksiğimiz, gediğimiz, 
yanlışımız görülürse, gecikmeden ve çekinmeden düzeltmek görevimiz 
olacaktır. 

Yeni yasayla vergi gelirlerindeki artışın, vergi verenler 
üzerindeki yükleri daha ağırlaştırarak değil, vergi oranlarını düşürerek, 
etkili bir vergi idaresi kurarak ve vergi tabanını genişleterek 
sağlanması, vergilendirilecek gelirin bu amaçla yeniden tanımlanması 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu vergi reformu yapılırken olaya "mademki Devlet'in paraya 
ihtiyacı var, o halde vergi koyalım" anlayışıyla yaklaşılmamış; sistemin 
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neresi eksik, bozuk veya yanlış diye bakılarak, bunlara çözüm 
aranmıştır. Bu çalışmada, mevcut vergi sisteminin vatandaşı vergiden 
soğuttuğu, vergi oranlarının yüksek, verginin adaletsiz olduğu; vergi 
kanunlarının her çeşit geliri kapsamadığı ve ekonomik faaliyetlerin 
büyük kısmının kayıt dışı kaldığı; sistemin ekonomide rekabet eşitliğini 
bozduğu, dürüst mükellefin tahammül sınırım zorlar hale geldiği 
görülmüş; bunlara çare ve çözüm aranmıştır. 

Bu vergi reformu ile, halen vergisini dürüstçe ödeyen 
vatandaşımıza hiçbir ek yük getirilmeden, sadece vergi ödemeyenleri 
sistemin içine alarak, vergiyi daha adil, daha katlindir hale getirerek, 
hem vergi gelirlerimizi artırabileceğimizi hem vergi sistemimizi 20001i 
yıllara taşıyacak bir yapıya kavuşturabileceğimizi gösterdik. 

Bu vergi sistemi ile; 

- "Sorumluluğu bize kalacak, getirişi sonraki hükümetlere 
yarayacak" demedik; ülke çıkarlarını parti çıkarlarının üstünde tuttuk, 
riski göğüsledik. 

- "Her vatandaş vergi verecektir, ama ödeme gücüne göre..." 
ilkesinden hareketle hakça bir vergi sistemi kurduk. 

- Az kazananın vergi oranlarını indirdik, dar gelirlinin vergi 
yükünü azalttık. 

- Dürüst vergi mükellefine ek yük getirmedik, vergi kaçırmayı 
zorlaştırdık. 

- Kazanmayanı da vergilendiren "hayat standardı" uygulamasını 
ve ilkel götürü usulü kaldırdık; küçük esnafa "defter tutma" değil, 
belge saklama esasını getiren, meslekî örgütlenmeyi özendiren basit 
usulü getirdik. 

- Dürüst vatandaşın, düzgün işletmenin aleyhine çalışan, haksız 
rekabete yol açan kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine aldık. 

- "Mali Milat" düzenlemisiyle "vergi reformu"mm temiz zemin 
üzerine oturmasını, vergi barışını, birikmiş vergi borçlarının tahsilini 
sağladık. 
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- Vergi tabanını genişlettik, yatırımlara "sözde değil özde teşvik" 
verilmesini sağladık, yurt içinde üretilen yatırım mallarından KDV'yi 
kaldırdık. 

- Organize Sanayi Bölgeleri, küçük sanayi siteleri, KOBİ'ler ve 
kooperatifler için vergi kolaylıkları getirdik. 

- Devlet'i "alacağına şahin, vereceğine karga" olmaktan 
kurtardık, Devlet'in de gecikme faizi ödemesi ilkesini getirdik. 

DSP dolaylı ve doğrudan vergi ayırımında her iki grup verginin 
toplam gelirler içindeki paylarının, hem gelir hem de adil paylaşım 
ilkelerini sağlayacak şekilde olmasından yanadır. Bu nedenle dolaylı 
vergilerin toplam gelirler içindeki payının doğrudan vergiler aleyhine 
aşırı ölçüde bozulmasına izin verilmeyecektir. 

Özellikle dolaylı vergilerin en önemlisi olan Katma Değer 
Vergisinde sağlıklı beslenme için zorunlu olan temel gıda maddeleri ile 
eğitim, kültür araç ve gereçlerine uygulanan vergi oranları, gelir kaybı 
kaygısına düşülmeksizin indirilecektir. 

Bir amacımız da, vergi yasa ve uygulamalarını basitleştirmek, 
açık ve anlaşılır duruma getirmektir. 

Kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınabilmesi için, vergi 
yasalarında yapılan değişikliklerin yanı sıra, diğer yasalarda da 
yapılmış olan değişikliklerin uygulanması yaygınlaştırılacaktır. 

Aynı zamanda iyi bir bilgi sistemi kurulacaktır 

Vergi teşvikinin, ekonomimizi yeni sektörlerde uluslararası 
rekabete açabilecek yatırımlarda, teknolojik gelişme içeren yeni makina 
ve teçhizat dışalımlarında, ve geri kalmış yörelerin kalkınmasında 
uygulanmasına devam edilecektir. 

DSP, kara para ile mücadele yasasının TBMM'den 
çıkarılmasında bilgi birikimi ile en yoğun katkıda bulunan parti 
olmuştur. 
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ab) Kamu Giderleri Reformu 

DSP kamu maliyesinde iyileştirmeyi sadece vergi önlemlerinden 
ibaret görmemektedir. Sağlıklı bir kamu maliyesi iki sağlam ayak 
üzerinde durur. Bunlardan birisi vergi ise, diğeri kamu harcamalarıdır. 
Bunun için DSP 1998 ve 1999 bütçelerinde kamu harcamalarında 
disiplin sağlayıcı önlem ve uygulamalara ağırlık vermiştir. Bu 
çerçevede; 

- Sınırsız borçlanma kapısını kapattık, kamu borçlanmasına sınır 
getirdik. 

- Kamu harcamalarını programa bağladık; önemli projelerin, 
öncelikle ve süratle bitirilmesine ağırlık verdik. 

- Hazine birliğine özen göstererek, Devleti paranın esiri 
olmaktan çıkarıp, kendi parasının hakimi yaptık. 

- Kamu hizmetinde "istim arkadan gelsin" rahatlığını aşıp, ek 
bütçe uygulamasına son verdik. 

- "Emekli, işçi, memur ve dar gelirli insanımızı enflasyona 
ezdirmeyeceğiz" dedik, sözümüzü tuttuk. 

DSP iktidarında, kamu harcamaları reformu gerçekleştirilerek; 
kamu harcamalarının denetim altına alınması, verimli kullanılması ve 
savurganlıktan kaçınılması sağlanacaktır. Vatandaşın parasının, 
vatandaş için en yararlı alanlarda kullanılması bir zorunluluktur. 

Üretken veya zorunlu olmayan kamu yatırımları, enflasyon hızı 
taşınabilir düzeye ininceye değin ertelenecektir. Bu şekilde ertelenen 
yatırımlar için ileride fayda/maliyet esasına göre yeniden öncelik 
sıralaması yapılacak ve olanak oldukça bu projelere öncelik sıralarına 
göre kaynak ayrılacaktır. Ancak bu tür kamu yatırımlarından, bir yıl 
daha harcama yapılmakla hizmete girmesi sağlanabilecek olanlara ve 
sağlık ve eğitim gibi sosyal açıdan zorunluluk taşıyanlara öncelik 
verilecektir. 
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Devlet binalarının yapılmasında ve donatılmasında, sağlamlık 
ve işlevsellik ön plana çıkarılacak ve lüks harcamalardan 
kaçınılacaktır. 

Kamunun temel harcama kalemleri eleştirel bir süzgeçten 
geçirilecek ve hizmet kalitesinden ödün verilmeksizin en düşük 
maliyetle hizmet üretilmesi sağlanacaktır. 

Kamu ihale sistemi tümüyle yeniden düzenlenerek, kamuoyunun 
inceleme ve denetimine açık saydam bir ihale sistemi oluşturulacaktır. 

Fonlar en az düzeye indirilecek, yarar görülenler konsolide bütçe 
bünyesine alınacak, alınamayacakların işlemleri ve hesapları ise 
mutlaka TBMM denetimine konu edilecektir. 

Devlet işlerinde yapımcının sorumluluğunu sürdüren güvence 
sistemi getirilecektir. 

ac) Kamu Borç Yönetimi Reformu 

Kamu borç yönetimi reformunun amacı, bütçe finansmanının 
gerektirdiği borçlanmayı, yapay hiç bir yöneteme başvurmaksızın, 
mümkün olan en düşük maliyetle gerçekleştirmektir. 

Bu amaçla, kamu borçlanmaları, ayrıntıları önceden kamuoyuna 
açıklanan bir şeffaf program çerçevesinde sürdürülecektir. Iç ve dış 
piyasaların kamu finansman politikalarına güvenini sürekli kılabilmek 
için Devletin finansal tabloları sürekli ve periyodik olarak 
kamuoyunun bilgisine sunulacak ve piyasalarda risk ve likidite 
priminin gerçekçi düzeyde oluşmasına çalışılacaktır. 

İç borçlanmada diğer araçların yanında anaparayı enflasyona 
karşı koruyucu yöntemler uygulanacak ve böylece uzun vadeli iç 
borçlanma yolu açılacaktır. Ayrıca, borçlanma araçlarının basit, 
çalışabilir, fiy atlandır ılması ve tedavülü kolay olması ilkesi 
benimsenecektir. 

Bankaların iç borçlanma kağıtlarını alma zorunluluğu aşama 
aşama azaltılacak ve sonuçta tamamen kaldırılacaktır. 
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Kamu sektörününde dış borçlanma sadece ulusal• gelire kısa 
sürede önemli katkı yaratıcı ve ekonominin borç ödeme gücünü 
yükseltici yatırım projeleri karşılığında yapılacaktır. 

İktidara gelindiğinde uygulanacak dış kaynak destekli 
enflasyonla mücadele programı çerçevesinde yaşama geçirilecek 
reformlar için de dış kaynak sağlanması yoluna gidilecektir. 

Kamu kuruluşları ile belediyelerin yurt içinde yeterince ve 
makul fiyatlarla üretilen veya üretilme olanağı bulunan malları, 
kaynak yetersizliği gerekçesiyle, dış borçlanma yoluyla dışarıdan 
almaları önlenecektir. 

Kredili ihale yönteminin uygulanacağı projelerin seçiminde 
gereken duyarlılık gösterilecektir. Bu tür proje finansmanının, dış kredi 
itibarımızı olumsuz yönde etkiler nitelik göstermesine izin 
verilmeyecektir. 

Kısa vadeli dış borçların, orta ve uzun vadeli borçlara oranının 
sağlıklı dış borçlanma sınırlarını geçmesine izin verilmeyecektir. 

b) Para ve Kredi Politikası 

Para politikaları, sadece enflasyonla mücadele ve gerçekçi döviz 
kuru açısından değil, aynı zamanda ülkedeki gönüllü tasarrufları 
özendirmek bakımından da önem taşımaktadır. Her iki amaca ulaşmak 
üzere, DSP iktidarında para politikaları şu temel unsurlara 
dayandırılacaktır: 

Para hacmindeki artış, ekonomik büyüme ile ve reel ekonominin 
gerekleri ile sınırlı olacaktır. Merkez Bankasının kamuyu ve kamu 
destekleme alımlarını, dolaylı da olsa, finanse etmesinin önüne 
geçilecektir. 

Türk Lirasının dış değeri ülkemiz ile gelişmiş ülkeler arasındaki 
enflasyon ve verimlilik farklılıklarını gerçekçi bir biçimde yansıtacak 
biçimde, tarafsız kur politikası çerçevesinde ve piyasalarda 
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belirlenecektir. Piyasalar, spekülatif nedenlerle bu çizgiden saparlarsa, 
ancak o zaman T.C. Merkez Bankası piyasaya girecektir. 

DSP faize kamu müdahelesinden kaçınacak, faiz oranlarının 
serbest piyasa koşulları altında oluşmasına özen gösterecektir. 

Hazine ve Merkez Bankası arasında, etkili ve sürekli çalışan bir 
eşgüdüm mekanizması oluşturulacaktır. 

c) Finans Piyasaları Programı 

Globalleşen dünyamızda, enformasyon teknolojisindeki 
gelişmeler sonucu, "mali sektör" "reel sektör" etkileşimi giderek 
artmaktadır. Bu nedenle, Türk fınans piyasalarının uluslararası finans 
piyasalarıyla entegrasyonunu engelleyen ya da güçleştiren yapısal 
sorunlarının süratle giderilmesi gerekmektedir. DSP'ye göre, Dünyada 
yaygınlaşan deregülasyon eğilimi sonucu mali piyasalarda Devletin, 
etkin gözetim ve yaptırım gücü yüksek, etkili denetim surumluluğu 
dışında bir görevinin bulunmaması gerekmektedir. 

Yurdumuzda, yüksek enflasyon ve yüksek düzeydeki kamu 
boçlanma gereği, bu piyasaların sağlıklı işlemesini ve asli 
fonksiyonlarını yerine getirmesini güçleştirmektedir. 

Demokratrik Sol Parti iktidar olduğunda, gelişmekte olan Türk 
finans piyasalarının uluslararası finans piyasalarıyla entegrasyonunu 
engelleyen ya da güçleştiren yapısal sorunlarının süratle çözümlenmesi 
ve bu piyasalarda etkin gözetim ve yaptırım gücü yüksek, etkili bir 
denetim kurularak, hem halkın tasarruflarının korunması hem de bu 
kaynakların ülkemiz yararına kullanılması için gerekli önlemleri 
derhal alacaktır. 
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ca) Bankalar ve Diğer Finans . 
Kurumları Reformu 

Dünyadaki birleşme eğilimleri çerçevesinde yurt dışında, Türk 
mali sisteminin birkaç hatta 5-6 katı büyüklüğünde yeni bankalar 
oluşurken, Yurdumuzda verilmesi sürdürülen yeni banka izinleri ve bazı 
kamu bankalarının yavrulaması sonucu, banka sayısı giderek 
artmaktadır. 

Sistemin ağırlığını kamu bankaları oluşturmaya devam 
etmektedir. Tasarufların yetersiz olması nedeniyle sistemde 
alabildiğine şiddetli bir mevduat toplama rekabeti yaşanmakta, kaynak 
yapısının bozukluğu, aktif kalitesinin yetersizliği, maliyet-randıman 
ilişkisinin gözetilmemesi ve nihayet verimsizlik, sistemin temel 
özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sigorta, leasing, faktoring gibi mali kesimin diğer kurumları ise 
henüz gelişme halindedir. İzlenmeye ve gözetilmeye muhtaçtır. 

DSP'ye göre, Türk mali sektörünün derinliğinin artırılması ve 
yeterli dinamizme kavuşturulabilmesi için, öncelikle bu kesimin 
lokomotifi durumundaki bankacılık kesiminin uluslararası normlara 
göre çalışabilir hale getirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle Demokratik Sol Parti, halkın tasarruflarının 
korunması ve ekonominin ihtiyaçlarının daha düşük finansman 
maliyetleri ile karşılanabilmesi için, öncelikle bu kesimin 
düzenlenmesine ve denetlenmesine ilişkin yasal boşluğun süratle 
doldurulmasına çalışacaktır. 

Bankaların kuruluşu, yönetimi, çalışma esasları, devir, birleşme 
ve tasfiyeleri ile kamu adına etkin bir biçimde gözetim ve denetimleri; 
gözetim ve denetim sonuçlarının etkili, caydırıcı olması ve zamanında, 
tavizsiz olarak uygulanabilen yaptırımlara bağlanması; banka sahipliği; 
kaynak yapısı, aktif kalitesi, likidite, emniyet ve rantabilite ilkeleri, 
uluslararası alandaki gelişmeler de dikkate alınarak çağımıza yaraşır 
yeni bir düzenlemeye bağlanacaktır. Böylece halkımızın dişinden 
tırnağından artırdığı tasarruflarının yerinde ve kurallara uygun bir 
biçimde Ülkemiz yararına değerlendirilmesi DSP tarafından sağlanmış 
olacaktır. 

38 
TBMM KUTUPHANESI



DSP iktidarında, banka ve diğer finans kurumlarının faaliyet, 
gözetim ve denetlenmelerine ilişkin uygulamalar politik etkilerden 
arındırılarak, Devlet adına bu fonksiyonun, bağımsız bir kurum 
tarafından yürütülmesi sağlanacaktır. Ancak bu tür kurumların 
yozlaşmasının önlenmesi için, parasal işlemleri yanında, faaliyet ve 
kararlarının da kamu adına etkin bir şekilde denetlenmesine uygun 
yeni bir sistem oluşturulacaktır. 

Demokratik Sol Parti ticaret bankacılığı yapan kamu 
bankalarının özelleştirilmesini sağlayacak, özel görevi bulunan kamu 
bankalarının ise yönetimlerini özerkleştirerek, bu kurumların siyasal 
iktidarların değil, gerçek sahibi olan halkın hizmetinde ve ülkemiz 
yararına görev yapmalarını, böylece yönetimlerinin ve karar ve 
işlevlerinin kamusallaşmasını gerçekleştirecektir. 

Sektörün temsicisi konumundaki Türkiye Bankalar Birliği, bir 
meslek kuruluşu olarak etik kuralları ve meslek ilkelerini belirleme, 
üyelerinin bu ilke ve kurallara uymalarını sağlama konusunda daha 
etkili ve yetkili bir konuma getirilecektir. 

Gönüllü tasarrufların büyümesinde ve kurumsal tasarruflara 
dönüşmesinde önemli bir yeri olan sigortacılık sektörünün gelişmesi 
için özendirici önlemler alınacaktır. Bu çerçevede; özel sağlık ve 
emeklilik sigortacılığının geliştirilmesi, toplu konutların ve 
işyerlerinin çeşitli risklere karşı sigortalanması özendirilecektir. 

cb) Sermaye Piyasası ve Borsa Programı 

Sermaye piyasası, mali sektörün menkul kıymetlere dayalı uzun 
vadeli kesimidir. Ülkemizde yaşanan sürekli yüksek enflasyon 
nedeniyle vadeler oldukça kısalmış olduğundan, sermaye piyasası 
işlemleri, zaman zaman para piyasası işlemleri ile iç içe girmektedir. 

Sermaye piyasalarının işlevi bir yandan halkın tasarruflarını 
uzun vadeli ve verimli bir biçimde değerlendirmesine olanak tanımak, 
öte yandan şirketler kesimine, aracıyı ortadan kaldırıp doğrudan, ucuz 
ve uzun vadeli fınasman kaynağı bularak bunların ekonominin 
gelişimine yardımcı olmalarını kolaylaştırmaktır. 
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Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için, güven, açıklık (şeffaflık) ve 
kararlılık ortamına ihtiyaç vardır. Bu ortamın sağlanması, halkın 
tasarruflarının korunması ve sermaye piyasasının ülke yararına 
hizmet edebilmesi amacıyla Demokratik Sol Parti, sistemdeki yasal 
boşluğun süratle giderilmesine çalışacaktır. 

DSP iktidarında, menkul kıymetler kayıt-sicil ve saklama 
kuruluşları çağdaş ülkelerde olduğu gibi yapılandırılacak, halka açık 
anonim şirketler gözetilecek, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların 
bankerde para batırmalarının yolu kesilecek, kötü niyetli aracılara ve 
manipülatörlere aman vermeyen bir düzenleme ile, halk, mali 
piyasalarda soyulmaktan kurtarılacaktır. 

Aracı kurumlar, meslek ilkelerini belirleyen ve mesleki 
dayanışma, gözetim ve temsili sağlayan bir "Birlik" çatısı altında 
toplanacak, Yatırımları Koruma Fonu oluşturularak, menkul kıymet 
yatırımları yasaya dayalı bir sigorta sistemi içinde güvence altına 
alınacaktır. 

Sermaye piyasası işlemlerinin ve bu işlemleri yürüten aracı 
kurumların kamu adına düzenlenmesi, gözetim ve denetimi amacıyla, 
ileri ülkelerdeki deneyimlere uygun olarak oluşturulan Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları yeniden 
düzenlenecek, kurumun yapısı ve işleyişinde gözlenen aksaklık ve 
çarpıklıklar giderilecektir. 

Yatırımcıların kararlarını sağlıklı bir biçimde verebilmeleri 
bakımından gerekli olan şeffaflığın sağlanabilmesi için, DSP 
iktidarında kamuyu aydınlatma ilkesine özenle uyulması, etkin bir 
piyasa gözetim ve denetim sisteminin kurulması ve halka açık 
şirketlerin halka arz başvurularının hızlı, tarafsız ve objektif olarak 
değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir. 

Sermaye piyasası araçlarının likiditesini sağlama fonksiyonunu 
üstlenmiş olan Menkul Kıymetler Borsasının derinlik kazanması 
işlevinin, etkin ve güvenli bir iletişim ağıyla tüm yurda 
yaygınlaştırılarak bir ulusal borsaya dönüştürülmesi, Demokratik Sol 
Parti iktidarında gerçekleştirilecektir. 
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Borsanın sermaye birikimine ve bu birikimlerin üretken 
sektörlere yönlendirilmesine katkısını tam yapabilmesi için, DSP 
iktidarında borsa işlemlerinde dürüstlük ve saydamlık sağlanacak; 
borsada fiyatların tam rekabet koşulları içinde serbestçe ve doğru 
oluşmasını engelleyen unsurlar ortadan kaldırılacak, küçük tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarının özenle korunması gerçekleştirilecek, 
Borsaya güvenin sürekliliği sağlanacaktır. 

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu ve Menkul Kıymetler Borsası 
gibi Türk hukuk sistemi için yeni olan ve gelenekleri zaman içinde 
oluşabilecek bu Kurumların, yönetim ve denetimlerinde oluşabilecek 
yozlaşmanın önlenmesi için, parasal işlemleri yanında, tüm etkinlik ve 
kararlarının da kamu adına etkin bir şekilde denetlenmelerine ilişkin 
bir sistem oluşturulacaktır. 

d) Sanayi ve Ticaret Programı 

Ülkemizde her tür "kooperatiflerin" ve "halka açık şirketlerdin 
yaygınlaştırılmasına, bunların devletçe desteklenmesine özel önem 
verilecektir. 

Ülkemizdeki kooperatiflerin mali yönden güçlendirilip işlevsel 
kılınması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak, Ticaret Sicili ve 
Esnaf Sicili benzeri bir "Kooperatifler Sicili" örgütlenmesine gidilecek, 
kooperatiflerde demokratik denetimin (otokontrol) etkinliğinin 
arttırılması amacıyla sadece kooperatiflerin katılabileceği "Denetim 
Birlikleri" oluşturulacak, kooperatif denetçilerinin çalışmalarına da 
işlerlik ve etkinlik kazandırılacaktır. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerimizin özerkleştirilmesiyle 
ilgili yasa çıkarılacak, bu birliklerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu 
(DFİF)'ndan daha gerçekçi faiz ve daha gerçekçi geri ödeme vadeleri 
ile kr edilendir meler i sürdürülecektir. 

Tüketici haklarım koruma çalışmaları arttırılacak, 4077 sayılı 
"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"da yeni düzenlemelere 
gidilecektir. 
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Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında "Kamu İktisadi 
Kuruluşlarımızın yaptığı sermaye birikimine öncülük görevi, bu kez 
teknolojik içeriği yüksek araştırma ve incelemelere, bu alanlarda 
yapılan ve yapılacak özel ve resmi çalışmaların ülke çapında 
eşgüdümünün sağlanmasına, yönlendirilmesine kaydırılacaktır. 

"Teknolojik Geliştirme Bölgeleri Kanun Tasarısı" ile "Türkiye 
Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
Tasarısı"nm yasalaştırılmaları hızlandırılacaktır. 

Şanlıurrfa merkez olmak üzere, "GAPBİRLİK" adı altında bir 
"Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" kurulmasına öncülük edilecek, 
yardımcı olunacaktır. 

e) Güneydoğu ve Doğu Anadoluya 
Acil Destek Programı 

DSP Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasına özel önem 
vermektedir. Bu tutum doğrultusunda; 

Halkank'ın uyguladığı KOBİ kredilerinde Acil Destek 
kapsamında bulunan 29 İl'e, Olağanüstü Hal kapsamında bulunan Ordu 
ve Yozgat ile sınır ticaretine dönük üretim yapan Gaziantep ve özel 
konumu nedeniyle Hatay İlleri dahil edilmiştir. Bu İllerde verilen kredi 
limiti de, 40 milyar liradan, 75 milyar liraya, diğer bölgelerde ise 25 
milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu İllerinde daha fazla yatırım yapılması ve 
daha fazla üretim ve istihdam sağlanması amacıyla Olağanüstü Hal 
Teşvik Kanunu çıkarılmış ve bölgeye yapılacak yatırımlarda bedelsiz 
arsa ve arazi tahsisi, ucuz enerji verilmesi, SSK prim payının 
Hazine'ce karşılanması, 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar vergisi 
ödenmemesi, gelir, stopaj ve damga vergilerinin 5 yıl süreyle 2'şer yıl 
ertelenmesi gibi çekici olanaklar getirilmiş, Mart 1999'da açıklanan yeni 
önlemlerle de, bu bölgelere yatırımı ve yeni istihdam yaratılmasını 
özendirici geniş olanaklar sunulmuştur. 
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Halk Bankası'nca bu bölgedeki esnafı ve yatırımcıyı 
bilgilendirmek, proje ve danışma hizmeti vermek üzere Gaziantep, 
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da bilgilendirme ofisleri açılmış, 
Mardin ve Diyarbakır'' da kambiyo yetkili şubeler oluşturulmuştur. 
GAP ve Malatya'da Halkbank'ın Proje Değerlendirme ve İstihbarat 
Müdürlüğü ile kredilerin hızlı ve yerinde incelenerek açılmasını 
sağlayan mühendis ve uzman kadroların çalıştığı birer Bölge 
Müdürlüğü faaliyete geçirilmiştir. 

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza çağın en yeni 
olanakları ile bankacılık hizmeti sunulması amacıyla, Halkbank 
tarafından, San. Sil/ŞANLİURFA, Or. San. Böl/ELAZIĞ, Ömerli, 
Pertek, Kovancılar, Silopi, Özalp, Küç. San. SİL/VAN, Evren 
Yeşilyurt/M AL A TYA 'da yeni şubeler açılmıştır. 

f) Kamu Girişimleri, Özerkleştirme 
ve Özelleştirme Programı 

1980'li yılların ortasından beri KİTler'm özelleştirilmesinde 
başıbozuk politikalar uygulanmıştır. O arada KİT'lerin, yatırımları 
durdurulmuş, finansman gereksinmelerinin özel bankalardan yüksek 
faizle borçlanarak karşılanmaları yaygınlaşmış; ve bu kuruluşlar, 
siyasiler için arpalık haline getirilerek zararları sürekli büyütülmüştür. 

KİTler sorununun çözümü tek başına özelleştirme değildir. 
İyileştirme ve özelleştirme birbirlerini tamamlayan çözümlerdir. Son on 
yılda özelleştirmenin başarılı olamamasının başlıca nedenleri arasında 
özelleştirmeye ideolojik yaklaşım, özelleştirmenin bölgesel 
tekelleşmeye yol açması, siyasetçilerin KİTleri arpalık olarak kullanma 
niyetlerinden vazgeçmemeleri yanında, KİTlerin iyileştirilmesi 
boyutunun tümüyle ihmal edilmiş olması da sayılabilir. 

DSP iktidarında, Ulusun birlikte sermayedarı olduğu KİT'lere bir 
süredir yapılmakta olan üvey evlat muamelesine son verilecek, zorunlu 
yenileme yatırımlarına olanak tanınacak, bu kuruluşlar, 
kamusallaştırılarak, Ulusa yeniden etkin ve verimli bir biçimde mal ve 
hizmet üreten kuruluşlar halinde gelmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla her 
şeyden önce bu kurumlar birer siyasi arpalık olmaktan kurtarılacak, 
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özerkleştirilecek ve yetenekli ve profesyonel yöneticiler eliyle 
yönetilmeleri güvence altına alınacaktır. 

Demokratik Sol iktidar, KİTlerın içine düştükleri zor durumdan 
kendi kendilerine çıkmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla, 
kurumların işletmelerinden bazılarını ya da varlıklarından bir 
bölümünü satarak sermayelerine eklemelerine ve teknolojilerini 
yenilemelerine olanak verilecektir. 

Ayrıca KİTleri, içine itildikleri borç-faiz çıkmazından 
kurtarabilmek için sermayeleri arttırılarak halka açılacak ve böylece 
halkın, pay sahibi olarak yönetimlerine katılmasının yolu da açılmış 
olacaktır. 

Özel kesimin etkili, verimli ve uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilir bir güce eriştiği mal ve hizmet üretimi alanlarından Devletin 
çekilmesi doğaldır. Ancak DSP, stratejik önemi bulunan alanlarda 
özelleştirmeyi sınırlı tutmayı öngörmektedir. 

Eğitim ve sağlık devletin temel işlevleri arasındadır. Bu alanlarda 
devletin ağırlığı devam etmelidir. Özel girişimcilerin eğitim ve sağlığa 
katkıları da özendirilecek ancak, bu alanlarda özel sektör etkinliklerinin 
lâik demokratik hukuk devleti kurallarına uygunluğu özenle 
denetlenecektir. 

Pazar ekonomisinin toplum yararına işlemesini güvence altına 
almak, bu amaçla tekel veya kartel egemenliğini önlemek üzere, üretici 
ve tüketicilerin pazarda egemen duruma gelecek şekilde örgütlenmeleri 
önlenecektir. 

Özelleştirme işlem ve bedellerinin etkili denetimini güvence 
altına almak için, DSP iktidarı, Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme 
Kurulu'nu fer/deştirecektir. 

Özelleştirilmesi istenen, fakat iyileştirilmesi ve zarardan 
kurtarılması çok zor veya yüksek maliyetli olduğu için alıcısı çıkmayan 
KİT'ler, uzun veya orta dönemler için kiralanabilecek ya da taksitle 
satışa çıkarılabilecektir. 
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Bu çözümün de geçerli olmaması durumunda, -özelleştirilecek: 
KİT en uygun iyileştirme projesini sunan ve taahhüt eden özel 
kuruluşa, projenin belli bir süre içinde uygulanması koşuluyla, 
karşılıksız fakat geçici olarak devredilebilecek ve mülkiyetin 
devredilmesi ancak proje hedefe ulaşıldığında kesinleştirilecektir. 

Özelleştirmenin işsizliğe dönüşmesi önlenecektir. 

Özelleştirmede, çalışanların ve yöre halkının katılımı 
özendirilecektir. 

Özelleştirilen kuruluşların arazileri ayrı değerlendirilecektir. 

g) Türkiye AB İlişkileri ve 
Gümrük Birliği Politikası 

DSP'nin koalisyon ortağı olarak ve tek başına iktidar olduğu son 
20 aylık dönemde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik 
politikaları "Avrupa Birliği'ne tam üyelik Türkiye için sadece bir hedef 
değil, aynı zamanda anlaşmalardan doğan bir haktır." anlayışı ve 
ilkesi üzerine oturtulmuştur. Böylece, Türkiye'nin yeniden çizilmekte 
olan Avrupa coğrafyasında layık olduğu yeri almasının sağlanacağına 
inanılmaktadır. 

DSP'nin ortak olarak yer aldığı 55. Hükümetin bu konuda 
karşılaştığı en önemli sorun, Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesinde 
AB'nin Türkiye'ye karşı almış olduğu tutumdur. Lüksemburg Zirvesi, 
Türkiye'yi yeni genişleme hareketi içinde uygulamaya koyduğu 
"katılım stratejisine" dahil etmemiş, Türkiye'nin AB'ne üyeliğini ise, 
bazı ön şartlara bağlamıştır. 

DSP'nin sorumluluk aldığı 55. Hükümet bir yandan Türkiye'ye 
karşı uygulanan bu ayırımcı işlemi, öbür yandan Türkiye'nin ulusal 
çıkarları açısından hayli tartışmalı ifadelerle formüle edilmiş bulunan 
siyasi nitelikteki "ön şartları" tepkiyle^ karşılamıştır. Türkiye, AB 
ilişkilerinin söz konusu şartları içine alan yönünü "dondurma" 
kararını Avrupa Birliğine iletmiştir. 
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Bu olumsuz gelişmeler önceden öngörülebildiğinden, Temmuz 
1997'de uzun bir süredir etkinliğini kaybetmiş olan Türkiye-AB 
ilişkilerinin sonucu olarak ihmal edilmiş olan ve çeşitli kamu ve özel 
sektör kuruluşları tarafından yürütülmekte olan çalışmaların üst düzey 
koordinasyonu ile görevli Devlet Bakanlığı makamı yeniden ihdas 
edilmiş ve AB Koordinasyon Kurulu ile Danışma Kurulu çalışmalarına 
canlılık kazandırılmıştır. 

Bu çerçevede, Ankara Anlaşmasının 28'inci maddesi 
perspektifinde, Türkiye'nin AB'ne tam katılımını gerçekleştirecek 
yönde geliştirilmesini hedefleyen yeni bir metin, "Türkiye-AB 
İlişkilerini Geliştirme StratejisF başlığı altında hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu'nun onayından geçirilmiştir. 

Daha sonra, Haziran 1998'de toplanan Cardiff Zirvesi, Türkiye 
tarafından yeterli bir gelişme olarak değerlendirilmemekle beraber, 
Türkiye'yi AB'ne katılım sürecine dahil etme konusunda bir adım daha 
atmıştır. Zirvede varılan sonuca göre Avrupa Komisyonu diğer aday 
ülkeler bakımından izlediği yönteme koşut olarak Türkiye de AB'ne 
üyelik yönünde sürdürülen çalışmaları izlemek ve bu alandaki 
gelişmeler hakkında Zirve'ye dönemsel rapor vermekle 
görevlendirilmiştir. Bu arada, Avrupa Komisyonu, 4 Kasım 1998 
tarihinde yayınladığı Türkiye hakkındaki raporda ilk kez, yukarıda 
değinilen strateji belgesine atıfta bulunarak bilinçli ve sistemli 
çabaların olumlu sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir. 

Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde, somut planda olumlu 
sonuçlar alınan diğer bazı çalışmalarımızı ise şöyle özetlemek 
mümkündür: 

Avrupa Topluluğu'nun dış ticaret politikası ile Türk dış ticaret 
politikasının birbirine yaklaştırılması ve bu bölge ülkeleriyle serbest 
ticaret alanı oluşturulması amacıyla başlatılmış olan çalışmalar 
kapsamında, Macaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Çek ve Slovak 
Cumhuriyetleri, Letonya, Slovenya ve Bulgaristan ile yapılmış olan 
anlaşmalar yürürlüğe konmuştur. Bulgaristan ile imzalanmış olan 
Serbest Ticaret Anlaşmasının 1999 yılı başında yürürlüğe girmesi 
öngörülmektedir. Polonya, Makedonya ve Tunus ile teknik görüşmeler 
devam etmektedir. Fas, Mısır, Filistin ve Malta'ya da anlaşma taslak 
metinleri tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
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Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinin, gümrük birliği ötesinde 
gelişmesi açısından özel önem taşıyan, hizmetlerin serbest dolaşımı, 
tarım ürünlerinin serbest dolaşımı, Türk sanayinin gümrük birliğinin 
getirdiği rekabetçi ortama uyumu gibi konular, AB tarafı ile sürdürülen 
ortak çalışmalarda ele alınmaya başlanmış olup, söz konusu çalışmaların 
ileriki dönemlerde AB -Türkiye ilişkilerinin gelişimine bağlı olarak 
yoğunlaştırılması imkanının elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Hükümetin faaliyete başladığı dönem öncesi gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan Lüksemburg Zirvesi sonuçlarının meydana getirdiği 
olumsuz havada başlayan bu çalışmalar, on yedi ay sonra, AB 
Komisyonunun Viyana Zirvesine sunmak üzere hazırladığı ve 
Türkiye'yi, muhtemel AB üyeliği açısından değerlendirdiği Raporun 
konuşulduğu bir ortama ulaşmıştır. Ancak, şurasını belirtmek gerekir .ki, 
Avrupa Birliği, hâlâ Türkiye'nin katılım sürecine tam katılımı için, 
Türkiye ile ortak bir stratejiyi uygulamaya koymak bakımından 
çekingen davranmakta ve bu hususta Lüksemburg'da Türkiye'ye özel 
olarak formüle ettiği, "siyasi nitelikteki ön şartlar" konusunda tek yanlı 
değerlendirmelerinde ısrarcı görünmektedir. 

Demokratik Sol Parti, Ankara Anlaşmasının 28'inci maddesi 
çerçevesinde Türkiye'nin AB'ne tam üyeliğini hedeflemektedir. 
Türkiye'nin tam üyelik hedefi gerçekleşinceye kadar mevcut 
anlaşmalar içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyi 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda AB'nin de kendi yükümlülüklerini 
zamanında ve herhangi bir gerekçe öne sürmeksizin yerine getirmesini 
beklemektedir. 

DSP, Türkiye'nin AB'ne öteki üyelerle eşit hak ve statüye sahip 
olarak tam üyelik hedefini benimsemektedir. 

h) Çalışma Yaşamı ve 
Sosyal Güvenlik Reformu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanı, DSP'nin koalisyon ortağı ve 
tek başına hükümet olduğu son 20 aylık dönemde etkin hizmet 
anlayışımızın en verimli olduğu alanlardan birisi olmuştur. Bu 
kapsamda: 
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-• Ülkemizde sosyal taraflar ve devlet arasında diyalog ve 
işbirliğinin saptanması amacıyla kurulan "Ekonomik ve Sosyal 
Konsey"e bu dönemde işlerlik kazandırılmıştır. Son olarak 8 Şubat 
1999 tarihinde yapılan Konsey toplantısında ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar görüşülerek, bir çok konuda 
uzlaşma sağlanmış ve çözüm yollarım, ilişkin bir "ortak bildiri" 
yayımlanmıştır. 

- Asgari ücret 1 Ağustos 1997'de bir önceki döneme göre % 108, 
1 Ocak 1999'da 1998 yılının ilk yarısında uygulanan miktara göre % 
103 oranında artırılmıştır. Ayrıca, 1999 yılının ikinci yarısında 1998 
yılının ikinci yarısında uygulanan miktara göre % 95 oranında 
artırılması kabul edilmiştir. Böylece, bu dönemde asgari ücret artışları 
enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleşmiştir. 

Asgari ücretteki artışların yürürlük tarihi 1999 yılından itibaren 
yılbaşına alınmıştır. Yeni uygulamanın bütçe yılı başlangıcının yılbaşı 
olması nedeniyle, hem kamu hem özel kesimde önemli kolaylıklar 
sağlaması beklenmektedir. 

- Çiftçilerimizin sağlık sigortası kapsamına alınmasını öngören 
yasa çıkarılmıştır. Böylece Bağ-Kur'a tabi çiftçiler ile bunların aile 
bireyleri, emeklileri, dul ve yetimleri sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkına kavuşmuştur. Bu suretle, yasa halen Bağ-Kur kapsamında 
bulunan ve bundan sonra bu kapsama girecek olan çiftçilerimiz ve aile 
bireyleri kapsamında potansiyel olarak 10 milyonluk bir vatandaş 
kitlesine daha sağlık sigortası hakkı sağlamaktadır. 

- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarını almaları sırasında her 
ay banka şubeleri önünde oluşan uzun kuyrukların önlenmesi amacıyla, 
1999 Şubat ayından itibaren aylık ödeme günleri 2 gün yerine 4 güne 
çıkarılmıştır. Ayrıca Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubelerinin 
bulunmadığı yerlerde Ziraat Bankası şubelerinde Bağ-Kur aylıklarının 
ödenmesi ve Bağ-Kur primlerinin tahsili sağlanmıştır. Böylece önemli 
bir hizmet daha vatandaşın ayağına götürülmüştür. 

- SSK sağlık tesislerinde, hastaların muayene ve tedavisi için 
polikliniklerde meydana gelen sıkışıklığın ve zaman kaybının önlenmesi 
amacıyla, istanbul SSK hastanelerinden başlanarak telefonla randevu 
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uygulamasına geçilmekte, zaten hasta .olan vatandaşlarımızın bir de 
kuyruklarda perişan olmaları önlenmektedir. 

- Vergi Reform Yasası ile, kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve 
sendikalaşmanın özendirilmesi amacıyla işverenlere önemli kolaylıklar 
ve teşvikler getirilmiş; 1998 yılı sonuna kadar 6 ay süreyle çalıştırılan 
her yeni sendikalı işçi için 3 yıl boyunca gelir ve damga vergilerinin iki 
yıl ertelenmesi, sigorta primi işveren hissesinin yarısının 12 ay süreyle 
Hazine'ce karşılanması, bu işçilerden 3 yıl süreyle zorunlu tasarruf 
kesintisi yapılmaması öngörülmüştür. 

DSP çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki bilinçli ve iddialı 
politikalarını önümüzdeki dönemde de aynı inanç ve ısrarla 
sürdürmeye kararlıdır. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde; 

- 1995 yılında Anayasa'da yapılan düzenlemelere koşut olarak, 
kamu görevlilerinin sendikal haklarının yasal bir temele oturtulması 
amacıyla tarafımızdan hazırlanarak 23 maddesi TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilen "Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı" 
nın, 

- "1475 Sayılı İş Yasası "nın uygulanmasında etkinliğin 
sağlanması için tarafımızdan hazırlanıp TBMM'ne sevkedilen değişiklik 
yasa tasarısının, 

- Yine tarafımızdan hazırlanan iş akdinin feshinin haklı nedene 
dayandığını isbat yükünü işverene bırakan, sendikalaşma nedeniyle 
işlerine son verilen işçilere yargıya başvurma ve işe iade hakkı tanıyan 
ve ayrıca tarım ve orman işçilerinin Iş Yasası kapsamına alınmasını 
öngören "İş Güvencesi Yasa Tasarısı" nın, 

- İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun daha çağdaş, daha etkin bir kurum 
haline dönüştürülmesi amacıyla hazırladığımız "Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü (İŞKUR) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa 
Tasarısı" nın, 

- Ülkemizde ilk kez "Türk Meslek Standartları Kurumu" 
(TMSK) kurulması amacıyla hazırladığımız yasa tasarısının, 
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- İşsizlik sigortası kurulması ve zorunlu tasarruf uygulamasına 
son verilmesi amacıyla hazırladığımız yasa tasarısının, 

- İşçi emeklileri arasındaki haksızlık ve adaletsizliklerin 
giderilmesi ve tek gösterge sistemine geçilebilmesi için önerilen ve 
halen TBMM komisyonlarının gündeminde olan yasa teklifinin, 

- Emeklilik yaşının, çalışanların kazanılmış hakları korunarak, 
ülkemizin koşullarına ve özellikle nüfus yapısına göre yeniden 
düzenlenmesini, sosyal güvenlik kuruluşlarına devlet katkısının 
düzenli hale getirilmesini, prim karşılığı olmayan sosyal yardım 
zammının emekli aylıklarında herhangi bir düşmeye yol açmayacak 
şekilde kaldırılarak prim sistemine eklenmesini öngören yasa 
tasarısının, 

hızla yasalaştırılması başlıca ve vazgeçilmez hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. 

Sosyal güvenlik reformu konusunda genel yaklaşımımız, 
ülkemizde esasen bozuk olan gelir dağılımının daha da bozulmasını 
önlemektir. Hazırladığımız tasarılar, SSK ve Bağ-Kur'un açıklarını, 
dolay isiyle Hazine'ye olan yüklerini yarıya yakın azaltmaktadır. 

i) Geleceğe Yatırım; Eğitim 
ve Gençlik Programı 

Bilgi ve özellikle onun kullanıcısı olarak insan, yirmibirinci 
yüzyılın en önemli kaynağı olacaktır. 

Dünya ekonomisinde hızlı teknolojik değişimin rekabet gücünü 
belirleyen en önemli etken olması, üreten nitelikli insanimi eğitecek 
kurumların önemini arttırmıştır. 

Ancak ğitim, dar gelirli aileler için taşınamaz bir yük oluşturacak 
denli /?a/*a//laşmıştır. Ayrıcalıklı okullarla normal okulların eğitim 
düzeyleri arasındaki fark, yer yer sosyal devlet kavramıyla 
bağdaşmayacak ölçülere varmıştır. Üniversite öğreniminden ancak 
küçük bir azınlık yararlanabilmektedir. 
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Demokratik Sol Parti, eğitimi, toplumsal gelişmenin ve 
ekonomik kalkınmanın en önemli aracı olarak görmektedir. Bu nedenle 
programımızda öncelik taşıyan eğitim reformunun ilk aşamasına iktidar 
ortağı olduğumuz dönemde başlanmış ve zorunlu kesintisiz temel 
eğitim tüm yurtta 8 yıla çıkarılmıştır. 

Eşiğinden geçmekte olduğumuz 2000'li yıllarda Dünyada 
ülkelerin zenginlik ve refah konumu eğitime yaptıkları yatırımla belli 
olacaktır. 

Bu gerçeği gören büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş 
ülkelerden biri olmayı ancak eğitime yapılacak yatırımda gören DSP, 
1995 Seçim Bildirgesinde somut ve açık hedefler koymuştu. DSP, 
Bildirgesinde yer alan taahhütlerinin çok büyük bölümünü 20 aylık 
iktidar ortaklığı ve azınlık hükümeti döneminde yaşama geçirmenin 
mutluluğunu taşımaktadır. 

DSP, iktidar ortağı olduğu ve azınlık hükümeti olduğu yaklaşık 
20 aylık dönemde eğitimde şu hizmetleri ülkemizin çocuklarına 
sunmuştur. 

Öğretmenlerin maaşlarında diğer meslek gruplarına göre % 18 
oranında iyileştirme yapılmıştır. Ayrıca ek ders ücretlerinde üç yıl üst 
üste gerçek artış sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Bunların yanında, 
Güneydoğuda görev yapan öğretmenlerin tazminatlarında da artış 
yapılmıştır. Eğitim yılına hazırlık ödeneği de 20 aylık sürede 8 milyon 
liradan 35 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Öğretmen yetiştirme konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Öğretmenlerin idari kademelere yükselmesi, yurt dışı görevlere 
gönderilmeleri yansız kurallara bağlanmış ve böylece öğretmenlerin 
mesleklerinde sadece yetenekleri ve bilgileri ile yükselmeleri güvence 
altına alınmıştır. 

Eğitim Fakültelerinin öğretim kadrolarında ihtiyaç duyulan 
öğretim görevlilerinin yetişmesi için yurt dışına 750 doktora öğrencisi 
gönderilmekte olup, bunların yarısı öğretmenler arasından 
seçilmektedir. 
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ilköğretim 4 üncü sınıftan itibaren yabancı dil derslerinin 
konulması sağlanmıştır. 

ilköğretimden ortaöğretim kurumlarına geçiş yansız kurallara 
dayandırılmıştır. 

Eğitim reformunun iki ayağı vardır. Bu kapsamda, bir yandan 
yaratıcı insanların yetiştirileceği kurumların oluşmasına çalışılırken, 
diğer yandan da teknolojiyi üretime uygulayacak nitekli iş gücünü 
hazırlayan eğitim kurumlarının iyileştirilerek yaygınlaşması 
sağlanacaktır. Beşikten mezara sürekli güncel çağdaş eğitim anlayışı, 
eğitim sistemimize yerleştirilecektir. 

Eğitim sistemimiz DSP tarafından gençlerin istekleri ve 
yetenekleri doğrultusunda gelişebilecekleri bir yapıya 
dönüştürülecektir. Eğitim sistemimizin her aşamasında görerek, 
uygulayarak, anlayarak, sorgulayarak öğrenme temel ilke olacaktır. 

Eğitim planlamasında, kalkınma hedefleriyle eğitilmiş insan 
gücü hedefleri arasında uyum sağlanacak ve geleceğin iş alanları ile 
gereksinmeleri düşünülerek, öğretimin ilk aşamalarından itibaren 
meslek yönlendirmesine gidilecektir. 

DSP eğitime daha çok kaynak ayıracak ve kaynakların verimli 
kullanımını sağlayacaktır. Okullarımızın fiziksel altyapıları 
geliştirilecek, eğitimde bilgisayara ve diğer yeni teknolojilere önem 
verilecektir. Öğretmen ve öğretim üyesi sayısının ve niteliklerinin 
yükseltilmesine özel bir öncelik verilecek, her yaşta herkese parasız ve 
eşit eğitim ve öğrenim olanağı sağlanacaktır. 

Işyeri-okul ilişkisine önem veren ve işlevsel beceri kazandırmayı 
amaçlayan meslek eğitimi, örgün ve yaygın eğitimimizin her 
kademesinde uygulanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

Eğitimin her kademesi "Öğrenci Merkezli" olacaktır. 

Öğrencilerin iyi eğitilmesi için, yönetici-öğretmen-veli işbirliği 
etkin biçimde sağlanacaktır. Böylece katılımcı ve demokratik bir eğitim 
ortamı oluşturulacaktır. 
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Böyle bir anlayışın sonucunda; özgür düşünceli, demokratik 
davranıştı, araştırmacı, yaratıcı, yapıcı ve üretken öğrencilerin 
yetişmesi sağlanacaktır. 

Uzaktan eğitimin niceliği ve niteliği, çağdaş eğitim 
yöntemlerinden olabildiğince yararlanılarak geliştirilecek, "Öğrenme 
Merkezli" olmak üzere yüz yüze eğitim boyutu geliştirilecek; bu amaçla 
tüm yurda yayılan ve çeşitli misyonları bulunan eğitim yapıları, 
ortamları, kaynakları birer "Bilgi Merkezi" olarak donatılıp 
işletilecektir. Bu merkezlerden yalnızca uzaktan eğitim programlarına 
kayıtlı olanların değil, dileyen tüm yurttaşlarımızın diledikleri zaman 
yararlanmaları sağlanacaktır. 

i)) İlk Öğretim 

8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim reformun, çağdaş eğitim 
yapıları, araç ve donanımları ile desteklenmesi için ilköğretim 
yatırımlarının finansmanı, özel bir finansman mekanizmasına 
kavuşturulmuştur. Ayrıca, Dünya Bankasından 600 milyon dolarlık 
kredi taahhüdü alınmış ve bu miktarın, yapılacak yatırımların artmasına 
paralel olarak yükseltilmesi için anlayış birliğine de varılmıştır. 
Sağlanan bu olanaktan 300 milyon dolarlık kredinin kullanımına 
başlanılmıştır. 

Sağlanan bu kaynaklar sonucunda 7997 yılında 12.103 ve 1998 
yılında da 21.620 derslik olmak üzere 33.723 dersliğin inşaatı bitmiştir. 
Sekiz yıl yasası çıkmadan önce yılda ortalama 7.500 derslik 
bitirilebildiği hatırlanırsa, yaşama geçirilen reformun yapılanma boyutu 
açıkça görülmektedir. 

Bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliğini yükseltmek için, 18 ay 
içinde, 71 adet Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ile 71 adet de 
Pansiyonlu İlköğretim Okulu (PİO) tamamlanarak hizmete 
sokulmuştur. Bu okullarda öğrenciler hiç bir ücret ödemeksizin 
eğitimlerini sürdürmektedir. Tamamlanmış bulunan 71 adet YİBO'dan 
31 adedi ve 71 adet İTO'dan 17 adedi de Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dadır. 
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Halen inşaatı devam eden 77 adet YİBO ve 34 adet PİO 
mevcuttur. Bunların da 1999 yılında hizmete alınması beklenmektedir. 
Bu okullar da dahil olmak üzere, halen inşaatı devam eden derslik 
sayısı 27.240''dır. Bu sayıya 1999 yılı içinde ihalesi yapılacak okullar 
dahil değildir. 

DSP iktidar ortağı olduğu tarihte sadece 121 bin öğrenci taşımalı 
eğitimden yararlanırken, bugün bu sayı 522 bine çıkmıştır. Ayrıca 
taşımalı eğitimde okula devam eden öğrencilerin tümünün öğle 
yemekleri ücretsiz olarak Devlet tarafından karşılanmıştır. 

İlk aşamada, 2.457 ilköğretim okuluna yerleştirilecek olan TV, 
video, ve tepegöz cihazları ile bilgisayar laboratuarlarının ihalesi için 
teklif almaya Aralık 1998 tarihinde çıkılmıştır. 

Eğitimde özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik kurallara göre 
düzenlemelere devam edilecektir. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 
eğitimin kabulünden sonra belirlenen; 

- İkili öğretime aşamalı olarak son vermek, sınıf mevcutlarını 
30fa çekmek, 

- Kırsal yerleşim birimlerindeki çocuklarımıza yatılı ilköğretim 
bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarında barındırarak veya 
taşımalı eğitim uygulaması ile nitelikli eğitim vermek, 

- Bilgisayar destekli eğitimi geliştirerek yaygınlaştırmak, 

- Yaş bakımından zorunlu eğitim çağı dışına çıkanlardan sekiz 
yıllık ilköğrenimlerini tamamlamak isteyenlere "Açık İlköğretim 
Uygulaması" ile bu olanağı sağlamak, 

gibi hedefler doğrultusunda yapılan uygulamaların doğurduğu 
olumlu sonuçlar çerçevesinde yakın gelecekte, Türk ilköğretimi 
gelişmiş ülkelerdeki düzeye ulaştırılacaktır. 
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ii) Orta Öğretim 

İlköğretimdeki gelişmelerin uzantısı olarak ortaöğretimin 
yeniden yapüanmasını sağlamak üzere düzenlenen 16. Milli Eğitim 
Şûrasında alman kararlar yaşama geçirilecektir. 

Bu bağlamda; 

- Ortaöğretim çağ nüfusunun tamamının eğitim sistemi içine 
alınabilmesi için zorunlu eğitim süresi 12 yüa çıkarılacaktır. 

- Ortaöğretim, mesleki eğitim ağırlıklı yapılandırılacak ve sistem 
bütünlüğü sağlanacaktır. 

- Ortaöğretim, sadece diploma değil, hem diploma hem de 
sertifikaya götürecek bir eğitim anlayışı içinde yürütülecektir. 

- Ortaöğretimde, çağ nüfusunun tümünü içine almayı amaçlayan, 
yönetimde verimliliği ve etkinliği sağlayan bir yapı oluşturulacaktır. 

- Tüm öğretim kurumları ile işletmelerin olanaklarından 
yararlanılarak eğitimin niteliği yükseltilecektir. 

- Ortaöğretimin, meslek eğitimi ağırlıklı yapılandırılması yoluyla 
gençlerimize bir meslek kazandırma, iş bulma ve iş kurabilmeleri için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

- Mesleki ve teknik eğitim, mezunlarının alanlarında sınavsız 
yüksek öğretime geçişleri de sağlanarak özendirilecektir. Ortaöğretimde 
meslek kazandırmayı ön plana çıkaran bu yeni yapılanma, üniversite 
kapılarında yığılmayı önleyecektir. 

Yeni teknolojilerden yararlanılarak, bütün orta öğretim 
kurumlarında yabancı dil eğitimi doyurucu düzeye çıkarılacaktır. 

Orta öğrenim kurumları, bir program içinde, tek çatı altında 
toplanarak avlulu (campus'lu) okullara dönüştürülecektir. Böylelikle, 
değişik dallarda yetişen çocuklar ve gençler arasında yakınlık ve 
diyalog kurulmuş olacağı gibi, öğretmen, bina, kütüphane, teknolojik 
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olanaklar, laboratuar, spor ve kültür tesisleri bakımından da büyük 
tasarruf sağlanabilecektir. 

iii) Mesleki Teknik Eğitim 

DSP, mesleki-teknik eğitime, 18 yaşına gelen gençlerimize 
üretken bir beceri kazandırmak için büyük önem vermektedir. O 
nedenle, mesleki-teknik eğitime devam edecek öğrencilerin 
ortaöğrenimdeki payının yüzde 65 düzeyine çıkması hedef alınmaktadır. 
Bu anlayışını yaşama geçirmek üzere, DSP azınlık hükümeti olduğu 
dönemde, 16'ncı Milli Eğitim Şûr'asmı, mesleki-teknik eğitim üzerine 
düzenlemiştir. 

DSP, mesleki-teknik eğitime ilişkin ortaöğretim kurumlarının 
sayısını süratle arttırmanın yanında, bu okullarda parasız yatılı 
imkanlarını da yaygınlaştıracaktır. 

Engelli gençlerimizin de üretken beceriler kazanabilmesi için, 
mesleki-teknik eğitim olanaklarının bu gençlere de ulaşmasına özel 
bir önem atfedecektir. 

DSP, mesleki-teknik eğitime devam eden gençlerin, 
üniversitelerin meslek yüksek okullarına sınavsız girmeleri için gerekli 
yasal düzenlemeyi yapmak kararındadır. 

Uzaktan eğitim imkanlarının, mesleki-teknik eğitimi de 
kapsayacak biçimde, daha artan ölçüde geliştirilmesi, DSP'nin 
öncelikleri arasındadır. 

DSP, ayrıca, gençlerimizin güzel sanatlar konusundaki 
yeteneklerini sergileyebilmelerine ve geliştirmelerine imkan tanımak 
üzere, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki güzel sanatlar eğitimine 
önem verecektir. Bu amaçla da bu tür eğitim veren eğitim kurumlarının 
tüm illere yayılmasını sağlayacaktır. 
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iv) Yüksek Öğrenim 

Üniversiteye giriş sınavlarının tek kademeye indirilmesi DSP'nin 
iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Üniversitelerimiz gençlerimizin her alanda gelişmelerini 
sağlayabilecek şekilde yeniden yapdandırüacak, üniversite-sanayi 
işbirliği sanayimizin açıklarını giderecek bir biçimde örgütlenecektir. 
Çok sayıda güçsüz üniversiteler yerine, her bölgede güçlü üniversiteler 
kurulacak, her üniversitenin tüm birimleri bir araya getirilerek, tüm. 
üniversiteler avlulu (campus'lu) olacaktır. Her üniversitede gece ve yaz 
öğrenimleri düzenlenecek, böylece dar olan kapasiteler 
arttırılabilecektir. 

Üniversite özerkliğine gerçeklik kazandırılırken, öğretim 
üyelerinin ve öğrencilerin, yönetime ve program düzenlemelerine 
demokratik ve yapıcı katdımları sağlanacaktır. Üniversitelerde yönetsel 
yapı üniversitelerin bilgi üreten ve paylaşan kurumlar olduğu 
anlayışıyla bir an önce yenilenecektir. Yüksek Öğrenim Kurulu 
üniversiteler arası eşgüdüm kurulu haline getirilecektir. 

Türkçenin bilim ve felsefe dili olarak geliştirilip, 
zenginleştirilmesi sağlanacaktır. 

Çağdaş iletişim ve bilgi teknolojisi yaygınlaştırılarak açık 
öğretim öğrencilerinin yararına sunulacak; ve açık öğretim örgün 
eğitimle desteklenecektir. Böylece açık öğretim düzeyi daha doyurucu 
duruma getirilecektir. 

v) Eğitim Destekleri 

Özel okullardaki bursların, gerçekten gereksinim içindeki 
ailelerin çocuklarına verilmesi sağlanacaktır. 

Üniversitedeki burs ve kredi sistemi, olanakları olmayan 
öğrenciler için kullanılacak; bu bursların geri ödenmesi iktisadi ve 
toplumsal koşullara göre düzenlenecektir. 
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Yurt dışı yüksek lisans ve doktora burslarının veriliş biçimi 
yeniden düzenlenerek, verimlilik ve hakkaniyete uygun duruma 
getirilecektir. 

Orta öğretim ve üniversite öğencilerinin kullanımında olan tüm 
öğrenci yurtları Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 
denetimine alınacak; Devlet yurtları çoğaltılacaktır. 

Gençlerin kitap sorununa ödünç kitap verme ve kitaplıkları 
yaygınlaştırıp zenginleştirme yoluyla çözüm getirilecek, çağdaş bilgi ve 
iletişim teknolojisi bu amaçla verimli ve yaygın biçimde kullanılacaktır. 

vi) Serbest Zamanın Değerlendirilmesi 

Okul yaşamının eğitimin sadece bir boyutunu oluşturduğu 
gerçeğinden hareketle, gençlerimizin her alanda kendilerini 
geliştirebilmeleri için olanaklar tanınacak, gençlerin ders çalışmaları 
kadar, boş zamanlarını da verimli bir ortamda geçirebilmelerini 
sağlamak için okul binalarının kütüphane, bilgisayar, spor araç ve 
gereçleri ile donatılması ve iletişim merkezleri ile okullar arasında 
bağlantı kurulması için gerekli kaynaklar ayrılacaktır. 

Gençlerimizin çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirmeleri için 
okullardaki ve kamu alanlarındaki spor tesisleri gençlerimizin sürekli 
kullanımına açılacak ve yeni spor kompleksleri kurulacaktır. Okullu 
olan ve olmayan bütün gençlerimizin yararlanması için "Gençlik 
Yönlendirme ve Danışma Merkezleri" kurulacak, bu merkezlerin aynı 
zamanda gençleri biraraya getiren ve yaşadıkları yöreleri 
sahiplenmelerini amaçlayan etkinlik düzenlemeleri sağlanacaktır. 
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2 - EKONOMİK KALKINMA PROGRAMI 

Yukarıda özetlenen ekonomiyi düzenleme ve güçlendirme 
programı, sadece ekonominin içine düşürüldüğü karmaşaya son 
vermekle kalmayacak, aynı zamanda orta ve uzun dönemde istikrar 
içinde sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın da sağlıklı zeminini 
oluşturacaktır. 

Ekonomik kalkınma programı, herşeyden önce onarılmış 
makroekonomik dengelerin yeniden bozulmasına izin vermeyecek, 
kurumsal yapılanmaları yasal güvencelere kavuşturacaktır. 

Ekonomik kalkınma programının temel ilkesi, Türkiye ile çağdaş 
ülkeler arasında açılmaya devam eden gelişmişlik farkını istikrarlı 
büyüme çerçevesinde kapatmaya başlamak, ekonomik gelişmenin 
önündeki kurumsal sınırlamaları kaldırmak, ekonomik büyümeyi 
besleyecek kaynakları harekete geçirmek, Türk insanının yaratıcılık vc 
girişimcilik gücünün önünü açmak, yurttaşlarımıza yarın kaygısından 
uzak iş olanakları yaratmak ve bütün bunları toplumsal barış içinde 
gerçekleştirmek olacaktır. 

Ekonomik kalkınma programının, onarım ve yapılanmaya ilişkin 
yukarıda ele alınan reform ve uygulamalar dışındaki unsurları, izleyen 
bölümlerde açıklanan programlar ve politikalar aracılığıyla oluşacaktır. 

a) Sınaileşme Politikaları ve Bölgesel Kalkınma 

Halkın yaşam düzeyi, kalkınma ile yükselir. Kalkınma, yatırım 
ve sınaileşme ile gerçekleşebilir. DSP sınaileşmeden kaynaklanan 
sorunları çözmek için, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal potansiyelini 
değerlendirecek bir dizi proje oluşturmuştur. 

Gelişmeyi ve sınaileşmeyi bütün yurda dengeli bir biçimde ve 
hızla yaygınlaştırmak amacıyla, özel sektörün kârsız veya riskli 
bulduğu için yatırım yapmaktan kaçındığı geri kalmış yörelerde Devlet, 
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gerektiğinde zararı göze alarak, DSP Programı'nda kullanılan terimle 
"öncü ve doğurgan yatırımlar" yapacak, fabrikalar kuracaktır. 

Bu yatırımların devreye girmesiyle birlikte, o yörelerde bir işçi 
ve esnaf kesimi oluşacak, yan sanayiler kurulmaya başlayacaktır. 
Böylelikle o geri kalmış yörelerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yaşamında bir hızlı değişim ve canlılık sürecine girilmiş olacaktır, 
ileride bu fabrikalar kâr edebilir duruma gelince de, Devlet bunları özel 
girişimcilere ya da yöre halkının kuracağı ortaklıklara sunacaktır. 

Bunların sonucu olarak, daha önceleri o yörelerden elde ettiği 
vergi geliri çok sınırlı kalan ya da hiç olmayan Devlet, giderek artan 
ölçüde vergi geliri elde etmeğe başlayacaktır. Vergi gelirlerindeki artış 
da, yörenin değişik gelişmesine öncülük eden ve yeni yatırımlar ve 
etkinlikler doğuran, o nedenle "öncü ve doğurgan yatırımlar" adı 
verilen fabrikaların geçici süreli zararını fazlasıyla karşılayacaktır. 

DSP, Türk çiftçisini karayolu ulaşımına aşırı bağımlılıktan 
kurtaracaktır. Üretim bölgelerini tüketim bölgelerine bağlayacak çift 
hatlı ve hız trenlerine elverişli demiryolu projeleri Türkiye'nin 
önümüzdeki yıllardaki önceliklerinden biri olacaktır. Türkiye'yi 
batısından doğusuna, kuzeyini güneyine bağlayan çift hatlı 
demiryolları, sadece ulaşım sorununu çözmekle kalmayacak, aynı 
zamanda ülke bütünlüğünün de bağlayıcı ağı olacak, bu sayede sınai 
yatırımlar ülke yüzeyine düşük maliyetle dağıtılabilecektir. 

DSP ülkenin dış borç potansiyelini üretken yatırımlarda ve 
sanayi bölgeleri alt yapı yatırımları ile bunlara paralel demiryolları ağı 
yapımında kullanacaktır. Sanayi yatırımlarının hazır ulaşım olanakları 
en çok olan bölgelerde yoğunlaşması ve o yüzden öteki bölgelerin 
yoksullaşarak boşalması, yeni demiryolu projeleri ile önlenecektir. 

Kıyı bölgelerimizde de deniz ulaşımı yaygınlaştırılacaktır. 

Türkiye'de sanayi politikalarının bölgesel planlama boyutu 
bugüne kadar ihmal edilmiştir. Bu ihmal sonucu büyük kentlere göçler 
hızlanmakta; Türkiye, sağlıksız bir kentleşme olgusu ve bölgesel gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin yarattığı zor sorunlar ile karşı karşıya 
kalmaktadır. 
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Bölgesel kalkınma yoluyla, yörelerimizin gereksinmelerine 
uygun ekonomi politikaları belirlenmesi sağlanacaktır. Böylece 
kaynakların etkili kullanımı sağlanırken, bölgelerarası gelir dağılımın 
düzeltilmesi de mümkün olabilecektir. Bölgesel kalkınma, çarpık 
kentleşmenin ve terör sorununun çözümü için de gereklidir. 

Yatırımları özendirmek için kamu olanaklarından yararlanma 
koşulları yeniden düzenlenecektir. Sanayide yenilikçi firmaların 
gelişimi öncelikli hedef olarak alınmıştır. Özendirme öncelikle, ülkeye 
yeni döviz kazandırma gücü olan sektörlerdeki projeler için 
uygulanacaktır. Buna göre, yatırımları özendirme kaynakları önceden 
yatırımcıya ödenmeyecektir. Teşvik ve uygulama birimince verilecek 
özendirmeden yararlanma izni uyarınca, yatırımcı projesini ister 
özkaynak, ister kredi olsun önce kendi olanakları ile uygulamaya 
koyacaktır. Uygulama durumu dönemsel olarak yerinde denetlenecek, 
gerçekleşme durumuna göre de hak sahibine gerekli tutarlar 
ödenecektir. 

b) Esnaf ve Sanatkârlar Programı 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve çalışma hayatında en dinamik ve 
ağırlıklı kesimi, esnaf-sanatkâr (küçük işletmeler) oluşturmaktadır. 
DSP, ülke ekonomisinde ve istihdamında ve demokrasinin varoluşunda 
ve sürdürülmesinde etkin olan bu kitleye yardımcı olmayı öncelikli bir 
görev saymaktadır. 

Bu çerçevede; 

Esnaf ve sanatkârlarla KOBİ'lerin kredi gereksinimini 
karşılamak, tesislerde yeni teknoloji kullanarak üretim artışı sağlamak 
ve yeni yatırımlar teşvik edilerek daha fazla istihdam yaratmak için, 
Halk Bankasının sermayesi 55. Hükümet döneminde 15 trilyon liradan 
75 trilyon liraya yükseltilerek Bankaya yeni kaynak aktarılmıştır. 1999 
yılının başında ise Bankanın sermayesi 250 trilyon liraya çıkartılmıştır. 

Makina ve ekipman satın alımı ve işletme sermayesi amaçlı 
KOBİ kredileri kaynağı, bütçeden, aktarılan 50 trilyon lira ile 
desteklenmiştir. Halk Bankası'ndan 100 bin KOBİ'ye kredi açılırken 
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Teşvik Fonundan 3700 işletmeye 4 yü vadeli yüzde 20 faizli orta vadeli 
kredi açılmıştır. Açılan kredilerle bu işletmelerde 3 7 bin yeni istihdam 
yaratılmıştır. Bu yıl başında alınan yeni bir kararla da KOBİleve 
açılacak kredilere ayrılan kaynağa, 100 trilyon lira daha eklenmesi ve 
kredi limitlerinin arttırüması gerçekleştirilmiştir. 

Bankanın sermayesinde ve mevduatında sağlanan gelişme 
doğrultusunda esnaf ve sanatkarlara yönlendirilen plasmanlar, 3 yıl 
öncesine göre 8 kat artırılarak 220 trilyon liraya ulaştırılmış ve 1 
milyon esnaf ve sanatkara kredi açılmıştır. 

Bu dönemde esnaf ve sanatkar kredilerinin şahıs limitinin 
artışına engel olan Kooperatifler Kanunu maddesi değiştirilmiş ve 
esnafın 1 milyar olan kredi limiti 5 milyar liraya yükseltilmiştir. 12 
Şubat 1999 günü yapılan Bankanın Krediler Yüksek Kurulu 
toplantısında, esnafa açılacak kredi hacminin 400 trilyon liraya 
çıkartılması karara bağlanmış, ayrıca KOBİ kredileri içinden yüzde 
20 lik pay esnafa ayrılmıştır. 

Halkbank'm, 1999 Şubat ayından itibaren uygulamaya getirdiği 
yeni kredilerle ülkemizde yeni kurulacak 4 bin işyerinde 40 bin 
istihdam yaratılması hedeflenmiştir. 

Diğer yönden, sel ve deprem gibi ülkemizde yaşanan doğal 
afetler sonucu zarar gören, iş yerleri yıkılan esnaf ve sanatkâr, 
sanayici ve iş erbabının, işyerlerinin yeniden yapılanması ve yeniden 
kurulması amacıyla, DSP'nin hükümete ortak olduğu dönemde % 20 
faizli 4 yıl vadeli kredi olanağı yaratılarak, Halk Bankası'nca kullanıma 
açılması öngörülmüş, böylece afetlerden zarar gören ve yıkılan 
işyerlerinin yeniden yapılması, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması 
sağlanmıştır. 

Ülkemiz ekonomisi ile istihdamında ve demokrasinin varoluşu 
ile sürdürülmesinde etkinliği ve ağırlığı olan esnaf ve sanatkârlar 
kesimine yardımcı olmayı öncelikli ve özellikli bir görev sayan DSP, 
iktidarında ayrıca; 

Yürürlükte bulunan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Yasasında 
yeni düzenlemeler, yapılarak küçük işletmeciler çağdaş bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 
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Esnaf-sanatkârlarm sosyal güvenlik kuruluşu olan BAG-KUR 
Yasası günün koşullarına uygun duruma getirilecektir, 

Üreticilerle esnaf arasındaki aracı aşamaları azaltılarak ve 
dağıtım sistemleri yeniden düzenlenerek, bir yandan tüketim mallarının 
fiyatları düşürülürken diğer yandan üreticilerin ve esnafın kazancı 
artırılacak, Üretici, esnaf ve tüketici kesimler kendi içlerinde hertürlü 
devlet karışmacılığından uzak kooperatif ve kooperatif birlikleri 
kurmaya özendirilecek ve tekeller veya karteller güdümüne girmeleri 
önlenecektir. 

Kentlerde derme çatma, kötü ve sağlıksız koşullardaki işyerleri 
yerine ucuz kredi destekli, altyapı sorunları giderilmiş, teknoloji ve 
pazarlama olanakları olan çağdaş küçük sanayi siteleri yaygmlaştırılıp 
geliştirilecektir. 

Küçük sanayi sitelerinde kullanılan elektrik ve su giderlerinde 
destek sağlanacak, yeni teknolojinin uygulanması için danışmanlık, 
laboratuvar, eğitim, bilgisayarlı tasarım olanakları bulunacak 
KOSGEB Hizmet Merkezleri açılacaktır. 

Türkiye Halk Bankası, Esnaf-Sanatkârlar Kooperatiflerinin ve 
KOBİ birliklerinin yönetimine verilecektir. 

Esnaf-Sanatkâra verilecek uzun süreli krediler için günün 
koşullarına uygun düşük faiz olanakları sağlanacak, kredi talebinde 
güvence olarak istenilen işyeri gayrimenkul ipoteği yerine "kredi 
garanti fonu" uygulaması geliştirilecektir. Esnaf-sanatkârların yapacağı 
ürün geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmalarına, ürün geliştirme teşvik 
kredisi sağlanacaktır. 

Küçük Sanayi Sitelerinde iş gücü eğitimi, üretim, kalite 
geliştirme gibi amaçlarla eğitim merkezleri açılacak, buralarda çıraklık 
ve kalfalık eğitim programları gerçekleştirilecektir. 

Esnaf ve sanatkârların Gümrük Birliği karşısında zorlanacağı 
sorunların çözümünde destek verecek "Esnaf-Sanatkâr ve Küçük 
İşletmeler Bilgi Bankası" ve danışma merkezleri kurulacaktır. 
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Kamyoncu, taksici ve şoför esnafa araç alımında, yedek parça 
temininde gereken kredi desteği verilecektir. 

Yurt dışında iş yapmak isteyen esnaf-sanatkâr ve küçük 
işletmecilere KOSGEB, danışmanlık hizmeti verecek, iş yapılacak ülke 
koşulları dikkate alınarak ucuz kredinin yanısıra riski azaltma yolları 
aranacak ve kendilerine sahip çıkılan bir sistem uygulanacaktır. 

Tasarımcılara, buluş yapanlara, küçük işletmecilere yeni ürün 
geliştirmek ve geliştirilen yeni ürüne parasal kaynak sağlamak için 
risk sermayesi şirketleri kurulacaktır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan "KOBİ destek 
politikaları" ülkemizdeki esnaf-sanatkârlara aynen uygulanacaktır. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun, hedef kitlesine daha 
iyi hizmet verebilmesi için gereken yasal ve idari düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Girişimci yetiştirmek amacıyla "Girişimci Yetiştirme ve 
Geliştirme Enstitüleri" kurulacak, böylelikle iş kurmak, yatırım 
yapmak isteyenlere kredi desteği de sağlanarak ülke ekonomisine yeni 
girişimciler kazandırılacaktır. 

c) KOBİ'ler Programı 

Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ), Dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de giderek önem kazanmaktadır. Bu işletmeler; 

• Sayısal olarak Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 98,8"ni 
oluşturmaktadır, 

• Çalışanların yüzde 45.6'sim bu kesim istihdam etmektedir, 
• Katma Değer payları yüzde 32 'nin üzerindedir. 
• Toplam yatırımın yüzde 26,5 'ini gerçekleştirmektedirler. 

64 TBMM KUTUPHANESI



Türkiye ekonomisinde böylesine önemi olan küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin gelişmesi için gerekli ortam iyileştirilmeden, 
Gümrük Birliğinde başarılı olunamaz, uluslararası piyasalarda 
gerektiği gibi rekabet edilemez. 

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli sanayi desteklenmeksizin 
endüstriyel bütünlükten, kalkınmada sosyal dengelerden ve teknolojik 
gelişmelerden söz edilemez. Çünkü küçük ve orta ölçekli işletmeler, 
büyük işlerin temeli ve kaynağıdır. 

Ülkemizdeki küçük işletmelerin sorunlarının çözümü için bu 
alandaki kurumsal yapıldım, destekleme mekanizmalarının akılcı ve 
verimli bir şekilde kurulması, işletilmesi ve Ülke çapında 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle DSP, bu sorumluluğu, 
yalnızca KOSGEB'in, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu'un veya TOBB'un işi ve görevi gibi görmediğinden, 
bu konuda özel bir Devlet politikası oluşturulacak ve bu çerçevede özel 
programlar devreye sokulacaktır. 

DSP iktidarında, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin 
yoğun olduğu sektörler geleneksel sanayi sektörleri kapsamında 
değerlendirilerek, bunlar için özel sanayi politikaları ve teşvik araçları 
oluşturulacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli yenilikçi firmaların gelişmeleri ve 
desteklenmesi için ''üniversite - sanayi" işbirliği ile kurulacak teknoloji 
geliştirme bölgeleri içinde, teknoloji geliştirme merkezleri, 
teknoparklaı yer alacaktır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
uluslararası pazarlarda, rekabet edebilmesi için çok ortaklı, sektörel dış 
ticaret şirketleri kurulacak ve özendirilecektir. 

Özel sektör bankalarının küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi 
kullandırmaları özendirilecek, kamu bankalarının toplam kredi 
hacminde küçük ve orta ölçekli işletmelere ekonomideki işlevlerine 
uygun bir oranda kredi payı ayırmaları sağlanacak, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin kredi kullanımında kredi garanti fonu şirketlerinin 
gelişmesi ve yaygınlaşması teşvik edilecektir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin fınansal sorunlarının çözümü 
için yeni. finans araçlarının geliştirilmesine öncelik verilecek, 
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KOSGEB'in girişimcilere teknik, finansman ve yönetim danışmanlığı 
hizmetlerini etkin bir şekilde vermesi sağlanacaktır. 

KOSGEB, girişimcilerin sorunlarını yakından izleyecek ve 
belirli aralıklarla sorunları yürütme ve yasama organlarına iletecektir. 
KOBI'lere yönelik devlet desteklerinde, istihdam arttıran ve teknoloji 
yenileyen yatırımlara öncelik verilecektir, işletme kurma ve., 
geliştirmede, bürokrasinin en aza indirilmesi ve vergi ödemenin 
basitleştirilmesi KOBİlere sağlanacak teşviklerin başında gelmektedir. 

Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojisinin 
geri, makina, tezgah ve ekipmanın eski olmasına karşın, birçok küçük 
ve orta ölçekli işletme sahibi veya çalışanı, yeni tasarım, yeni ürün 
geliştirmesi konularında çalışmalar yapmakta ve son derecede olumlu 
sonuçlar almaktadır. Ülkemizde endüstriyel yeni tasarımlar, fikri 
mülkiyetler ve patent haklarına ilişkin yasalar, Gümrük Birliğine 
uyum çerçevesinde küçük ve orta ölçekli sanayi işletmecilerinin 
aleyhindeki maddelerle yürürlüğe girmiş durumdadır. Bu bakımdan 
Jikri mülkiyete, endüstriyel yeni tasarım haklarına saygı gösteren, yeni 
ürün geliştirme çabasını destekleyen ve özendiren patent haklarında 
yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

d)Ülke Dışındaki Türk 
Girişimciler Programı 

Bugün sadece Almanya'da 2 milyon'un üstünde yurttaşımız 
yaşamaktadır. Geçmişte ancak düz işçilik yapan ve hizmet işlerinde 
çalışan pek çok yurttaşımız bugün kendi işlerini kurmuşlardır. Ayrıca 
bugün binlerce girişimcimiz, özellikle eski Sovyetler Birliğinden ayrılan 
ülkelerde ve Rusya'da yatırım yapıp iş kurmaktadırlar. 

Yurtdışındaki girişimci yurttaşlarımıza sahip çıkarak var olan 
girişimci potansiyelini harekete geçirmek gerekmektedir. Hatta bu 
girişimci potansiyeli, Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer ülkelerde 
yatırım yapmak, ticari ilişkiler kurmak, pazarlama olanakları yaratmak 
konularında desteklemek ülke ekonomisi açısından da, uluslararası 
ilişkilerimiz bakımından da son derece önemli görülmektedir. 
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e) Yabancı Sermaye Politikası 

Yabancı sermaye, diğer yararlarının yanında işsizlik sorunun 
çözümünde de yardımcı bir faktör olarak özel önem taşımaktadır. DSP 
Türk ekonomisini geleceğe istikrar içinde taşıyacak, kendi içinde 
tutarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik programı uygulamaya koymak 
suretiyle Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarında ciddi artışlar 
sağlamayı amaçlamaktadır. 

Türkiye, yabancı sermayeyi çekecek makroekonomik istikrar 
koşullarını ve teknolojik gelişme için gerekli altyapıyı sağladığı 
takdirde, hem sermaye hem teknoloji açığını kapatma konusunda, 
küreselleşme sürecinin getirdiği ek olanaklardan yararlanabilir. 

Geçmişte, mal ve hizmet üretimine yönelik yatırımlar için 
ülkemize yeterince yabancı sermayenin gelmemiş olmasının gerisinde, 
tutarsız ekonomik politikalar kadar ve belki de onlardan da çok kur-
faiz makası ile sıcak para çekme politikası etkili olmuştur. Demokratik 
Sol iktidarın izleyeceğini açıkladığı kur politikası, diğer politkalarla 
birlikte, yabancı girişimci için mal ve hizmet üretimi konusunda 
Türkiye'yi yeniden çekici bir ülke konumuna getirecektir. 

f) Tarım Politikası 

Ülkemizde toplam nüfusun en az yüzde 40'ı geçimini tarımdan 
sağlamakta, sivil işgücünün yüzde 45'i de tarım kesiminde istihdam 
edilmektedir. Ancak, gayrisafi yurt içi hasıladan tarım kesiminin aldığı 
payın 1980 sonrası 17 yıllık dönemde hemen hemen yarıya düşmesi, bu 
konuda süratle önlem alınmasını ve politika üretilmesini zorunlu 
kılmaktadır. 

Tarıma yönelik yanlış politikaların çiftçiyi yoksullaştırması, 
köyden kente göç olgusunu ciddi biçimde hızlandırmıştır. Köylü 
nüfusun 1980 yılından sonra büyük ölçüde azalması, köylünün artık 
kendisini bile besleyememesinm doğal sonucudur. Tarım kesiminin 
gelirindeki büyük düşüş bir yandan sanayiye aktarılabilecek 
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kaynakları azaltırken, diğer yandan sanayi ürünlerine olan talebi 
düşürdüğü için de smaileşme çabalarına darbe vurmuştur. 

Tarım ürünleri fiyatlarına vurulan bu darbeden daha da kötüsü 
tarım ürünleri dışalımının özendirilmesidir. DSP iktidarında, 
Ülkemizde yeterince üretilen tarım ürünleri dışalımının 
özendirilmesine son verilecektir. 

Yakın zamana kadar, tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve 
fazlasını da dünyaya pazarlayan Türkiye, şimdilerde tarımsal ürün 
dışalımı yapan bir ülke konumuna düşürülmüştür. DSP iktidarında bu 
kötü gidişe son verilecek, yoksulluk Türk köylüsünün yazgısı olmaktan 
çıkarılacaktır. 

DSP Kalkınmayı köylüden başlatacaktır. Böylece, köylü boğaz 
tokluğuna çalışmaktan kurtulacak, tasarruf yapabilir hale gelecektir. 
Köylünün tasarrufları, sadece tarım kesiminin daha çabuk kalkınmasına 
değil, aynı zamanda sınaileşmenin hız kazanmasına da yardımcı 
olacaktır. 

DSP iktidarında; 

Tarım kesiminde güçlü ve gerçek anlamda demokratik bir 
kooperatifleşme hareketi özendirilip desteklenecektir. Kooperatiflere 
ve kooperatif birliklerine her türlü Devlet karışmacılığı önlenecektir. 
Kooperatifler ve kooperatif birlikleri, siyasi partilerin günlük 
politikalarına alet ettikleri kurumlar olmaktan kurtarılacak, siyaset dışı 
"ekonomik etkinlik birimleri" kimliğine kavuşturulacaktır. 

Ziraat Bankası bir kooperatifler bankasına dönüştürülerek, 
kooperatif birliklerine devredilecektir. 

Tarımsal üretimde dönüm başına verimliliği yükselten, modern 
araç-gereçleri ve girdileri edinebilmeleri için çiftçilere, Devlet 
desteğiyle düşük faizli kredi olanakları sağlanacaktır. 

Çiftçilerimizin modern tarım tekniklerini etkin bir biçimde 
öğrenip uygulayabilmeleri, kendilerine bu bilgileri ulaştıracak yeterli 
sayıda tarım teknisyeni yetiştirilmesiyle mümkündür. Demokratik Sol 
iktidar, tarım meslek liselerinin sayısını süratle arttıracaktır. Dar gelirli 
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çiftçi çocuklarının devam edebilmesi için her bölgede, özellikle de 
GAP bölgesinde yeterli sayıda parasız yatılı tarım meslek okulları 
açılacaktır. 

Kooperatifleşen köylüler ile küçük ve orta ölçekteki tarım 
işletmelerinden, uygulayacakları modern tarım teknikleri sayesinde 
gelirleri uygar bir yaşam tarzı için yeterli düzeye yükselmeden vergi 
alınmayacaktır. 

Bunun yerine, köylüler ve çiftçiler modern tarım tekniklerinin 
uygulanması yoluyla gelirlerinde sağlayacakları artışlardan bir 
bölümünü kendi kooperatiflerinin ortak yatırım fonlarında 
biriktirmeye özendirilecektir. Kooperatif üyelerinden başka kimsenin 
yönetime karışmayacağı bu ortak yatırım fonları, kooperatiflerin ortak 
makina parklarının geliştirilmesi, tarımsal sınai tesisleri kurulması 
veya kurulu tesislere iştirak edilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu tür 
girişimler ayrıca Devlet tarafından da desteklenecektir. 

Gerekli yörelerde köykentler kurularak, her köye tek tek 
ulaştırılmakta zorluk çekilen, ama köylünün kalkınması ve kırsal 
alanların sınaileşmesi için zorunlu olan altyapı ve hizmetler, bu 
suretle, köylülere daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle 
sunulabilecektir. Böylece, tarımsal sınaileşmenin altyapısı da 
hazırlanmış olacaktır. 

Bazı kimseler, köykent uygulamasıyla, tüm çevre köylerin bir 
yerde toplanacağını sanıyorlar. Bu doğru değildir. Bizim amacımız, 
çağdaş bir yaşam için gerekli altyapı ve hizmetleri ve dolayısiyle 
uygarlığın nimetlerini tüm köylülere en kısa sürede ve en düşük 
maliyetle sunmaktır. Köykentler işte bunu gerçekleştirecektir. Köylüler 
böylelikle, daha kısa sürede ve topraktan kopmaksızın sanayi toplumu 
ve kentleşme sürecine geçebileceklerdir. 

DSP iktidarı, hayvancılığın yeniden geliştirilmesine yönelik bir 
çok programı uygulamaya koymanın yanında; Ülkemizin üçte birini 
kaplayan otlakların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, korunması ve 
hakça kullanılması için gerekli yasal düzenlemeleri de 
gerçekleştirecektir. Otlaklara getirilecek bu yasal düzenlemeler 
hayvancılığın gelişmesine yardımcı olmanın ötesinde, kırsal 
alanlardaki toprak erozyonunu da büyük ölçüde durduracaktır. 
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Ürün çeşit ve fiyatları DSP iktidarında, ilgili Devlet 
kuruluşlarıyla kooperatif birlikleri ve diğer çiftçi kuruluşları 
tarafından birlikte belirlenecek, hakça taban fiyatları güvence altına 
alınmak koşuluyla, tarım ürünleri için borsalar kurulacaktır. Tarımsal 
üretim planlaması yapılarak çiftçilerin, iç ve dış pazarlardaki 
beklentilere göre, hangi ürün türlerine yöneleceklerini zamanında 
belirleyebilmeleri kolaylaştırılacaktır. Bu amaçla, her ürünün taban 
fiyatı ekim mevsiminden önce açıklanacaktır. 

Çiftçilerin üretim aşamasında desteklenmesine ağırlık 
verilecektir. 

DSP iktidarında, kamunun aldığı ürün bedelleri 
gecikmesiz ödenecektir. Olumsuz doğa koşulları nedeniyle 
zarara uğrayan çiftçiler için tarım sigortası sistemi 
kurulacaktır. Köylüler ve çiftçiler, kooperatifler veya kooperatif 
birlikleri aracılığıyla, doğrudan dışsatıma özendirilecektir. 

Tütün üreticisinin özel bir konumu vardır. Bunun için, 
sakıncalarına karşın tütün ve sigara kullanımının gerek ülkemizde 
gerek dünyada devam edeceği gerçeği de gözönünde bulundurularak, 
DSP iktidarında, tütün üreticilerinin kooperatifleşmeleri 
özendirilecektir. Kooperatiflerin gerek iç ve gerek dış pazarlarda 
beğenilen türde ve nitelikte sigara ve diğer tütün ürünleri üreten 
sanayiler kurmaları desteklenecek ve dışsatıma öncelik vermeleri 
özendirilecektir. 

Kooperatiflerin kuracakları bu sanayilerle ve Tekelin nitelikli 
üretimleri ile yabancı tütün ve sigara kartellerinin Ülkemiz 
pazarlarında egemen bir konum kazanması önlenecektir. Yabancı 
tütün ve sigara alışkanlığının reklâmlar aracılığıyla özendirilmesine 
son verilecektir. 

DSP iktidarı, genelde de, yerli malı kullanımını özendirecektir. 
Tütünde aşırı üretimi önlemek için doğa koşullarının elverişli olduğu 
yerlerde başka üretim türleri özendirilecektir. 

70 
TBMM KUTUPHANESI



g) Enerji Politikası 

Enerji, DSP iktidarının öncelik ve önem verdiği konular arasında 
yer almaktadır. 

Türkiye enerji yatırımlarında gelecek yıllar gereksiniminin 
gerisinde kalmıştır. Ülkemiz yakın bir gelecekte ciddi bir enerji açığı ile 
karşı karşıya kalacaktır. 

Ülkemiz elektrik enerjisi talebinin sürekli, güvenilir, kaliteli ve 
ekonomik bir şekilde karşılanabilmesi için elektrik enerjisi üretim, 
iletim ve dağıtım planlarının sürekli ve güncel olarak yapılması ve bu 
planlara titizlikle uyulması gerekir. 

Bu arada çevre koruma ve ülkemiz kaynaklarını kullanabilme 
yönlerinden yenilebilir enerji denilen, su, güneş, rüzgar, deniz ve 
jeotermal enerji türlerinin de desteklenmesi ve daha çok üretim 
yapılabilir bir hale getirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Kalkınma çabalarımızın ileriki yıllarda, enerji darboğazı nedeni 
ile sekteye uğramaması için, DSP iktidarında kamu yatırımları listesinde 
yer alan enerji projeleri ivedi bir değerlendirmeye alınacak ve enerji 
kaynağı daha ucuz, işletmeye alınabilme süreleri daha kısa, toplam 
maliyetleri daha düşük ve kaynakları yenilenebilir nitelikte olan 
projelere öncelik verilecektir. Bu çerçevede, dış finansmanı sağlanmış 
bulunan projeler süratle hareketlendirilecek, yerli ve yabancı özel 
girişimcilerin de enerji yatırımlarında aktif rol almaları özendirilecektir. 

Türkiye enerji üretiminde doğal potansiyelini yeterince 
kullanamamakta, bugün enterkonnekte sistemde değerlendirebileceği 
hidroelektrik enerji potansiyelinin ancak üçte birini kullanmaktadır. 
Önemli bir bölümü Doğu Karadeniz Bölgesinde yoğunlaşmış olan ve 
bölgesel olarak değerlendirilebilecek nitelikteki küçük ölçekli 
hidroelektrik santrallarınm devreye sokulması sağlanacaktır, 
girişimcilerin veya kooperatiflerin akar sular üzerinde düşük güçlü 
hidroelektrik santral kurma girişimleri kredi, teknik yardım ve ulusal 
şebekeye bağlanma güvencesi verilerek özendirilecektir. 
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Bunun yanında ülkemizde güneş ve rüzgar enerjisinden de 
yeterince yararlanamamakta, enerji saklama kapasiteleri yüksek olan 
tuz gölleri ise bütünüyle gözardı edilmektedir. DSP bu konularda gerekli 
araştırma ve yatırım çalışmalarına ağırlık verecek, enerji tasarrufuna 
yönelik önlemlere de önem ve öncelik verilecektir. 

Ülkemiz koşullarında nükleer enerjiye ayrıcalık tanınması 
yanlıştır. Ancak, teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilmek için, 
araştırma amaçlı, laboratuvar olarak kullanılabilecek bir nükleer enerji 
santrali kurulmasında ise geç kalınmıştır. 

DSP iktidarında, kömür yataklarımızın verimliliklerini etkin bir 
biçimde yükseltebilmek için gerekli yatırımlar desteklenecektir. Ulusal 
ekonominin petrol ve doğal gaz gereksiniminin istikrarlı fiyatlarla ve 
kesintisiz bir biçimde sağlanabilmesi için, yurt içi aramalara ayrılan 
kaynaklar arttırılacak ve ulusal kuruluşların bu alandaki girişimleri 
politik ve parasal olarak desteklenecektir. 

h) İletişim ve Ulaştırma Politikası 

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel koşullarından biri, 
bilgilerin ve verilerin, insanların ve malların ekonomik, güvenilir ve 
çevre dostu yöntemlerle taşınmasını sağlayan ve birbirleriyle eşgüdüm 
içinde işleyen sistemlerin oluşturduğu bir iletişim ve ulaştırma alt 
yapısına sahip olmasıdır. 

Tutarlı bir iletişim ve ulaştırma politikası, artan talebe yanıt 
verebilen, oluşan yeni koşullara uyum sağlayabilen alt sistemlerin 
birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici şekilde işlemesini 
gerçekleştirebilmeli ve insanlara sistemler arasında seçim yapabilme 
rahatlığını verebilmelidir. 

DSP'nin "İleşitim ve Ulaştırma Politikası"nm ana çizgileri şöyle 
belirtilebilir: 

- Türkiye'de demiryolları ihmal edilmiştir bu nedenle, 
günümüzde, yolcu ve yük taşımalarının % 90 civarında bir oranı 
karayolu ile yapılmak durumuna gelmiştir. Bu, büyük ölçüde can ve 

72 
TBMM KUTUPHANESI



mal kaybına yol açan trafik kazalarının en önemli medenidir. 
Demiryollarını yeniden gündeme getirmek, yatırımlarda ve işletmede 
demiryollarını iyileştirmek zorunludur. 

- Kentiçi ulaşımda da, özellikle büyük kentlerimizde raylı 
sisteme dayanan toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi gerekir, 
istanbul'a önerilen zeminaltından "Boğaz Geçişi"projesi doğrudur. 

- Kıyı bölgelerinde deniz ulaşımına ağırlık verilmelidir. 

- İletişim sistem ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak 
her yaklaşım desteklenmelidir. 

- Sektördeki yatırım gereksinmesinin ve kamu kaynaklarının 
sınırlı ve yetersiz olduğunu dikkate alarak, özel sektör ve yabancı 
sermaye yatırımlara katılmaya çağrılmalıdır. 

DSP iktidarında, iletişim ve ulaştırma alt sistemlerini ülkenin 
ekonomik ve sosyal gelişimi ile uyumlu ve birbirinin tamamlayıcısı 
olarak ele alan dinamik bir yaklaşım izlenecektir. 

i) Turizm Politikası 

Türk ekonomisinin en canlı ve hızlı gelişen sektörlerinden biri 
turizmdir. Turizm, yeni istihdam olanakları yaratması yanında, 
gereksinim duyduğumuz döviz kaynaklarının sağlanmasında da en etkili 
sektördür. Turizmin dış tanıtıma da büyük katkısı vardır. 

DSP, bir yandan turizm işletmeciliği eğitimi yanında, ulaştırma, 
kanalizasyon, su, yol, elektrik, iletişim ve çöp toplama gibi teknik 
altyapı yatırımları, tur operatörlüğü, seyahat acentalığı gibi işlevsel 
konulardaki projeleri süratle yaşama geçirecektir. Turizm gelirlerimizin 
önümüzdeki 10 yıl içinde 20 milyar Dolara ulaşması hedefimizdir. 
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B - TOPLUMSAL VE SİYASAL 
GELİŞME PROGRAMI 

İnsana yatırım, bilgi çağını yakalamanın vazgeçilmez gereğidir. 
İnsanı, demokratik özgürlükleri ve insan hakları ile, eğitimi, sağlığı, 
adaleti ve çevresi ile bir bütün olarak düşünmek gerekmektedir. 
Demokratik Sol Parti, insana yatırımı toplumsal gelişme programının 
temel unsuru olarak ele almaktadır. 

1) Demokrasi ve İnsan Hakları Programı 

DSP Programı, öncelikle, ülkeyi demokratikleştirme ve 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi hakça bir düzen içinde 
hızlandırma programıdır. 

Demokrasiye gerçeklik ve işlerlik kazandırmak için, toplumsal 
uzlaşmaya dayalı yeni bir Anayasa hazırlanmalıdır. Her seçimden önce 
iktidarların kısa dönemli çıkarları doğrultusunda değiştirilen seçim 
sistemi adilleştirilmeli ve sürekli kılınmalıdır. 

DSP, yeni bir Anayasa ve adil bir seçim sistemi gerekliliğini ilk 
gündeme getiren ve sürekli gündemde tutan partidir. Türk toplumunun 
yürürlükteki Anayasaya sığmadığını, artık bu Anayasayı ısmarlamış ve 
hazırlamış olanlar bile doğrulamaktadır. DSP yeterli çoğunlukla 
Meclise girerse, ulusal uzlaşmayı sağlayacak bir Anayasa 
hazırlanmasını öncelikli bir görev bilecek ve bu konunun Mecliste 
süratle ele alınması için gereken çabayı gösterecektir. 

Yeni Anayasa ayrıntılara girmemeli, özlü olmalıdır. Herhangi bir 
ideolojiyi dayatmamalıâır. Ancak, gerçek ve katılımcı demokrasiyi, 
hukuk devletini, ülke bütünlüğünü ve ulusal birliği, ülkemizde 
demokrasinin ve ulusal birliğin de gereği olan inançlara saygılı bir 
lâiklik düzeni, insan hak ve özgürlüklerini sağlam güvencelere 
bağlamalıdır. 
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YÖK yasası değiştirilerek, üniversite özerkliğine gerçeklik 
kazandırılmalıdır. Üniversite yöneticileri de öğrencilerin üniversite 
yönetimine etkin biçimde katılabilmelerinin yolunu açmalıdır. 

Çalışanların haklarına Anayasa ile getirilen bütün çağdışı 
sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

DSP'nin demokraktikleşme yolunda atacağı en önemli 
adımlardan biri, yerel yönetimlerin yetkilerinin ve mali güçlerinin 
arttırılması ve vatandaşlarımızın yerel yönetimlere doğrudan 
katılmasını sağlanmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti, bazı bakımlardan, dünyada kadın 
haklarına öncülük etmiş bir ülkedir. Ama ülkemizde hâlâ kadın-erkek 
eşitliğine aykırı, çağdışı uygulamalar vardır. DSP bu konudaki 
eksikliklerimizi gidermek için yoğun çaba gösterecektir. 

Uzun süreli evlilik dışı ilişkilerde acımasızca istismar edilen 
kadınların miras hukundan yararlanabilmeleri sağlanacaktır. 

İnsan hakları konusundaki eksikliklerimizi süratle gidermek, 
bizim, dış dünyadan önce, kendi insanımıza olan borcumuzdur. DSP, 
iktidara geldiğinde insan haklarına ters düşen davranış ve olayları 
kesinlikle önleyecektir. 

DSP iktidarında, biryandan TRT özerkleştirilecek ve yansız 
habercilik ilkesi çerçevesinde tüm siyasal partilere ve düşüncelere 
açılacak, öte yandan da sağlıklı demokratik düzenlemelerle, özel radyo 
ve televizyon yayımcılığının toplumsal değerlere ve kişilik haklarına 
saygılı kalması sağlanacaktır. Medyadaki tekelleşme eğilimlerinin 
önüne geçilecektir. 

DSP, demokrasiye gerçeklik ve işlerlik kazandırmayı 
öncelikli görevi ve işlevi saymaktadır. 

DSP, iktidara geldiğinde, bir yandan demokrasiyi bütün kurumları 
ile eksiksiz yerleştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacak, öbür 
yandan bütün eğitim-öğretim ve halk eğitimi kurumlarında katılımcı 
demokrasi bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik 
programlara yer verilmesini sağlayacaktır. 
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1995 yılında Meclis'te temsil edilen partiler arasında varılan geniş 
bir uzlaşma ile Anayasa'nın çeşitli maddelerinde demokratikleşme 
yolunda önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Ancak Anayasa'da 
yapılan bu değişiklikler, önemli olmakla birlikte yeterli değildir. DSP, 
iktidara geldiğinde bu ve diğer değişikliklerin sadece. Anayasa 
düzeyinde kalmaması ve ilgili yasalara da yansıması için gerekli 
değişiklik önerilerini gecikmeksizin Meclise sunacaktır. 

Örneğin; 

- Yasalardaki, Temel hak ve özgürlüklerin kısılmasına yol açan 
hükümler kaldırılmalı, onların yerine insan onurunu her durumda ve 
koşulda korunması gereken bir değer olarak kabul eden, temel hak ve 
özgürlükleri genişleten, insan haklarına ilişkin evrensel ve 
uluslararası bildiri ve sözleşmelerle benimsenmiş çağdaş normlara 
uygun kurallar konulmalıdır. 

- Milletvekili olabilme yaşının halâ 25'e indirilmemiş olması 
rejimin büyük bir ayıbıdır. O yüzden nüfusumuzun yüzde 70'ine 
yaklaşan gençlik TBMM'de temsil edilememekte, sorunlarını ancak 
meydanlarda, sokaklarda dile getirebilmektedir. DSP Meclis'te yeterli 
desteği sağlar sağlamaz demokrasimizin bu eksikliğini giderecektir. 
Böylelikle Ülke yönetiminde gençliğin dinamizminden 
yararlanılabilecektir. 

- Aslında ivedi nitelikteki belirli konularda başvurulması gereken 
istisnai bir düzenleme yolu olan kanun hükmünde kararname (KHK) 
çıkarma yöntemi, asıl amacından uzaklaştırılarak yasama yetkisinin 
fiilen yürütme organına devri biçiminde işletilmiştir. Üstelik bu yetki 
yasalarına dayanılarak çıkarılan KHK'ler, (Anayasa'nın açık 
hükümlerine rağmen) Mecliste ele alınıp yasaya dönüştürülememiştir. 
Bu amaç dışı uygulamalar göz önünde bulundurularak, Anayasa'daki 
KHK çıkarma yetkisinin yeniden düzenlenmesi, bu arada örneğin bir 
yıl gibi belirli bir süre içinde Mecliste görüşülüp benimsenmeyen 
KHK'lcvm, o sürenin sonunda kendiliğinden yürürlükten kalkacağının 
açıklığa kavuşturulması uygun olacaktır. 

DSP, yukarıda belirtilen ve benzeri bir çok konuda, o arada 
çalışma yaşamını ilgilendirecek konularda, Anayasa değişikliğine 
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gidilmesi ve böylece Anayasamın (ülke bütünlüğünün ve ulusal 
birliğin zedelenmesine meydan verilmeksizin) çağdaş ölçüler içinde 
demokratikleştirilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. 

- Sendika ve meslek odası yönetici, denetçi ve avukatlarının aynı 
zamanda milletvekili olabilmelerini yasaklayan Anayasa hükmünü 
değiştirmek için DSP birkaç kez girişimde bulunmuş, ama sonuç 
alamamıştır. Seçimlerden soma, DSP, demokrasimizin ayıbı olan bu 
yasağı değiştirmek için yeniden girişimde bulunacaktır. 

- Vatandaşlar arasında ayrımcılık yaratan Milletvekillerinin ve 
Bakan veya Başbakanlar'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını 
zorlaştıran Anayasa hükümlerinin değiştirilmesi için de, DSP, 
girişimlerini sürdürecektir. 

- Anayasanın özelleştirmeyi güçleştirici hükümlerini de çağdaş 
ölçütlere göre yeniden düzenlemek için de, DSP, gereken çabayı 
gösterecektir. 

İşçilerin ve memurların sosyal haklarındaki kısıntılarını 
kaldırmak, o arada memurlara toplu sözleşme ve grev haklarının 
tanınması için de girişimlerimizi sürdüreceğiz. 

Hükümet, isterse, her grevi erteleyebilmektedir. Bir grev bir kez 
ertelenince de, toplu görüşme süreci kesilmekte, toplu sözleşmeler 
işçilerin azınlıkta bulunduğu Yüksek Hakem Kurulu'nca karar 
bağlanmaktadır. Böylelikle toplu sözleşme ve grev haklarının özü 
ortadan kalkmış olmaktadır. Bu uygulamalara son verilmelidir. 

Öteden beri seçim sisteminin adilleştirilmesi yolunda büyük 
uğraş veren DSP, önümüzdeki dönemde de Seçim Yasası'nm daha 
demokratik bir düzenlemeye kavuşturulması yolundaki çabalarını 
sürdürecektir. 
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2) Güneydoğu, Doğu Anadolu Sorunu ve 
Terörü Önleme Programı 

Güneydoğu Anadolu sorununa doğru tanı koyamayan geçmiş 
iktidarlar, demokratikleşme yanında, etkili ekonomik ve sosyal 
programlarla çözülebilecek yöre sorununu, yanlış uygulamalarla bir 
bunalıma dönüştürmüşlerdir. 

Güneydoğu Anadolu'da toprak dağılımı çok adaletsiz bir 
yapıdadır. Köylülerin çoğunun toprağı ya hiç yoktur ya da ailesini 
beslemeye yetersizdir. Oysa o bölgede onbinlerce dönüm toprağı, 20-30 
köyü olanlar vardır. Çağdaş ve uygar toplumlar, bireylerin köy sahibi 
oldukları ve köylerin köylüleri ile birlikte alınıp satıldığı dönemi 
tarihlerinin derinliklerinde bırakmıştır. Ülkemizde özellikle Güneydoğu 
Anadolu'da bu durumun devam ediyor olması, her şeyden önce insan 
hakları açısından utanç vericidir. DSP iktidarı, bölgedeki sıkıntının 
temelini oluşturan çağdışı yarı feodal yapıyı değiştirmek için, hakça bir 
toprak reformu yapacak ve hızlı bir sınaileşme ve kalkınma atılımını 
gerçekleştirecektir. 

Hükümet sorumluluğunu paylaştığı veya tek başına taşıdığı 20 
aylık dönemde getirdiği çözümlerle, şimdiden, bölgenin kalkınması 
önündeki engelleri kaldırmaya başlamıştır. 

Bu ' amaçla, bölgede istihdam olanakları yaratmaya katkıda 
bulunacak girişimcilere büyük teşvikler sağlayan bir yasa çıkarılmıştır. 
1 Mart 1999'da açıkladığı programla da DSP, kalkınmaya ivme 
kazandırmak için gerekli kaynakları sağlamıştır. 

Yine bu dönemde bölgenin eğitim ve sağlık alanındaki 
eksiklikleri büyük ölçüde giderilmeye başlamıştır. 

Güvenlik nedeniyle boşaltılan köylere dönüşü sağlamak veya 
yeni yerleşim alanları açmak için çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Kırsal alandaki yerleşim düzeninin, gerek güvenlik gerek 
kalkınma açısından elverişli duruma getirilmesine de özen 
gösterilecektir. 

78 TBMM KUTUPHANESI



Köy koruculuğuna da sağlıklı bir düzenleme getirilecektir. 

DSP, Güneydoğu sorununun güvenlik boyutunu gelişme 
boyutuyla birlikte ele almaktadır. Nitekim 1987 Haziranında 
yayınladığı konu ile ilgili rapora da, o nedenle, "GÜNEYDOĞU 
ANADOLUDA GÜVENLİK VE GELİŞME SORUNUNA KAPSAMLI 
ÇÖZÜM PROGRAMI" adını koymuştur. 

DSP iktidarı, Güneydoğu sorunu ile ilgili olarak, bölgenin 
çağdışı feodal yapısını değiştirecek bir gelişme programına öncelik 
vermektedir. 

Bölge yatılı okullarının sayısı çoğaltılarak, yıllardır öğrenim 
olanağından yoksun kalmış olan çocukların geleceği kurtarılacaktır. 

Siyasette ve ülke yönetiminde hüner, sorunları erken teşhis edip 
doğru çözümler üretebilmektir. Türkiye'de bu hüneri gösteren tek 
parti de Demokratik Sol Partidir. 

Demokratik Sol Parti iktidara geldiğinde, yıllardır geliştirdiği 
projeleri ve haklılığı artık büyük ölçüde anlaşılmaya başlayan 
önerilerini yaşama geçirerek, bölücü akımları demokrasi 
kurallarından sapmaksızın önliyebileceğine, kısa sürede halkla Devleti 
barıştırabileceğine ve bölge halkını çağdışı bir sosyal yapıdan çağdaş 
bir yapıya, huzur ve güvenliğe kavuşturabileceğine inanmaktadır. 
DSP şimdiden bu yönde somut çözümleri uygulamaya başlamıştır. 

3) Hukuk ve Yargı Reformu 

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Hukuk ve Yargı Devrimleri 
ile çağdaş toplumlar arasında yer alan Türkiye'nin gelişen ve değişen, 
Avrupa ve Dünya hukuk sistemleri ile bütünleşmesi için tüm hukuk ve 
yargı sistemimiz gözden geçirilecektir. 

Yargının her türlü siyasal etki alanının dışında çalışması, yargı 
bağımsızlığının temel koşuludur. 
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Yargı bağımsızlığının sağlanması için öncelikle, "Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu"n\xn yapısı ve işleyişinin değiştirilmesine 
çalışılacak; Adalet Bakanına bağlı olarak çalışan Teftiş Kurulu bu 
Yüksek Kurula bağlanacak; hakim ve savcıların mesleğe kabul 
edilmesi, atama ve nakledilmeleri, meslek içi eğitimleri, yükselmeleri, 
idari denetimleri, disiplin işleri ve görevden uzaklaştırma işlemleri bu 
Kurul tarafından yapılacak, yargı mensupları Adalet Bakanının 
vesayetinden kurtarılacaktır. 

"Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri", bu 
konudaki çalışmalara ışık tutacak, hakimlerimizin uluslararası meslek 
kuruluşlarında temsili sağlanacaktır. 

Davaların kısa sürede sonuçlanmaması, gecikmiş adalete, 
gecikmiş adalet de adaletsizliğe yol açmaktadır. Hukuk, Ceza ve İdari 
yargılama usullerinde yapılacak değişikliklerle davaların kısa sürede 
sonuçlanması sağlanacaktır. Özellikle mali piyasalarla (bankacılık ve 
sermaye piyasası) ve diğer konularla ilgili uzmanlık mahkemelerinin 
kurulması, bir kısım ticari davaların hakemde görülmesi ve bir kısım 
yarı idari, yarı yargısal işlerin mahkemelerin görevlerinin dışına 
çıkarılması ile yargının iş yükü azaltılacaktır. 

Bazıları Osmanlı döneminden, bazıları Cumhuriyet'in ilk 
yıllarından kalma yasalarımız, DSP iktidar olduğunda gerek içerik 
gerek dil bakımından güncelleştirilecektir. 

Cumhuriyet Türkiye'sinde hukuk devriminin simgesi olan 
Medeni Kanun'la ilgili reform çalışmaları, DSP iktidarında 
sonuçlandırılacaktır. Böylece Medeni Kanun bir yandan çağdaş 
gelişmelerin ışığında yeniden gözden geçirilmiş ve eksikleri 
tamamlanmış; öbür yandan dili herkesin anlayabileceği biçimde 
sadeleştirilmiş olacaktır. 

Çeşitli yasalarda yer alan kadın erkek eşitliğine aykırı hükümler, 
Hükümet ortaklığımız döneminde kaldırılmaya başlamıştır. Fakat halâ 
yapılması gerekenler vardır. Bu konuda Medeni Kanunda yapılacak 
değişikliklerle evlilik, karı-kocanın eşit haklarla yer aldığı ve ortak 
sorumluluklar taşıdığı bir sevgi birliği olarak düzenlenmesi; bu arada 
evli kadını ekonomik bakımdan kocaya bağımlı kılan mal ayrılığı 
rejimi yerine, çağdaş bir düzenleme olan evlilikten sonra edinilen 
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malları kapsayan "kazanç ortaklığı" sisteminin getirilmesi 
sağlanacaktır. 

Ekonomik yaşamın temel yasası konumundaki Türk Ticaret 
Kanunu yeniden gözden geçirilecek ve özellikle Avrupa Birliği 
hukukuna uyum çerçevesinde çağdaş gelişmelere koşut bir yapıya 
kavuşturulacak, halka açık anonim şirketler için ayrı bir düzenleme 
yapılarak, gerekli koruma ve kolaylıklar sağlanacaktır. 

Adalet hizmetlerindeki gecikmeler, uyuşmazlıkların yargı 
yoluyla çözümünden umulan yararı azaltmakta ve kimi vatandaşları 
yasa dışı yollardan hak arayışlarına itmektedir. O nedenle DSP, adalet 
hizmetlerinin hızlı ve etkili bir biçimde yürütülmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını öncelikli bir görev saymaktadır. Bu 
kapsamda yargıçlık ve savcılık meslekleri yeniden genç hukukçuların 
öncelikle seçtiği iş alanları konumuna getirilecektir. 

İlk derece mahkemelerince verilen kararların, Yargıtay'a 
gitmeden önce, bir ara kademede hem hukuka uygunluk hem esas 
bakımından incelenmesi için üst mahkemeler (İstinaf Mahkemeleri) 
kurulacak, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunları yeniden 
düzenlenecektir. Böylece, Yargıtay'ın iş yükü azalacak ve yasalarda 
uygulama birliği sağlamakla görevli "içtihat mahkemesi" işlevini 
yerine getirmesi kolaylaşacaktır. 

Hukuk Mahkemelerinde alacak davalarının yığılması sonucunda 
yargının tıkanmasının bir nedeni de, yasal faiz ve gecikme faizi 
oranlarının borçluyu davaların uzamasından kazançlı çıkaran düşük bir 
düzeyde bırakılmış olmasıdır. O nedenle DSP iktidarı, yasal faiz ve 
gecikme faizi oranlarının enflasyonun altında kalmayacak bir düzeye 
çıkarılmasını sağlayacaktır. 

Yargının her türlü siyasal etki alanının dışında çalışması, yargı 
bağımsızlığının temel koşuludur. DSP iktidara geldiğinde, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu bu koşulu tam olarak gerçekleştirecek biçimde 
yeniden düzenlenecektir. 

Halen aynı örgüt ve personel eliyle yürütülen adli ve idari kolluk 
hizmetleri birbirinden ayrılacaktır. Suç kanıtlarını toplamak, failleri 
yakalayarak adli makamlara teslim etmek ve bunlarla ilgili soruşturma 
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işlemlerini yapmak üzere, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı 
adli kolluk kuvveti kurulacaktır. 

Çetelerle mücadeleyi kolaylaştırıcı yasa değişiklikleri 
yapılacaktır. 

Yargı görevlilerinin çalışma koşulları ve gelir durumları 
iyileştirilecek, özlük hakları güvence altına alınacaktır. Yargı kurumları 
Bakanlık vesayetinden kurtarılacaktır. 

Ayrıca; 

"Türk Ceza Yasası" çağdaş ceza hukuku anlayışı ile yeniden 
düzenlenecek, "ölüm cezası" kaldırılacaktır. 

Anayasada gerekli değişiklik yapılarak Devlet Güvenlik 
Mahkeme/erinin yapısında, Avrupa Hukukuna uyum sağlanacaktır. 

Örgüte katılmak zorunda kalarak terörün kucağına düşmüş 
gençlerimiz, yapılan çağrıya uyarak teslim olmaları halinde, çıkarılacak 
pişmanlık yasasından yararlandırılacak ve kendilerine mesleki ve teknik 
eğitim verilmek suretiyle toplumumuza kazandırılacaktır. 

55'inci Hükümet döneminde T.B.M.B.'ne sevk edilmiş; fakat 
Meclisi çalıştırmayan ve erken seçim ortamına sokan siyasi partilerce 
engellenmiş, hukuk ve yargıyla ilgili kanun tasarılarının öncelikle 
çıkarılması sağlanacaktır. 

Adalet meslek okullarının sayısı süratle arttırılacaktır. 

Tutukluluk süresi sınırlandırılacak; gözaltına alınanların 
avukatlarıyla ve yakınlarıyla ilişki kurmalarını önleyen uygulamalar 
kaldırılacaktır. 

Tutuklu ve ceza evlerinin, hükümlülerin normal yaşama yeniden 
hazırlandıkları birer eğitim ve öğrenim kurumu niteliğine 
kavuşturulması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
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Hükümlülerin ceza sürelerini tamamladıktan sonra yeniden suça 
yönelmelerini önlemek üzere, işe yerleştirilmeleri için etkin 

. düzenlemeler getirilecektir. 

4) Kentleşme Programı 

Nüfusu 20.000'in üzerinde olan yerleşim birimlerinde yaşayan 
yurttaşlarımızın sayısı, 40 milyona ulaşmıştır. Geçmiş iktidarların artan 
nüfusa, yaşadıkları yörede iş olanağı yaratacak politikalar 
üretememeleri sonucunda kentlere yönelik düzensiz göç hızlanmıştır. 
Kent nüfusunun bu denli hızlı büyümesi, beraberinde sadece işsizlik 
sorununu değil, ciddi altyapı sorunlarını da getirmiştir. 

Düzensiz kentleşme, Türkiye'nin en önemli toplumsal ve 
ekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. Kentlerde son yirmi yılda 
yaşanan bu olgu, göçenlerin çoğunu, insanca yaşama koşullarından 
uzak, beklentileri hayal kırıklığına dönüşmüş, iş ve gelir güvencesi 
olmayan, gecekondularda yaşayan patlamaya hazır birer toplumsal 
dinamit haline dönüştürmüştür. Bu durumu ve bu durumun sonucu olan 
kültür çatışmasını, bir yandan inanç sömürücüsü çevreler, bir yandan 
da bölücüler siyasi bakımdan istismar etmiş ve etmektedir. 

DSP iktidarı, "köylüden başlayan kalkınma" ilkesiyle 
köylülükten kentliliğe yumuşak geçişi sağlayacaktır. 

Ülkemizde konut ve arsa fiyatları, dar gelirli veya çalışan halk 
kesimlerinin ödeme gücünü çok aşmıştır. Rant ekonomisinin Devletçe 
desteklenmesinin doğal sonucu olarak arsa ve konut spekülasyonu çok 
artmıştır. O yüzden büyük kentlerde, toplu gecekonduculuğu da kâr ve 
spekülasyon konusu yapan, halkı sömüren bir kesim de ortaya 
çıkmıştır. 

Ayrıca yolsuzlukların artmış olması ve bu yolsuzluklara politik 
kişilerin isimlerinin karışması da kentte yaşayan yurttaşlar arasında 
köktendinci partilere kayma eğilimine yol açmaktadır. Türkiye'nin 
kentindeki ve köyündeki sorunlar köktendinci politik yaklaşımlarla 
çözülemez. 
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Bu sorunlar, DSP'nin Bildirgede ayrıntıları ile açıkladığı gibi, 
geniş halk kitlelerinin demokratik yönetime, üretime ve paylaşıma 
katılmasıyla ve hakça bir düzen yolunda inandırıcı adımlar atılmasıyla 
çözülecektir. 

Kent sorunlarının tümünün etkili bir çözüme kavuşturulabilmesi 
için, öncelikle kent planlaması ve yönetimine ilişkin yasalarda günün 
koşullarının gerektirdiği değişiklikler yapılacaktır. 

Devlet, konut ve arsa sorununun ağırlaştığı büyük kentlerin 
yakınında, tarımsal değeri yüksek alanlar dışında, yerleşime elverişli 
fakat henüz spekülasyon konusu olmamış toprakları kamulaştıracaktır. 
ilgili Devlet kuruluşları ve belediyelerin işbirliği ile, bu yerlerde tüm 
altyapısı tamamlanmış arsalar üretilecektir. Böylece oluşacak 
uydukentler, doğa dengesini ve çevre sağlığını da gözeten yerleşim 
planlarına, bağlanacaktır. 

DSP'nin bu uydukent ve konut projesi için, Devlet ve 
belediyeler, ancak yöredeki ilk uydukentin arazi kamulaştırması, 
altyapı ve sosyal tesis giderleri için kaynak ayıracaktır. Daha sonra 
oluşturulacak uydukentler için gerekli kaynak, bir önceki uydu kentin 
arsa satışlarından ve bahçe kiralarından elde edilen gelir ve kârla 
sağlanacaktır. 

Halkımız gecekonduya muhtaç olmaktan kurtarılacaktır. 
Gecekondulular, tapuları kendilerine verilecek arsalar üzerinde sağlıklı 
konut yapımı işleri sürerken, isterlerse, yerel yönetimlerin veya 
Devletin oluşturacağı kiralık toplu konutlarda, kira ödemeden 
oturabilecektir. Bu olanaklar sağlanmadıkça hiçbir gecekondu 
yıkılmayacak, hiçbir kimse açıkta kalmayacaktır, ancak, yeni 
gecekondulaşmalara da izin verilmeyecektir. 

Bu yaklaşım sayesinde kentlerin konut ve arsa sorunu Devlete 
de, yerel yönetimlere de, yurttaşlara da yük olunmaksızın, kısa sürede 
ve sağlıklı biçimde çözülebilecektir. Bu arada, kent-kır dengesinin 
korunması amacıyla köylünün, kırsal alanın ve geri bırakılmış 
yörelerin kalkınmasına da hız verilecektir. 

Kentlerimize sağlıklı içmesuyu sunabilmek çözüm bekleyen 
ivedi sorunların başında gelmektedir. Bu amaçla kentlerimizde şebeke 
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kayıplarım, bir yandan çağdaş batılı kentlerin düzeyine indirecek, diğer 
yandan yeni su kaynaklarını geliştirecek projelere öncelik verilecektir. 

Kentlerde en fazla kaynak savurganlığına, neden olan olgu, 
kentsel altyapının bir kanal sistemi içinden geçirilmemiş olmasıdır. Bu 
nedenle, su, telefon, kablo, gaz v.b. hizmetlerle ilgili arıza, bakım-
onarım ve iyileştirme-yenileme çalışmaları için yollar sık sık 
kazılmakta ve maliyetler sürekli artmaktadır. Bu savurganlığa son 
vermek üzere, kentsel altyapının kanal sistemi içinde toplanması için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Kent altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesindeki 
aksaklıkları gidermek için gerekli teknik personeli yetiştirmek üzere 
ayrı meslek okulları kurulacaktır. 

Büyük kentlerde içme suyu havzalarına yakın yerlerdeki imarsız 
ve kontrolsüz yapılara oturma izni verilmeyecektir. Bu havzalarda ev ve 
gecekondu sahibi olan dar gelirli yurttaşlara devletçe kent çevrelerinde 
oluşturulacak arsalardan yer gösterilecek ve ihtiyaç sahiplerine ucuz 
kredi verilecektir. 

Hava kirliliğinin insan sağlığından ödün vermeden taşınabilir 
düzeylere indirilmesi için, doğal gazla ısınma seçeneği yanında, semtler 
halinde toplu ısınma ünitelerinin kurulması özendirilecek ve 
desteklenecektir. 

Kent merkezlerinde yeni yapı yapılmasına, ancak çevredeki yapı 
yoğunluğunu düşüren proje olması koşuluyla izin verilecektir. 
Uydukentler ile büyük kent merkezleri arasındaki alanlar yörenin 
doğasına uygun ve hızlı büyüyen ağaçlarla donatılarak oksijen üretimi 
artırılacaktır. 

Sanayiden kaynaklanan kent çevre kirliliğinin önlenmesi için, bir 
yandan sanayi ünitelerinin kent dışına taşınma zorunluluğu 
getirilecek, diğer yandan çevreyi kirletmeyen teknolojilere geçiş 
özendirilecektir. 

Kentlerdeki hava kirliliğinde taşıt araçlarının etkisinin en aza 
indirilebilmesi için, taşıt aracı üreten yerli tesislerin, belli bir geçiş 
süreci çerçevesinde, en son teknolojiye uygun araç üretmeleri zorunlu 
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hale getirilecek, yeraltı- ve yerüstü kentsel toplu taşıma sistemlerinin 
süratle tamamlanması sağlanacaktır. 

Büyük kentlerde aşırı nüfus yığılmasının önlenebilmesi için 
büyük kentlere göçü özendirici tutumlardan artık kesinlikle kaçınılması 
gerekmektedir. 

Kentlerde açık ve gizli işsizlik artmakta ve işsizlerin niteliği 
giderek sosyal barışı tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Gecekondu 
nüfusunun toplam kent nüfusuna oranı giderek artmaktadır. Gecekondu 
bölgelerindeki altyapı, temel ve mesleki eğitim, sağlık hizmeti 
yetersizlikleri, kentlerin toplumsal ve ekonomik sorunlarını giderek 
büyütmektedir. Gelir düşüklüğü, işsizlik, yetersiz ve bilinçsiz beslenme 
önemli boyutlardadır. Çevre sorunları giderek artmaktadır. 

DSP iktidarında bu sorunlara hızlı ve sağlıklı çözümler 
üretilecektir. 

5) Doğal Denge ve Çevre Politikası 

Doğal denge ve çevre sorunlarının boyutu sadece kentlerle sınırlı 
değildir. Doğal dengenin ve çevrenin korunması ülkemizin ve 
insanlığın geleceğinin korunması ile eşanlamlıdır. Ne yazık ki var olan 
yasal ve kurumsal düzenlemeler, gereksinimin ve beklenenin çok 
gerisindedir. 

DSP iktidarında gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler 
gerçekleştirilecek, bu alanda gerekli işbirliği mekanizmaları 
kurulacaktır. Bilgisayar Destekli Çevre Bilgi Sistemi oluşturulup işler 
duruma getirilecek, doğal kaynaklarımız kaydedilerek çevre 
sorunlarımız sürekli izlenecektir. 

Sanayi projelerinde doğa ve çevre dostu teknolojiler seçilmesi, 
özendirme önlemlerinden yararlandırmada önkoşul olarak aranacaktır. 
Ayrıca, işler durumdaki sanayi kuruluşlarının doğa ve çevre koruyan 
gereçleri kullanmaları bir geçiş süreci içinde zorunlu duruma 
getirilecektir. 

86 TBMM KUTUPHANESI



Kentleşmede verimli tarım alanlarının korunmasına özen 
gösterilecektir. 

Kent planlamaları, çevre sorunu yaratmayacak biçimde 
yürütülecektir. 

Çiftçilerimizin görsel yayınlarla ve uygulamalı yöntemlerle 
bilgilendirilmesi sağlanarak, tarımsal üretimin de çevre dostu teknikleri 
kullanması yaygınlaştırılacaktır. Suların kirlenmesine ve su ürünlerini 
azaltıcı balıkçılık yöntemleri kullanılmasına karşı etkili önlemler 
alınacak, balıkçılık kooperatiflerine bu amaçla ucuz kredi ve donanım 
sağlanacaktır. 

1994 yılında istanbul'da yapılan Erozyon Konferansı, gerekli 
önlemlerin alınmaması halinde Ülkemizin önümüzdeki 50 yıl içinde 
çölleşeceği gerçeğini vurgulamıştır. Bu bilimsel gerçeğin ışığında, 
Ülkemizin orman varlıklarını korumak ve Türkiye'yi çölleşmekten 
kurtarabilmek için, zaman yitirilmeksizin kapsamlı programların 
uygulamaya konması gerekmektedir. 

Bu çerçevede; 

Çıkartılacak havza kanunu ile havzalarda erozyonun 
durdurulması, su kaynaklarının geleceği ve havzada yaşayan köylünün 
yaşamı ve ekonomik gelişmesi güvence altına alınacaktır. 

Orman arazilerinin uygun bölümlerinde köylünün yem bitkisi 
üretimi yaparak gelirinin bir bölümünü büyükbaş hayvancılıktan 
sağlaması özendirilecektir. Bu önlem, bir yandan toprağın verimli 
kullanılmasını, diğer yandan Devletin ağaçlandırma yapacağı alanlarda 
sosyal engelin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. 

Orman köylülerinin güçlü demokratik kooperatifler kurmaları 
özendirilecek ve bu kooperatiflerin Devlete ait orman ürünleri sanayi 
tesislerine ortak olmaları sağlanacaktır. 

Gerçek orman niteliğini yitirmiş olduğu ve yeniden orman 
niteliği kazandırılmayacağı bilimsel olarak kabul edilen alanlar, orman 
köylüsünün ve kooperatiflerinin kullanımına açılacaktır. 
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Konsolide bütçe ödeneklerinin belirli bir oranı her yıl 
ağaçlandırma amacına harcanacaktır. " v 

6) Sağlık Reformu 

Türkiye bugün OECD ülkeleri arasında en kötü sağlık 
göstergelerine sahip bir ülke durumundadır. Nüfusun büyük bir bölümü 
sağlık sigortası kapsamı dışındadır. 

Bu durumun düzeltilmesi için hiç bir çabadan kaçınılmayacak, 
genel sağlık sigortası gerçekleştirilecektir. Yoksullların sağlık sigortası 
primleri sosyal yardım programları kapsamında devletçe 
karşılanacaktır. 

Koruyucu hekimlik bütün yurda yaygınlaştırılacaktır. 

özel kuruluşların sosyal güvenlik kurumları dışındaki tüm 
sağlık sigortaları eşdüzeye getirilerek birleştirilecek ve tüm yurttaşları 
kapsar duruma getirilecektir. 

Büyük vaadlerle uygulamaya konulan ancak uygulaması son 
derece başarısız olan "yeşil kart" sistemi geliştirilerek işler duruma 
getirilecek ve sağlık sigortası tüm yurttaşları kapsar duruma gelinceye 
kadar yürürlükte tutulacaktır. 

Kamu kesimindeki tüm hastahaneler, ayırımsız herkese hizmet 
verir duruma getirilecektir. Böylece kamu sağlık olanaklarının tam 
kapasite ile dengeli bir hizmet vermesi sağlanacaktır. Kamu 
kesimindeki hastanelerde aşırı yığılmayı önlemek ve hastaların 
psikolojik gereksinmelerini karşılamak amacıyla, herhangi bir sosyal 
güvenlik sistemine bağlı olan yurttaşların, isterlerse, sınırlı bir bedel 
ödemeleri koşuluyla özel hastanelerden de yararlanabilmeleri 
yaygmlaştırılıp kolaylaştırılacaktır. 

Değişik kurumların elinde bulunan ve sağlık hizmeti sunan sağlık 
kurumları bir yönetim altında toplanarak hizmet kaliteleri 
yükseltilecektir. Üniversitelerle işbirliği halinde çalışacak tam 
teşekküllü bölge hastahaneleri ve bu hastahanelere bağlı yerel 
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yönetimlere bağlı yataklı tedavi kurumları ve dispanserleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

Sağlık ocakları ve semt klinikleri tüm yurda dengeli olarak 
yayılacak ve doyurucu düzeye getirilecektir. Bu düzeye erişilen yerlerde 
sevk zinciri düzeni uygulanacaktır. Ayrıca sağlıklı kuşaklar 
yetiştirebilmek için, Ana-Çocuk Sağlık Merkezleri yaygınlaştırılacak, 
bu konularda danışmanlık hizmetleri yer, personel ve tıbbi malzeme 
bakımından yeterli düzeye getirilecektir. 

Sağlık personelinin yurda dengeli dağılımını özendirici 
düzenlemeler yapılacaktır. Yardımcı sağlık personeli, nicelik ve nitelik 
bakımından, her hastanın tüm gereksinmelerini karşılar düzeye 
getirilecektir. Yardımcı sağlık personeli eğitim kuruluşlarının sayısı ve 
olanakları arttırılacaktır. 

Pratisyen hekimlerin çok yönlü olarak ve yeterli yetişmeleri 
sağlanacaktır. 

Hızlı ulaşım olanağının bulunmadığı yöreler için helikopterlerle 
ve küçük uçaklarla donatılmış "uçan sağlık ekipleri" oluşturulacaktır. 

7) Çalışma Yaşamı Politikası 

Sosyal güvenlik, belirli bir programa ve sağlam kaynaklara 
dayandırılarak, toplumun her kesimine eş düzeyde yaygınlaştırılacaktır. 

Son yıllarda çok ileri ölçülere varan işsizlik sorununu çözmek 
amacıyla, üretken yatırımlar hızlandırılırken, ayrıca istihdama ağırlık 
veren yatırım projeleri oluşturulacaktır. Gizli işsizliğe yol açmamak 
koşuluyla, işsizlere iş bulmak ve yeni iş alanları oluşturmak Devletin 
önde gelen görevleri arasında yer alacaktır. Çağdaş teknolojinin 
sağladığı olanaklarla bireylerin evde çalışarak dışarıya hizmet 
vermeleri kolaylaştırılacaktır. 

Bir yandan bu düzenlemelere geçilirken, bir yanda da sağlam 
kaynaklara dayalı bir işsizlik sigortası kurulacaktır. 
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a) Hakça bir çalışma düzeni için; 

1980'den sonra işçi haklarına getirilen tüm kısıntılar 
kaldırılacaktır. 

Sendikalara ve meslek kuruluşlarına siyasal katılım hakkı 
tanınacak ve sendika ve meslek kuruluşları yöneticilerinin milletvekili 
olabilmelerini veya yerel yönetimlerdeki görevlere seçilebilmelerini 
önleyen Anayasa ve yasa hükümleri kaldırılacaktır. 

Hak grevi yasallaştırılacak, yasalarla veya toplu sözleşmelerle 
elde edilen hakların çiğnenmesi önlenecektir. 

Kamu görevlilerine de sendika kurma ve yaptırımlı toplu 
sözleşme hakları tanınacak, toplu görüşmede varılacak uzlaşma 
metninin uygulanmasını sağlayıcı yöntemler geliştirilecektir. 

Keyfi işten çıkarmaları engelleyici önlemler getirilecektir. 

Tarım işçilerinin sosyal haklarındaki eksiklikler giderilecektir. 
Mevsimlik geçici işçilerin sorunları ise katıldığımız veya kurduğumuz 
Hükümetler döneminde büyük ölçüde çözülmüştür. 

Kaçak yabancı işçi çalıştırılmasına karşı etkili önlemler 
alınacaktır. 

Kayıt dışı ekonomi alanındaki emek sömürüsüne son verilecektir. 

Ekonomik ve sosyal politikalarda ve kararlarda uzlaşma ve 
demokratik katılım sağlamak, değişik toplum kesimlerinin yararlarını 
hakça bir düzen içinde bağdaştırmak üzere, işçi, işveren, çiftçi, esnaf 
ve sanatkar kuruluşlarının etkin katılımıyla oluşturulan "Ekonomik 
ve Sosyal Konsey "e süreklilik kazandırılacaktır. 

b) İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği 

Tüm işyerlerinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri özenle ve 
ödünsüz uygulanacaktır. Bu önlemlere uymadıkları için çalışmaları 
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durdurulan işyerlerinde işveren, işçi ücretlerini ve sigorta primlerini 
kısıntısız ve kesintisiz ödemekle yükümlü olacaktır. 

Yeraltında veya tehlikeli işlerde çalışanların sağlığı ve güvenliği 
için, sendikaların ve işverenlerin de katılımıyla, özel önlemler 
alınacaktır. Bu işyerlerinin yoğun olduğu yerlerde, meslek 
hastalıklarında uzman hastahaneler kurulacaktır. 

Çıraklık eğitimi aşamasındakilerin ve çırak olarak çalışan 
çocukların ve 18 yaşın altındaki gençlerin, ağır ve tehlikeli işlerde ve 
bu işlerden başka alışkanlık yapan kimyasal madde kullanımına ilişkin 
işlerde de çalışmalarını önlemek üzere özel bir denetim düzeni 
geliştirilecektir. 

8) Analarımız, Bacılarımız ve Kız 
Çocuklarımız için Programlar 

6 yaşın üzerindeki kadın nüfusun 7 milyonu okur-yazar değildir. 
Güneydoğu Anadolunun kırsal alanında yaşayan kadınların büyük 
çoğunluğu daha Türkçe'yi bile doğru dürüst öğrenememiştir. Bunlar 
ülkemiz için büyük bir ayıptır. 

Türkiye 21 inci yüzyılın ilk yıllarında okur yazar olmayanların 
oranını sıfıra indirmelidir. Bunu yapacak gücü de vardır. Bir ülkede 
doğurganlık oranı eğitim düzeyi arttıkça azalmaktadır. Bu bakımdan 
kadınların öğrenimine ayrılacak her ek kaynak, gelecek kuşakların da 
sağlıklı büyüme, kendine iş ve aş sağlama konusundaki güvencesi 
olacaktır. 

Bu nedenle, DSP iktidarı yetişkin kadınların okur-yazar duruma 
gelmeleri için belli özel programları süratle ve yaygın bir biçimde 
uygulamaya koyacak, bu programları meslek, sanat ve ev ekonomisi 
eğitimiyle bütünleştirecektir. 

Eğitimli kent kadınının ekonomik ve sosyal alanlardaki katkısını 
çağdaş düzeylere çıkaracak projelerin hızla uygulamaya konulması 
gerekmektedir. Bu çerçevede öğrenimli kadınların, çeşitli sosyal hizmet 
alanlarında gönüllü veya ücret karşılığı çalışmaları için gerekli koşullar 
hazırlanacak ve bu tür girişimleri desteklenecektir. Böylece bir yandan 
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aile gelirleri yükselirken, diğer yandan ülkenin ekonomik büyümesi 
hızlandırılabilecektir. 

Kadın girişimcilere ve gençlere yönelik, fon kaynaklı krediler 
oluşturulacaktır. Iş kuracak kadınlara ve gençlere proje, makine 
ekipman, ham madde desteği sağlanacaktır. 

9) Engelliler, Muhtaç Durumda 
Olanlar Programı 

Sosyal refah devleti, sosyal refah hizmetlerine önem ve ağırlık 
veren devlettir. Bunun için, ulusun bir bütün halinde sağlık, esenlik ve 
refahının sağlanması ve düzenli yaşama koşullarına sahip olmayan, 
korunma ve desteklenme gereksinimi olan çocuk, genç, yaşlı, özürlü 
kişilere ayrı ayrı, aile birliği içinde veya. gruplar halinde belli hizmet ve 
olanakların sunulması esastır. 

Geride bıraktığımız 20 aylık dönemde, DSP olarak sosyal hizmet 
ve yardım faaliyetlerine özel önem ve ağırlık verdik. Devletin bu 
amaçla oluşturduğu "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu" 
bünyesinde yer alan kreş, yuva, yurt, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi, kadın konukevi, toplum merkezi ve sokak çocukları 
merkezlerinin toplam sayısı 328 olup; bu kuruluşların 62'si son 20 ay 
içinde hizmete açılmıştır. 1999 yılının ilk altı ayı içinde 2 7 yeni kuruluş 
daha açılma aşamasına getirilecektir. 

Temmuz 1997'den bu yana Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu gerek konu, gerek kapsadığı toplum 
kesimleri açısından faaliyetlerini geliştirerek sürdürmüş ve 20 aylık 
sürede, gereksinimi olan 4 milyona yakın yurtdaşımıza çeşitli 
biçimlerde yardım elini uzatmıştır. Bu yardımlar yapılırken, yardımı 
alan kişinin muhtaç durumdan çıkarılması ve orta ve uzun vadede 
üretici durumuna geçmesi gözetilmiştir. 

İktidarda bulunduğumuz 20 aylık dönemde özürlü 
yurtdaşlarımızın sorunlarına da özel ilgi gösterdik. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu'nun özürlülere yönelik yardım programlarının 
yasal zemininin güçlendirilmesi amacıyla 571 ve 572 Sayılı Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde ve Fon Yasası 'nda gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

DSP olarak, sosyal sorunların yakından ve yerinde saptanmasını, 
çözümlerin merkezi ve yerel kaynak ve olanakların en etkin şekilde 
kullanılarak, yerinde ve süratle üretilmesine özel önem vermekteyiz. Bu 
amaçla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile belediyeler 
arasında sıkı ve etkin bir koordinasyon ve işbirliğini esas alan 
"Belediyelerde Sosyal Hizmet Uygulamalarının Geliştirilmesi ve 
Teşvik Edilmesine ilişkin Modelcimizi uygulamaya koyacağız. 

Ülkemizdeki görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerin 
toplumsal yaşama tam katılabilmelerinin önündeki engeller henüz 
kaldırılabilmiş değildir. Daha açıkçası, bu konuda etkin, belirgin ve 
kararlı bir devlet politikası tam olarak oluşturulup, bu amaç için yeterli 
kaynak ayrılması henüz sağlanamamıştır. 

DSP, anılan yurttaşlarımızın toplumsal yaşama tam 
katılabilmelerini önleyen tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Onların 
haklarını gözetmek, sorunları ile ilgilenmek, izlemek ve sonuçlandırmak 
üzere bir Engelliler Bakanlığı kurulacaktır. Bu bakanlık, yerel teşkilatı 
aracılığı ile sorunların Ankara'ya taşınmadan yerinde çözüme 
kavuşturulmasını da güvence altına alacaktır. 

Ülkemizde görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerin 
yetenek ve becerilerini geliştirici kamuya ait eğitim kurumları ve 
programları gereksinimi karşılamaktan son derece uzaktır. DSP iktidarı, 
bu konudaki eksikliği süratle kapatmak için gerekli düzenlemeleri 
yapacak ve kaynakları ayıracaktır. 

Öğrenim kurumlarında veya uygulanan programlarla ve 
programlarda belirli beceri kazandırılan engellilerin işe yerleştirilerek 
kendi yaşamlarını kazanmalarını güvence altına alan düzenlemeler 
kurumsallaştırılacaktır. İşyerlerinde belirli sayıda engelli istihdamını 
güvence alan yasal düzenlemeler uygulamaya konulacaktır. DSP 
şimdiden bu yönde adımlar atmıştır. 

Yakın akraba evliliklerinin doğacak çocuklar üzerindeki 
risklerini anlatan özel programların, görsel yayın organları ve okullar 
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kanalı ile tüm yurttaşlar ulaştırılması için .gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. Engelli çocuk doğumlarına yol açan diğer etkenler 
konusunda da anne ve babaları eğitici programlar hazırlanacaktır. 

Ülkemizdeki protez endüstrisi geliştirilecek ve protezlerin ucuz 
olarak, gereksinim duyanlara ulaştırılması için vergi kolaylıkları ve 
ucuz kredi olanakları dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır. Sosyal 
güvenlik kurumlarının proteze verdikleri parasal katkılar 
yükseltilecek, muhtaç durumdakilere bedelsiz protez sağlanacaktır. 

Tüm sosyal ve kültürel etkinliklerde ve ulaşım' araçlarında 
engellilere özel indirim sağlanacaktır. 

Sürekli bakıma muhtaç durumdaki engelliler, hastalar veya 
yaşlılar için yeterli sayıda huzur ve bakım evleri kurulacak, bu alanda 
bireylerin, derneklerin ve vakıfların katkıları özendirilecektir. 

Kamuya ait iş yerlerinde engellilerin işlemlerini kolaylıkla 
yapabilecekleri düzenlemeler yapılacak ve gereken durumlarda bu 
amaçla özel ekipler oluşturulacaktır. 

Şehiriçi yollarda, yeni yapılacak kamuya ait hizmet, sanat-
kültür yapılarında ve spor tesislerinde engelliler için her türlü 
kolaylığın bulunması ve ayrıca mevcut yapılara da en kısa sürede bu 
olanakların kazandırılması yasal zorunluluk haline getirilecektir. 

10) Kültür ve Sanat Programı 

Devlet topluma belli bir kültür politikası dayatmayacaktır. 
Ancak Devlet toplumun kendi kültürünü, demokrasi ve özgürlük 
ortamında geliştirebilmesi için gerekli ortamı ve olanakları 
sağlayacak; toplumun beğeni düzeyini yükseltmeye çalışacaktır. 

Konservatuar ve tiyatro okullarının sayısı arttırılacak ve bu 
alandaki girişimler desteklenecektir. Kültür ve sanat kuruluşları bütün 
yurda yaygınlaştırılacak, kapalı spor salonları, aynı zamanda, sanat ve 
kültür etkinlik merkezleri olarak kullanılacaktır. 
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Açık, orta ve yüksek öğretimde, radyo ve televizyonun yanısıra, 
yurdun her yerinde kurulacak video ve bilgisayar merkezlerinden 
yararlanılacaktır. 

j> 

Türk sinemacılığının gelişmesi için gerekli her türlü destek 
sağlanacak; dünyada ve özellikle Türk kökenli kimselerin yaşadığı veya 
yurttaşlarımızın yoğun olarak bulundukları ülkelerde tutunabilecek, 
sanat düzeyi yüksek sinema ve televizyon filmleri yapılmasına ağırlık 
verilecektir; bu yoldan Türkiye imgesinin, Türk kültürünün ve dilinin 
yaygınlaşmasına katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Kamusal ve özel tiyatrolar desteklenecek, amatör tiyatroculuk 
Devlet desteğiyle bütün yurtta yaygınlaştırılacaktır. 

Özgün Türk musikisi kültürü ile çok sesli evrensel müzik 
kültürünün birbiriyle çelişmeksizin geliştirilmesine özen gösterilecektir. 

Halkımızı, kültür ve sanat etkinliklerinin edilgen izleyicisi 
durumundan çıkarılarak, yapıcı ve katılımcı duruma getirilmesine 
çalışılacaktır. 

11) Spor Programı 

DSP iktidarında, gençlerimizin kendilerini çeşitli alanlarda 
geliştirebilmeleri için ayrılacak kaynaklar ve sağlanacak olanaklar 
yanında, boş zamanlarını da verimli bir ortamda geçirebilmeleri için 
programlar üretilmiştir. 

Teknolojik gelişmeler insanın bedenini giderek daha az 
kullanması sonucunu verdiğinden, çağdaş insanın yalnızca izleyici 
olarak değil, katılımcı olarak da sporla ilgilenmesi ve buna zaman 
ayırması gerekmektedir. Bu bakımdan DSP iktidarı daha sağlıklı bir 
toplum için spora gereken önemin verilmesini, yeterli kaynakların 
ayrılmasını sağlayacaktır. 

Spor, ayrıca bir dışa açılma ve uluslararası tanıtım ve 
propoganda aracıdır. Uluslararası düzeyde başarılı olmak için de, 
spora çok erken yaşlarda başlamak gerekmektedir. Bu nedenle DSP 
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sporun en erken aşamalardan başlamak üzere eğitim ve öğretim 
sistemimizin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesine özen 
gösterecektir. 

Gençlerimizin, çeşitli spor dallarıyla, uğraşmalarına ve kendilerini 
bu alanda da geliştirmelerine olanak vermek için, okul binaları, spor 
araç ve gereçleri ile donatılacak, okullardaki ve kamu ortak 
alanlarındaki spor tesisleri geçlerimizin sürekli kullanımına açılacak, 
köy ortak alanlarında ve sanayi bölgelerinde yeni spor tesisleri 
kurulacaktır. 

Okulda olan ve olmayan bütün gençlerimizin yararlanması için 
kurulması planlanan "Gençlik Yönlendirme ve Danışma Merkezleri" 
içinde, spor kompleksleri de bulunacaktır. Bu merkezlerde 
düzenlenecek, gençleri biraraya getiren ve yaşadıkları yöreleri 
sahiplenmelerini amaçlayan etkinlikler arasında, spor yarışma ve 
gösterileri de bulunacaktır. 

Bu kapsamda, ayrıca amatör sporculuk ve bu amaçla kurulacak 
tesisler bütün yurtta yaygınlaştırılacak ve bunun için gerekli devlet 
desteği sağlanacaktır. Belirli bir düzeyin üstünde geliri olan profesyonel 
spor klüplerinin de, amatör sporculuğa belirli oranlarda kaynak 
ayırmaları istenecektir. 
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C - YÖNETİMDE DÜRÜSTLÜK VE 
VERİMLİLİK PROGRAMI 

1) Devleti Yeniden Yapılandırma Programı 

DSP iktidarı, yönetimde verimliliği arttırıcı ve dürüstlüğü etkili 
yaptırımlara bağlayıcı bir programla Devleti yeniden yapılandıracaktır.. 
Bu yapılandırmada "devlet hizmetinde vatandaş" kavramının yerini, 
"vatandaş hizmetinde devlet ve toplum hizmetinde vatandaş" kavramı 
alacaktır. Devlet vatandaşına güleryüzle, hızlı ve kaliteli bir biçimde 
hizmet verecektir ve gerektiğinde vatandaş Devletini 
sorgulayabilecektir. 

Türkiye'de devletin yeniden yapılandırılmasına öncelikle 
kuralların ve Devlet yapısının yalınlaştırılmasıyla başlanacaktır. Devlet 
her konuda kuralları en basit biçimde koymalı ve keyfi olarak 
değiştirememelidir. Kural ve uygulamalarda basitlik sağlanmadığı 
takdirde, rüşvetin ve kaçağın önüne geçilemeyeceği gibi kötü niyetten 
kaynaklanmayan yanlışlık ve belirsizlikler de önlenemeyecektir. Ayrıca 
yasalarda ve uygulamada sık sık yapılan değişikliklerin, ekonomik 
belirsizliği arttırdığı ve Devletin güvenilirliğini zedelediği de gözden 
ırak tutulmamalıdır. 

Devlet bürokrasisi karmaşık yapısından kurtarılarak, kamusal 
işlevin yerine getirilmesinde, koşulların elverdiği ölçüde, tek bir 
kuruluşun yetkili olması temelinde yeniden yapılandırılacaktır. 
Kısacası, Devlet yapısı sadeleştirilerek ve sağlamlaştırılarak, Devletin 
politikacılar veya bürokratlar tarafından bir çıkar kapısı olarak 
kullanılmasına son verilecektir. 

DSP Hükümeti şimdiden, memur alımlarında ÖSYM sınavı 
koşulunu getiren bir kararname çıkararak, partizanlığı ve kayırmacılığı 
önleme yolunda önemli bir adım atmıştır. 

Geçmiş yıllarda, yetkileri Başbakanlıkta toplama arzusunun bir 
sonucu olarak, sayıları çok arttırılmış bulunan devlet bakanlıkları 
yüzünden, Bakanlar Kurulu'nda devlet bakanlıklarının sayısı hizmet 
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bakanlıklarım aşmıştır. Bakanlar Kurulunun gereksiz yere büyümesi, 
karar alma sürecinin yavaşlamasın a neden olmuştur. 

., _ ,Bu bakımdan 56. Cumhuriyet Hükümeti'nin oluşumunda da 
yapıldığı gibi, DSP iktidarında halen devlet bakanlıklarına verilmiş 
görevlerden hangilerinin hizmet bakanlığına dönüştürüleceği saptanıp, 
bunlarla ilgili kuruluş yasaları en kısa zamanda çıkarılacak ve devlet 
bakanlıklarının sayısı, hizmet bakanlıklarının en çok üçte birini 
geçmeyecek biçimde azaltılacaktır. 

Bunun yanında, Başbakanlığa bağlı makamlar, genel 
müdürlükler ve sair birimler işlevsel bir değerlendirmeye alınacak, bu 
birimler de, ya hizmet bakanlıklarına dönüştürülecek yada mevcut 
hizmet bakanlıkları bünyesine alınacaktır. 

Başbakanlığa bağlı kurum ve kurullar da aşırı ölçüde 
artırılmıştır. Bunların sayısı asgariye indirilecektir. 

Halen çeşitli yasalarda birçok konunun Bakanlar Kurulunca 
karara bağlanması öngörülmüştür. DSP iktidara geldiğinde bu konular 
yeniden değerlendirilerek, sadece birden çok bakanlığı ya da genel 
Hükümet politikasını ilgilendiren kararlar Bakanlar Kurulunun 
yetkisinde bırakılacak; diğerleri ilgili bakanlığa veya kuruluşa 
devredilecektir. 

2) Kamu Yönetimi Programı ve 
Yurttaşların Yönetime Karşı Korunması 

Genel Bütçeye dahil ve katma bütçeli kurumlardaki hizmet 
birimlerinin işlevsel gereklilikleri ve etkinlikleri, bu amaçla kurulacak 
bağımsız bir iş ve işlev değerlendirme kuruluna, incelettirilecektir. Bu 
kurulun değerlendirme ve önerilerine dayanılarak, işlevini tamamlamış 
birimler bünyeden çıkarılacak; etkinliğini yitirenler etkin çalışır 
duruma getirilecektir. 

Kamu hizmetlerinin etkili ve hızlı bir biçimde görülmesi, önemli 
ölçüde kamu personelinin tatmin edici ücret ve hizmet koşullarında 
çalışmalarına bağlıdır. Devlet Memurları Kanunu, DSP iktidara 

98 TBMM KUTUPHANESI



geldiğinde, yeniden düzenlenecektir. Bu çerçevede ücret, ek ödemeler, 
sosyal hak ve yardımlar açısından kamu personeli arasında görev ve 
liyakata dayalı denge sağlanacaktır. 

Kamu görevlileri, ücret yetersizlikleri nedeniyle ek uğraşlar 
tutmak zorunda kalmaktadırlar. Bazıları da ya gerçekten çıkar 
ilişkilerine sürüklenmekte, veya haksız zan altında kalmaktadırlar. Bu 
insanlar, görevlerini hem huzurla hem de onurla yapabilecekleri, 
başları dik yaşayabilecekleri bir hakça düzen özlemi içindedirler. DSP 
bunu sağlamayı önde gelen bir görev saymaktadır. 

DSP, vatandaşların büyük ölçüde hak kaybına neden olan kamu 
yönetim biçimini değiştirme kararındadır. 

DSP; 
- Kamu yönetiminin kalitesini iyileştirme olanağını sağlıyacak, 
- Kamu yönetimini ulaşılabilir ve şeffaf kılacak, 
- Yönetim sürecinde demokratik ilkeleri ve katılımı sağlayacak, 
- Partizanlığı ve kayırmacılığı önleyecek, 
- Kötü yönetime karşı yurttaşları daha etkili bir şekilde 
koruyacak, 

düzenlemeleri gerçekleştirecektir. 

Yönetsel kararlarda "gizlilik" yerine "açıklık" ilkesi 
benimsenecektir. Her yurttaş kendisiyle ilgili kararı oluşturan ya da 
kararda etkili olan her türlü bilgiye ulaşabilecek, bunu sağlamak 
amacıyle gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Yönetimin bu tür düzenlemelere uymasının ancak etkili bir 
denetimle sağlanabileceğinin bilincinde olarak DSP yönetsel denetimi 
etkili bir hale getirerek bağımsızlaştıracaktır. 

Bunun yanında, hak ve özgürlüklerini kullanma konusunda 
kendilerini tıkanmış hisseden vatandaşların hiç bir sınırlama olmaksızın 
başvurabilecekleri bağımsız denetim organlarının kurulması 
konusunda da gerekli düzenlemeler yapılacak, böylece yönetim üzerinde 
katılımcı demokratik denetim sağlanacaktır. 

DSP, Hükümet sorumluluğunu paylaştığı veya taşıdığı dönemde, 
bu konularda olumlu adımlar atmıştır. 
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3) Yerel Yönetimler Programı 

DSP'nin yerel yönetimlere ilişkin temel yaklaşımı açıklık, 
saydamlık, hesap verme, katılım ve ortaklık ilkeleri üzerine 
oturmaktadır. 

Yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında Demokratik Sol 
Partinin en önemli ilkesi, vatandaşların yerel yönetimler aracılığıyla, 
yaşadıkları belde ve yörelerin yönetiminde söz sahibi olmalarıdır. 

Böylece vatandaşlar, yaşadıkları yörelerin gelişmesinde yerel 
düzeyde politikanın daha önemli ve etkili olduğunu görerek, 
sorunlarını yerel düzeyde çözmeye çalışacaklarından, merkezi 
yönetimin çekiciliği azalacak, yerel demokratik denetim ön plana 
çıkacaktır. 

Bu ilkenin gerçekleşmesi, iki konunun yaşama geçirilmesine 
bağlıdır. Birincisi, yerel yönetimlerin yetki alanlarının 
genişletilmesidir. ikincisi ise vatandaşlarımızın yerel yönetimlerle ilgili 
demokratik katılım ve denetim gücünü arttırmaktır. 

Hizmetlerin yerel yönetimlerce yerine getirilmesi, hizmetlerin 
kalitesini ve verimliliğini arttıracak, bürokratik kaynak israfım 
önleyecek, hizmetlerin yerine getirilmemesinden yerel yöneticileri 
doğrudan sorumlu tutabileceklerdir. Yerel gelirlerin, hizmetlerin 
karşılanmasında temel kaynak oluşturması, vatandaşlara kendi 
paralarının harcanmasında yerel yönetimleri yakından izleme hak ve 
gücünü verecektir. 

Yerel yönetimlerde mali sorumluluğu ve vatandaşın etkinliğini 
sağlayabilmek için, cari harcamalarda denk bütçe ilkesinin getirilmesi 
öngörülmektedir. Böylece yerel yönetimler, öz gelirlerinden daha 
fazlasını cari hizmetler için harcamayacaklar ve cari harcamaları için 
borçlanamayocaklardır. 

Yerel yönetimler ayrıca gelir getirici girişimlere özendirilecektir. 
Büyük şehir belediyeleri başta olmak üzere belediyelere, kendi öz 
gelirleri ve kaynak yaratma çabalarıyla finanse edemedikleri zorunlu 
veya yararlı yatırım projeleri için Devlet tarafından gerekli mali destek 
sağlanacaktır. 
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Ancak, mali ve idari açıdan güçlenen yerel yönetimlerin halka 
hizmet götürmede başarılı olabilmesi için, demokratik katılımın tam ve 
eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Yerel yönetimler, halkın 
mutlak katılımına ve denetimine açık olmazlarsa, daha iyi hizmet 
vermek yerine, daha fazla yağma yatağı haline gelebilirler. Bunun için, 
toplumun bütün kesimlerine yerel yönetimlere katılım hakkının 
tanınmasını sağlayacak yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır. 

Gerçek demokrasi, vatandaşın kendini güçlü hissettiği, 
yöneticilerinden açık ve doğru bilgi alabildiği, kendilerine doğrudan 
hesap sorabildiği ve yöresine sahiplenebildiği bir demokrasidir. Bunu 
gerçekleştirecek olan da Demokratik Sol Parti iktidarıdır. 

4) Yönetimde Toplam Kalite Programı 

DSP'nin ortaya koyduğu kamuda 'toplam kalite yönetimi' ile 
Devletin vatandaşın isteklerine duyarlı olması ve vatandaşa en iyi 
biçimde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de Devlet 
kurumlarının değişen gereksinim ve koşullara göre kendilerini 
yenileyebilen bir yapıya kavuşturulmaları asıldır. 

Bir çok kamu hizmetinin piyasa fiyatı olmadığından, kamuda 
toplam kalite yönetimi uygulamasının ilk koşulu, kamu hizmetlerinin 
ölçülebilir hale getirilmesidir. Kamu hizmetlerinin ölçütü, hizmetlerin 
yerine getirilme süresi ve vatandaşların tatmin düzeyidir. 

Demokratik Sol Parti'ye göre, yönetimde toplam kalite 
uygulamasının başarılı olması öncelikle kamu görevlilerin niteliğinin 
iyileştirilmesine bağlıdır. Onun için kamu hizmetinde verimliliği ve 
kaliteyi yükseltmek amacıyla, bir yandan meslek içi eğitim programları 
uygulamaya konulurken, diğer yandan emeklilik ve benzeri nedenlerle 
boşalan kadrolara artan oranda eğitim düzeyi daha yüksek kişilerin 
alınmasına özen gösterilecektir. 

Kamu hizmetinde çağdaş kaliteyi ve verimliliği sağlayabilmek 
için bir personel reformu gerçekleştirilecektir. Böyle bir reformun 
temelini "meslek memuriyeti" uygulaması ve "masa görev tanımı" 
oluşturacaktır. Reform çerçevesinde işlevlerini tamamlamış olduğu 
saptanan kamu yönetim birimleri kaldırılacak, kamu çalışanlarının 
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özlük hakları taşıdıkları sorumluk ve görev tanımlarıyla uyumlu hale 
getirilecektir. 

5) Siyasal Ahlâk Programı 

Demokratik Sol Partiye göre, devlet yönetiminde kaliteyi olumlu 
etkileyecek unsurların başında, siyasette ve yönetimde ahlak kurallarına 
saygı ve uyum gelmektedir. Bu nedenle siyasetçilerin aile bireylerini 
veya yakınlarını devlet olanaklarından yararlandırma eğilimlerinden 
artık kesinlikle vazgeçilmelidir. 

Yasama dokunulmazlığı, günümüzde tüm temsili demokrasilerde 
yasama organı üyelerine kamu yararı açısından tanınmış mutlak bir 
ayrıcalıktır. Bu ayrıcalık, suç işlediği öne sürülen milletvekillerinin 
görevleri süresince Meclis kararı olmadıkça yakalanamamaları, 
sorguya çekilememeleri, tutuklanamamaları ve yargılanamamalarmı 
kapsamaktadır. Milletvekillerinin bazı haksız ve asılsız suç isnatlarıyla 
Meclis çalışmalarına katılmaktan alıkonulmamaları için gerekli olan 
bu dokunulmazlığın kapsamı ve istisnaları ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Ancak, genellikle suçun işlendiği konususunda 
duraksamaya yer bırakmayan suçüstü hali ile belirli bazı cürümlerin bu 
dokunulmazlık kapsamı dışında bırakıldığı görülmektedir. 

Anayasa'daki düzenlenıe biçimine göre yasama dokunulmazlığı, 
adi suçlarh ilgili iddialar bakımından dahi milletvekilleri hakkında 
soruşturma açılmasına olanak vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız 
eden bu duruma son vermek ve milletvekillerinin gereksiz bir koruma 
zırhına bürünmelerini önlemek için, DSP'ye göre, Anayasa 'mn 83. ve 
100. Maddelerinde gerekli değişiklikler yapılarak, milletvekilleri ve 
bakanların dokunulmazlıkları sınırlandırılmalıdır. Anayasa'nın 76. 
Maddesinde yer alan ve zaten milletvekilliğine seçilmeye engel olarak 
belirtilen suç isnatları dolayısıyla soruşturma açılması ve yargılama 
yapılmasının yasama dokunulmazlığı dışına çıkarılması, DSP'nin 
savunageldiği bir görüştür.. 

DSP, çağımızın gereklerine uygun böyle bir değişikliği, asılsız 
suçlamalarla töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde 
aklanmasına, fırsat verilmesi ve milletvekili saygınlığının yükseltilmesi 
açısından da yararlı görmektedir. 
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D - ULUSAL BİLGİ PROGRAMI 

Dünya bilgi çağına girmiştir. Yirmibirinci Yüzyılın en değerli 
kaynağı da bilgi olacaktır. Bu nedenle eğitimden araştırmaya, sağlıktan 
güvenliğe, üretimden tüketime, ticaretten bankacılığa kadar her alanda, 
doğru kararların zamanında alınabilmesi ve uygulamaların izlenip 
değerlendirilebilmesi için, konulara özel bilgi politikalarının 
belirlenmesi ve bu politikalar arasında uyum ve eşgüdüm sağlayacak bir • 
"Ulusal Bilgi Politikası" nın oluşturulması, ertelenemeyecek bir 
zorunluluktur. 

Atatürk, Ulusumuza "çağdaş uygarlık düzeyini aşma" hedefini 
göstermiştir. Bilgi çağının gereklerini zamanında yerine getirmekle 
Türkiye, çağdaş Uygarlığı yakalamanın ötesinde, aşabilme olanağını da 
elde etmiş olacaktır. Bu amaçla Demokratik Sol Parti, geniş yetkilerle 
donatılmış, "TÜRKİYE BİLGİ KURUMU" adı verilebilecek yeni bir 
kurum oluşturacaktır. Böylece, DSP'nin yıllardır savunmakta olduğu 
sağlıklı karar için gerekli olan doğru ve yeterli bilgiye ulaşma ilkesi 
gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Çeşitli iç ve dış kaynaklarda mevcut bilgi ve verilerin etkin 
biçimde toplanması, işlenmesi, korunması, kullanılması ve 
paylaşılması için gereken düzenlemeleri önermek ve bunların 
uygulamasını gözetmek bu yeni Kurumun temel işlevi olacaktır. 
Kurum, aynı zamanda, ulusal bilgi sisteminin küresel bilgi sistemiyle 
bütünleşmesi konusunda da yetkili olacaktır. 

Bu çerçevede eğitim sistemimizde bilgisayar eğitiminin ve 
küresel bilgi iletişiminin çocukluktan ve okullardan başlayarak evlere 
de ulaştırılmasının yaygınlaştırılmasına özel önem ve ağırlık 
verilecektir. 
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1) Bilgi Toplumunda Bütünleşmek 

Bilgi toplumunun olanakları iyi değerlendirilirse, çağımızın en 
belirgin çelişkisi gibi görünen, tarım, sanayi ve bilgi toplumunun aynı 
zamanda ve aynı dünyada birbirlerinden ayrı olmasına gerek yoktur. 
Dünyadaki değişimin bu üç evresi bağdaştırılabilir, hatta tarım ve 
sanayi toplumları bilgi toplumuyla bütünleştirilebilir. 

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin akılcı kullanımı ile 
tarımda verimlilik ve üretim büyük ölçüde arttırılarak, sanayi 
toplumuna hızlı ve yumuşak geçiş sağlanabileceği gibi, bu süreçle 
eşzamanlı olarak bilgi çağına da erişilebilir. Böylelikle, çıkar ve kültür 
çatışmalarına yol açılmaksızın, toplumsal uyum içinde, sağlıklı bir 
gelişme ve atılım gerçekleştirilebilir. Demokratik Sol Parti iktidarda 
bunu başarmayı amaçlamaktadır. 

2) Ulusal ve Küresel Bilgi Ağları 

Ulusal Bilgi Sistemi kapsamında tasarlanıp gerçekleştirilecek 
ulusal bilgi ağları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşları arasında 
bilgisayar destekli bilgi ağları aracılığı ile bilgi ve veri akışı 
sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli olacak veri tabanları ve bilgi 
bankaları geliştirilip, işletime açılacaktır. Ulusal bilgi ağları, komşu 
ülkeleri, Türk Cumhuriyetlerini ve tüm dünya ülkelerini içeren küresel 
bilgi ağlarına bağlanacaktır. 

DSP, son yıllarda ülkemizde özellikle ulusal bilgisayar ağı ve 
bilgi sistemine ilişkin olarak başlatılmış olan çalışmaların, belirlenecek 
Ulusal Bilgi Politikası çerçevesinde kurulup geliştirilecek ve işler hale 
getirilecek Ulusal Bilgi Sistemi bünyesinde daha sağlıklı, verimli ve 
ekonomik olarak yürütüleceğine inanmaktadır. 

3) Ulusal Bilgi Sistemi 

Ulusal bilgi sistemi çerçevesinde en çok önem verdiğimiz alt 
sistemlerden birisi, içişleri Bakanlığı bünyesindeki Mernis (Merkezi 
Nüfus İdaresi Sistemi) Projesidir. Nüfus hizmetlerini düzenlemek, 
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yürütmek ve denetlemek, diğer bir deyişle Türk vatandaşlarının 
(vergilendirmeden eğitime, istihdamdan güvenliğe, seçmen 
kütüklerinden askerlik işlemlerine kadar) taraf olduğu her işlemin 
sağlıklı bir biçimde kayda geçirilmesine olanak verecek bir bilgi 
sisteminin kurulması ve kullanıma açılması projesinin, ivedi olarak 
tamamlanması ve kimlik numarası, yeni nüfus cüzdanı gibi bileşenleri 
ile birlikte uygulamaya konulması, Demokratik Sol Parti iktidarının 
temel hedefleri arasındadır. 

4) Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

DSP olarak, Ülkemizin bilim ve teknolojide daha üst düzeylere 
erişebilmesinin, teorik ve uygulamalı araştırma çalışmalarının hem 
nitelik hem nicelik itibariyle artırılmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. 
Üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektöre ait araştırma 
ve geliştirme birimleri arasında bilgi, deneyim ve insangücü 
alışverişini sağlayan, eşgüdümü gerçekleştirilen ve bu çabaları 
destekleyen bir anlayış ve bu anlayıştan güç alan bir altyapı temel 
hedefimiz olacaktır. 

Bu çerçevede, özellikle; 

-Gen mühendisliği ve bioteknoloji alanlarında gerekli araştırma 
ve geliştirme çalışmalarına önem ve ağırlık verilecektir. 

-Uzay ve havacılık ile savunma sanayilerinde ürün seçiminde ülke 
yararını gözeten çalışmalara öncelik verilecek, özel bir yatırım 
ve sınai gelişme stratejisi izlenecektir. 

- Doğa ve çevre dostu teknolojilere önem verilecektir. 
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E - ULUSAL ÇIKARLARA DAYALI, 
BÖLGE MERKEZLİ VE GENİŞ AÇI-
LIMLI DIŞ POLİTİKA PROGRAMI 

Türkiye bölgesel güç olacak potansiyele sahiptir. Bu gücün 
kullanılması ise çok yönlü ve dengeli ilişkiler sayesinde gerçekleşebilir. 
Türkiye Amerika, Avrupa ve Asya ülkelerinin yanısıra, bölge 
ülkeleriyle de sağlıklı ilişkiler kurmalıdır. Bu ilişkileri geliştirdikçe 
Dünyada saygınlığı artan ülke haline gelecektir. 

Türkiye, çevresinde ve Dünyada etkili, sözü geçen bir bölgesel 
güç olarak, gücünü ve yetkisini bölgesinde ve Dünyada uluslararası 
işbirliği ve barış için kullanarak, yanlız kendisinin değil, çevresinin de 
refahına ve esenliğine katkıda bulunabilir. Türkiye, böyle bir konumu, 
ancak, DSP'nin ulusal çıkarlara dayalı, bölge-merkezli ve geniş 
açıtındı dış politika programı ile sağlayabilir. 

DSP, Ulusumuza, Dünyada ve bölgemizde önder devlet 
konumuna gelebilmemizi sağlayacak bir dış politika programı 
önermektedir. Bu dış politika programı, köklerini Cumhuriyet 
Türkiye'sinin Atatürk önderliğindeki ilk yirmi yılının dış politika 
uygulamaları yanında, demokratik sol düşünce ve önderliğin, daha 
1970'lerde oluşturduğu gelenek ve örneklerinde de bulmaktadır. 

1) Bölge Merkezli Ulusal Dış Politika 

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, bir yandan Sovyetler 
Birliği ile bir yandan da Balkan ve Orta Doğu ülkeleriyle yakın dostluk 
ve işbirliği ilişkileri kurabilmiş ve kendi bölgesinde bir güvenlik 
kuşağıyla çevrelenmeyi başarabilmişti. 

O yılların Türkiye'si savaş yorgunu bir ülke idi. Nüfusu çok 
azdı; ekonomisi çok zayıftı; askeri gücü de çok yetersizdi. Üstelik dış 
dünyada gerilim giderek tırmanıyor, Türkiye'yi de hedef alan 
yayılmacılık eğilimleri hızla belirginleşiyor ve ikinci Dünya Savaşının 
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ortamı hazırlanıyordu. Aynı .zamanda yaygın bir ekonomik bunalım 
tüm Dünyayı sarsıyordu. 

Öyle bir dönemde, Türkiye, Atatürk'ün önderliğinde, bir yandan 
köklü bir devrimi ve çağdaşlaşma programını uygulamaya geçirip 
ekonomik kalkınma atılımını başlatır ve demokrasiye geçiş koşullarını 
oluştururken, bir yandan da, izlediği dış politikayla, kendi bölgesinde 
barışa ve işbirliğine öncülük eden bir önder ülke konumuna 
gelebilmişti. Sağlıklı bölgesel ilişkilerden aldığı güçle de bütün 
Dünyada saygınlık kazanabilmişti. Aynı zamanda bütün Dünyada 
emperyalizm çağının kapanmasına öncülük edebilmişti. 

Öylelikle, 1920'lerin ve 1930'ların maddi bakımdan çok güçsüz 
Türkiye'si, büyük başarıyla uyguladığı bölge-merkezli dış politika ile, 
Dünyaya etkili biçimde ve başı dik olarak açılabilmenin başarılı bir 
örneğini vermişti. 

ikinci Dünya Savaşı ertesinde başlayan Soğuk Savaş döneminde 
ise Türk dış politikası neredeyse bütünüyle küresel kaygılar 
doğrultusunda yürütülmeye başlandı. Savaş ertesinde Sovyetler 
Birliğinden ciddi bir tehdit algılamaya başlayan Türk hükümetleri, 
Türkiye'nin güvenlik ve refahını Batı ile, özellikle Amerika Birleşik 
Devletleri ile kurulan yakın ilişkilere bağlamak yolunu tuttular. Uzun 
yıllar boyunca Türkiye'nin dış politikası Soğuk Savaş koşullarınca 
biçimlendi ve Türkiye bölgesinde küresel bağlarından bağımsız bir 
politikaya yönetemedi 

Böylece, 1920'li -1930'lu yılların kendi bölgesinde bir dostluk 
çemberi ile donanmış Türkiye'si, ekonomik ve askeri açıdan çok daha 
güçlenmiş olduğu bir dönemde, kendi bölgesinde yalnızlaşan, 
güvenliğini bölge dışı ülkelerin insafına bırakan bir ülke konumuna 
gelmiş oluyordu. Üstelik kendi bölgesinde yalnızlaşmanın da ötesinde, 
Türkiye komşularının ve bölgedaşlarının gözünde, bölge dışı 
emperyalist güçlerin bir ileri karakol bekçisi gibi görülür ve kuşkuyla 
bakılır duruma düşmüş oluyordu. 

1963-1964 Kıbrıs bunalımı ve 1964 Johnson mektubuyla, Türk 
dış politikasının soğuk savaş koşullarından kaynaklanan sınırlılıkları 
iyice ortaya çıktı. Dış politikamıza yön verenler şu gerçeklerin aytrdına 
vardılar; 
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- Türkiye'nin, batının genel çıkarlar sisteminin içinde yer 
almayan, ama bununla mutlaka çelişmesi de gerekmeyen, kendisine 
özgü ulusal çıkarları vardır. 

- Türkiye'nin güvenliğini ve refahını başkalarının eline bırakması 
doğru değildir. 

Böylece aynı sıralarda uluslararası alanlarda yapısal yönleri de 
olan bir değişiklik yaşanmasından, iki kutuplu soğuk savaş ortamının 
"yumuşama"smâm da yararlanan Türkiye, Batı ve Sovyetler Birliği 
ile olan ilişkilerini dengeleme arayışlarına yöneldi. 

1970'li yıllardaki Ecevit Hükümetleri, bir yandan Batı ülkeleri 
ve Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerimizi daha dengeli kılma çabalarını 
sürdürürken, bir yandan da Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi başka 
bölgesel ilişkilerle dengeleme yollarını aradı. Aynı dönemde Türkiye 
savunma politikasını da gözden geçirerek, özellikle savunma 
gereksinimleri açısından bağımsızlaşma çabası içine girdi. 

Böylece, daha iki kutuplu Dünya ve Soğuk Savaş dönemi 
kapanmadan, Türkiye bölgesel ilişkilerini, çok boyutlu dengeler 
gözeterek, yeniden geliştirmeye başlamış oluyordu. 

2) Soğuk Savaş Ardından Çıkan ve Kaçırılan Fırsatlar 

1990'dan başlayarak Sovyetler Birliği 'nin dağılması; iki kutuplu 
Dünya ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesi Türkiye'nin önüne, 
bölge-merkezli dış politika geleneğini canlandırabilmesi için, büyük 
olanaklar serdi. Bu değişikliklerin ön belirtileri daha 1980'lerin 
ortalarından itibaren ortaya çıkmaya başlamıştı. 

Nitekim Demokratik Sol Parti, 1987'de yayınladığı Seçim 
Bildirgesinde bir yandan Batı ile ilişkilerin önemine değinirken, bir 
yandan da "bir ülke bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmaksızın 
dünyadaki gücünü arttıramaz" diyordu. 

Sovyetler Birliğindeki Türk ağırlıklı özerk Cumhuriyetlerin git 
gide özgürleşeceğini öngören DSP, yine 1987 Bildirgesinde, başka 
ülkelerdeki Türklerle, o ülkelerde rahatsızlığa yol açmayacak ölçüler 
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içinde ilgilenmek üzere, ayrı bir bakanlık kurulmasını öneriyordu. 
Böyle bir öneride bulunduğu için DSP, Türkiye'de ulusalcılıkla 
solculuğun bağdaşamıyacağını sanan kimi çevrelerin ağır 
eleştirilerine uğradı. 

Fakat bölgemizdeki değişikliklere hazırlıksız ve bilgisiz 
yakalandığı ve zamanında etkin ve kararlı bir politika oluşturamadığı 
için, Türkiye önüne serilen tarihsel fırsatı, en azından şimdilik, 
kaçırmış oldu. 

1991-1993 arası dönemde Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılışı 
ardından ortaya çıkan duruma henüz uyum sağlayamamış ve kendini 
toparlayamamıştı. 

Eğer Türkiye bölgesel gelişmelere hazırlıksız, bilgisiz ve kararsız 
yakalanmış olmasaydı; 

- Azerbaycan'ın güvenlik ve yönetim bakımından yetersizliğini 
giderebilir ve Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışçı ve hakça bir 
uzlaşma sağlayabilirdi, 

- Orta Asya'da kurulan Türk ağırlıklı Cumhuriyetlerin 
demokratikleşmesine, istikrarına ve bağımsızlığına daha etkili 
katkılarda bulanabilirdi, 

- Gürcü'lerle Abhazların çatışmaya girişmeden uzlaşmalarını 
sağlıyabilirdi, 

- Rusya ile Çeçenistan arasındaki sorunların çözümüne katkıda 
bulunabilirdi, ve 

- Yugoslavya'nın bölünmesini önleyebilir, veya en azından, 
bölünmenin sancısız ve acısız gerçekleşmesini güvence altına alabilir, 
Boşnakların uğradıkları felâketin önlenmesine katkıda bulunabilirdi. 

Fakat Türkiye, 1930'lardaki zayıf döneminde Afganistan'a 
sağlayabildiği olanakları 1990'lı yıllarda Azerbaycan'a ve yeni Orta 
Asya Cumhuriyetlerine sağlayamadı. 
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Demokratik Sol Parti, Asya. ve Avrupa'da başka devletlerin 
sınırları içinde yaşayan Türklerle ilgili yapıcı ve özgün politikasını akla 
ve uluslararası hukuka uygun olarak oluşturmuştur. Bu bakımdan 
yayılmacılık ve maceracılık peşindeki Turancı görüşle arasında çok 
büyük bir ayırım vardır. 

Demokratik Sol Parti'ye göre, başka devletlerde yaşayan ve 
bizimle tarihsel ve kültürel bağları bulunan Türk toplumlarıyla 
ilgilenmek Türkiye için bir görevdir. Türkiye tarihsel ve kültürel 
bağlarla kendisine yakın olan bu toplumlarla işbirliği olanaklarını 
değerlendirmeli ve Türk devletleri arasında yakınlaşmayı, bölgedeki 
refahı artırmak ve bölgeye barış getirmek için sağlamalıdır. Öte 
yandan, Türkiye'nin çevresinde yaşayan Türk toplumlarına ilişkin 
olarak, imzaladığı uluslararası antlaşmalardan doğan yükümlülük ve 
hakları vardır. Zaten Türkiye, Kıbrıs Türk halkına, Yunanistan ve 
Bulgaristan'daki Türk azınlıklarına uluslararası antlaşmalar 
dolayısıyla koruyuculuk yapma hak ve görevine sahiptir. 

3) Türkiye'nin Ortadoğu'da Düşürüldüğü Tuzak 

Körfez bunalımı döneminde Türkiye kendi başını derde 
sokmadan, Ortadoğuda bir barış ve demokratikleşme sürecini 
başlatabilirdi. Öylelikle kendi demokratik ve laik rejimini ve çağdaş 
yaşamını, bazı çağdışı keskin dinci ve baskıcı Ortadoğu ülkelerinin 
sızma ve yıkma tertiplerinden esirgeyebileceği gibi, kendi iç 
güvenliğini de sağlayabilir; bölücü akımları ve terörü önleyebilirdi; ve 
Ortadoğuda da 1930'lu yılların bölge-merkezli dış politikasını, üstelik o 
dönemdekinden çok daha etkili bir biçimde, yeniden canlandırabilirdi. 

Fakat Türkiye bu fırsatı da göz göre göre kaçırdı. "Bir koyup üç 
almak" gibi bir kumarcı söylemi ile Ortadoğu politikasını, başta ABD 
olmak üzere, bölge dışı emperyalist güçlerin güdümüne soktu. 

O yüzden Irak fiilen bölündüğü gibi, Kuzey Irak'da Türkiye'nin 
de katkısıyla oluşturulan otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör 
Türkiye'de tırmanışa geçti ve Türk ekonomisi Cumhuriyet çağının en 
ağır ekonomik bunalımına sürüklendi. 
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Körfez bunalımının ardından, Türkiye'nin güvenlik harcamaları 
katlanarak arttığı ve güvenlik güçlerimiz özveriyle ve kahramanca 
çalıştığı halde, Irak'la olan sınırımız bir türlü kesin ve kalıcı bir 
güvenliğe kavuşturulamamıştır. Çünkü, güvenlik güçlerimizin özveri ve 
kahramanlıkları, kararlı bir politika ile desteklenmemiş ve DSP'nin 
bütün öneri ve uyarılarına karşın, kalıcı sonuçlar doğuracak yaratıcı 
çözümler üretilememiştir. Bu konudaki olumlu adımlar, DSP'nin 55. 
Hükümette iktidarı paylaşmasıyla atılmaya başlanmıştır. 

DSP, bir yandan haklarımızı uluslararası alanda etkili bir biçimde 
savunarak Irak'ta kalıcı ve demokratik bir çözüme ulaşılmasını, bir 
yanda da Hazar Havzası petrolleri için Ceyhan'ın bir terminale 
dönüştürülmesini sağlayacaktır. 

4) Ege'de ve Kıbrıs'ta Ulusal Dış Politika 

Ülkede sosyal adaleti ve insan haklarını yerleştirmek için yola 
çıkmış bulunan DSP'nin uluslararası ilişkilerimizde de ulusal bir bakışı 
benimsemesinden daha doğal birşey olmaz, içeride yoksulun, dar ve 
orta gelirlinin ekonomik ve toplumsal haklarını savunan Demokratik 
Sol düşüncenin, dışarıya karşı da ulusal haklarımızın, ulusal 
çıkarlarımızın ödün vermez savunucusu olması doğaldır. Demokratik 
Sol düşünce ve önderlik, ulusal dış politikanın başarılı somut 
örneklerini 1970'lerde, Ege'de ve Kıbrıs'ta göstermiştir. 

1970'li yılların sonlarında, Ege sorununa çözüm arayışı hızlanmış 
ve umut verici bir aşamaya gelmişti. Fakat 12 Eylül 1980'den soma 
Ege'deki deniz ve hava haklarımız gündemden çıkarılmıştır. ANAP 
iktidarı da "Davos ruhu" ile, bu yaşamsal ulusal sorunumuzu 
büsbütün rafa kaldırmıştır. Bundan cesaret bulan Yunanistan, bir 
yandan içinde bulunduğu bütün uluslararası ortamları bize karşı 
kullanmayı sürdürmüş, bir yandan da Ege'de ulusal haklarımızı ve 
güvenliğimizi daha da tehlikeye düşüren yeni kazanımlar peşinde 
olmuştur. 

Demokratik Sol iktidar, Ege'deki ulusal haklarımızı, barışçı bir 
yaklaşımla, yeniden gündeme getirecektir ve Batı Trakya Türklerine 
yönelen baskılara karşı uluslararası alanda etkin bir mücadele 
açacaktır. 
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Bundan önce yapılan yanlışlar ve verilen ödünler, Kıbrıs 
konusunu tehlikeli bir dönemece sokmuştu. "Gümrük Birliği" 
konusunda Türk kamuoyunu "Avrupayla bütünleşiyor uz" çalımıyla 
kandırmaya çalışanlar, Kıbrıs konusunu Avrupalı devletlerin eline adeta 
teslim etmişti. DSP, 1997-1999 döneminde iktidarı paylaştığı sırada, 
Kıbrıs konusunu gerçekçi temellere oturtmuş ve AB ile ilişkili olarak 
ele almayı reddetmiştir. Bu dönemde, DSP, sorumluluğu altındaki 
Kıbrıs politikası ile, KKTC halkını, yeniden özgüvene ulaştıran bütün 
gerekli adımları atmıştır. 

Kıbrıs konusunu, iki halkın egemenlik ve eşitliğine dayalı kalıcı 
ve hakça bir anlaşmaya bağlamanın temel koşulu, Kıbrıs Rumlarına, 
eskiye dönüş hayallerinin asla gerçekleşmeyeceğini göstermektir. 
Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği Dünyaya kabul 
ettirilmelidir. Demokratik Sol iktidar bunun için gereken çabayı 
gösterecek, aynı zamanda Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine 
gereken katkıyı yapmaya devam edecektir. 

S) İzlenen Ulusal Dış Politikanın Uygulama Sonuçları 

DSP'nin koalisyon ortağı olarak ve tek başına iktidar olduğu son 
20 aylık dönemde izlediği dış siyasetin temel özelliği, başlangıçta 
çizilen ve bir bakıma "sözü verilen" çerçeveye titizlikle uyulmuş; yani 
önceden ayrıntılarıyla belirlenmiş, bilinçli, tutarlı ve sürekli bir dış 
siyaset çizgisinin tutturulmuş olmasıdır. 

DSP'ye göre günümüz kuşaklarının hedefi Türkiye'yi 21'inci 
yüzyıla bir "Dünya Devleti" konumunda ulaştırmak; "özenen değil, 
başkalarının ona özendiği" bir Türkiye konumuna kavuşmak olmalıdır. 

Geride bıraktığımız son 20 ay boyunca, DSP sorumluluğu altında 
Türk dış politikası şu eksende yürütülmüştür: 

Dış siyasetimizin öncelikli amacı ve temel işlevi Türkiye'nin 
itibarı ve güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Dış siyasetimizin ikinci amacı ve işlevi Türkiye'nin ekonomik 
kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. 
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Dış siyasetimizin üçüncü amacı ve işlevi ise ülkemizin 
Dünyadaki görünümünü güçlendirmek, ulusal kültürümüzü bütün 
derinliği ve renkliliği ile tanıtmak ve yaymak, Türkiye'nin saygınlığını 
artırmaktır. 

DSP sorumluluğu içinde, bu hedeflere ulaşmak, bu işlevleri 
gerçekleştirmek üzere gerekli strateji oluşturulmuş, politikalar 
belirlenmiş ve bütün bunlar özel hareket planlarıyla desteklenmiştir. 
Avrupa Birliği üyeliğinin bir amaç olduğu ama bir "saplantı" 
olamayacağı ortaya konmuştur. Atatürk Türkiye'sinin Müslüman 
toplumlar arasında en güçlü hatta tek "çağı paylaşma modeli" oluşu, 
"yenileşme paradigması" niteliği, bir dış siyaset gücü olarak, 
vurgulanmış ve kullanılmıştır. 

Geniş bir coğrafyanın içinde tarihi paylaşmış olmanın, kültür 
benzerliklerine, ortak bir inanca ve ortak bir dile sahip bulunmanın ve 
bugün her biri bağımsız 26 ülkeyle birlikte aynı Devleti tarihte birlikte 
ve birarada yaşatmış olmanın dış siyasete sağladığı olağanüstü 
olanaklar değerlendirilmiştir. 

Türkiye'nin geniş bir coğrafyanın en büyük ekonomisi, en köklü 
demokrasisi ve en güçlü silahlı kuvveti olduğu bilinciyle, dış siyaset 
hedefimiz "bir yandan Avrupa'lı kimliği ve Avrupa Birliği'nâeki 
iddiamız sürdürülürken, öte yandan gelişen Avrasya gerçeğinin merkez 
ülkesi olmak" biçiminde belirlenmiştir. 

Bu inanç, tutum ve kararlılıktan hareketle, yüzlerce yıllık 
evrensel deneyimi olan Türk dış siyasetini yeni bir atılıma 
yönlendirdiğimize inanıyoruz. 

6) DSP Bölge Merkezli, Geniş Açılımlı 
Dış Politikayı Yeniden Canlandıracak 

Türkiye'nin Dünyada bir eşi daha bulunmayan çok boyutlu bir 
jeo-politik konumu vardır. Türkiye, tarihsel, coğrafi ve kültürel açıdan, 
hem bir Avrupa ve Balkan ülkesi, hem bir Akdeniz ve Ortadoğu ülkesi, 
hem de bir Kafkasya ve Asya ülkesidir, iki kutuplu Dünyanın sona 
ermesi ve Avrupa ile Asya'nın "Avrasya" kavramında bütünleşmeye 
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başlaması ile, ' Türkiye'nin bu çok boyutlu jeo-politik konumu 
eskisinden çok daha büyük bir işlevsellik olanağı kazanmıştır. 

Türkiye eğer bu konumunu, daha çok gecikmeden 
değerlendirebilir ve 1920'li - 1930'lu yılların "bölge-merkezli" dış 
politikasını yeniden canlandırabilirse, son yıllarda kaçırmış olduğu 
olanakları, biraz gecikerek de olsa, yeniden elde edebilir. Rusyayı da 
Batılı müttefiklerini de karşısına almadan bölgede bir önder ülke 
durumuna gelebilir. 

Türkiye, iki kutuplu Dünya döneminde bile, Sovyetler Birliğiyle 
ve Batı ile ilişkilerini sağlam bir dengeye oturtarak Kıbrıs sorununu 
çözebilmiştir. 

Bölgemizde ve Dünyada birkaç yıldır karşılaştığımız baskıların, 
içine düştüğümüz yanlızlığın ve etkisizliğin tek nedeni, Türkiye'nin 
gücünün Türkiye'yi yönetenlerce değerlendirilememiş ve bölge-
merkezli ve geniş açılımlı bir dış politikayı yeniden oluşturabilmemiz 
için önümüze serilen olanaklardan yararlanılamamış olmasıydı. 

Türkiye'nin bölge-merkezli ve geniş açılımlı bir dış politikaya 
yeniden işlerlik kazandırabilmesinin öncelikli koşulu ise, son yıllarda 
içine sürüklendiği siyasi tıkanıklıktan ve ekonomik bunalımdan bir an 
önce kurtulması ve demokrasinin eksikliklerini gidermesidir. 

Kendi bölgesinde güçlenen ve önder durumuna gelen bir 
demokratik Türkiye'ye, Batının kapıları da, hiçbir ödün vermemize, 
yalvarıp, yakarmamıza gerek kalmaksızın, kendiliğinden açılır. 

DSP, demokratik sol gelenek ve liderliğin 
deneyimlerinden güç alarak, Türkiye'yi bölgesinde ve Dünyada 
saygın bir önder konumuna getirecektir. 
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