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GİRİŞ 
Ülkemiz çok partili demokratik hayatının en kritik 

dönemini yaşamaktadır. 
Laik, uygar ve çağdaş bir ülke olma yolunda ilerle

yen Türkiye Cumhuriyeti ve herşeyin en iyisine layık 
olan yüce milletimiz, içinde bulunduğumuz koşulları hak 
etmemektedir. 

İktidar, ilkesiz ve seviyesiz bir tutum içinde ülkeyi 
yönetiyor görünümünü vermekte, günü birlik kararlarla 
ekonomide ve politik yaşantımızda istikrarsızlıklara yol 
açmaktadır. 

Ülkemizin ihtiyaçları karşılanamamakta ve dünya ile 
entegrasyonu karmaşık mevzuat yüzünden bir türlü 
gerçekleşememektedir. 

Terör ile mücadele sürmekte, ancak yöre ekonomisi
ne yönelik köklü çözümler getirilemediği için, sorunların 
çözümü sürekli olarak ertelenmekte, devlet ile yöre halkı 
arasında ilişkiler "güvensizlik" ortamına dönüşmektedir. 

Sorumsuzca harcanan ülke kaynakları tükenmiş, 
devlet bütçesi personel maaşlarını ve faiz borçlarını dahi 
ödeyemez hale gelmiştir. Son yıllarda hiçbir ciddi yatı
rıma başlanamamış, başlanmış olan yatırımların da pek 
çoğu bitirilememiştir. 

Dış politikada da ilkesiz ve pasif tutum sürdürül
müş, Türkiyemiz için hayati önem taşıyan fırsatlar kaçı
rılmıştır. Bosna-Hersek, Çeçenistan, Karabağ, Kıbrıs, Ka
radeniz Ekonomik İşbirliği meselelerinde, T Ü R K İ Y E 
kendisinden beklenilenleri verememiştir. Meselelere yü
zeysel yaklaşılmış ve maalesef iç politikaya malzeme 
yapılmıştır. 

Bölgemizde gerçekleşen, bizim için de fevkalade 
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önem taşıyan Orta Doğu Barış süreci görüşmelerine 
T Ü R K İ Y E davet dahi edilmemiştir. 

Ülkemizin siyasi istikrara bir an evvel kavuşması 
şarttır. Memleketini seven, insanını seven, deneyimli ve 
inançlı kadroların iş başına geçmesi gereklidir. 

1980 li yıllarda rahmetli T U R G U T Ö Z A L tarafından 
gerçekleştirilen kalkınma hamlesinin yeniden başlatıl
ması ve bir süreç haline getirilmesi, ancak Y E N İ PARTİ'-
nin "İKİNCİ D E Ğ İ Ş İ M P R O G R A M I ' n ı uygulamaya 
koyması ile mümkündür. 

Bu seçim bildirgesi ile, Y E N İ P A R T İ olarak, dinamik 
ve deneyimli kadrolarımızla, ülkemizi içinde bulunduğu 
zor koşullardan kurtarmak, yarınlara taşımak ve yüce 
milletimize hizmet için hazır o lduğumuzu arz ediyoruz. 
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YENİ PARTİ 

İNSANI YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİ OLARAK 
GÖREN, 
MİLLİ İRADENİN TECELLİ ETTİĞİ ÇOK PARTİLİ 
DEMOKRATİK SİSTEMİ VAZGEÇİLMEZ SAYAN, 
İFADE HÜRRİYETİ, DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ, 
TEŞEBBÜS HÜRRİYETİNİ ESAS ALAN, 
ADALETİ MÜLKÜN TEMELİ KABUL EDEN, 
ÜLKENİN VE MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ HERŞEYİN 
ÜZERİNDE TUTAN, 
MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ KORUMAYI GÖREV 
TELAKKİ EDEN, 
HERKESİN BİRBİRİNE SAYGI VE SEVGİ GÖSTER
MESİNİ, DOSTLUK, KARDEŞLİK, DAYANIŞMA DUY
GULARIYLA BAĞLANMASINI MİLLİ BİRLİĞİN TEMELİ 
SAYAN, 
DEVLETİN ASLİ GÖREVİNİN TOPLUM DÜZENİNİ, 
HUZURU, İÇ VE DIŞ GÜVENLİĞİ, ADALETİ SAĞ
LAMAK, SERBEST PAZAR KURALLARI İÇİNDE MAK
RO POLİTİKALAR İLE EKONOMİYE YÖN VERMEK 
OLDUĞUNU KABUL EDEN, 
SOSYAL ADALETE VE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANAN, 
HOŞGÖRÜ, İKNA, UZLAŞMA ANLAYIŞI İÇİNDE 
SİYASETİ BİR HİZMET VE FAZİLET YARIŞI OLARAK 
BENİMSEYEN, 
2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA TÜRKİYE 'NİN İLERİ 
ÜLKELER ARASINA GİRMESİNİ HEDEF ALAN, BU 
HEDEFİN ANCAK DEVLET İDARESİNDE, EKONOMİK 
SİSTEMDE VE DIŞ POLİTİKADA CESUR, YENİLİKÇİ VE 
KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GERÇEKLEŞEBİ
LECEĞİNE İNANAN BİR SİYASİ PARTİDİR. 
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HEDEFLER 

A N A Y A S A 
Gelişmenin hızlandırılması, vatandaşlarımızın çağ

daş medeniyetin bütün nimetlerinden faydalanmasını 
sağlamak için, yeni bir Anayasa yapılması gerekmektedir. 

Yeni Anayasa da, devlet yönetiminin temel hüküm
leri, insan hakları ve hürriyetleri bulunmalı, kısa ve özlü 
olmalı, ayrıntılar kanunlarda yer almalıdır. 

Anayasa devletin kalıcılığını, rejimin devamlılığını 
ve insan haklarını teminat altına alırken, değişen dünya 
şartlarına uyabilecek esnekliğe de sahip olmalıdır. 

İ N S A N H A K L A R I 
İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören Y E N İ 

P A R T İ , ülkemizde düşünceyi ifade hürriyeti, din ve vic
dan hürriyeti ve teşebbüs hürriyetinin karşısındaki tüm 
engelleri kaldıracaktır. 

Milletimizin gelişmiş ülkelerde uygulanan evrensel 
insan hakları normlarına sahip olabilmesi için, gereken 
her tedbir alınacaktır. 

B A Ş K A N L I K SİSTEMİ 
Yeni anayasada, kuvvetler ayrılığı ilkesine tam işler

lik kazandıracak şekilde; yasama, yürütme ve yargının 
çalışmasını sağlayacak hükümler yer alacak ve Başkanlık 
Sistemine geçmek için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Bu sistemde yürütmenin başı olan Başkan, halk tara
fından seçilir. Bakanlar Kurulu üyeleri; sadece iktidardaki 
milletvekileri arasından değil, 60 milyon insanın arasın
dan Başkan tarafından atanır. Bakanlar, milletvekilleri 
arasından seçildiği takdirde, seçildiği dönem sonuna ka
dar geri dönmemek şartı ile milletvekilliğinden istifa 
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ederler. 
Her bakanın atanması meclisin onayına bağlıdır. 

Başkan Meclisin onaylamadığı kişilerin yerine yeniden 
atama yapmak zorundadır. 

Bu sistemde, yüce milletin seçtiği milletvekilleri, 
yasama ve denetim görevlerini layıkı ile yerine getirirken, 
yine milletin seçtiği başkan ve kabinesi bütün güçleri ile 
icraat yaparak programları çerçevesinde ülkeyi daha ileri 
seviyelere ulaştırırlar. 

Y E N İ D E N Y A P I L A N M A V E S Ü P E R D E V L E T 
Bugün devlet, asli görevlerini dahi layıkı ile yapama

yan, hantal, ülke kaynaklarını israf eden ve vatandaşla
rının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak bir durumdadır. 

Devlet, toplum düzeninin sağlanması, adalet, iç ve 
dış güvenlik gibi asli görevlerini eksiksiz yapan, makro 
politikalarla ekonomiye yön vererek vatandaşının mutlu
luğunu ön plana alan bir konuma getirilmelidir. 

Bu görevlerin dışında kalan konularda, yetki ve 
sorumluluk mahalli idarelere verilmelidir. 

Yöre insanının ihtiyaçlarını iyi bilen, mevcut kay
nakları bürokrasiye takılmadan, rasyonel bir şekilde kul
lanarak icraat yapmak üzere görev alacak valilerin, halk 
tarafından seçilmesi sistemi getirilecektir. 

Yöre halkı tarafından seçilerek iş başına gelen valiler, 
muhakkak ki kendisini seçenlere en iyi hizmeti vermek 
için çalışacaktır. 

Halkı ile bütünleşmiş, hoşgörü sahibi, diyaloga açık, 
gücünü halktan alan, sorumluluk sahibi, mahalli idare 
teşkilatı ve ülkeyi ekonomik ve politik yönden istikrarlı 
bir şekilde yöneten, bölgesinde kalıcı barışı iç ve dış poli
tikanın vazgeçilmez bir unsuru haline getirebilen, halkına 
güvenen, kültürel ve etnik farklılıkları ülkemizin zengin-
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ligi olarak kabul eden merkezi idare, ülkemizi layık 
olduğu yere taşıyacaktır. 

Bu sistemle idare edilen T Ü R K İ Y E , bölgesinde en 
büyük cazibe merkezi haline gelerek, S Ü P E R D E V L E T 
olacaktır. 

Y E N İ PARTİ'nin en büyük hedefi, TÜRKİYE'yi 
herşeyi ile S Ü P E R D E V L E T haline getirmektir. 

İÇ B A R I Ş V E G Ü V E N L İ K 
Devletin asli görevlerininin başında iç barışın ve 

huzurun sağlanması gelmektedir. 
Bugün uygulanan güvenlik tedbirlerinin, kalıcı so

nuçlar vermediği görülmüştür. 
Bir taraftan ülkenin bütünlüğüne ve vatandaşları

mızın canına kasteden teröristlerle mücadele verilirken, 
diğer taraftan da yöre halkı ile yakın diyalog kurularak, 
düşünceyi ifade, din, vicdan ve teşebbüs hürriyetlerinin, 
her türlü kompleksten uzak bir şekilde uygulanması 
sağlanmalıdır. 

Teröristle sade vatandaşı birbirinen ayıran, vatan
daşına güvenen, onun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, 
onunla diyalog kurarak gidermeye çalışan bir yönetim, 
huzur ve güvenliği ülke sathına yayabilir. 

Anayasamızda ve ilgili kanunlarda yapılacak deği
şikliklerle uygulamaya geçecek B A Ş K A N L I K SİSTEMİ, 
yeniden yapılanma sonucu, seçimle iş başına gelecek vali
lerin yöneteceği güçlü mahalli idareler, hoşgörülü, diya
loga açık, S Ü P E R D E V L E T olmayı hedefleyen bir yöne
tim, barış ve güveni TÜRKİYE'mize egemen kılacaktır. 

Y E N İ P A R T İ , Doğu ve Güneydoğu'da uygulanan 
olağanüstü halin kaldırılmasını, ekonomik refahın, huzu
run ve güvenliğin ülke sathına yayılmasını hedef almakta 
ve "İKİNCİ D E Ğ İ Ş İ M PROGRAMI''nın bu hedefe var-
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mak için en büyük kılavuz olacağını iddia etmektedir 

A D A L E T 
Devletin ana görevlerinden birincisi adaleti sağla

mak olduğu göz önüne alınarak, adalet sistemi etkin bir 
şekilde hızlandırılacak ve haklıyı koruyan bir yapıya ka
vuşturulacaktır. Davaların çok kısa bir sürede bitirilmesi 
sağlanacaktır. 

- Davalara neden olan gereksiz hükümler yasalardan 
ayıklanacaktır. 

- Cumhuriyet Savcılarına geniş yetkiler verilerek, 
mahkemelerde yığılmalar önlenecektir. Adli Polis teşkila
tı kurulacak ve Cumhuriyet Savcılarına bağlanacaktır. 

- Çağdaş ve hızlı bir biçimde davaları sonuçlan-
dırabilecek, mahkemelerin yükünü hafifletecek tahkim 
sisteminin yaygınlaştırılması, teşvik edilecektir. 

- Arazi anlaşmazlıklarına konu olan kadastro çalış
maları 5 yılda bitirilecektir. 

- Pekçok davaya sebep olan hazine ve orman arazile
ri makul bedellerle ve taksitle vatandaşlara satılacaktır. 

- Direnme faizleri makul düzeye getirilerek, "borç 
ödemeyen karlı çıkar" uygulamasına son verilecektir. 

- Gerekli yerlerde geçici mahkemeler kurulacaktır. 
- Cezaevleri ıslah edilerek, uygar bir infaz sistemi 

getirilecek ve cezaların etkinliği sağlanacaktır. 
- Yargı mesleğini özendirmek için bütün önlemler 

alınacaktır. 
- İdari, adli ve askeri yargı birleştirilerek, adalet siste

minin bütünleşmesi sağlanacaktır. 
- Adli personel, adalet binaları, araç ve gereçler 

iyileştirilecek, bilgisayar kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 
- Haksız dava açılmasını önleyecek ekonomik, sos

yal, idari düzenlemeler yapılacaktır. 
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K İ T L E R V E Ö Z E L L E Ş T İ R M E 
Kurulduğu dönemde ülke ekonomisine büyük katkı

ları olan KİT'ler bugün, milletin sırtında yük haline gel
miştir. İş başında bulunan hükümet ise büyük vaatlerle 
ikinci özelleştirme kanununu çıkarmış olmasına rağmen, 
hiçbir ciddi özelleştirmeyi gerçekleştirememiştir. Devlet 
hala bir çok yerde vatandaşı ile rekabet eder durumdadır. 

Özelleştirme programı, süratle, anlaşılabilir, şaibesiz, 
hilesiz bir şekilde uygulanacak, milletin malı olan kamu 
bankaları ve KİT'ler, yabancı sermayeye satılması da 
dahil, akılcı tedbirler ve şeffaf yöntemlerle ekonomiye 
kazandırılacaktır. 

V E R G İ R E F O R M L A R I 
Vergi sistemlerimizde adaleti sağlayacak ve iktisadi 

faaliyetleri köstekleyen unsurları ortadan kaldıracak dü
zenlemelerin yapılması şarttır. 

- Gelir vergisi oranı düşürülerek tek kademeye indi
rilecek ve basit bir hale getirilecektir. 

- Kurumlar vergisine tabi şirketlerde, gelir vergisine 
tabi ortaklıkların hissedarları arasında vergi adaleti 
sağlanacaktır. 

- Ücretlilerden alınan gelir vergisi matrahından, 
belgelendirilmek kaydı ile belirli masrafların indirimi 
sağlanacaktır. 

- Müteşebbis insanın önünü açacak, ekonomiye 
katkısını teşvik edecek her türlü tedbir alınacaktır. 

Y E N İ P A R T İ olarak bunları gerçekleştirmeye ha
zırız. 

GİRİŞİMCİLİĞİN G E L İ Ş T İ R İ L M E S İ V E SER
BEST P İ Y A S A E K O N O M İ S İ 

Ekonominin motoru rekabet içerisinde çalışan ferdi 
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teşebbüstür. Devlet, sanayi ve ticaret dahil iktisadi faali
yetlere girmemeli, makro politikalar ile rekabetin sağlan
masına çalışmalı, ekonomiye müdahaleyi asgariye indir
melidir. Girişimcinin teşviki ve ekonomiye katkısının 
arttırılması için, bürokratik engeller kaldırılmalıdır. 

İşçimizin onurlu bir toplu sözleşme düzenine kavuş
ması ve emeğinin karşılığının alabilmesi için, her türlü 
yasal ve siyasal tedbirler alınacaktır. 

Köylünün kalkınması ve dünya ölçeğine uygun işlet
mecilik seviyesine ulaşması için, gerekli politikalar oluş
turulacaktır. 

Esnaf, sanatkar, küçük ve orta boy işletmelerin, istih
dam ve yaratıcı gücü ekonominin esas unsurudur. Bu 
kesimde yeni kurulan işletmelerden, belirli bir süre ve 
belirli bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar vergi alınmayacak, 
böylece, bu işletmelerin hızla gelişmeleri sağlanarak, ülke 
ekonomisine ve istihdama katkıları artırılacaktır. 

Y E N İ P A R T İ ülke ekonomisinin istikrar içinde ve 
fakat süratle düzelmesi için, her türlü tedbiri almaya 
hazırdır. 

Serbest piyasa sisteminin sağlıklı bir biçimde yürü
tülmesi için, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, 
borsalar ve benzeri kuruluşlar özerkleştirilecektir. 

Dış pazarlarda rekabet gücümüzün artırılması için, 
parasal, mali ve diğer politikalarda zaman kaybedilme
den gereken düzenlemeler yapılacaktır. Enflasyonun ma
kul seviyelere indirilmesi, ekonomide üretkenliğin artırıl
ması, artan nüfusumuza yeni iş sahalarının açılması için, 
pazar ekonomisi esasları dahilinde tedbirler süratle ve 
etkili bir şekilde uygulamaya konulacaktır. 

E Ğ İ T İ M 
Ülkenin en önemli kaynağı iyi eğitilmiş insandır. 
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İnsanımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde eği
tebilmek için her türlü tedbir alınacak, özel okul ve üni
versitelerin kurulması teşvik edilecek, yatırım ve işletme 
safhasında devlet desteği sağlanacaktır. 

Devlet okulları ve üniversiteler yerel yönetimlere 
devredilecek, daha bağımsız çalışabilmeleri için, devlet 
ana hatlarını çizmek kaydı ile, eğitimi kademeli olarak 
halka mal edecektir. Vatandaş okul yönetimlerinde söz 
sahibi olacak, devlet herşeyi yapmaya çalışmak yerine, 
rekabetin önünü açacak ve teşviklerle eğitime destek 
olacaktır. Uygun görülen devlet okulları ve üniversiteler 
vakıf şeklinde özelleştirilecektir. 

Özel okullarda daha çok öğrencinin okuyabilmesini 
imkan dahiline getirebilmek için, mali durumu müsait 
olmayanların okul ücretlerini ve geçim masraflarını kar
şılayacak bir kredi sistemi kurulacak, üstün başarılı öğ
rencilere karşılıksız burs verilecektir. 

S A Ğ L I K 
Her vatandaşın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde 

istifade etmesini sağlamak, ana gayelerimizden biridir. 
Mevcut sağlık sigortası sisteminin yanı sıra, herkesin 
katılabileceği özel sağlık sigortasına imkan veren yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. Hedefimiz isteyen herkesin 
sağlık sigortasına kavuşturulmasıdır. Hastanelerde yapı
lan tedavi, kişilerin sigortaları tarafından karşılanacaktır. 

Devlet ve sigorta hastaneleri, vakıf müesseseleri şek
linde özelleştirilecektir. Özel vakıf hastanelerinin kurul
ması teşvik edilecek, halen düşük tedavi ücreti uygula
yan devlet ve sigorta hastaneleri ile rekabet edemeyen, 
sadece geliri yüksek kişilere kaliteli hizmet veren bu 
hastaneler, geniş halk kitlelerine de hizmet verebilecek 
duruma getirilecektir. 
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İLİM V E T E K N O L O J İ 
Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması ve 

onlarla rekabet edebilmesi, ancak çağdaş ilim ve teknoloji 
ile mümkündür. Bu amaçla mevcut teknolojilerin ülke
mize getirilmesini ve geliştirilmesini kolaylaştıran ortam 
hazırlanmalıdır. 

Üniversiteler ile uygulama arasında, araştırmaya 
dönük işbirliği teşvik edilecek, şirketlerin araştırma faali
yetleri desteklenecektir. Elektronik, haberleşme ve biyo-
teknoloji gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda 
araştırma ve yatırımlar cazip hale getirilecektir. 

Araştırmacılar için bilgi bankalarının kurulması ve 
dünya ile irtibatlandırılması desteklenecek, araştırmaların 
iyi yürütülebilmesi için her türlü araç, gereç ve malzeme
nin ithali kolaylaştırılacaktır. Patent kütüphanelerinin 
sayısı artırılacak ve dünyadaki patent konusu bilgileri 
son haliyle ihtiva etmesi sağlanacaktır. Sahalarında 
önemli buluşlar yapan ilim adamlarına, maddi ve manevi 
değeri büyük ödüller verilmesini sağlayacak bir sistem 
tesis edilecektir. İlim ve teknolojinin ileri olduğu ülkeler
den, ilim adamlarının gelmesi ve ülkemizde kalması ca
zip hale getirilecektir. 

S O S Y A L G Ü V E N L İ K 
Bütün uyarılara rağmen 1992 yılında çıkartılan Er

ken Emeklilik Yasası ve yanlış uygulamalar, sosyal gü
venlik kurumlarını iflas ettirmiştir. 

Programımız, sosyal güvenlik kurumlarını düştüğü 
açmazdan kurtaracak dengelerin kurulmasını öngören, 
sistemi çalışmaya özendiren ve kendini finanse eden bir 
yapıya getirecek tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Sosyal güvenlik sisteminin, emekliyi, işsizi, hastayı, 
özürlüyü ve yoksulu gözeten bir yapıya kavuşturulması 
sağlanacaktır. 
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AİLE V E K A D I N 

Aile toplumumuzun temelidir. Toplum hayatının 
dengeli bir şekilde sürdürülmesi, acı ve sevincin karşılıklı 
sevgi, saygı ve anlayışla paylaşılması, aile yapısı sağlam 
olan toplumlarda mümkündür. İnsanlarımızı, birbirini 
seven ve sayan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, feragat ve feda
karlık yapabilen, haklarına ve geleceğine sahip çıkabilen 
insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu amaçla, milletimizin en 
önemli hasletlerini muhafaza eden, ahlaki, milli ve mane
vi değerlerimizi yaşatan, sağlam aile yapımızı sürdürmek 
ana hedefimizdir. Ailenin güçlendirilmesine yönelik eko
nomik, sosyal ve kurumsal tedbirler alınacaktır. 

Kadın, ailenin vazgeçilmez unsurudur. Milli müca
delede ve zor günlerimizde fedakarlığın en yücesini ser
gileyen kadınlarımızın aile yapımızı daha da güçlen
dirmesi, toplumumuzun dengelerini sağlamlaştırması 
için ve her alanda daha aktif rol oynamalarını sağlamak 
üzere, hukuki ve idari engeller kaldırılacaktır. 

G E N Ç L İ K 

Gençlerimiz en büyük potansiyel gücümüzdür ve 
ülkemizin yarınlarının teminatıdır. Gençlerimizi en iyi 
şekilde eğitmek, kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve onları 
toplumumuzun her alandaki gelişmesine katkıda buluna
cak şekilde teçhiz etmek, programımızın önemli bir hede
fidir. İyi eğitilmiş, milli, manevi değerlerine, örf ve adet
lerine bağlı, hoşgörülü, ailesi ve ülkesi için sorumluluk 
almaktan çekinmeyen, dünyadaki gelişmeleri izleyen bir 
gençlik, TURKİYE'y i gelişmiş ülkeler arasına taşımada en 
büyük varlığımızdır. 

Gençliğin okuma alışkanlığını geliştirmek için semt 
kütüphaneleri yaygınlaştırılacaktır. Boş vakitlerini daha 
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iyi değerlendirebilmeleri için yeni spor tesisleri yapılarak, 
spor yapan gençlere destek sağlanacaktır. Gençlere öğre
nim sırasında staj imkanları temin edilecek, mezuniyeti 
takiben iş bulmalarını kolaylaştırmak için teşvik tedbirle
ri alınacaktır. 

Ş E H İ R L E R V E K O N U T 
Ekonomik gelişme ve nüfus artışıyla birlikte tarımla 

uğraşanların sayısı azalmakta, buna karşılık nüfus, şehir
lerde yoğunlaşmaktadır. 

Yerel yönetimlerin yetki ve mali olanakları artırıla
cak, merkezi idarenin, şehirlerin alt yapı, çevre ve yerle
şim sorunlarına özel destek vermesi sağlanacaktır. 

Göç alan ve göç veren şehirlere ayrı bir önem verile
cektir. 

Her ailenin arzusu bir ev sahibi olmaktır. Konut 
sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli kredi verebilen bir 
sistem kurulacak ve programımızda belirtilen diğer 
önlemler alınacaktır. 

Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem bölgesinde 
olduğu göz önünde bulundurularak, çağdaş bütün 
önlemler alınacaktır. 

Ç E V R E 
Yaşadığımız dünyayı bizden sonraki kuşaklara daha 

iyi bir şekilde devretmek görevimiz olacaktır. 
Sanayi tesislerinin kurulması veya genişletilmesinde 

çevre koruma ölçüleri makul düzeyde tutulacaktır. 

DIŞ P O L İ T İ K A 
Dünyada her ülke, kendi ekonomisini ve güvenliğini 
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geliştirmeye çalışırken, komşuları ve bölgesindeki diğer 
ülkelerle de iyi münasebetler kurmak, dünya ile entegre 
olmak zorundadır. 

Dünya bugün takip edilmesi çok güç ve karmaşık bir 
şekilde değişmekte, gelişmiş haberleşme ve ulaşım kanal
ları ile de hızla küçülmektedir. 

Bu ortamda T Ü R K İ Y E yalnızlığa mahkum edilme
meli, tam tersine bölgesinde kalıcı barışın vazgeçilmez 
unsuru, dünyada ise evrensel politikalarda söz sahibi bir 
ülke konumuna getirilmelidir. 

Ülkemiz "Yurtta sulh, cihanda sulh" özdeyişini, pasif 
kalmanın gerekçesi sayan zihniyetten kurtarılmalıdır. 
Hiçbir şeye karışmama şeklinde yerleşen pasif dış siyaset 
yerine, değişen dünya dengelerine göre, ülke menfaatleri
ni ön planda tutan, aktif ve şahsiyetli bir anlayış, dış poli
tikamıza hakim olmalıdır. 

21. yüzyılda askeri yayılmacılıkla büyümek ve geniş
lemek söz konusu olamayacağından, büyümenin araçları 
doğru belirlenerek, T Ü R K İ Y E , uluslararası ticaret ve 
finansman yollarının kesiştiği bir merkez haline getirile
cektir. 

Y E N İ P A R T İ ülkemizin önüne çıkan tarihi fırsatları 
zamanında, cesur ve kararlı bir anlayışla değerlendirerek 
dış politikalarını uygulayacaktır. 
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