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ÖNSÖZ 

Demokratik Sol Parti, önümüzdeki milletvekili seçimlerine "BİZE GÜVEN 
TÜRKİYE" diyerek giriyor. 

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

DSP, bu gücü ve olanakları gereğince değerlendirebilecek bir iktidarla, 
Türkiye'nin, 15 yıldır ve özellikle de DYP-CHP koalisyonu döneminde 
izlenen yanlış politikalar nedeniyle sürüklendiği darboğazdan kurtulup 
esenlik yoluna çıkabileceğine inanıyor. 

Demokratik Sol iktidarının bunu sağlayabileceğine inanıyor. 

Onun için, bu seçimlere girerken, DSP, ülkemize "BİZE GÜVEN TÜRKİYE" 
diye sesleniyor. 

Genellikle seçim bildirgeleri birer vaadler demetidir. Halkın tüm beklentileri 
sıralanır ve bildirgeyi yayınlayan parti iktidara gelirse, o beklentilerin 
tümünün en kısa sürede karşılanacağı sözü verilir: "hayat ucuzlayacaktır; 
"ücretler gelirler artacaktır; "işsizlik sona erdirilecektir; "herkese iki 
anahtar verilecektir; "herkese yüksek öğrenim olanağı, herkese parasız 
sağlık hizmetleri sağlanacaktır, ve benzerleri! 

Ama, genellikle, bunların nasıl gerçekleştirileceğine, bunları 
gerçekleştirebilmek için gerekli kaynakların nereden, nasıl bulunacağına 
değinilmez. Ardından iktidara geldiklerinde de bu vaadlerin ne ölçüde 
gerçekleştiğinin, daha doğrusu gerçekleştiremediğinin tanığı halkımızdır. 

Demokratik Sol Parti o tür bir seçim bildirgesiyle seçmenlerin karşısına 
çıkmayı kendi sorumluluk anlayışıyla bağdaştıramaz. Bu nedenle, yalnız 
neler yapacağını değil, neleri nasıl yapacağını da açıklamayı görev bilir. 

Zaten, kuruluşundan beri, DSP, eleştirdiği her iktidar uygulamasıyla ilgili 
olarak somut çözümler önermiştir. 

Çok partili rejimlerde, ekonomik ve sosyal konularda partilerin değişik 
politikaları, seçmenlerin değişik tercihleri bulunması doğaldır. Fakat 
bunların üstünde bazı temel ulusal konular vardır. O temel ulusal 
konularda, ulusun tümü veya tümüne yakını, sağcılık, solculuk ayrımını 
aşarak birleşir. Öyle bir birleşme olmadan zaten ulus olunamaz. 
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Günümüz Türkiye'sinde, temel ulusal konuların başında, ulusal birliğimizin 
dışarıdan kışkırtılan bölücü akımlara karşı pekiştirilmesi geliyor. 

Ulusumuzun üzerinde birleştiği bir başka konu demokrasiye gerçeklik 
kazandırılmasıdır. 

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

Yolsuzluklardan ve adaletsizlikten bunalan halkımızın bir özlemide 
ülkemizde hakça bir düzen, dürüst bir yönetim ve etkili bir denetim 
kurulmasıdır. 

Güncellik kazanan bir başka ulusal konu ise hızla değişen dünyada 
Türkiye'nin güçlü ve etkili bir ülke konumuna gelmesidir. 

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

Onun için, önümüzdeki seçimlerde DSP, bu temel ulusal konularda kendi 
duyarlılığını paylaşan ve ülkemizde hakça bir düzenin özlemini duyan 
herkesin oyunu ve desteğini istemektedir. 

Ulusal Birlik 

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 
ırklardan ve soylardan gelen, değişik din ve mezheplere bağlı olan; ama 
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. 

Ama 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. 
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1970'ii yılların sonlarında, şiddet eylemleri yüzünden bazı illerimizde 
sıkıyönetim uygulamasına geçilirken, Güneydoğu veya Doğu Anadolu'daki 
Kürt kökenli yurttaşlarımıza en küçük bir baskı, eziyet veya işkence 
olasılığına karşı, o zamanki CHP. bugünkü DSP Başkanı Bülent Ecevit'in 
ne kadar duyarlı davranmış olduğu, o yüzden bazı komutanlarla ters bile 
düştüğü, zamanın Genelkurmay Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Sayın 
Kenan Evren'in anılarında da açıklanmıştır. 

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. Bizi birbirimizden ayrı gibi görmek ve göstermek 
isteyenler, Türkiye'yi bölmeye doyamamış Sevr özlemcisi yabancılar ve 
onların bazı maşalarıdır. 

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. 

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, devlet 
baskısı ile ve kimi yöneticilerin bölge halkına kuşkulu yaklaşımı ile 
büsbütün ağırlaşmaktadır. 

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

Demokratik Sol Parti, iktidara geldiğinde bunları nasıl gerçekleştireceğini, 
bundan sekiz yılı aşkın süre 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 da programını geliştirmiştir. 
Bu bildirgemizle de o programı tamamlayan unsurlar 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. 
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Demokratik Sol Parti iktidara gelip de programını uygufadığında, o 
bölgemizdeki soydaşlarına zalimce soykırım uygulayan terör örgütünün 
elinde istismar edebileceği hiçbir koz kalmayacaktır. Bunu bildiği içindir ki 
o terör örgütünün başı, DSP'yi ve DSP'nin Genel Başkanını baş düşman 
gibi göstermeye çalışmaktadır. 

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

İnançlara Saygılı Lâiklik 

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; halkın, kendi 
dinini eğitilmiş din görevlilerinden öğrenme, Müslüman halkın kendi kutsal 
kitabını kendi dilinde okuyup anlayabilme olanağına bu dönemde 
kavuşmuş olduğu bilinmektedir. 

Lâiklik korunurken, inanç, din ve ibadet özgürlüğü tam olarak tanınacaktır. 
Lâiklik yalnızca inanç,din ve ibadet özgürlüğü değildir. Lâiklik, aynı 
zamanda, hukuk düzeninin, uhrevi değil, başta ulusal egemenlik olmak 
üzere dünyevi temellere dayandırılmasını sağlar. Öylelikle dinin ve 
inançların siyasal amaçlarla istismarını önler. Ve Allahla kul arasında aracı 
kabul etmez. Bilindiği gibi, İslamda da Allahla kul arasında aracı yoktur. 
İslamda da her inanca saygı vardır. Ve islamda da inanç istismarına izin 
verilmez. 

Demokratik Sol İktidar din ve mezhep ayrımcılığına da son verecektir. 
Zaten Türkiye'nin Sünni'si ile Alevisi arasında İslam'ın özü bakımından 
gerçek bir ayrılık yoktur. Demokratik Sol İktidar, Diyanet İşleri örgütünü, 
Alevi yurttaşlarımızın da katılımıyla, yeniden örgütleyecektir. Din 
öğretiminde mezhep ayrımcılığına son verecektir. Öylelikle, bir yandan 
devletin her inançtan yurttaşları eşit tutmasını, her inanca geniş ve eşit 
özgürlük tanınmasını sağlayacak, bir yandan da lâikliği ödünsüz 
koruyacaktır. 

Yapay Sünni-Âlevi ayrımcılığının tarihten kaynaklanan bir nedeni, bundan 
yüzyıllar önce Osmanlı ve Safevi hanedanları arasındaki iktidar 
çatışmalarıdır. Oysa bu hanedanların ikisi de Türktür. Demokratik sol 

4 



iktidar Sünni-Alevi bütünleşmesini bu tarihsel gerçeğe dayanarak da 
sağlayacaktır. 

DSP, değişik inanç grupları mensuplarına demokrasinin ve lâikliğin gereği 
olan her özgürlüğü tanıyacak, ama lâikliğin zedelenmesine veya 
bağnazlığa karşı gereken önlemleri demokrasi kuralları içerisinde alacaktır. 

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

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

Demokrasi 

Demokratik Sol Parti, demokrasiye gerçeklik ve işlerlik kazandırmayı 
öncelikli görev ve işlev saymaktadır. Bu, demokrasinin bir yandan bütün 
kurumlarıyla sağlam temellere dayandırılmasına, öbür yandan toplumun 
bütün kesimlerince her tür toplumsal etkinlikte uygulama alanı bulan bir 
yaşam biçimi olarak benimsenmesine bağlıdır. O nedenle DSP, iktidara 
geldiğinde bir yandan demokrasiyi bütün kurumlarıyla eksiksiz yerleştirmek 
için gerekli yasal düzenlemeleri yapacak, toplum kesimlerinin siyasete 
etkin katılımı önündeki engelleri kaldıracak, diğer yandan ilkokuldan 
üniversiteye kadar bütün örgün eğitim-öğretim ve halk eğitimi 
kurumlarında, katılımcı demokrasi bilincinin gelişmesine ve 
yaygınlaşmasına yönelik programlara yer verilmesini sağlayacaktır. 

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

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

Hakça Düzen 

"Hakça düzen" kavramını ülkemize demokratik sol akım getirmiştir. 

DSP'nin amaçladığı hakça düzende, sömürünün önlenmesi: tüm toplum 
kesimleri insanca yaşama olanaklarına kavuşturularak, hem insanlar hem 
de bölgeler arasında sosyal adalet sağlanması; ve sosyal güvenliğin 
herkesi kapsaması öngörülmektedir. 
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Demokratik Sol iktidar bir yandan hakça düzen yolunda adımlar atarken, 
bir yandan da üretkenliği destekleyip hızlandırmaya özen gösterecektir. 

Gençliğe ve Geleceğe Yatırım 

Son yıllarda, eğitim gitgide pahalılaşırken eğitimin niteliği gerilemektedir. O 
yüzden dar hatta orta gelirli ailelerin çocuklarını gönüllerince 
yetiştirebilmeleri güçleşmektedir; ve geniş bir gençlik kesiminin, onlarla 
birlikte de Türkiye'nin geleceği kararmaktadır. 

Bu arada lâik eğitimden gitgide uzaklaşılmaktadır. 

Gençliğin geleceğin güvencesi ve çağdaşlaşmanın öncüsü olarak gören 
DSP iktidarı, gençlik ve eğitim sorunlarına özel bir ağırlık verecektir. 
Eğitimde, yalnız fırsat eşitliğini değil olanak eşitliğini de sağlayacaktır. Ve 
demokrasi kültürünün temellerini okullarda yüksek öğretim kurumlarında 
oluşturacaktır. 

Eğitim hedefleri ile kalkınmanın insan gücü hedeflerinin uyumlaştırarak 
okumuşlar arasında da gitgide yaygınlaşan işsizliği önleyecektir. 

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojisini eğitimae yaygın biçimde 
değerlendirecektir. 

Güçlü Türkiye 

Değişim sürecine giren dünyada Türklüğün ve Türkiye'nin kazanacağı 
önemi ilk farkeden de Demokratik Sol Parti olmuştur. 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 sekiz 
yıl önceki Seçim Bildirgesinde bile açıklamıştır. 

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza oy hakkı tanınmasını 
başlangıcından beri savunan ve bu yolda çaba gösteren DSP, 
önümüzdeki yasama döneminde bu hakkın gerçek anlamda işlerlik 
kazanmasını sağlayacaktır. 

Eğer Demokratik Sol Parti iktidarda olsa idi, dünyadaki ve özellikle de 
bölgemizdeki değişikliklerin Türkiye'ye sunduğu olanaklar ve açtığı ufuklar 
çok etkin biçimde değerlendirilmiş olacaktı ve Türkiye, şimdi olduğu gibi 
sözde dostları ve müttefikleri tarafından bile horlanan, itilip kakılan bir ülke 
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değil, dünyada ağırlığı duyulan, uluslararası ilişkilere ve değişime yön 
veren bir önder ülke durumuna gelebilecekti. 

Ama iş işten geçmiş değildir. Önümüzdeki seçimlerde ulusumuzdan iktidar 
yetkisi alırsa DSP bunu yine de başaracaktır. 

Şimcjiki DSP Genel Başkanı'nın önderliğinde, Demokratik Sol akım, Türk 
ulusunun veya başka ülkelerdeki Türklerin haklarını nasıl koruyabileceğini, 
Türkiye'yi nasıl dünyada güçlü ve etkili bir ülke durumuna getirebileceğini, 
daha 1970'li yıllarda, Kıbrıs'da, Ege'de, haşhaşda göstermiştir. Amerikan 
silah ambargosunu hiçbir ödün vermeksizin kaldırtmakla göstermiştir. 
Türkiye'yi komşularımıza karşı bir üs gibi kullanmak isteyen müttefiklerine 
direnişiyle göstermiştir. Türkiye'ye en uygun koşullu dış yardımlar 
sağlamıştır. 

Ancak, o yardımları değerlendirecek vakti bulamamıştır. O dönemde 
sağlanan dış yardımlardan yararlanmak, 1980'lerdeki ara rejim dönemine 
nasip olmuştur. 

DSP'nin Program Zenginliği 

Demokratik Sol Parti, önümüzdeki milletvekili genel seçimlerine, temel 
ulusal programın yanında Türkiye'nin sorunlarını çözecek zengin bir 
program demetiyle giriyor. 

Ulusal programıyla, DSP, belirttiğimiz altı temel ulusal konuda, yani 

• Ulusal birlik konusunda; 
• İnançlara saygılı bir lâiklik anlayışı ve uygulaması konusunda; 
• Demokrasiye gerçeklik kazandırmak konusunda; 
• Hakça bir düzen kurma konusunda; 
• Gençliğe ve geleceğe yatırım yapma; ve 
• Türkiye'yi dünyada güçlü ve saygın bir ülke durumuna getirmek 

konusunda kararlılığını korurken, Türkiye'nin sorunlarına kalıcı çözüm 
getirmek amacıyla; 

• Ekonomik toparlanma ve kalkınma; 
• Toplumsal ve siyasal gelişme; 
• Yönetimde dürüstlük ilkesi ve verimlilik programları; 
• Ulusal bilgi ve nitelikli eğitim politikasını; 
• Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak çağdaş düşünceli genç 

kuşaklar yetiştirilmesi için gerekli bir gençlik politikasını; ve 
• Ulusal çıkarlara dayalı bölge merkezli dış politikaları 

uıuşturmuştur. 
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Bu programlar ve politikalar konusunda DSP, kendi duyarlılığını paylaşan 
tüm yurttaşlarımızdan, ortak özlemlerimizi ve amaçlarımızı 
gerçekleştirebilmek için oy ve yetki istiyor. 

Demokratik Sol İktidar, kendi ekonomik ve sosyal programını uygularken 
de, ulusal uzlaşma sağlamaya çalışacaktır. Değişik toplum kesimlerinin 
yararlarının ve beklentilerinin kesiştiği noktaları saptayarak, kendi 
programı doğrultusundaki uygulamalarına o noktalarda ağırlık ve öncelik 
verecektir. 
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ÜLKEMİZİN İÇİNE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUM 

Önümüzdeki seçimler Türkiye için bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye 
bugünü ve geleceği için karar verecektir. Ya ülke kaynaklarını bugüne 
kadar gereğince değerlendiremeyen, yolsuzluklar içinde boğulan, 
toplumsal değerlerin yozlaşmasına yol açan son onbeş yıllık iktidar, 
anlayış ve uygulamalarının devamı yönünde bir seçim yapılacak, ya da 
çağdaş, demokratik, müreffeh ve onurlu bir Türkiye için kararlı, yetenekli 
ve dürüst DSP kadrolarına "işbaşına" denecektir. 

Ülkemizin içine düşürüldüğü karmaşa ne ülkemizin yazgısıdır, ne de 
ülkemizin kaynaklarının kıt olmasındandır. Türkiye çok zengin bir ülkedir. 
Bu zenginliğin en önemli kaynağı ise insanımızdır. Ülke kaynaklarını 
değerlendiremeyen bu iktidarlar, kendi beceriksizliklerinin ve 
yolsuzluklarının bedelini halkımıza ödetegelmişlerdir. 

İnsanımıza saygısızlığın en somut kanıtı ise ülkeyi bu duruma getirenlerin 
başarısızlıkları kanıtlanmış kadrolarıyla halkımızdan yeniden iktidar olmak 
için yetki istemeleridir. 

Seçim günü doğru karar verebilmek için, DYP-CHP hükümetlerinin son 
dört yılda ülkeyi içine düşürdükleri durumu genel hatları ile hatırlamak 
yararlı olacaktır. 

ANAP iktidarı, 1991 seçimlerini kaybettiğinde geride dengeleri bozulmuş 
ve acil istikrar önlemleri gerektiren bir ekonomik miras bırakmıştı. DYP-
CHP hükümetleri ekonomiyi düze çıkaracakları savıyla ve büyük vaatlerle 
kurulmuş olmalarına karşın, ekonominin sorunlarından hiçbirine çözüm 
bulma becerisini gösteremediklerinden başka, iktidarlarının üçüncü yılında 
ülke ekonomisi ciddi bir bunalımın içine girmiştir. 

Küreselleşme sürecindeki dünyaya uyum için akıllıca kullanılması gereken 
çok değerli dört yıl, büyük bir sorumsuzlukla harcanmış ve ekonomi, 1994 
yılında bunalıma sürüklenmiştir. 

DYP-CHP hükümeti izlediği ekonomik politika ile, enflasyonu sürekli 
tırmandırmasına rağmen 1991 seçimlerindeki abartılmış vaadlerinden hiç 
birini yerine getirememiştir. 

İçine düşülen bunalımın boyutu, bir çok ekonomik göstergede somut bir 
biçimde görülmektedir. 

Türk ekonomisi sağlıklı ve istikrarlı büyümemektedir. 

Nüfusu yılda yüzde 2 dolayında artan bir ülkede, istikrarlı ekonomik 
büyümenin önemi açıktır. Ancak ülkemizdeki büyüme hızları, 1988 
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yılından başlayarak, istikrarsızlığı çok ileri ölçülere vardıran dalgalanmalar 
göstermiştir. Özellikle son yıllarda, yıl içindeki dönemsel büyüme 
dalgalanmaları daha belirginleşmiş ve DYP-CHP iktidarında ekonomik 
büyüme oranı, 1993 yılındaki yüzde 8.1 düzeyinden, 1994 yılında (İkinci 
Dünya Savaşı döneminden bu yana ilk kez) eksi yüzde 6 gibi şok etkisi 
yaratıcı bir küçülmeye dönüşmüştür. 1995 yılı için büyüme beklentisi 
yüzde 4 dolayındadır. Bu veriler de açıkça göstermektedir ki, DYP-CHP 
iktidarınca oluşturulan ekonomik politikalar, büyümede istikrar ve 
devamlılık sağlayamamıştır. 

Ekonomi, birbirini izleyen yüksek ve düşük, hatta gerileyen gelişme hızları 
ile adeta bir "dur-kalk" modeline konu olmuştur. Bu durum, bir aracın 
deneyimsiz sürücü tarafından bilgisiz ve kararsızca gaz ye fren pedalına 
basılarak kullanılmasını anımsatmaktadır. Doğal olarak böyle bir sürücü 
elinde ilerleme uğraşı veren aracın içinde bulunan kırılacak eşyaların 
sağlam kalması beklenemez, araç da kısa süre içinde onarıma muhtaç 
duruma gelir. 

Enflasyon kontrolden çıkmıştır. 

DYP-CHP hükümeti, Toptan Eşya Fiyat Endeksi(TEFE) bazında yüzde 59 
ve Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) bazında ise yüzde 71 düzeyinde 
devraldığı enflasyon canavarı dar ve sabit gelirlilerin nafakasından 
besleyerek, Cumhuriyet tarihinde ilk defa TEFE'yi yüzde 149.6 ya ve 
TÜFE'yi de yüzde 125.5 e sıçratmıştır. 1995 yılında enflasyonun yüzde 
80-90 aralığında gerçekleşmesi bekleniyorsa da bu, işçi, memur ve emekli 
ücret ve maaşlarını enflasyon karşısında eritmek ve kamu yatırımlarını 
durdurma pahasına sağlanabilmiştir. Kısacası, bedel gene dar gelirlilere 
ve işsiz kalan gençlerimize ödetilmektedir. 

Kamu kesimi borçlanması sürekli artmıştır. 

1980'li yılların ortalarından beri yükselme eğiliminde olan kamu sektörü 
borçlanması, DYP-CHP koalisyonu döneminde, Gayrisafi Milli Hasıla'nın 
yüzde 12.1'i düzeyine kadar tırmandırılmıştır. Bunun günlük dildeki anlamı, 
ulusal tasarrufların yarıdan fazlasına el konmasıdır. Devletin aşırı ölçüde 
borçlanması bir yandan özel sektörün yatırımlarını olumsuz yönde 
etkilerken, diğer yandan da kamu yatırımlarına dönüştürülememiştir. Kamu 
sektörü borçlanması 1994 ve 1995 yılında daha düşük oranlara, ancak 
işçi, memur ve emeklinin ekmeğinden kesilerek ve gelir dağılımını daha da 
bozan dolaylı vergiler koyarak indirilebilmiştir. Kamu sektörü 
borçlanmasından bu düşme sağlıklı ekonomik ve sosyal politikaların ürünü 
olmadığından kalıcı nitelikte değildir. 
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1980 yılların başında devletin faiz ödemeleri toplam harcamaların yüzde 
2,9 'u iken, 1990'da yüzde 20'sine, 1994'te yüzde 33'üne ve t995'te yüzde 
40'ına ulaşmıştır. Buna.karşılık yatırım harcamalarının bütçe giderlerine 
oranı 1980'li yılların başında yüzde 20 iken 1995'te yüzde 5'e gerilemiştir. 
Bu acı gerçek ekonomimizin geleceğinin karardığını ve genç kuşaklara iş 
alanı yaratabilme olanaklarının hızla daraldığını göstermektedir. 

Kamu sektörü borçlanmasının diğer önemli kalemlerindeki gelişmeler ayrı 
başlıklar altında açıklanmıştır. 

İç borç altından kalkıiması zor düzeylere ulaşmıştır. 

Giderek artan bütçe açıklarını kapatabilmek için köklü önlemler almak 
yerine borçlanma yolunda direnen DYP-CHP hükümeti dört yıl içinde iç 
borç hacmini tam 15 kat artırarak 93.6 trilyon liradan 1,400 trilyon liraya 
sıçratmıştır. İç borçların vadesi ise kısalmış, üç aydan kısa vadeye 
düşmüştür. Devlet vergi almak yerine yüksek faizle borçlanmıştır. 

DYP-CHP hükümeti, Devlet Hazinesi'ni, 1994 yılında durma noktasına 
getirmiş ve ücret, aylık, borç faiz ve taksitlerini ödeyebilmek için yüzde 
406'ya kadar tırmanan faizlerle borçlanmak zorunda bırakmıştır. 

Dış borç artmaya devam etmektedir. 

ANAP iktidarı, 1980 yılında 16.2 milyar dolar olan dış borcu, 1991 yılı 
sonunda 50.5 milyar dolar olarak devretmişken, DYP-CHP iktidarı 50.5 
milyar dolar olarak aldığı dış borcu, 30 Haziran 1995 tarihi itibariyle 73.5 
milyar dolara tırmandırmıştır. 

DYP-CHP iktidarı 1991-1993 döneminde kısa vadeli dış borçları yüzde 
100 oranında arttırmıştır. 

73.5 milyar dolarlık dış borç rakamına askeri amaçla alınan dış krediler ile 
döviz mevduat hesaplarında tutulan miktarlar dahil değildir. Bu 
yükümlülükler de gözönüne alındığında döviz borçlarının tutarı 100 milyar 
doları da aşmaktadır. 

Kalkınma çabalarını kesintiye uğratmadan sürdürmek durumunda olan ve 
bu amaçla yurt dışı kaynaklara da gereksinim duyan ve bu kaynakları 
akıllıca kullanmak zorunda bulunan Türkiye, DYP-CHP hükümeti 
döneminde, kalkınma yatırımları yerine cari harcamaları karşılamak için 
dışarıdan borçlanmıştır. 
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Bütçe açıkları para basılarak kapatılmaktadır. 

DYP-CHP hükümeti bütçe açıklarının yüzde 35-40 gibi çok yüksek 
bölümünü karşılıksız para basarak karşılamıştır. Bunun sonucunda, 
piyasadaki banknot miktarı 1991'de 20.7 trilyon lira iken 15 Kasım 1995 
günü itibariyle 231.3 trilyon TL'ya yükselmiştir. Banknot matbaasının para 
basmaya yetişebilmesi için DYP-CHP hükümeti süresince piyasaya 
250,000, 500,000 ve 1,000,000 liralık banknotlar sürülmüş ve 2,500,000 
lirayı basmak gündeme gelmiştir. Oysa DYP-CHP hükümeti kurulduğunda 
piyasadaki en büyük banknot 100,000 TL idi. 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları mali bunalıma düşmüştür. 

1991 yılına kadar borçlanma gereği olmayan Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kuruluşları, aktüaryel 
dengeler gözönüne alınmadan yapılan düzenlemeler sonucunda, devamlı 
büyüyen açıklar vermeye başlamışlardır. Bu kurumların 1994 yılında 
verdiği açıkların toplamı 38.2 trilyon liraya yükselmiştir. Bu açığın 1995 
sonunda 79 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın 
ülkemizde halen sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksun yurttaşlarımızın 
sayısı 20 milyonun üzerindedir. 

Sosyal güvenlik kapsamındaki insanlara sağlanan haklar ile yüklenen 
yükümlülükler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Emekli Sandığı en 
az 5,025,000 lira emekli maaşı öderken, BAĞ-KUR'un en az emekli maaşı 
1,177,300 liradan ibarettir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin bütçe ve genel ekonomi üzerindeki 
yükleri hafifletilememiştir. 

1994 yılı sonu itibariyle KİT'lere Bütçe ve Kamu Ortaklığı Fonu 
kaynaklarından yapılan transferler 80 trilyon liraya ulaşmıştır. KİT'ler 1989 
yılında 1,5 trilyon lira kâr ederken, 1994 yılı sonu itibariyle 95 trilyon lira 
zarar eder duruma getirilmiştir. Başka bir anlatımla, KİT'ler 1989 yılında 
GSMH'nın binde 7'si oranında kâr ederken 1994 yılı sonu itibariyle 
GSMH'nın yüzde 2,4'ü oranında zarar eden kuruluşlar haline 
getirilmişlerdir. 

Ekonomide kapasite kullanımı büyük dalgalanma göstermiştir. 

DYP-CHP iktidarı Kasım 1991 yılında yüzde 77.2 oranında aldığı imalat 
sanayi kapasite kullanım oranını, uyguladığı ekonomik politikaların ürünü 
olan "dur-kalk" modeline yaraşan bir biçimde önce 72.6'ya indirmiş, 
sonra 82.9'a çıkarmış, daha sonra 69.5'le dibe vurdurduktan sonra 
yeniden yüzde 80'e yükseltmiştir. 
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Üretken yatırımlar yapılamamıştır. 

DYP-CHP hükümeti döneminde yapılan toplam sabit sermaye yatırımları, 
dönemdeki genel nüfus artışının biraz üstünde olmakla birlikte, kent nüfus 
artışının gerisinde kalmıştır. Yatırımların oluşumuna bakıldığında kamu 
sektörünün toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 11.8 oranında gerilerken, 
özel kesimin payı yüzde 11.4 oranında yükselmiştir. Gerileyen kamu 
sektörü yatırımları içinde en büyük pay yüzde 37-39 oranı ile ulaştırma 
sektöründe, özel sektör yatırımlarının yüzde 45-48 oranı konut sektöründe 
yapılmıştır. Ekonomik kalkınmanın finansmanında büyük rol oynayan 
dışsatımların temel dayanağı imalat sanayiine özel sektörün 
yatırımlarından ancak yüzde 24 ve kamu sektörünün ise ancak yüzde 3 
dolayında pay ayırabilmesi ekonominin sorunlarının büyümesine yol 
açmaktadır. 

Temel ekonomik faaliyet biçimi rant ekonomisi olmaktadır. 

Türkiye'de üretken olmadan kazanç sağlama giderek temel ekonomik 
uğraş haline gelmektedir. Toplumda üretkenliğe en fazla yatkın olması 
gereken büyük sanayi kuruluşlarında bile net bilanço kârlarının yarıdan 
fazlası, sınai faaliyetten değil rant gelirlerinden oluşmaktadır. 

1980 x l i yılların başında büyük sanayi kuruluşlarının sanayi dışı faaliyet 
gelirlerinin net bilanço kârına oranı yüzde 15 ler düzeyinde iken bu oran 
1994 yılında yüzde 54,6 düzeyine yükselmiştir. 

Gelir dağılımı bozulmuştur. 

ANAP iktidarları sırasında başlayan gelir dağılımının rant ve kâr gelirleri 
lehinde bozulması, DYP-CHP iktidarı döneminde çok daha 
hızlandırılmıştır. Türkiye'de gelir dağılımının en üstünde yer alan nüfusun 
yüzde yirmisi milli gelirin yarısını alır iken, gelir dağılımın en altında yer 
alan yüzde yirmisi milli gelirin yüzde beşi ile yetinmektedir. 

DYP-CHP iktidarı süresince gelir dağılımının çiftçi, memur ve işçi aleyhine 
ve kira, faiz ve kârdan oluşan rant gelirleri lehine değişmeye devam 
etmesi sonucunda, rant geliri elde edenlerin ulusal gelirden aldıkları pay 
dört yılda yüzde 48'den yüzde 58'e kadar yükselir iken, çalışan kesimin 
milli gelirden aldığı pay ise 1991 yılında yüzde 35'ten 1994 yılında yüzde 
25'e düşmüştür. 

Gelir dağılımını dengelemede önemli işlev gören doğrudan vergilerin, 
harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilere oranı da küçülmüştür. 
Özellikle DYP -CHP hükümetinin son iki yılında bu fark 10 puan yükselmiş 
doğrudan vergilerin vergi gelirleri içerisinde, 1991 de yüzde 49 olan payı 
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yüzde 40'a düşmüş, dolaylı vergilerin yüzde 51 olan payı ise yüzde 60'a 
yükselmiştir. Daha açık bir anlatımla vergi yükü dar ve sabit gelirlilerin 
sırtına yüklenmiştir. 

1991 yılında vergi gelirleri içerisindeki payı binde 7 olan akaryakıt tüketim 
vergisinin payı 15 kat artarak yüzde 10'a yükselmiştir. Bu 100,000 traktör 
sahibi çiftçimizin sırtına nasıl bir yükün bindirildiğini göstermektedir. 

İstihdam düşmüştür. 

Ekonominin içine düşürüldüğü durum istihdamı da olumsuz yönde 
etkilemiş, işgücü arzı %1 oranında artarken işgücü talebi %2,2 oranında 
gerilemiş ve bunun sonucunda da işsizlik oranı 1994' de %10,5 düzeyine 
çıkmıştır. Kriz koşullarında eksik istihdam oranı da artmış %9,3 düzeylerine 
yükselmiştir. İşsiz ve eksik istihdam edilenlerin toplam işgücüne oranı 
1993 teki %14,5 lik düzeyinden 1994 te %19,8 düzeyine yükselmiştir. 

İstihdam ve sanayileşme politikaları aynı anlayışla sürdürüldüğünde, şu 
anda 1,7 milyon dolayındaki işsiz sayısına her yıl 300-400 bin kişi daha 
eklenecektir. 

İşsizlik sorununa çözüm bulacak yerde, DYP-CHP iktidarı kitle halinde işçi 
çıkarılması , fabrikaların geçici veya tümden kapatılması yoluna sapmış, 
yenileme yatırımları şeklinde sürdürülen yatırımlar artan işsizlere iş 
yaratmaktan çok uzak kalmıştır. 

Tarım sektörü ülkeyi besleyemez hale getirilmiştir. 

ANAP iktidarları ile birlikte başlayan tarım kesimine "üvey evlat" 
muamelesi yapma eğilimi, "benim çiftçim, benim köylüm" edebiyatı ile 
iktidara gelen DYP-CHP hükümeti döneminde de devam etmiştir. 

1980 yılında tarım kesimi, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın(GSYİH) yüzde 
26.2'sini oluştururken, bu oran 1994 yılında yüzde 15.5'e inmiştir, 1995 yılı 
sonunda da yüzde 15'in altına inmesi beklenmektedir. 

Türkiye 1995 yılında izlenen yanlış politikalar sonucunda yeniden, başta 
buğday olmak üzere bir çok tarım ürünlerini dışardan alır duruma 
düşürülmüştür. 

ANAP ve DYP-CHP iktidarları tarafından hayvancılık kendi kaderine 
terkedilmekle kalmamış, kasaplık canlı hayvan, et ve süt ürünlerine dışalım 
kapıları açılarak adeta gerilemeye zorlanmıştır. 

14 



Esnaf ve Sanatkarlar.küçük işletmeler kaderlerine terkedilmiş, 
gümrük birliğinin yaratacağı sorunlara karşı korunmaları için gereken 
önlemler alınmamıştır. 

Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 98.8'ini oluşturan, toplam istihdam 
içerisindeki payları yüzde 45.6, toplam yatırım içerisindeki payları yüzde 
26.5, toplam üretim içerisindeki payları yüzde 37.7 olan küçük ve orta 
işletmelerin toplam kredilerden aldıkları pay sadece yüzde 4 düzeyinde 
kalmıştır. 

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 işletmelere, esnaf ve sanatkarlara kredi vermek amacıyle 
oluşturulan bankalar ise kaynaklarını, çok zayıf güvencelerle, başka 
alanlarda kullanmaktadırlar. Örneğin, Halk Bankasının milyonlarca dolar 
tutarındaki fonunu yabancı sermaye piyasalarında batırdığı duyulmaktadır. 
Kalkınma Bankası da 81 milyon Dolarlık bir kaynağını 20 yıl vadeli A.B.D. 
devlet tahvillerine yatırmıştır. Bu kadar kaynak sıkıntısı çeken bir ülkenin 
kaynaklarının bu şekilde kullanılması Türk yatırımcılarına, esnaf ve 
sanatkarına yapılacak kötülüklerin en ağırıdır. 

Kendi kendilerine bu ekonomik büyüklüklere ulaşan küçük işletmeler 
destek bir yana gümrük birliği nedeniyle ağır yaptırımlarla da karşı karşıya 
kalma durumunda bırakılmıştır.Büyük ölçüde sipariş üzerine kendilerine 
getirilen ya da gösterilen kalıplardan üretim yapan küçük işletmeler, esnaf 
ve sanatkarlar yeni çıkarılan Patent yasası nedeniyle bu işleri yapamaz 
hale getirilmiştir. 

Ödemeler dengesi giderek bozulmaktadır. 

DYP-CHP iktidarının ekonomik politikaları genelde spekülatif döviz girişini 
ve dışalımı özendirici, dışsatımı caydırıcı yönde yürütülmüştür. 

1991-1993 döneminde dışsatım yüzde 12.9 oranında artmışken, dışalım 
yüzde 39.8 oranında büyümüştür. Bu gelişmenin sonucunda, dışticaret 
açığı 14 milyar dolara, cari işlemler açığı ise 6.4 milyar dolara yükselmiştir. 
1994 yılında görülen göreceli düzelme ise bunalımı aşmak için yapılan 
yüzde 140'ı aşan devalüasyon sonucu sağlanabilmiştir. 

DYP-CHP iktidarı 4,168 lirada devraldığı dolar kurunu Kasım 1995 
sonlarında 54,000 liraya tırmandırarak paramızın değerini dolar karşısında 
dört yıl içinde 13 kat düşürmüştür. Alman markı karşısındaki düşüş ise 15 
kattan fazla olmuştur. 
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DYP-CHP koalisyonu, ülkemizin dış kredi itibarını düşürmüş ve ülkeyi' 
yeniden Uluslararası Para Fonu diğer adıyla IMF'nin desteğine muhtaç 
duruma getirmiştir. 

DYP-CHP iktidarı döneminde ihracatı özendirecek hiçbir araç etkin ve 
yeterli bir biçimde kullanılmamıştır. ANAP iktidarı döneminde olduğu gibi 
dışsatım, kaynakta değil muslukta yani üretimde değil pazarlama 
aşamasında desteklenmeye devam edilmek istenmiştir. Ancak bu işe de 
yeterli kaynak ayrılamamıştır. Dışsatımı özendirmek için oluşturulan uzak 
yol navlun primi dahi zamanında ve yeterli düzeyde dışsatımcılara 
ödenememiştir. 

Oysa 1978'de, çok olumsuz dünya koşullarında, Türkiye, dışsatım 
gelirlerini parasının değerinde ciddi bir düşüşe yol açmaksızın ve astarı 
yüzünden pahalı desteklemeler sağlamaksızın, dolar bazında yüzde 30 
arttırabilmişti. 

İzlenen politikaların diğer sonuçları 

Ekonomide izlenen yanlış politikalar toplumsal barışı ve toplumsal 
gelişmeleri de olumsuz yönde etkilemektedir. 

DYP-CHP hükümetleri "terörün başını ezdiklerini" defalarca açıklamalarına 
karşın, terör, anaların yüreğini dağlamaya devam etmektedir. 

Siyasal ve genel ahlâk yozlaşması, son yıllarda artarak devam etmiş, 
yolsuzluklar olağan hale gelmiştir. 

Mirasyedi zihniyetine dayalı özelleştirmeyi dogma haline getiren DYP-CHP 
iktidarı, adaleti kısmen yasa dışı odaklara teslim ederek adeta 
özelleştirmiştir. 

Ekonomideki ve toplumdaki sorunların temel kaynağı olan ve gelir 
dağılımındaki mevcut adaletsizliği her yıl daha da hızla bozan enflasyonu, 
olabildiğince kısa sürede tek haneli düzeye indirmek, DSP iktidarının önde 
gelen yükümlülüğü olacaktır. DSP, bu hedefe, izleyen bölümlerde 
açıklanan önlemler dizisiyle ulaşacaktır. 

Türkiye'nin, artık bu dönemlerden sorumlu olan partileri ve kadroları bir kez 
daha sırtında taşımaya tahammülü yoktur. 

Türkiye'nin işsizliği hızla azaltacak, yolsuzluğu ortadan kaldıracak, 
yoksullaşmayı durduracak, gerçekleşebilecek üretim olanaklarını, 
girişimcisi, işçisi, çiftçisi, esnafı ile hareket geçirecek, kamu görevlilerini 
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huzura kavuşturacak ve demokrasiyi sağlam temellere oturtacak DSP 
iktidarına ihtiyacı vardır. 

DSP iktidarında emeklisi, çalışanı, kadını ve genciyle herkes huzur, 
gönenç ve barış içinde esenliğe ulaşacaktır. 

Devlet güleryüzle vatandaşının hizmetinde olacaktır. 

DSP çağdaş, kalkınmış ve demokratik Türkiye özlemini yetenekli, 
deneyimli, dürüst kadrosu ve tutarlı programıyla gerçekleştirecek tek 
partidir. 

DSP iktidarı, Güneydoğu Anadolu halkını hem güvenlğe ve refaha 
kavuşturacak hem de Devleti ile barıştıracaktır. Bölgede önceliği 
kalkınmaya verecek, kalkınmada güvenliği beraberinde getirecektir, 

Türkiye'yi 2000'li yıllara onurlu bir biçimde ulaştıracak tek parti DSP'dir, 
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DSP'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

DSP'nin çözüm önerileri beş programdan oluşmaktadır. Bu programlar 
sırasıyla; ekonomik toparlanma ve kalkınma, toplumsal ve siyasal gelişme, 
yönetimde dürüstlük ve verimlilik, ulusal bilgi ve ulusal çıkarlara dayalı 
bölgesel merkezli dış politika programlarıdır. Bu beş program birbiriyle 
tutarlı bir bütün oluşturmaktadır. Her program çeşitli boyutlarıyla çok yönlü 
ve zengin bir yaklaşım içindedir. Çağdaş, demokratik, kalkınmış, 
bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'yi gerçekleştirmeyi amaçlayan bu 
programlar, insanı temel değer olarak ele almaktadır. 

Ekonomik Toparlanma ve Kalkınma Programı 

DSP'nin ekonomik toparlanma ve kalkınma programı, Türkiye'nin girişimci 
ve üretken potansiyelini harekete geçirerek, Türkiye'nin dünya 
ekonomisinde başarıyla rekabet etmesini sağlayacaktır. 

Ekonomik istikrar ve dengeli büyüme, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
gerçekleştireceği gümrük birliğinin yararlarını en çoğa çıkarmak ve 
zararlarını en aza indirmek için gereklidir. Ancak, Avrupa Birliğine verilmiş 
olan gereksiz ödünler giderilmeli, sanayi ve tarım sektörlerine, özellikle de 
küçük ve orta ölçekli girişimcilere yeterli iş ve destek sağlanmalıdır. Oysa 
DYP-CHP iktidarı gümrük birliği konusunda bunun tam tersi bir yaklaşım 
izlemiştir. 

Türkiye'nin önde gelen sorunlarından biri olan işsizlik de, ancak DSP'nin 
izleyeceği politikalar ile çözüme kavuşturulabilir. 

DSP iktidarında ekonomik politikalar ve hedefler, açık ve gerçekçi bir 
şekilde belirlenecek, ekonominin birimlerine açık ve net mesajlar verilecek 
ve iş dünyası ve bireyler el yordamı ile işlerini yürütmekten kurtarılacaktır. 

Maliye ve para politikası gibi ekonomik politikanın araçları, hedeflere 
varmak için birbirini tamamlar ve birbirleriyle uyumlu bir biçimde 
kullanılacaktır. 

Türkiye düşük enflasyonla yüksek büyüme oranlarını birarada 
gerçekleştirebilecek bir ülkedir. Bunu sağlayacak girişimci, üretici, işçi ve 
esnaf gücü Türkiye'de vardır. 

Bu bağlamda, DSP'nin ekonomik kalkınma programını diğer parti 
programlarından farklı kılan üç ana yaklaşım vardır: 
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1. Rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi. 

Türkiye bir rant, üretmeden kazananların cenneti haline getirilmiştir. 
Sürekli kriz içinde olmamızın temelinde üretken olmadan büyük kârlar 
sağlamanın, paradan para kazanmanın öne çıktığı bir ekonomik yapının 
varlığı yatmaktadır. Bu ekonomik yapı üretken bir temele 
dönüştürülmedikçe Türkiye sağlıklı bir kalkınma sürecine giremiyecektir. 

DSP'nin ekonomik kalkınma programının temel önceliği üretim ekonomisi 
yaratmaktır. 

2. Düşük ücretler değil yüksek verimlilik temelinde dünya ekonomi
sinde rekabet. 

Türkiye bugüne kadar hep düşük ücretler temelinde rekabet etmiş, ücret 
ve döviz politikalarını bu yönde saptamıştır. 

Oysa teknolojinin hızla değiştiği günümüzde düşük ücret politikaları, bir 
rekabet üstünlüğü sağlayamadığı gibi, toplumsal dengesizlikleri azdırarak 
ve gelir dağılımını bozarak bir kısır döngü yaratmıştır. 

DSP'nin amacı dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uyduran, kendi 
teknolojisini yaratan ve üretime uygulayan, bu gücü ile dünya pazarlarında 
yerini geliştiren, yüksek verimlilik ve yüksek gelir temelinde kalkınan bir 
Türkiye yaratmaktır. 

3. Çatışma yerine toplumsal uzlaşmaya dayalı kalkınma. 

Toplumsal uzlaşma olmadan kalkınma gerçekleştirilemez. Türkiye bugüne 
kadar sadece iktidarda temsil edilenlerin görüşlerini dikkate alan uygulama 
geleneğini yaşamıştır. Toplumun en geniş kesimleri, bu arada çiftçiler, 
işçiler, küçük ve orta ölçekli girişimciler siyasal iktidarlar tarafından 
dışlanmıştır. 

DSP, çeşitli toplum kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı ve katkıda 
bulunacağı bir Ekonomik ve Sosyal Konsey çatısı altında temel ekonomik 
ve sosyal konulara ilişkin politikaları toplumsal uzlaşmayla oluşturarak 
kalkınmayı ve iç barışı gerçekleştirecektir. 

DSP'nin temel ekonomik amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için izlenecek 
politikalar aşağıda özetlenmektedir. 
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Ekonomik Toparlanma Programı 

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

Halkımız, önümüzdeki seçimlerde DSP'nin programına ve kadrolarına tek 
başına iktidar yetkisi verirse, DSP'nin Türk ekonomisinin içeride ve 
dışarıda güvenilirliğini sağlayacak programı, bu bildirgeden de görüleceği 
üzere hazırdır. 

İşsizliğin giderek artarak ülkenin sosyal barışını tehlikeye düşürmemesi, 
ülkenin rekabet gücünü artıracak, kalkınma için yeni kaynaklar yaratacak 
yatırımların hızla devreye girmesine bağlıdır. Eğer istikrar yoksa, 
girişimciler yatırımlarını erteleme eğilimine girecekler, ve ortaya çıkan 
belirsizliği kayıpsız atlatabilmek için üretken olmayan spekülatif yatırımları 
tercih etmeyi sürdüreceklerdir. 

Siyasal ve ekonomik istikrar, Türkiye'de rant ekonomisini yok etmenin 
önde gelen önemli bir koşuludur. 

DSP'nin iç ve dış piyasalara güven verecek kendi içinde tutarlı, 
uygulanabilir ve orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik programın 
temel hatları şunlardır. 

Türkiye'de, istikrar içinde sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanabilmesi için iki koşulun yerine getirilmesi gereklidir. Birincisi 
enflasyonun süratle tek haneli düzeye indirilmesidir. Enflasyonun düşük 
olması göreli fiyatlardaki değişmelerin tahmin edilmesini kolaylaştıracak ve 
girişimcilerin kâr beklentilerinin gerçekleşmesine ve yatırım kararı 
almalarına yardımcı olacaktır. Bunun için aşırı tüketim eğilimlerini 
özendirmekten kaçınmak ve ülkemizin gönüllü ve zorunlu tasarruflarını 
arttırmak gerekmektedir. Gönüllü tasarruflardaki artışlar yeni yatırımların 
finansmanına olanak sağlarken, yükselecek zorunlu tasarruflar kamu 
açıklarını daraltarak büyümenin sürdürülebilir olmasını güvence altına 
alacaktır. 

Gönüllü tasarrufları arttırmak için alınacak önlemler para politikalarının 
açıklandığı bölümde yer almaktadır. 

İstikrarlı makroekonomik ortamın ikinci koşulu ise hükümetlerin 
inandırıcılığı olan politikaları kararlı bir şekilde uygulamaya devam 
edebilmesidir. Bu çerçevede temel alanlarda politika ilke ve kurallarının 
toplumsal katılımla açık bir biçimde ortaya konması ve hükümetler dahil 
herkes tarafından uyulması gerektiği konusu önem kazanmaktadır. 

21 



Türkiye'de ise hükümetler ilkelerini ve politikalarını kısa* dönemli çıkarlar 
çerçevesinde sık sık değiştirmektedir. 

Kamu sektörü borçlanmasının, ekonomik istikrarı bozmayacak ve 
ekonomik büyümeyi ipotek altına almayacak şekilde ve süratle 
düşürülmesi uygulanacak beş programla sağlanacaktır. 

Bunlardan birincisi yukarıda zorunlu tasarruf olarak değinilen vergi 
gelirlerinin adetli bir dağılımla gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaştırılmasıdır. 

İkincisi kamu giderlerinde verimliliği güvence altına alacak reformların 
yapılmasıdır. 

Üçüncüsü sosyal güvenlik sisteminin açıktan kurtarılmasıdır. 

Dördüncüsü KİT açıklarının kapatılmasıdır. 

Beşincisi yerel yönetimlerin mali açıdan kendi kendilerine yeter duruma 
getirilmesidir. 

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

Vergi Reformu 

Vergi gelirlerinde verimliliği çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracak ve vergi 
yükünü toplumun çeşitli katmanları arasında adaletli olarak dağıtacak 
nitelikte ve yapıda bir vergi reformu yapılacaktır. 

Vergi gelirlerinin sosyal güvenlik primleri hariç Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya 
oranı 1994 yılında ülkemizde yüzde 18.7 iken, OECD (İktisadi İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı) ortalaması yüzde 28.9 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Sosyal güvenlik primleri dahil tutulduğunda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 
22.4 ve yüzde 38.8'dir. 

Vergi gelirlerinin ulusal gelirin yüzde 25'ine çıkarılması kısa sürede 
ulaşılması gereken hedef olarak belirlenmiştir. 

Vergi gelirlerindeki artış, vergi verenlerin mevcut yüklerini daha da 
ağırlaştırarak değil, vergi oranlarını düşürerek, etkili bir vergi idaresi 
kurarak ve vergi tabanını genişleterek sağlanacak, vergilendirilecek gelir 
bu amaçla yeniden tanımlanacaktır. 
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DSP etkili ve sağlıklı vergilendirmenin ancak bir bilgi sisteminin kurulması 
ile yapılabileceği bilincindedir. 

DSP dolaylı ve doğrudan vergi ayırımında her iki grup verginin toplam 
gelirler içindeki paylarının vergilerin hem gelir hem de adil gelir paylaşımı 
ilkelerini sağlayacak şekilde dağıtılmasından yanadır. Bu nedenle 
doğrudan vergilerin toplam gelirler içerisindeki payının dolaylı vergiler 
aleyhine aşırı bozulmasına izin vermeyecektir. 

Özellikle dolaylı vergilerin en önemlisi olan, katma vergisinin sağlıklı genç 
kuşakların yetişmesi için zorunlu olan temel gıda maddeleri ile yine bu 
kuşakların kafaca beslenmesini sağlayan eğitim, kültür araç ve gereçlerine 
uygulanan Katma Değer Vergisi oranı, gelir kaybı kaygısına düşmeksizin 
indirilecektir. 

Vergi sistemimiz çağdaş vergi sistemlerinin bir çok kurumuna sahiptir. 
Bununla birlikte son yıllarda sıkça yapılan değişikliklerle çok karmaşık, 
çelişkili ve bütünlükten yoksun bir duruma gelmiştir. 

Bu nedenle, DSP olarak amacımız vergi yasa ve uygulamalarını 
basitleştirmek ve anlaşılır duruma getirmektir. 

Kayıt dışı ekonominin vergi denetimine alınması için vergi yasalarının 
yanında, diğer yasalarda da tamamlayıcı değişiklikler yapılacaktır. 

Yaşam standardı uygulaması güncelleştirilecektir. 

Gelir ve Kurumlar vergisi oranları düşürülecektir. 

Henüz kazanılmamış gelirlerin vergisi alınmayacaktır. 

Vergi teşviki, sadece ülkeyi yeni sektörlerde uluslararası rekabete açacak 
yatırımların teknoloji geliştiren yeni makine teçhizat dışalımları için 
uygulanacaktır. 

Konutun spekülatif bir yatırım alanı olmasını caydırılacaktır. 

Devlet alacağına da borcuna da aynı faiz oranını uygulayacaktır. 

Gider Reformu 

Vergi reformu yanında, gider reformu gerçekleştirilerek kamu 
harcamalarının denetim altına alınması, verimli kullanılması ve 
savurganlıktan kaçınılması sağlanacaktır. Vatandaşın parasının, vatandaş 
için en yararlı alanlarda kullanılması sağlanacaktır. Bu reformla, kamu 
kaynaklarının yağmalanmasına zemin hazırlayan her türlü düzenleme son 
bulacaktır. 
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Üretken veya zorunlu olmayan kamu yatırımları, enflasyon hızı taşınabilir 
düzeye ininceye değin ertelenecektir. Bu şekilde ertelenen yatırımlar için 
fayda/maliyet esasına göre yeniden öncelik sıralaması yapılacak ve 
olanak oldukça bu projelere yeni öncelik sıralarına göre kaynak 
ayrılacaktır. Ancak bu tür kamu yatırımlarından hizmete girmesi bir yıl 
daha harcama yapılmakla sağlanabilecek olanlar ve sağlık ve eğitim gibi 
sosyal açıdan zorunluluk taşıyanlar erteleme kapsamı dışında tutulacaktır. 

Devlet binalarının yapılmasında ve donatılmasında, sağlamlık ve 
işlevsellik ön plana çıkarılacak ve lüks harcamalardan kaçınılacaktır. 

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

Konsolide bütçe içinde yatırımlara ilişkin bütçe tertipleri ayrı bir 
düzenlemeye konu edilecek, bu tertiplerden cari harcama kalemlerine 
TBMM'nin kararı olmadan aktarma yapılamayacağı kuralı konulacaktır. 

Kamu ihale sistemi tümüyle yeniden düzenlenecektir. Kamu ihaleleri 
yoluyla kamu kaynaklarının yağmalanmasına son verecek bir düzenleme 
getirilecektir. 

Kamunun inceleme ve denetimine açık saydam bir ihale sistemi 
oluşturulacaktır. 

Her bir kurumun bütçedeki harcama kalemleri kurum bazında öncelik 
sıralamasına konu olacaktır. Her kurum harcamalarını bu öncelikleri 
gözönünde bulundurarak yapacaktır. Olağanüstü gerekler ve haller hariç 
hiç bir kuruma ek ödenek verilmeyecektir. 

Fonlar sayıca olabilen 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. Yapılan işlerin yüzeysel, denetimsiz, çirkin, yarım bırakılmış 
halleri bugün tüm vatandaşların yüreğini sızlatmaktadır. 

Borç Yönetimi 

İç ve dış borç yönetimi ve denetimi kurumsal bir düzenlemeye 
kavuşturulacaktır. 
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İç borçlanmada* anaparayı enflasyona karşı koruyacak yöntemler 
uygulanacak ve böylece uzun vadeli iç borçlanma yolu açılacaktır. 

Bankaların iç borçlanma kağıtlarını alma zorunluluğu aşama aşama 
azaltılacak ve sonuçta tamamen kaldırılacaktır. 

Kamu sektörünün dış borçlarındaki reel artış sadece ulusal gelire kısa 
sürede önemli katkı yaratıcı ve ekonominin borç ödeme gücünü yükseltici 
yatırım projeleri karşılığında yapılacaktır. 

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

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

Para Politikaları 

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

Para hacmindeki artış, ekonomik büyüme ve reel ekonominin gerekleri ile 
sınırlı olacaktır. 

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

Mevduatın güvenliği, Mevduat Sigortası Kurumu kurularak bu kurum 
aracılığı ile sağlanacaktır. 

Bankaların kredi maliyetlerini aşırı şekilde yükselten genel giderlerinin 
gerçekçi düzeylere getirilmesi özendirilecektir. 

Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Mevduat Sigorta Kurumu ve 
Sermaye Piyasası Kurulu arasında yetki çatışmalarını önleyen etkili ve 
sürekli çalışan bir eşgüdüm mekanizması oluşturulacaktır. 

Bankalar Birliği, bir meslek kuruluşu olarak üyelerinin meslek ilkelerine 
uyumlarını sağlama konusunda daha etkili bir konuma getirilecektir. 
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Menkul Kıymetler Borsasının, ülkede sermaye birikimine ve bu birikimlerin 
üretken sektörlere yönlendirilmesine katkısını tam yapabilmesi için, borsa 
işlemlerinde saydamlık sağlanacak, aracı kurumların dönemsel olarak 
denetlenmesi sağlanarak yurttaşların hakkı gözetilecek ve borsaya 
güvenin devamlılığı sağlanacaktır. 

Gönüllü tasarrufların Büyümesinde önemli bir yeri olan sigortacılık 
sektörünün gelişmesi için özendirici önlemler alınacaktır. Bu çerçevede 
toplu konutların, işyerlerinin çeşitli risklere karşı sigortalanması 
özendirilecektir. 

Bazı finans kuruluşlarına sağlanan ve haksız rekabete yol açan 
ayrıcalıklar kaldırılacaktır. 

Sosyal Güvenlik Reformu 

Türkiye'de henüz tam oluşturulamamış olan sosyal güvenlik sistemi 
ekonomik istikrarsızlığın nedenlerinden biri durumuna gelşmiştir. 

Demagojik seçim vaatleri yarışına oldukça önemli bir pay alan sosyal 
güvenlik sistemi, aktuaryel hesapları ile ilgilendirilmeksizin gerçekleştirilen 
erken emeklilikler, yeterli kaynak yaratılmadan bağlanan düşük düzeydeki 
emekli ödemeleriyle bile çalışamaz duruma getirilmiştir. 

Sosyal güvenlik kurumları 1990 yılında Gayri Safi Milli Hasılanın binde 4'ü 
oranında, 1 trilyon Lira dolayında fazla verirken 1994 yılında binde 9'u 
oranında, 35 trilyon lira açık vermiştir. Sosyal Güvenlik Kurumları 
açıklarının 1995 yılında 79 trilyon Lira olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 

Ülkemizde halen 20 milyon dolayında insan sosyal güvenlik 
şemsiyesinden yoksundur. Buna karşılık isteğe bağlı erken emeklilik 
uygulamaları ile ülke genç emeklilerle doldurulmuştur. Bu uygulamalar ile 
sadece Emekli Sandığı kapsamındaki 2 milyona yakın iştirakçinin 500 bini 
önümüzdeki yıllarda emekli olabilecektir. Bu durum 1,8 olan iştirakçi 
emekli oranını daha da bozacaktır. Bağımlılar dikkate alındığında bu oran 
dahada bozulmakta ve bağımlılık oranı 4,6 ya çıkmaktadır. Yani bir 
çalışanın prim ödemesine karşılık emekli sandığı yaklaşık 5 kişiye hizmet 
götürmektedir. Bu oran SSK ve Bağ-Kur'da 4'tür. 

Sosyal güvenlik kapsamındaki insanlara sağlanan haklar ile yüklenen 
yükümlülükler arasında da büyük farklılıklar bulunmaktadır.Emekli Sandığı 
en az 5.025.000 lira emekli maaşı öderken, Bağ-Kur'da bu maaş 
1.177.300 lira olarak ödenmektedir. Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alanların 
yüzde 84'ünün geliri asgari ücretin altında kalmaktadır. 

26 



Sosyal Güvenlik Kurumları arasında norm ve standart birliği 
sağlanamamıştır. 
Özellikle SSK ve Bağ-Kur' tarafından sağlanan sağlık hizmetleri 
sigortalıları sağlığına kavuşturan değil sağlıklarını bozan boyuttadır. Buna 
karşın nüfusun %40 sağlık açısından sigorta kapsamının dışındadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının dışında kalan ancak muhtaç durumlarda 
olanlara yapılan yaşlılık aylığı,sağlık yardımları ise insanları yardım etme 
değil sanki onurları ile oynama esası üzerine kurulmuştur. 

Türkiye'de toplam sosyal harcamalar Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 
10'undan azdır ve uluslararası standarlardan da düşüktür. GSMH 'nın 
yüzde Tinden bile daha az bir kısmı yaşlı, sakat, yoksul ve işsizleri 
desteklemek için kullanılmaktadır. 

DSP sosyal korunma sistemine ayrılacak kaynakları uluslararası 
standartlara çıkarmayı, tüm sosyal yardım ve sağlk programlarını hakça, 
insan onurunu rencide etmeden uygulamayı taahhüt etmektedir. 

Türkiye'deki sosyal güvenlik ve emeklilik sistemini sosyal ve mali açıdan 
sağlamlaştıracak mali ve yapısal reform mutlaka gerçekleştirilecektir. 
Ulusal sosyal korunma sisteminin başlıca harcamalarını gerçekleştiren üç 
emeklilik sistemi mali tutarsızlıklarından kurtarılacak, norm ve standart 
birliğine kavuşturularak bu kurumlar tarafından sunulan hizmetlerdeki 
farklılık ve adaletsizlikler giderilecektir. 

Emeklilik haklarındaki farklılıklar bir program çerçevesinde giderilecektir. 

Belirli bir yaştan sonra emekliye ayrılanlar için ödenen emekli aylıkları, 
prim ödeme sürelerinin daha uzun olmasının doğal sonucu olarak yüksek 
tutulacaktır. Böylece belirli bir yaştan sonra emekli olanlar, yaşamlarını 
sürdürebilmek için yeni iş arama durumuna düşmekten kurtarılacaktır. 

Kurumların idari ve mali özerklikleri sağlanacak, birikecek fonlarını 
endekslenmiş emekliliğe dönüştürmeğe olanak sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Ekonomik Kalkınma Programı 

Yukarıda açıklanan ekonomik toparlanma programı sadece ekonominin 
içine düşürüldüğü karmaşaya son vermekle kalmayacak, aynı zamanda, 
istikrar içinde orta ve uzun dönemde sürdürülebilir bir ekonomik 
kalkınmanın da sağlıklı zeminini hazırlayacaktır. 
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Ekonomik kalkınma programı herşeyden önce onarılmış makroekonomik 
dengelerin yeniden bozulmasına izin vermeyecek kurumsal yapılanmaları 
yasal güvencelere kavuşturacaktır. 

Ekonomik kalkınma programının yukarıda ekonomik toparlanma programı 
çerçevesinde ele alınan reform ve uygulamalar dışındaki unsurları izleyen 
bölümlerde açıklanan programlar ve politikalarla oluşacaktır. 

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

Eğitimi ekonomik kalkınmanın ve toplumsal gelişmenin en önemli aracı 
görmekteyiz. Bu nedenle ekonomik kalkınma programımızda eğitim 
reformu öncelik taşımaktadır. 

Geleceğe Yatırım: Eğitim ve Gençlik 

Eğitim için bilgi teknolojilerinin tüm olanaklarından yararlanan ve bunun 
için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan çağdaş dünyada, Türk eğitim sistemi 
paralı, pahalı ve aynı zamanda da ne vereceğini bilmeyen kararsız 
yöneticilerin elinde tam bir belirsizliğe düşmüş durumdadır. 

Öğrenimdeki eksiklikler okul öncesi eğitimde başlamakta, üniversitelerde 
devam etmektedir. 

Zorunlu temel eğitimin süresi yükseltilememiş, altyapı yatırımları yetersiz 
kalmış, bunların sonucunda öğrenim kalitesi olumsuz etkilenmiştir. 

Eğitimdeki kalite düşüklüğü varlıklı aileleri özel eğitim veren kuruluşlara 
yönlendirmiş, bu talebi karşılamak amacıyla kurulan okul ve yetiştirme 
kurslarına ailelerce ödenen paralar neredeyse, ülkenin milli eğitim 
bütçesine yaklaşmıştır. 

Eğitim dar gelirli aileler için taşınmaz bir yük oluşturacak kadar 
pahallılaşmıştır. 

Ayrıcalıklı okullarla normal okulların eğitim düzeyleri arasındaki fark, yer 
yer sosyal devlet kavramıyla bağdaşmayacak ölçülere varmıştır. 
Üniversite öğreniminden ancak küçük bir azınlık yararlanabilmektedir. 

28 



Türkiye çok genç bir nüfusa sahip olmasına karşın, son yıllarda iktidarlar 
bu geniş kitlenin gereksinmelerini karşılama konusunda yetersiz ve ilgisiz 
kalmışlardır. Gençliğin sorunları dışlanmıştır. Toplumsal umutsuzluk 
gençleri daha çok etkiler olmuş, uyuşturucu kullanımına ilişkin tehlike 
sinyalleri henüz ufak boyutta da olsa çalmaya başlamıştır. 

Eğitim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ücret ve istihdam 
koşullarındaki bozukluklar eğitimcileri eğitim dışı yan uğraşlara itmiştir. 

Bilgi ve özellikle onun kullanıcısı olarak insan, yirmibirinci yüzyılın en 
önemli kaynağı olma konumuna ulaşmıştır. 

Eğitim sistemi dünya ekonomisinde rekabet gücünü etkileyen başlıca 
kurumsal yapılardan biridir. Dünya ekonomisinde hızlı teknolojik değişimin 
rekabet gücünü belirleyen en önemli etken olması, teknoloji üreten 
yaratıcı insan yetiştirmeyi ve ^eni teknolojilerin hızla üretime 
uygulanmasını sağlayacak nitelikli insanların eğitimini verecek kurumların 
önemini arttırmıştır. 

Önümüzdeki dönemde en önemli yatırım insan kaynağımıza yapılan 
yatırım olacaktır. 

DSP gençlerimizin her alanda gelişmesi için yasal, kurumsal değişiklikleri 
yapacak ve gerekli mali kaynakları ayıracaktır. 

Kapsamlı bir eğitim reformu ile ülkemiz insan kaynağının bilgi ve beceri 
düzeyini yükseltecek ve bu düzeyin sürekliliğini ve kalitesini güvence altına 
alacak çalışmalar öncelik taşımaktadır. 

Eğitim reformunun iki temel ayağı olacaktır. Bir yandan yeni teknolojileri 
üretecek yaratıcı insanların yetiştirileceği seçkin kurumların oluşmasına 
yardımcı olunurken, diğer yandan da teknolojiyi üretime uygulayacak 
nitekli iş gücünü hazırlayan eğitim kurumlarının iyileştirilerek 
yaygınlaşması sağlanacaktır. Sürekli eğitim anlayışı eğitim sistemimize 
yerleştirilecektir. 

Eğitim sistemimizin her aşamasında görerek, uygulayarak, anlayarak, 
sorgulayarak öğrenme temel ilke olacaktır. 

Eğitim sistemiz gençlerin istekleri ve yetenekleri doğrultusunda 
gelişebilecekleri bir yapıya dönüştürülecektir. 

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

* Toplumun "yaşam boyu eğitim" istemini karşılayabilecek, devletin ve 
devlet gözetiminde özel sektör ve yerel kurumların eğitim alanında 
daha aktif katkılarda bulunabilecekleri bir eğitim sistemi 
gerçekleştirilecektir. 

* Eğitimde bilgisayara ve diğer yeni teknolojilere önem verilecektir. 

* Eğitime bu amaçla daha çok kaynak ayrılacak ve kaynakların verimli 
kullanımı sağlanacaktır. 

* Eğitimde öğrenim programları çağın gereklerine cevap verecek şekilde 
gözden geçirilecektir. 

* Okullarımızın fiziksel altyapıları geliştirilecektir. 

* Öğretmen ve öğretim üyesi sayısının ve niteliklerinin yükseltilmesine 
özel bir öncelik verilecektir. 

* Her yaşta herkese parasız ve eşit eğitim ve öğrenim olanağı 
sağlanacaktır. 

* Zorunlu temel lâik eğitim tüm yurtta kısa zamanda 8 yıla çıkarılacaktır. 

* Eğitimde öğrenim birliği ilkesini ve kaliteyi ön planda tutan, herkese 
fırsat ve olanak eşitliği sağlayabilen bir sistem geliştirilecektir. 

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

* Orta öğretimde meslek kazandırmayı ön plana çıkaran yeni bir 
yapılanma üniversite kapılarında yığılmayı önleyecektir. 

* Meslek standartları saptanacak, mesleki ve teknik eğitimin bu 
standartlara uymasına özen gösterilecektir. 

* Kişilerin öğrenim gördükleri teknik alanlarda iş bulabilme olanakları 
yaratılacaktır. 

* 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. Öylelikle, değişik 
dallarda yetişen çocuklar ve gençler arasında yakınlık ve diyalog 
kurulmuş olacağı gibi, öğretmen, bina, kitaplık, teknolojik olanaklar, 
laboratuar, spor ve kültür tesisleri bakımından büyük tasarruf 
sağlanabilecektir. Avlulu orta öğrenim kurumlarında okuyan gençler, 
belirli ölçüler içinde değişik dallardan dersler de seçebilecektir. 
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Özellikle üniversitelerde üretilen bilgilerin, ekonomimize ve 
toplumumuza doğrudan katkısı olacak bir biçimde sunulması 
özendirilecektir. Üniversite-sanayi işbirliği sanayimizin açıklarını 
giderecek bir biçimde örgütlenecektir. 

Üniversite yönetim yapılanması, üniversitelerin bilgi üreten ve 
paylaşan kurumlar olduğu temelinde bir an önce yenilenecektir. 
Yüksek Öğrenim Kurulu, üniversiteler arası eşgüdüm kurulu haline 
getirilecektir. Üniversiteler tam özerkliğe kavuşturulacak; ve 
öğrencilerin üniversite yönetimlerine etkin biçimde katılımları 
sağlanacaktır. 

Çok sayıda güçsüz üniversiteler yerine, her bölgede güçlü üniversiteler 
kurulacaktır. 

Her üniversitenin tüm birimleri bir araya getirilerek, bütün üniversiteler 
avlulu (campus'lu) olacaktır. 

Avlulu üniversitelerde, öğrencilere, değişik dallardan ders seçebilme 
olanağı sağlanacaktır. 

Her üniversitede gece ve yaz öğrenimleri düzenlenecek, böylece dar 
olan kapasiteler en az iki kat arttırılabilecektir. 

Üniversitelerimiz gençlerimizin her alanda gelişmelerini sağlayabilecek 
şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 

Üniversitelerimiz Türkiye'deki diğer üniversitelerle ve dünyadaki 
üniversitelerle ve araştırma kurum ve kuruluşları ile elektronik ortamda 
bağlanacak, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz bu ortamdan 
yararlanabileceklerdir. 

Gençlerin kitap sorununa ödünç kitap verme ve kitaplıkları 
yaygınlaştırıp zenginleştirme yoluyla çözüm getirilecektir. 

Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojisi bu amaçla verimli ve yaygın 
biçimde kullanılacaktır. 

Böylece yüksek öğrenim kurumları bulunmayan yerlerdeki gençler; ve 
köykentlerin kurulduğu yerlerde, şimdiden de büyük köylerde ve 
beldelerde, köylü gençler, evlerinden ailelerinden ayrılmaksızın, her 
dalda geniş olanaklarla yüksek öğrenim görebileceklerdir. 

Gezici yüksek öğretim rehberleri sürekli olarak bütün yurdu dolaşıp, 
bulundukları yerlerde açık yüksek öğrenim görenlere yardımcı 
olacaklardır. 

Açık yüksek öğrenimden yararlananlar, yılın belirli dönemlerinde, 
seçtikleri dalın özelliklerine göre bir veya iki ay, güçlü üniversitelerde 
öğretim üyeleriyle yüzyüze öğrenimlerini geliştirebileceklerdir. 
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Bu olanaklar yeterince değerlendirildiğinde, açık yüksek öğrenimden 
yararlananların öğrenimi, güçlü örgün üniversitelerdeki yüksek 
öğrenimle her bakımdan eşdüzeye gelmiş olacak; ve her isteyen 
yüksek öğrenim görebileceği için üniversite giriş sınavları 
kaldırılacaktır. Bu olanaklar yeterli düzeye varıncaya kadar da, devlet 
ve belediyeler, isteyenler için, ücretsiz üniversite hazırlık kursları 
düzenleyecektir. 

Türkçenin bilim ve felsefe dili olarak geliştirilip zenginleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Orta öğretim ve üniversite öğencilerinin kullanımında olan bütün 
öğrenci yurtları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün denetimine 
bırakılacaktır. Devlet yurtları çoğaltılacak, özel yurtlar etkili denetim 
altına alınacaktır. 

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. 

Yurt dışı, yüksek lisans ve doktora öğrenci burslarının veriliş biçimi, 
yeniden düzenlerenerek, verimlilik ve hakkaniyete uygun duruma 
getirilecektir. 

Eğitimin sadece bir boyutunun okul yaşamı olduğu gerçeğinden 
hareketle, gençlerimizin kendilerini çeşitli alanda geliştirebilmeleri için 
olanaklar tanınacaktır. 

Okulda olan ve olmayan bütün gençlerimizin yaralanması için yerel 
yönetimler ile işbirliği ile "Gençlik Yönlendirme ve Danışma Merkezleri" 
kurulacaktır. 

Gençlik Yönlendirme ve Danışma Merkezleri aynı zamanda gençleri 
biraraya getiren ve yaşadıkları yöreleri sahiplenmelerini sağlayacak 
etkinlikler düzenleyecektir. 

Gençlerimizin çeşitli spor dallarında kendilerini geliştirmeleri için 
okullarda ve kamu alanlarında spor tesisleri geçlerimizin sürekli 
kullanımına açılacak, ve yeni spor kompleksleri kurulacaktır. 

Gençlerimize her konuda iş ve yaz aylarında staj olanakları 
sağlanacaktır. 

Okul binalarının, gençlerin ders çalışmaları kadar, boş zamanlarını da 
verimli bir ortamda geçirebilmelerini sağlamak için kitaplık, bilgisayar, 
iletişim merkezleri ile bağlantı ve spor araç ve gereçleri ile donatılması 
için gerekli kaynaklar ayrılacaktır. 



* Diyanet İşleri Başkanlığı dışında Kuı^an kursu açılması durdurulacak 
ve açılmış olanların faaliyetleri bu Başkanlıkça denetlenecektir. 

Sınaileşme Politikaları ve Bölgesel Kalkınma 

DSP sınaileşme politikalarından kaynaklanan sorunları çözmek için 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal potansiyelini değerlendirecek bir dizi proje 
oluşturmaya kararlıdır. 

Gelişmeyi ve sınaileşmeyi bütün yurda dengeli bir biçimde ve hızla 
yaygınlaştırmak amacıyle, özel sektörün kârsız veya riskli bulduğu için 
yatırım yapmaktan kaçındığı geri kalmış yörelerde, devlet, gerektiğinde 
zararı göze alarak, DSP programında kullanılan terimle "öncü ve doğurgan 
yatırımlar" yapacak, fabrikalar kuracaktır. Bunların devreye girmesiyle 
birlikte, hatta daha kuruluş aşamasında, o yörelerde bir işçi kesimi ve 
esnaf kesimi oluşacak, yan sanayiler kurulmaya başlayacak; o yörelere 
teknik personel gelecek; kamyonlar mal getirip götürmeye başlayacaktır. 
Öylelikle o geri kalmış yörelerin ekonomik sosyal ve kültürel yaşamında bir 
hızlı değişim ve canlılık sürecine girilmiş olacaktır. Bunların sonucu olarak, 
daha önceleri o yörelerden elde ettiği vergi geliri çok sınırlı kalan ya da hiç 
olmayan devlet, giderek artan ölçüde yüksek 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. 

İleride; ortamın değişmesiyle birlikte bu fabrikalar kâr edebilir duruma 
gelince de, devlet bunları özel girişimcilere ya da yöre halkının kuracağı 
ortaklıklara sunacaktır. 

Türkiye GAP projesi ile dünyanın en büyük açık hava serasına kavuşmak 
üzeredir. Bu sera sayesinde Türkiye tarımsal üretimine bir Türkiye daha 
eklenecektir. Ancak bu ürünün taşınmasıyle ilgili alt yapı yatırımları 
yapılmamaktadır.Eğer GAP ürünü 5-10 tonluk kamyonlarla 1000'lerce 
kilometre taşınırsa taşıma maliyeti çiftçinin cebine girenden kat kat fazla 
olacaktır. Belki bu taşıma maliyeti nedeniyle ürün taşınmayacak ve tarlada 
çürüyecektir. Bugün, aynı yazgı ile, kavun-karpuzda Ankaralı ve İç 
Anadolulu çiftçi karşılaşmıştır. Güneyli ve Batı Anadolulu üretici de her yıl 
aynı yazgıyı yaşamaktadır. 

DSP, Türk çiftçisini kara ulaşımının kara yazgısından mutlaka 
kurtaracaktır. 

Üretim bölgelerini tüketim bölgelerine bağlayacak çift hatlı ve hız trenlerine 
elverişli demiryolu projeleri Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki 
önceliklerinden biri olacaktır. 
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Türkiye'yi Batısından Doğusuna, Kuzeyini Güneyine bağlayan çift hatlı 
demiryolları, sadece ulaşım sorununu çözmekle kalmayacak, aynı 
zamanda ülke bütünlüğünün de bağlayıcı ağı olacaktır. 

Bu sayede sınai yatırımları ülkeye düşük maliyetle dağıtılabilecektir. 

Demiryolu ile konteyner taşımacılığı taşıma maliyetlerini yarı yarıya 
ucuzlatacak, bu taşımadan kamyonlarda yararlanacaktır. Kamyonlar uzak 
noktalar arasında ototrenlerle taşınabileceği gibi istasyonlara konteyner 
taşımaktada yoğun olarak kullanılacaktır. 

Türkiye'nin dış borç stoku kullanabileceğinin altındadır. Dış borç açısından 
temel sakınca alınan borçların verimli, gelecekte kendisini ödeyecek 
yatırımlarda kullanılmayıp devletin günlük harcamalarında kullanılmasıdır. 

DSP ülkenin bu dış borç potansiyelini üretken yatırımlarda ve sanayi 
bölgeleri alt yapı yatırımları ile bunlara paralel demiryolları ağı yapımında 
kullanacaktır. 

Bu sınai bölgelerinden bazıları üretim serbest bölgesi olarak olarak 
tasarlanacaktır. 

Demiryolu projeleri ile, sanayi yatırımlarının hazır ulaşım olanakları en çok 
olan bölgelerde yoğunlaşması ve o yüzden öteki bölgelerin yoksullaşarak 
git gide boşalması önlenecektir. Yurt düzeyinde dengeli kalkınma 
sağlanacaktır. 

Yeni ulaşım ağları ile gelişecek büyük sanayi bölgelerinden bazılarında 
gümrük kapıları da bulunacaktır. 

DSP, bu amaçlarla yapılacak kamulaştırmalarda öncelikle hazine arazi ve 
arsalarının takas edilmesini, buna olanak kalmaması ya da bedellerin 
uyumlu olmaması durumunda parasal ödemeyi tasarlamaktadır. 

Bu amaçla özellikle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar 
değerlendirilecek ve buna ilişkin yasal düzenlemeler ve kadostro işlemleri 
hızla sonuçlandırılacaktır. 

DSP sanayi politikasında bölgesel kalkınmaya ve küçük ve orta ölçekli 
işletmelere büyük önem vermektedir. Teknoloji altyapısının gelişmesi, 
ulusal bilgi.politikası bölümünde ele alınmıştır. 

Türkiye'de sanayi politikalarının bölgesel planlama boyutu bugüne kadar 
ihmal edilmiştir. Bu ihmal sonucu büyük kentlere göçler hızlanmakta; 
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Türkiye sağlıksız bir kentleşme ve bölgesel gelir dağılımındaki eşitsizliğinin 
yarattığı büyük sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bölgesel kalkınma ile yörelerimizin gereksinmelerine göre ekonomi 
politikaların belirlenmesi sağlanacaktır. Böylece kaynakların etkili kullanımı 
sağlanırken, bölgelerarası gelir dağılımın düzeltilmesi mümkün 
olabilecektir. Bölgesel kalkınma, çarpık kentleşmenin ve terörünün 
çözümü için gereklidir. 

Dengeli kalkınma bölgesel özelliklere göre planlanacaktır. 

Yatırımları özendirmek için kamu kaynakları olanaklarından yararlanma 
koşulları yeniden düzenlenecektir. Özendirme öncelikle ülkeye yeni 
dışsatım ve 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 
özkaynakları ister kredi kaynakları ile uygulamaya koyacaktır. Uygulama 
durumu dönemsel olarak yerinde denetlenecek, gerçekleşme durumuna 
göre hak sahibine ödenecektir. 

Turizm Türk ekonomisinin en canlı ve hızlı gelişen sektörlerinden biridir. 
DSP, ulaştırma, kanalizasyon, su, yol, çöp toplama gibi teknik altyapı, tur 
operatörlüğü, seyahat acentalığı gibi konulardaki projeleri yaşama 
geçirecektir. Turizm gelirlerinin 10 yıl içinde 20 milyar dolara ulaşması 
hedeflenmektedir. Emek-yoğun bir sektör olan turizmin gelişmesi, 
Türkiye'nin işsizlik sorununun çözümünde de yardımcı olacaktır. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (Kobiler): 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok 
önemlidir. Bu işletmeler, 

• Sayısal olarak Türkiye'deki işletmelerin yüzde 98,8'ni 
oluşturmaktadırlar. 

• Çalışanların yüzde 45.6'sını bu kesim istihdam etmektedirler. 
• Katma Değer payları yüzde 32'nin üzerindedir. 
• Toplam üretimdeki payları yüzde 37.7'nin üzerindedir. 
• Toplam yatırımın yüzde 26,5'ini gerçekleştirmektedirler. 

Türkiye, ekonomisinde böylesine önemi olan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin gelişmesi için gerekli ortamı iyileştirmeden Gümrük Birliğinde 
başarılı olamaz. Uluslararası piyasalarda gerektiği gibi rekabet edemez. 
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ANAP döneminde küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve 
ekonomik güçlere kavuşturulması için bazı adımlar atılır gibi olmuşsa da, 
bu adımlar yeterli olmamıştır. 

DYP-CHP iktidarında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik birçok teşvik 
tebliğleri çıkartılmasına karşın yeterli parasal kaynak ayrılmadığı için kağıt 
üzerinde kalmıştır. Çıkarılan bütün tebliğler tamamen siyasi şov amaçlı 
olmuştur. Örneğin; kredi teşvik destek oranı hala yüzde 4'tür. 

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri desteklenmeksizin, 
endüstriyel bütünlükten, kalkınmada sosyal dengelerden ve teknolojik 
gelişmelerden söz edilemez. 

Çünkü küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük işlerin temeli ve kaynağıdır. 

Bu kesimin en önemli sorunlarını şöyle sıralamak mümkündür: 

• Teknoloji transferinin zorluğu, 
• Kalite ve standardizasyonda karşılaşılan güçlükler, 
• Sanayi siteleri, organize iş merkezleri ve hatta teknoloji sitelerinin 

eksikliği, 
• Yenilik ve destekleme ortamlarının eksikliği 
• Yetersiz finansal destek kurumları, 
• Bilgi kaynaklarına ulaşmada olanak yetersizliği, 
• Pazar fırsatlarını değerlendirme eksikliği, pazarlama koşullarının 

belirsizliği, 
• Hammadde, malzeme tedarikinde karşılaşan güçlükler 
• Düzenleyici yasa ve önlemlerin yetersizliği 

Tüm bu sorunların çözümü için Türkiye'de kurumsal yapıların, destekleme 
mekanizmalarının akılcı ve verimli bir şekilde kurulması, işletilmesi ülke 
çapında genişletilmesi gerekmektedir. Bu iş, yalnızca KOSGEB'in, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyon'un veya TOBB'un işi ve görevi gibi 
görülmemelidir.Özel devlet politikası oluşturulmalı, bu çerçevede özel 
programlar devreye geçirilmelidir. 

Türkiye, gümrük birliğine girmek üzeredir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
gümrük birliğinden olumsuz etkileneceklerdir. Alınacak önlemlerin bazıları 
şunlardır: 

• İnsana ve teknolojik yatırıma öncelik verilecek, 
• Verimlilik Avrupa Birliği düzeyine yaklaştırılacak, 
• Rekabet için finans ve pazarlama alanlarında devlet desteği 

sağlanacak, 
• Vergi yükü hafifletilecek, 
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• Hammadde temininde KİT'lerle ilgili sorunlar çözülecek, 
• Bürokrasi basitleştirilecek ve niteliği yükseltilecek, 
• Yabancı ortaklar özendirilecek, 
• Hammadde ve diğer girdi fiyatlarında istikrar sağlanacak, 
• Çevre koruma önlemleri alınacak, 
• Kalite ve kontrolde mekanizmalar kurulacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin yoğun olduğu sektörler 
geleneksel sanayi sektörleri kapsamında değerlendirilerek özel sanayi 
politikaları ve teşvik araçları gündeme getirilecektir. Örneğin tezgah 
yenileme ve modernizasyon projeleri bu sektörlerde devreye girecektir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilmesi için çok ortaklı, sektörel dış ticaret şirketleri kurulacaktır. 

Sanayide yenilikçi firmaların gelişimi öncelikli hedef olarak alınmıştır. 

Küçük ve orta ölçekli yenilikçi firmaların gelişmeleri ve desteklemesi için 
üniversite- sanayi işbirliği ile kurulacak, teknoloji geliştirme bölgeleri içinde, 
teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar yer alacaktır. 

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 sağlanacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi kullanımında kredi garanti fonu 
şirketlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması teşvik edilecektir. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal sorunlarının çözümü için yeni 
finans araçlarının geliştirilmesine öncelik verilecek, 

Bu amaçla: 

• Finansal kiralama (leasing) şirketlerinin faaliyetlerinde KOBİ'lerin 
modernizasyonuna ve teknolojik yenilenmeye yönelik uygulamaları 
teşvik edilecektir; 

• Faktoring uygulamalarında yasal darboğazlar giderilecek, çok 
ortaklı faktoring şirketlerinin kurulmaları özendirilerek, yaygın 
uygulamaların gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

• Risk sermayesi şirketlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

KOBİ'lerin, teknolojik yenilenmeleri, AR-GE (araştırma-geliştirme), 
pazarlama, ve eğitim faaliyetlerine destek verilecektir. 
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KOSGEB girişimcilere teknik, finansal ve yönetim danışmanlığı 
hizmetlerini etkin bir şekilde verecektir. 

KOSGEB girişimcilerin sorunlarını yakından izleyecek ve belirli aralıklarla 
sorunları yürütme ve yasama organlarına iletecektir. 

İşletme kurma ve geliştirmede, vergi ödemenin basitleştirilmesi ve 
bürokrasinin en aza indirilmesi KOBİ'lere sağlanacak teşviklerin başında 
gelmektedir. 

KOBİ'lere yönelik devlet desteklerinde istihdam arttıran ve teknoloji 
yenileyen yatırımlara öncelik verilecektir. 

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 gelişmesi konularında 
çalışmalar yapmakta ve son derecede de 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 aceleye getirilen maddelerle yürürlüğe 
girmiş durumdadır. 

örneğin; 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 Sayılı 
Coğrafi İşaretlerin Korunması, 556 Sayılı Markaların Korunması 
hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve yönetmeliklerde Türk 
sanayicisinin, buluş adamının, girişimcisinin yaratıcılığını özendirme yerine 
engellemeler ve cezalandırıcı hükümler getirmiştir. 

Fikri mülkiyete, endüstriyel yeni tasarım haklarına saygı gösteren, yeni 
ürün geliştirme çabasını destekleyen ve özendiren patent haklarında yeni 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Buluş adamlarına teknik, danışmanlık ve araştırma konularında her türlü 
destek verilecektir. Buluşların sanayide kullanılabilmesine ilişkin 
kredilendirme ve teşvik uygulaması gerçekleştirilecektir. 

Ülke dışındaki Türk girişimciler 

Bugün sadece Almanya'da 2 milyon'a yakın yurttaşımız yaşamaktadır. 
Geçmişte ancak işçilik ve hizmet işlerinde çalışan yurttaşlarımız, bugün 
kendi işlerini kurmuşlardır. Sayıları 37 bin civarındaki girişimci yurttaşımız 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahibi konumundadır. Bu işletmelerde 
125 bin çalışan, 31 milyar Alman Markı ciro ve 8 milyar Alman Markı 
yatırım vardır. Hiçbir organizasyon olmadan bu sayıda girişimci 
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gelişebiliyorsa, etkili özendirme ve örgütlenme ile bu sayıyı arttırma 
olanağı bulunmaktadır. 

Girişimci yurttaşlarımıza pazarlama, işbirliği, Türkiyedeki girişimcilerle ortak 
yatırım gibi konularda, yatırım yönlendirme, iş geliştirme gibi danışmanlık 
ve destek hizmetleriyle sahip çıkarak var olan girişimci potansiyelini 
harekete geçirmek gerekmektedir. Hatta Almanya'daki bu girişimci 
potansiyeli alt yapısını hazırlayarak Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer 
ülkelerde yatırım yapmak, ticari ilişkiler kurmak, pazarlama olanaklarını 
yaratmak, gerek Almanya'daki yurttaşlarımız ve gerek ülkemiz açısından 
son derece önemlidir. 

Türk girişimciler; Rusya, Litvanya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde önce 
müteahhitlik hizmetleriyle işe başlamışlardır. Bugün artık inşaat 
sektörünün yerini fırın, konfeksiyon, gıda, süt kollarında yüzlerce küçük 
işletme ve tekstil, kablo, boya, şeker, iplik, makarna gibi değişik 
sektörlerde orta ölçekli işletmeler almaktadırlar. 

Türk girişimciler Bulgaristan, Romanya, Makedonya ve Arnavutluk'ta çok 
sayıda küçük işletme açarak bu ülkelerde de yatırım yapmışlardır. Yine 
Hollanda, İsviçre, İngiltere, Avusturya ve İsveç'te çok sayıda Türk girişimci 
yatırımlar yaparak küçük ve orta ölçekli işletme sahibidirler. 

DSP yurt dışında yatırım yapan girişimci yurttaşlarımıza sahip çıkarak 
karşılaştıkları sorunlara çözümler üretecektir. Örneğin; 

* Sektörel dışsatım ve pazarlama şirketlerinin kurulmasına öncülük 
yapılacaktır. 

* Ülkemizle yurt dışındaki girişimciler arasında bilgi ağları aracılığı ile 
iletişim kurarak bilgi, danışmanlık, pazarlama, yatırım yönlendirme 
gibi konularda destek verilecektir. 

* Dış ülkelerdeki yatırımcılarımızın mağduriyetlerini gidermek için 
ikili anlaşmalar ve karma ekonomik kurul toplantılarıyla sorunlar 
saptanarak yardımcı olmaya çalışılacaktır. 

Esnaf- Sanatkârlar (Küçük İşletmeler) 

Ülkemizin ekonomik sosyal ve çalışma hayatında nicelik itibariyle en 
dinamik ve ağırlıklı kesimini esnaf-sanatkâr (küçük işletmeler) 
oluşturmaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 4 milyon esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. 

DYP-CHP iktidarının 5 Nisan Ekonomik İstikrar Kararları en çok esnaf ve 
sanatkârları olumsuz yönde etkilemiş, adeta toplu işyeri kapatma 
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denilebilecek boyutta, binlerce esnaf dükkanını, işyerini, işletmesini 
kapatmak zorunda kalmıştır. 

* Esnaf ve sanatkârlar yüksek enflasyon etkisiyle tezgahtaki malını, 
imal ettiği ürününü sattığında aşırı fiyat artışı nedeniyle aynı malı 
yerine koyamamaktadırlar. 

* Kira ödeyemeyen onbinlerce esnaf ve sanatkâr mahkemelik olmuş, 
icra ve işyeri tahliye işleriyle uğraşmaktadırlar. 

* Peşin vergi nedeniyle yine sayısı yüzbinleri bulan esnaf ve sanatkârlar 
icralık olmuş, malına, tezgahına ve evine haciz konulmuştur. 

* Esnaf ve sanatkârların çoğu Bağ-Kur primlerini ödeyememektedirler. 
* Esnaf ve sanatkârın kazancı enflasyon karşısında yok olup 
* gitmekte, sermayesi hızla tükenmektedir. 
* Şoför esnaf (taksici, kamyoncu, kamyonetçi) yedek parça fiyatlarındaki 

hızlı artış ve akaryakıtın sürekli pahalılaşması sonucunda çoğu işini 
terketmek zorunda kalmaktadır. 

* Bütün bu olumsuz ekonomik koşullara bir de gümrük birliğinin 
getireceği olumsuzluklar eklendiğinde yeterince önlemler alınmazsa 
esnaf ve sanatkârları tam anlamıyla ekonomik felâketler 
beklemektedir. 

DSP; ülke ekonomisinde ve istihdamında ve demokrasinin varlığında etkin 
olan bu kitleye yardımcı olmayı öncelikli bir görev saymaktadır. 

Esnaf - Sanatkarlara Partimizin somut çözüm önerileri : 

* Yürürlükte bulunan 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Yasasında "Esnaf-
Sanatkâr" tanımı yerine "Küçük İşletme" tanımı getirilecektir. 

* 507 Sayılı Yasada yeni düzenlemeler yapılarak, esnaf - sanatkârlar ve 
küçük işletmeciler çağdaş bir yapıya kavuşturulacaktır. 

* Peşin vergi kaldırılacak, karmaşık vergi mevzuatı özellikle yeniden 
düzenlenerek esnaf-sanatkârların mağduriyetleri giderilecektir. 

* Esnaf - sanatkârların sosyal güvenlik kuruluşu olan BAĞ-KUR Yasası 
günün koşullarına uygun duruma getirilecektir, 

* Üreticilerle esnaf arasındaki aracı aşamaları azaltılarak ve dağıtım 
sistemleri yeniden düzenlenerek bir yandan tüketim mallarının 
fiyatları düşürülürken biryandan da üreticilerin ve esnafın kazancı 
artırılacaktır. 

* Esnafın ezilmekten kurtulmasının güvencesi olacak; üretici, esnaf 
ve tüketici kesimler kendi içlerinde her türlü devlet karışmacılığından 
uzak kooperatif ve kooperatif birlikleri kurmaya özendirilecek ve 
tekeller veya karteller güdümüne girmeleri önlenecektir. 
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Kentlerde derme çatma, kötü ve sağlıksız koşullardaki' işyerleri yerine 
ucuz kredi destekli, altyapı sorunları giderilmiş, sosyal sorunları 
çözülmüş, teknoloji ve pazarlama olanakları olan çağdaş küçük sanayi 
sitelerini yaygınlaştırıp geliştirecektir. 

Küçük sanayi sitelerinde yeni teknolojinin uygulanması için 
danışmanlık, laboratuvar, eğitim, bilgisayarlı tasarım olanakları 
bulunacak KOSGEB Hizmet Merkezleri açılacaktır. 

Küçük sanayi sitelerinde kullanılan elektrik, su ve ısıtmada destekler 
sağlanacaktır. 

Türkiye Halk Bankası Esnaf-Sanatkârlar Kooperatiflerinin yönetimine 
verilecektir. 

Esnaf-sanatkâr verilecek işyeri, işletme, ticari ve pazarlama gibi çeşitli 
uzun süreli krediler günün koşullarına uygun düşük faizle verilecektir. 

Kredi talebinde güvence olarak istenilen işyeri, gayrimenkul ipoteği 
yerine "kredi garanti fonu" uygulaması geliştirilecektir. 

Makina-tezgâh ve ekipman yenilemesinde KOSGEB fonlarından düşük 
faizli kiralama (kiralama) yöntemi uygulanacaktır. 

Esnaf-sanatkârların yapacağı ürün geliştirmeye yönelik AR-GE 
çalışmalarına yüzde 90'lara ulaşan ürün geliştirme teşvik kredisi 
uygulanacaktır. 

Küçük Sanayi Sitelerinde iş gücünün eğitimi, üretimi, kalite ve 
geliştirme gibi teknolojinin gelişimini sağlayacak eğitim merkezleri 
yapılacak, burada çıraklık, kalfalık eğitim programları 
gerçekleştirilecektir. 

Küçük sanayi sitelerinde KOSGEB'in vereceği hizmetlerin yanısıra 
Türkiye Halk Bankası, İGEME, (İhracatı Geliştirme Merkezi), Türk 
Patent Entitüsü, TÜBİTAK, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli 
Prodüktivite Merkezi gibi kuruluşlar yer alacaktır. Burada; BAĞ-KUR'un 
vergi mevzuatı gibi konularda küçük işletmelere danışmanlık hizmetleri 
verilmesi sağlanacaktır. 

Küçük sanayi siteleri ile KOSGEB, TESK, TOBB ve dış merkezler 
arasında bilgisayar ağı geliştirilecek, teknolojik gelişme, her türlü idari 
ve mali mevzuat, pazarlama bu yollardan gerçekleştirilecektir. 

Esnaf-sanatkârlar ürünlerini pazarlayacak kooperatifler ve sektörel 
dışsatım şirketleri kurulacaktır. 

Esnaf-sanatkârların gümrük birliği karşısında zorlanacağı sorunların 
çözümünde, hertürlü teknolojik gelişmeleri, A.B.'deki vergi, mali ve 
pazar da rekabet koşulları konusunda bilgi ve destek verecek esnaf-
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sanatkâr ve küçük işletmeler bilgi bankası ve danışma merkezleri 
kurulacaktır. 

* Kamyoncu, taksici ve şoför esnafa araç alımında, yedekparça 
temininde gereken kredi desteği verilecektir. 

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

* Tasarımcılara, buluş adamlarına, 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 yeni girişimciler ülke ekonomisine 
kazandırılacaktır. 

* GAP ve DAP bölgelerinde yeni girşimciler yetiştirilecek, iş alanları 
yaratılacaktır. 

* Kadın esnaflara ve girişimcilere yönelik çözüm önerileri Bildirgenin 
"Kadınlar" bölümünde yer almaktadır. 

Kamu Girişimleri, Özerkleştirme ve Özelleştirme 

1980'li yılların ortasından beri KİT'lerin ekonomiye olan katkıları göz ardı 
edilmiştir. Uygulanan başıbozuk politikalar bağlamında KİT'lerin 
özelleştirilerek elden çıkarılması da öncelikli bir politika haline getirilmiştir. 
Bu amaçla KİT'lerin yatırımları durdurulmuştur. KİT'ler özel bankalardan 
yüksek faizle borçlanmaya zorlanmışlardır; siyasiler için arpalık haline 
getirilerek zararları büyütülmüştür. KİT'ler sorununun çözümü sadece 
özelleştirme değildir. İyileştirme ve özelleştirme birbirlerini tamamlayan 
çözümlerdir. Son on yılda özelleştirmenin başarılı olmamasının nedenleri 
arasında özelleştirmeye ideolojik yaklaşım, özelleştirmenin çimento 
örneğinde olduğu gibi bölgesel tekelleşmeye yol açması, siyasetçilerin 
KİT'leri arpalık olarak kullanma niyetlerinden vazgeçmemeleri, 
özelleştirmenin ülke koşullarını bilmeyen yabancı danışmanlara ihale 
edilmesi gibi nedenler yanında KİT'lerin iyileştirilmesi boyutunun 
tamamıyle ihmal edilmesi de çok önemli bir nedendir. 
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Ulusun birlikte sermayedarı olduğu KİT'lere bir süredir yapılmakta olan 
üvey evlat muamelesine son verilecek, bu kuruluşların yeniden ulusa 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, özerkleştirilecek ve yetenekli ve profesyonel 
yöneticiler eliyle idare edilmeleri güvence altına alınacaktır. 

Geçmiş iktidarların özelleştirme konusundaki bir diğer hatası da 
özelleştirme kapsamına alınan kurumlarda üretimi geriletmeleri ve 
gelişmeyi durdurmaları ile ortaya çıkmıştır. Özelleştirme kapsamına alınan 
kurumlarda her türlü yenileme yatırımı durmuş çalışanlar kendi başlarının 
çaresine bakma endişesine düşmüş ve üretim gerilemiştir. Bu da bu 
kurumların zararlarının katlanarak artmasına neden olmuştur. 

Oysa ki bu kurumlar bu noktaya getirilmeden de özelleştirilebilirdi. 

Demokratik sol iktidar KİT'lerin içine düştükleri zor durumdan kendi 
kendilerine de çıkmalarına olanak tanıyacaktır. Bu amaçla kurumların 
işletmelerinden bazılarını ya da varlıklarından bir bölümünü satarak 
sermayelerine eklemelerine ve teknolojilerini yenilemelerine olanak 
verilecektir. Böylece KİT'leri özelleştirmelerini kendi kendine de 
yapabilecektir. 

Ayrıca, KİT'leri içine itildikleri borç-faiz çıkmazından kurtarabilmek için 
özkaynaklan güçlendirilecektir. Bunun için de, bu kuruluşların sermayesi 
arttırılacak ve halka açılacak ve halkın sermaye sahibi olarak yönetime 
katılmasının yolu da açılmış olacaktır. 

Ülke ekonomisi açısından bazı KİT'ler için en uygun çözüm iyileştirme, 
bazıları için de özelleştirme olabilir. Bazıları için bu iki çözüm bir arada da 
uygulanabilir. Örneğin KİT açıklarının çok büyük bir kısmı sınırlı sayıda ve 
özelleştirmesi çok zor ve sakıncalı olabilecek işletmelerden oluşmaktadır. 
Bunların iyileştirilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. KİT'lerin iyileştirilmesi 
için özerkleştirilmesi ve bakanlıklara bağlı konumdan çıkarılması 
gerekmektedir. Bunun için geniş katılımlı "KİT'ler Eşgüdüm ve Denetim 
Kurulu" kurularak KİT'lerin verimliliğin artması sağlanacaktır. 

Özel kesimin etkili, verimli ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilir güce 
eriştiği mal ve hizmet üretiminden devletin büyük ölçüde çekilmesi 
doğaldır. Ancak, stratejik önemi bulunan alanlarda özelleştirmeyi sınırlı 
tutmak gerekir. 

Devletin üretim alanında devam edecek işlevlerinden biri de, özelleştirilen 
kuruluşlarda insan ve çevre sağlığını ve çalışanların haklarını gözetmek, 
bu konuda etkili bir denetim uygulamaktır. 
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Eğitim ve sağlık devletin temel işlevleri arasındadır. Bu alanlarda devletin 
ağırlığı devam etmelidir. Ancak, vatandaşların ve özel girişimcilerin eğitim 
ve sağlığa katkıları da özendirilecektir. Bu gibi 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 
özendirilecektir. 

Özelleştirme işlem ve bedellerinin etkili denetimini güvence altına almak 
için DSP iktidarı Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulu'nu 
özerkleştirecektir. Bu kurul, kişilerin ve özel kuruluşların ihbar ve iddialarını 
da değerlendirecektir. DSP'nin bu konuda şimdiden hazırlamış olduğu bir 
yasa önerisi T.B.M.M.'dedir. 

KİT'lerin özelleştirilmesinin en etkin ve çabuk yolu çalışanlara ve yöre 
halkına satılmasıdır. Bu amaçla çalışanların gelirlerinden bir bölümünü 
ortak ve bireysel yatırımlara yöneltmelerini özendirmek için, devletin 
karışma alanı dışında, demokratik yapılı işçi ve üretici yatırım fonları 
kurulacaktır. Memur ve işçilerden isteyenler Çalışanların Tasarruflarını 
Teşvik Fonunda biriken paralarını yukarıdaki fonlara aktarabileceklerdir. 
Bu fonlar, çalışanların diledikleri taktirde özelleştirilecek KİT'lerden hazır 
birikimleriyle pay almalarına da olanak sağlayacaktır. 

KİT'lerin "işçi ve üretici yatırım fonları" kullanılmak suretiyle özelleştirmenin 
hangi fiyata, kime, nasıl ve hangi koşullarda satılacağı konularının kolayca 
çözülmesine yardımcı olacaktır. Bunun içinde yabancı danışmanlık 
firmalarına milyonlarca dolar ödemeye gerek kalmayacaktır. 

Önerilen yöntemle, mülkiyetin tabana yayılması teşvik edilerek, sermaye 
piyasasının ve rekabetçi bir piyasa ekonomisinin gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. Bugüne kadar olan uygulamalar siyasilerin KİT'lerden 
istismarından vazgeçmeye niyeti olmadığı gibi, ulusal ve uluslararası 
çevrelerin de özelleştirmenin rantından vazgeçmeye niyetleri olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. 

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. 

Bu çözümün de geçerli olmaması durumunda ise özelleştirilecek KİT, en 
uygun iyileştirme projesini sunan ve taahhüt eden özel kuruluşa, projenin 
belli bir sürede uygulanması koşuluyla, karşılıksız fakat geçici olarak 
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devredilebilecek ve mülkiyet değişikliği ancak proje hedefe ulaşıldığında 
kesinleştirilecektir. 

Kesin zorunluluk durumunda uygulanabilecek bu çözümle, devlet 
karşılıksız özelleştirilen KİT iyileştirilip kârlı çalışır duruma geldiğinde 
ondan vergi alacaktır. Devlet bu yoldan özelleştirdiği KİT'in bedelini o 
şekilde elde etmiş olacaktır. 

Enerji 

Türkiye enerji yatırımlarında gelecek yıllar gereksinimin gerisinde kalmıştır. 
Çok yakın bir gelecekte enerji açığı ile karşı karşıya kalacaktır. 

Ülkenin kalkınma çabalarının gelecek yıllarda enerji darboğazı nedeni ile 
engellenmemesi için, bir yandan kamu kuruluşlarının proje listesinde yer 
alan yatırımlar, ucuz enerji kaynağı oluşları, işletmeye alınabilme süreleri 
ve kaynak gereksinim boyutları ve yenilenebilir olmaları yönünden 
öncelikleri belirlenerek uygulamaya konulacaktır. Bu çerçevede, dış 
finansmanı sağlanmış bulunan projeler süratle canlandırılacaktır. 

Bu çerçevede, kamu kuruluşlarının yatırımları yanında özel kesim ve 
yabancı sermayenin de enerji yatırımlarında aktif rol almaları 
özendirilecektir. 

Türkiye enerji üretiminde doğal potansiyelini kullanmamaktadır. 

Türkiye bugün enterkonnekte sistemde değerlendirebileceği hidroelektrik 
potansiyelinin üçte birini kullanmaktadır. Bunun dışında bölgesel olarak 
değerlendirilebilecek 10 megavvattın altında hidroelektrik potansiyellerde 
bulunmaktadır. Bunların tahmin edilen reservi 800 megavvatt dolayındadır. 
Bu kapasite Keban barajının kapasitesinin yüzde 80'nine eşittir. Özellikle 
Doğu Karadeniz bölgesi bu potansiyelin yüzde 40'na sahiptir. 

Bunun yanında güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılmamakta, enerji 
saklama kapasiteleri yüksek olan tuz gölleri göz ardı edilmektedir. 

Bu enerji seçenekleri varken, nükleer enerjinin önceliği olmamalıdır. 
Bununla birlikte, teknolojik gelişmeleri yakından izleyecek, laboratuvar 
olarak kullanılacak araştırma amaçlı bir nükleer enerji santrali 
kurulmasında geç kalınmıştır. Nükleer enerji bugün için ucuz ve güvenilir 
değildir. Nükleeer enerji güvenilir duruma gelinceye kadar güneş, rüzgar 
gibi doğal kaynaklardan yararlanması gereklidir. 

Kömür kaynaklarının verimliliklerini etkin bir biçimde yükseltebilmek için 
gerekli yatırımlar desteklenecektir. 

45 



Ulusal ekonominin petrol ve doğal gereksiniminin istikrarlı fiyatlarla ve 
kesintisiz olarak sağlanabilmesi için yurt içi aramalara ayrılan kaynaklar 
arttırılacak ve ulusal kuruluşların bu alandaki girişimleri politik ve parasal 
olarak desteklenecektir. 

Sanayide enerji kullanımındaki savurganlığı önlemek için enerji kullanım 
değerlendirme birimi oluşturularak, sanayicilerimize yol gösterici hizmet 
sunulacaktır. 

Girişimcilerin veya kooperatiflerin nehir ve ırmaklarda kuracakları küçük 
güçlü hidroelektirik santral yapımları Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi 
tarafından kredi, teknik yardım ve ulusal şebeke ile bağlanım güvencesi ile 
özendirilecektir. 

Yabancı Sermaye 

Türkiye yabancı sermayeyi çekecek makroekonomik istikrar koşullarını ve 
teknolojisi altyapısı koşullarını sağladığı taktirde, hem sermaye hem de 
teknoloji açığını kapatma da küreselleşme sürecinden yararlanabilir. 

Nüfus ve yüzölçümü bakımından Türkiye'den küçük olan İspanya'ya son 
11 yılda yapılan doğrudan dış yatırım miktarının Türkiye'nin toplam dış 
borcu kadar olması, bu konudaki potansiyeli göstermesi açısından 
önemlidir. Türkiye'ye 1981-92 döneminde sadece 3.9 Milyar dolar 
doğrudan yabancı sermaye gelmiştir. Yabancı sermaye Türkiye'nin işsizlik 
sorunun çözümünde de yardımcı olacaktır. 

Ülke ekonomisini orta ve uzun vadeye istikrar içinde taşıyacak kendi içinde 
tutarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik programın uygulamaya konulması, 
yabancı sermayenin Türkiye'deki yatırımlarında yeniden artışa yol 
açacaktır. 

Son yıllarda, Türkiye'ye mal ve hizmet üretimine yönelik yatırım için 
yeterince yabancı sermayenin gelmemiş olmasının gerisinde tutarsız 
ekonomik politikalar kadar ve belki de onlardan daha çok kur-faiz makası 
ile sıcak para çekme politikasının etkisi olmuştur. Zira yabancı yatırımcı 
için Türkiyede borç kağıdına para yatırmak mal üretmekten çok daha 
kârlıdır. Ulusal girişimcilerin temel faaliyet dışı kârlarının tırmandırıldığı bir 
dönemde üretken yabancı sermaye girişinde atılım beklemek fazla 
iyimserliktir. 

Demokratik Sol iktidarın izleyeceği daha önce açıklanan kur politikası diğer 
politkalarla birlikte yabancı girişimci için mal ve hizmet üretimi konusunda 
Türkiye'yi yeniden cazip bir ülke konumuna getirecektir. 
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Tarım Politikaları 

Nüfusun en az yüzde 40'nın tarımdan geçimini sağladığı, sivil işgücünün 
yüzde 45'nin tarım kesiminde istidam edildiği ülkemizde tarımın gayri safi 
yurt içi hasıladan aldığı payın 15 yılda hemen hemen yarıya düşmesi bu 
konuda süratle önlem alma ve politika üretme zorunluluğu yaratmıştır. 

Tarıma yönelik yanlış politikaların göz göre göre çiftçiyi yoksullaştırması, 
ülkede göç olgusunu çok hzılandırmıştır. Köy nüfusunun 1980 yılından 
sonra büyük ölçüde azalması köyün artık kendisini de besleyemediğinin 
açık ifadesidir. 

Tarım kesiminin gelirlerindeki büyük düşüş, bir yandan sanayiye 
aktarılabilecek kaynakları azaltırken, diğer yandan sanayi ürünlerine olan 
talebi düşürdüğü için sınaileşme çabalarına da darbe vurmıştur. 

Tarım ürünleri fiyatlarına vurulan bu darbeden daha da korkuncu tarım 
ürünleri dışalımının özendirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Kısa bir süre öncesine kadar, tarım ürünlerinde kendi kendine yeten ve 
fazlasını da dünyaya pazarlayan Türkiye, şimdilerde yılda 1.2-1.7 milyar 
dolarlık tarımsal ürün dışalımı yapan bir ülke konumuna düşürülmüştür. 

DSP iktidarı ile yoksulluk köylünün yazgısı olmaktan çıkarılacaktır. 

Son yıllardaki iktidarların görmezlikten geldiği bu gerçeğe, Demokratik Sol 
iktidar lâyık olduğu önemi verecek ve ekonomik gelişmede tarımı lider 
sektörler arasına alacaktır. Kalkınmayı köylüden başlatacaktır. 

Böylece, köylü boğaz tokluğuna çalışmaktan kurtulacak, tasarruf yapabilir 
hale gelecektir. Köylünün bankalara akacak tasarrufları, sadece tarımın 
daha çabuk kalkınmasına değil, aynı zamanda sınaileşmenin de hız 
kazanmasına yardımcı olacaktır. 

Bu amaçla; 

Tarım kesiminde güçlü ve gerçek anlamda demokratik bir kooperatif 
hareketi özendirilip desteklenecektir. Kooperatiflere ve kooperatif 
birliklerine her türlü Devlet karışmacılığı önlenecektir. Kooperatifler ve 
birlikleri siyasi partilerin politikalarına alet ettikler kurumlar olmaktan 
kurtarılacaklar ve siyaset dışı ekonomik etkinlik birimleri kimliğine 
kavuşturulacaklardır. 

Ziraat Bankası bir kooperatifler bankasına dönüştürülerek, kooperatif 
birliklerine devredilecektir. Gerek kooperatif birliklerinin gerek tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yönetimine de köylüler, çiftçiler egemen olacaktır. 
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Tarımsal üretimde dönüm başına verimliliği yükselten modern araç ve 
gereçleri ve girdileri edinebilmesi için çiftçilere Devlet desteğiyle düşük 
faizli kredi olanakları sağlanacaktır. 

Tarım Meslek Liseleri, liberal ekonomik politika izleyen geçmişteki tüm 
iktidarlar tarafından ciddi bir biçimde ihmal edilmişler ve birçoğu 
kapatılmıştır. Nüfusunun yarısına yakınının geçimini tarımdan sağlayan bir 
ülkede Tarım Meslek Liselerine devam eden öğrenci sayısı 1992/3 okul 
yılında sadece 2,247 dir. Bu rakam 1968/9 yılında çok yetersiz olmasına 
rağmen bugünün iki katından fazla olarak 4,972 idi. Bu, ülkemizde son 
yıllarda izlenen tarım politikalarının utanç veren bir tablosudur. 

Çiftçimizin modern teknikleri etkin bir biçimde uygulayabilmeleri, 
kendilerine bu bilgileri taşıyacak yeterli sayıda tarım teknisyeni ile 
mümkündür. 

Demokratik Sol iktidar, tarım meslek liselerinin sayısını süratle arttıracaktır. 
Dar gelirli çiftçi çocuklarının devam edebilmesi için parasız yatılı tarım 
meslek okulları her bölgede, özellikle de GAP bölgesinde yeterli sayıda 
açılacaktır. 

Kooperatifleşen köylüler ile küçük ve orta ölçekteki tarım işletmelerinden, 
uygulayacakları modern tarım teknikleri sonucu gelirleri uygar yaşam için 
yeterli düzeye çıkmadan vergi alınmayacaktır. 

Bunun yerine, köylüler, çiftçiler modern tarım tekniklerinin gelirlerinde 
sağlayacağı artışlardan bir bölümünü kendi kooperatiflerinin ortak yatırım 
fonlarında biriktirmeye özendirileceklerdir. Kooperatif üyelerinden başka 
kimsenin yönetimine karışmayacağı bu ortak yatırım fonları, kooperatifin 
ortak makina parklarını geliştirmekte, tarım sanayiyi kurma veya kurulu 
sanayilere iştirak etmek amacıyla kullanılacaktır. Bu girişimler, Devlet 
tarafından desteklenecektir. 

Köykentler kurularak, her köye tek tek ulaştırılmakta zorluk çekilen ama 
köylünün kalkınması ve kırsal alan sınaileşmesi için zorunlu olan altyapılar 
ve hizmetler köykentler kanalı ile köylere kısa sürede düşük maliyetle 
sunulabilecektir. Böylece, tarımsal sınaileşmenin altyapısı hazırlanmış 
olacaktır. 

Bazı kimseler, köykent uygulamasıyla, tüm çevre köylerin bir yerde 
toplanacağını sanıyorlar. 

Bu doğru değildir. Bizim amacımız, gerekli altyapıları ve hizmetleri ve 
uygarlık nimetlerini tüm köylülere en kısa sürede ve düşük maliyetle 
sunmaktır. Örneğin her köyde lise, hastahane, ana ve çocuk sağlık 
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merkezleri, fabrika'veya banka kurulamaz. Buna Devletin de köylünün de 
gücü yetmez. Ama bunların hepsi, yerine göre beş-altı köyden veya sekiz-
on köyden oluşacak köy gruplarına kısa sürede ve düşük maliyetle 
sağlanabilir. Köykentler işte bunu gerçekleştirecektir. Köylüler böylelikle, 
kısa sürede, topraktan kopmaksızın sanayi toplumu ve kentleşme 
sürecine girebileceklerdir. 

İhmal edilmiş kırsal alanların ekonomilerine canlılık kazandırabilmek ve bu 
yörelerin sosyal ve kültürel yapılarını çağdaş düzeye getirmelerine 
yardımcı olabilmek için, DSP programında açıklanan "öncü ve doğurgan 
yatırımlar" Devlet eliyle yapılacaktır. 

Bu doğrudan Devlet yatırımları yanında, özel sektör kuruluşlarının, ihmal 
edilmiş kırsal alanlarda sözleşmeli imalat yapmaları da vergi kanunları ve 
kredi uygulamaları ile özendirilecektir. 

Ülkemizde yeterince üretilebilen tarım ürünlerinin dışalımı önlenecektir. 

DSP iktidarı, yeniden hayvancılığı geliştirecek damızlık, yapay tohumlama, 
besi kredilemesi ve benzeri bir çok programı uygulamaya koymanın 
yanında, ülkemizin üçte birini kaplayan otlakların yeterli yapıya 
ulaştırılması, korunması ve hakça kullanılması için yasal düzenlemeler de 
getirecektir. 

Otlaklara getirilecek bu yasal düzenlemeler hayvancılığın gelişmesine 
yardım etmenin ötesinde kırsal alanlardaki toprak erozyonunu da 
durduracaktır. 

İlgili devlet kuruluşlarıyla kooperatif birliklerinin ve başka çiftçi 
kuruluşlarının birlikte belirleyecekleri hakça taban fiyatları güvence altına 
alınmak koşuluyla, tarım ürünleri için borsalar kurulacaktır. 

Tarımsal üretim planlaması yapılarak, köylülerin ve çiftçilerin, iç ve dış 
pazar koşullarındaki beklentilere göre hangi ürün türlerine yöneleceklerini 
zamanında belirleyebilmeleri kolaylaştırılacaktır. Bu amaçla, her ürünün 
taban fiyatı ekim mevsiminden önce açıklanacaktır. 

Ayrıca gerek özel kuruluşların, gerek kamu kuruluşlarının hastalıklara 
dayanıklı, verimi yüksek, ülkemiz toprak yapısına uyumlu tohumları 
geliştirmek için yapacakları araştırmalar desteklenecektir. Bu konuda 
teknoloji ithalatında devlet destek olacaktır. 

Ürün bedelleri gecikmesiz ödenecektir. 

Olumsuz doğa koşulları nedeniyle zarara uğrayan çiftçiler için tarım 
sigortası kurulacaktır. 
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Köylüler ve çiftçiler, kooperatifleri veya kooperatif birlikleri aracılığıyla, 
doğrudan dışsatıma özendirileceklerdir. 

Karadenizin doğa cenneti köyleri, işsizlik, çocuk okutmak, hastalandığında 
hastahaneye yetişmek gibi değişik nedenlerle boşaltılmış, sadece ürün 
zamanı gidilen yerler olmuştur. Daha önce her ev 3-4 inek beslerken, 
sütünü, peynirini, sebzesini kendisi üretirken, şimdi kentlerin sağlıksız 
yapılarında bunları satın alarak tüketir duruma düşürülmüştür. Halbuki bu 
köylerin en uzağının kasabalara uzaklığı bir saati geçmez. Çoğunluğu 
yarım saat mesafededir. Bu köylerin boşalmasının bir nedeni de yollarının 
yetersiz olmasıdır. Karadeniz köyleri seçim dönemlerinde yapılan ancak ilk 
yağmurlarla akıp giden sonra da ancak arazi taşıtlarının geçebildiği 
yollardan kurtulamamıştır. Bu köylerin yolları bir defa bölge koşullarına 
uygun olarak tam yapılsa, bu yollardan düzenli olarak kamu araçları geçse 
hiç kimse çocuk okutmak, doktora veya çarşıya yakın olmak için şehre 
göç etmez, ülke ekonomisne katkısını da düşürmezdi. 

Yabancı tütün ve sigara alışkanlığının reklâmlarla özendirilmesine son 
verilecektir. 

Sakıncalarına karşın tütün ve sigara kullanımının gerek ülkemizde gerek 
dünyada devam edeceği gerçeği de gözönünde bulundurularak, tütün 
üreticilerinin kooperatifleşmeleri özendirilecektir. 

Bu kooperatiflerin gerek iç ve gerek dış pazarlarda beğenilen türde ve 
nitelikte tütün ürünleri üreten sanayiler kurmaları desteklenecek ve 
dışsatıma öncelik vermeleri özendirilecektir. 

Kooperatiflerin kuracakları bu sanayilerle ve Tekelin nitelikli üretimleri ile 
yabancı tütün ve sigara kartelinin ülkemiz pazarlarında egemen bir konum 
kazanması önlenecektir. 

Güneydoğu Anadolu'da ve diğer yörelerde üstün nitelikli tütün 
yetiştirilmesi özendirilecektir. 

Gümrük Birliği 

DSP, Cumhuriyetin başından beri benimsenen hedeflere uygun olarak 
çevremizdeki ülkelerle ve Avrupa devletleriyle iktisadi toplumsal ve siyasal 
işbirliği içinde yer almayı amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede DSP Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne öteki üyelerle eşit hak ve 
statüye sahip olarak tam üye olması hedefini benimsemektedir. 
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Bu nedenle tam üye oluncaya kadar, Avrupa devletleriyle ilişkilerimizi 
geliştirirken Türkiye'ye tek yanlı bağımlılık ve eşitsizlik getirecek 
düzenlemelerden de kaçınmalıyız. 

Avrupa Birliği ile ilişkilerin bu yaklaşım içerisinde yürütülmesi gerekirken 
müzakere aşamasından beri Türkiye adına DYP-CHP iktidarı önemli 
yanlışlıklar yapmış, konu ile hiç ilgisi olmayan siyasal sorunların müzakere 
masasına konmasına ve Türkiye'nin baskı altına girmesine yol açmıştır. 

DYP-CHP iktidarının Türkiye açısından giderilmesi zor sakıncalar doğuran 
bir düzenlemeyi alelacele yapmasındaki temel amaç da Türk kamuoyunu 
"Avrupa Birliği'ne giriyoruz" çalımı ile avutmaktır. 

Her şeyden önce 6 Mart Protokolü tam üyelik konusunda bir hüküm 
içermemekte, 1963 Ankara Anlaşmasında olduğu gibi bir açık kapı da 
bırakmamaktadır. 

Bu yüzden Avrupa Birliğinden tam üyeliğimize ilişkin açık bir irade 
açıklaması gelmeden gümrük birliğini kabul etmemiz Türkiye'ye tam üyelik 
konusunda en önemli kozunu kaybettirmiş olmaktadır. Çünkü, Avrupa 
Devletleri açısından birinci derecede önemli olan, Türkiye'nin pazar 
potansiyelini ve dış ticaret politikalarını, bu yolla dış politikasını 
yönlendirebilmektir. Avrupa için Türkiye'nin şimdiki çekiciliği burada 
yatmaktadır. 

Gümrük birliğinden beklentiler ve gerçekleşme olasılıkları 
değerlendirildiği zaman bu düzenlemeden Türkiyenin beklentilerinin 
gerçekleşmesinin pek çok başka koşula bağlı olduğu görülecektir. 

Türkiye gümrük birliği düzenlemesinden dış satımımızın artmasını 
beklemektedir. Ancak bu artışın sağlanması, Türkiye'ye uygulanan 
kotaların kalkmasına bağlıdır. Kotaların kalkması ise, Türkiye'nin uyum 
yasalarının tümünü çıkarmasına, bunları etkin olarak uygulamasına ve 
Avrupa Birliği'nin taraf olduğu tüm tekstil anlaşmalarını üstlenmesine 
bağlanmıştır. 

Uyum yasalarının çıkartılması zaman alacak bir iş olduğu gibi bunların 
"etkin" olarak uygulanıp uygulanmadığı da Avrupa devletlerinin sübjektif 
değerlendirmesine bırakılmıştır. 

DYP-CHP hükümeti gümrük birliği düzenlemesi dolayısıyle Avrupa 
Birliği'nden önemli ölçüde mali yardım alarak rahatlayacağını ve günü 
kurtarabileceğini tasarlamıştı. Ancak bu mali yardım, Türkiye'nin pazarlık 
gücünün gereğince kullanılmadığı bir ortamda, çok düşük düzeyde 
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gerçekleşecek, gümrük birliği nedeni ile uğranılacak gelir kaybını bile telafi 
etmeyecektir. 

Gümrük birliği ile öngörülen kredi yükümlülükleri yetersiz olduğu gibi tam 
üyelikte olduğu gibi otomatik değildir. 1981 yılında verilmiş olması gereken 
ve hala verilmemiş olan 4. Mali Protokol gibi kağıt üzerindedir. Gümrük 
birliği ile yılda yaklaşık 750 milyon ECU kredi taahhüt edilmektedir. Eğer 
tam üye olsaydık, Türkiye yılda yaklaşık 10 Milyar ECU kadar bir mali 
yardım alacaktı. Yunanistan'ın yapısal uyum fonundan bugüne kadar 
aldığı miktar 30 Milyar ECU'nun üzerindedir. 

Gümrük Birliğinden bir başka beklenti de dışalım maliyetleri içerisindeki 
. gümrük vergisi ve fonların sıfırlanması nedeniyle dışalımla gelen malların 
ucuzlamasıdır. Ancak bunun geçekleşebilmesi ve tüketiciye 
yansıyabilmesi için bu iyileştirmelerin ithalatçıların ve ithal girdi kullanan 
sanayicilerin yararlanabileceği rantlara dönüşmemesi, gümrük vergilerinin 
kalakması ile uğranılıcak kayıpların iç vergilerle telâfi edilmemesi 
gerekmektedir. Ancak DYP-CHP iktidarının tasarladığı "Özel Tüketim 
Vergisi" gibi düzenlemeler gerçekleşecek olursa bu ucuzlamanın hayal 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Gümrük Birliğinin gerçek anlamda sağlayacağı yarar, ekonomimizin uyum 
yasaları ve Avrupa Birliği normları ile disipline kavuşturulması ve 
uluslararası rekabet alt yapısının güçlendirilmesi ve yabancı sermaye ile 
teknoloji alt yapısının ülkeye girmesidir. Ancak bu olanaktan Türkiye'nin 
gereğince yararlanmasının büyük ölçüde bilinçli bir kamu yönetimi ile 
sağlanacağı bellidir. Patent Yasası, bu alanda üreticileri düşünmeden ne 
kadar olumsuz adımların atılacağına sadece bir örnektir. Gerçekten bu 
düzenleme ile küçük sanayi zor durumda kalacak ve istihdamın çok büyük 
bir kısmını sağlayan bu kesimdeki bir kriz üretimde düşüşe ve işsizliğin 
artışına neden olabilecektir. 

Ayrıca, Türkiye makroekonomik istikrarı sağlamadığı ve teknoloji 
altyapısını iyileştirmediği sürece Avrupa Birliğinden gelecek doğrudan 
yatırımlar kısıtlı kalacaktır. 

Gümrük Birliği düzenlemesinin Türkiye açısından en sakıncalı yönü, içinde 
yer almadığımız karar mekanizmalarından çıkacak kararlara uymamızı 
zorunlu kılmasıdır. 

Bu konu, Avrupa Birliği Yüksek Adalet Divanı kararlarında ve özellikle 
Avrupa Birliği Konseyinin Türkiye'yi de ilgilendiren kararlarında kendini 
gösterecek ve Türkiye'nin dış ticaretini tümüyle Avrupa Birliği'ne bağımlı 
duruma sokacaktır. 
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Bir başka sakınca da 6 Mart düzenlemesi yapılmadan önce DYP-CHP 
Hükümetinin razı olduğu 24 Şubat 1995 mutabakatı ile Kıbrıs Rum 
Yönetiminin Avrupa Birliğine tam üyeliğine yeşil ışık yakılmış olmasıdır. 
Oysa Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üye olmadıkça ve Kıbrıs konusunda 
Adadaki iki halk anlaşmaya varmadıkça Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üyeliği 
uluslararası hukuka ve antlaşmalara aykırıdır. 

DSP gümrük birliğinin Avrupa Birliği tam üyeliğine dönüşmesi ve tek yanlı 
eşitsizlik getiren düzenlemelerin Türkiye için doğurduğu sakıncaların 
ortadan kaldırılması için gereken önlemleri alma kararındadır. 
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Toplumsal ve Siyasal Gelişme Programı 

İnsana yatırım, demokratik solun insanı öne çıkaran yaklaşımının ve bilgi 
çağını yakalamanın 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. 

Demokratikleşme ve İnsan Hakları 

DSP Programı, öncelikle, ülkeyi demokratikleştirme ve ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi böyle bir ortam içinde hızlandırma programıdır. 

Demokrasiye gerçeklik kazandırmak için, toplumsal uzlaşmayla yeni bir 
Anayasa hazırlanmalıdır; her seçimden önce iktidarların kısa dönemli 
çıkarları doğrultusunda değiştirilen seçim sistemi adilleştirilmeli ve sürekli 
kılınmalıdır. 

Anayasaya uyum yasaları çıkarılmadan, yurt dışındaki vatandaşlarımıza 
ve gençlerimize yeterli olanak sağlanmadan, çok aceleye getirilen 
seçimler, ülkemizde politik çıkarların demokratik ilkelerden daha önde 
geldiğini gösteren bir örnektir. 

DSP, yeni bir Anayasa ve adil bir seçim sistemi gerekliliğini ilk gündeme 
getiren partidir. 

Türk toplumunun yürürlükteki Anayasaya sığmadığını, artık bu Anayasayı 
ısmarlamış ve hazırlamış olanlar bile doğrulamaktadırlar. Sahibi kalmayan 
bu Anayasa uygulamada zaten delik deşik olmuştur. Yapılan Anayasa 
değişiklikleri yetersiz kaldığı gibi, bütünsel tutarlılık taşımamaktadır. 
Üstelik, Anayasa değişiklikleri yasalara yansıtılâmamıştır. 

DSP yeterli çoğunlukla Meclise girerse, ulusal uzlaşmayı sağlayacak bir 
Anayasa hazırlanmasını öncelikli bir görev bilecek ve Mecliste süratle ele 
alınması için gereken çabayı gösterecektir. 

Yeni anayasa ayrıntılara girmemelidir, özlü olmalıdır. Herhangi bir ideolojiyi 
dayatmamalıdır. Ancak, gerçek ve katılımcı demokrasiyi, hukuk devletini, 
ülke bütünlüğünü ve ulusal birliği; ülkemizde demokrasinin ve ulusal 
birliğin de gereği olan inançlara saygılı bir lâiklik düzenini ve insan 
haklarını ve özgürlüklerini sağlam güvencelere bağlamalıdır. 
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YÖK Yasası değiştirilerek, üniversite özerkliğine gerçeklik 
kazandırılmalıdır. Ancak üniversite yöneticileri de öğrencilerin üniversite 
yönetimine etkin biçimde katılabilmeleri yolunu açmalıdırlar. 

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 
vatandaşlarının yerel yönetimlere doğrudan katılmasının sağlanmasıdır. 
DSP'nin yerel yönetimlerde yapacağı değişiklikler aşağıda daha geniş 
olarak anlatılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti, bazı bakımlardan, dünyada kadın haklarına öncülük 
etmiştir; ama hâlâ yasalarımızda kadın-erkek eşitliğine aykırı çağdışı 
hükümler vardır. Yasalarımız bu hükümlerden arındırılacaktır. 

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

İnsan hakları konusunda, son yıllarda, kağıt üzerinde bazı olumlu adımlar 
atılmış olmakla beraber, uygulamada insan haklarına ters düşen 
davranışlar sürüp gitmektedir. Uluslararası kuruluşların raporlarında, 
Türkiye, halâ, insan haklarını çiğneyen ve işkence uygulamasını sürdüren 
ülkelerin ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye bu alanda bir an önce 
kendini aklamalıdır. Bu bizim, dış dünyadan önce kendi insanımıza 
borcumuzdur. 

DSP, iktidara geldiğinde bu tür olayları kesinlikle önleyecek, sorumluları 
yargı önüne çıkararak cezalandırılmalarını sağlıyacaktır. 

Çağdaş teknolojinin özelliklerini ve zorunluluklarını zamanında algılayan 
DSP, özel radyo ve televizyon yayımcılığını ülkemizde ilk savunan parti 
olmuştur. Biryandan TRT özerkleştirilir ve tüm siyasal partilere ve 
düşüncelere yansız habercilik kuralları içinde açılırken, bir yandan da, 
sağlıklı demokratik düzenlemelerle, özel radyo ve televizyon yayımcılığının 
toplumsal değerlere ve kişilik haklarına saygılı olması sağlanmalıdır. 
Medyadaki tekelleşme eğilimlerinin önlenmelidir 

Basında son zamanlarda yaygınlaşan armağan dağıtma yarışı adaletli bir 
düzene bağlanacaktır. 

DSP, demokrasiye gerçeklik ve işlerlik kazandırmayı öncelikli görevi ve 
işlevi saymaktadır. Bu demokrasinin bir yandan bütün kurumlarıyla sağlam 
temellere dayandırılmasına, öbür yandan da toplumun bütün kesimlerince 
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her türlü toplumsal etkinlikte uygulama alanı bulan bir yaşam biçimi olarak 
benimsenmesine bağlıdır. O nedenle DSP, iktidara geldiğinde bir yandan 
demokrasiyi bütün kurumları ile eksiksiz yerleştirmek için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapacak, öbür yandan ilkokuldan üniversiteye kadar bütün 
örgün eğitim-öğretim ve halk eğitimi kurumlarında katılımcı demokrasi 
bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik programlara yer 
verilmesini sağlayacaktır. 

Bu yıl, Mecliste temsil edilen partiler arasında varılan geniş bir uzlaşma ile 
Anayasa'nın çeşitli maddelerinde demokratikleşme yolunda önemli bazı 
değişiklikler yapılmış; bu arada dernekler, vakıflar, sendikalar, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve kooperatiflerde çalışanlar ile 
üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri için siyaset yasağı koyan hükümler 
kaldırılmıştır. DSP, iktidara geldiğinde bu ve diğer değişikliklerin sadece 
Anayasa düzeyinde kalmaması ve ilgili yasalara da yansıması için gerekli 
değişiklik önerilerini gecikmeksizin Meclise sunacaktır. 

Öte yandan Anayasa'da yapılan değişiklikler, önemli olmakla birlikte yeterli 
değildir. Örneğin; 

Temel hak ve özgürlüklerin aşırı ölçüde kısılmasına elverişli 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 benimsenen 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. Üstelik o yüzden geniş bir gençlik kesimi siyasetten 
soğumaktadır. DSP, Meclis'te yeterli çoğunluk desteğini sağlar sağlamaz 
demokrasimizin bu eksikliğini giderecektir. Öyelelikle yurttaşlarımız 
siyasete genç yaşta uyum sağlayabileceklerdir. Ülke yönetiminde gençliğin 
dinamizminden ve çağdaşığındanm yararlanabilecektir. 

Aslında ivedi nitelikte belirli konularda başvurulması gereken istisnai bir 
düzenleme yolu olan kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma 
yöntemi, özellikle son yıllarda asıl amacından uzaklaştırılarak yasama 
yetkisinin fiilen yürütme organına devri biçiminde işletilmeye başlamıştır. 
Anayasa Mahkemesince verilen çeşitli iptal kararlarına rağmen, 
hükümetler, yeni KHK'lar için geniş kapsamlı yetki yasaları çıkarmaktan 
çekinmemektedirler. Üstelik bu yetki yasalarına dayanılarak çıkarılan 
KHK'ler - Anayasa'nın açık hükümlerine rağmen- Mecliste ele alınıp 
yasaya dönüştürülmemektedir. 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 
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görüşülüp benimsenmeyen KHK'lerin o sürenin sonunda kendiliğinden 
yürürlükten kalkacağının açıklığa kavuşturulması uygun olacaktır. 

12 Eylül 1980 askeri müdahale döneminin ürünü olan yürürlükteki 
Anayasa'nın Geçici 15. maddesinde, o dönemde çıkarılan yasa ve 
KHK'lerin, Anayasa'ya aykırılığının öne sürülemeyeceği hükme 
bağlanmıştır. Anayasa'nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine ters düşen 
bu hükmün hâlâ Anayasa'da kalmasını haklı gösterecek hiç bir gerekçe 
yoktur. 

DSP, yukarıda bazı örnekleri verilen bu ve diğer bir çok konuda, o arada 
çalışma yaşamını ilgilendirecek konularda, Anayasa değişikliğine gidilmesi 
ve böylece Anayasa'nın, ülke bütünlüğünün ve ulusal birliğin 
zedelenmesine meydan vermeksizin, çağdaş ölçüler içinde 
demokratikleştirilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. 

Örneğin, Anayasa'da 1995 yazında yapılan değişiklerden sonra bile, 
ülkemizde, sendika yöneticilerinin, aynı zamanda milletvekili olabilmeleri 
halâ yasaktır. 

Kamu görevlilerine yaptırımlı sendikacılık ve toplu sözleşme hakları halâ 
tanınmamıştır. 

İşçilere hak grevi halâ yasaktır. O yüzden işçilerin yasalarla veya toplu 
sözleşmelerle elde ettikleri haklar kolaylıkla çiğnenebilmektedir. 

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. 

Toplu sözleşmeler konusunda hükümetin hakem durumunda olması 
gerekir. Oysa, son yıllarda bunun tam tersi bir uygulamaya geçilmiştir. 
Hükümet, toplu görüşme masasında, işçi temsilcilerinin karşısına tarafsız 
olarak değil, taraf olarak oturmaktadır. Bu durum KİT'lerin hükümet sultası 
altında tutulmalarının sonucudur. Demokratik Sol iktidarın KİT'leri 
özerkleştirmesiyle bu durum da ortadan kalkacaktır. 

Öteden beri seçim sisteminin adilleştirilmesi yolunda büyük uğraş veren 
DSP, önümüzdeki dönemde de Seçim Yasası'nın partilerarası geniş bir 
uzlaşma ile daha demokratik bir düzenlemeye kavuşturulması yolundaki 
çabalarını sürdürecektir. 

Siyasi Partiler Kanunu'nda partilerin örgütleri, ilçe düzeyinin altındaki 
yönetim birimlerine inememektedir. 1960 öncesinde yaşanan bazı olaylara 
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bir tepki niteliğindeki bu düzenlemenin günümüzde de sürdürülmesi 
anlamsızdır. DSP, demokratik rejimin sağlam bir temel üzerine 
oturtulabilmesi için siyasal partilerin bucaklardan başlıyarak köylerde de 
örgütlenmesine olanak tanınmasının yararına inanmaktadır. 

Yurttaşların Yönetime Karşı Korunması 

DSP son yıllarda aşırı bürokratikleşen ve keyfi kararlarıyle haksız 
uygulamalara neden olduğu gibi vatandaşlarında çok büyük ölçüde hak 
kaybına neden olan kamu yönetim biçimini değiştirmek kararlılığındadır. 

DSP, 
* Kamu yönetiminin kalitesini iyileştirmeye imkan verecek, 
* Kamu yönetimini ulaşılabilir ve şeffaf kılacak, 
* Yönetim sürecinde demokratik ilkeleri ve katılımı sağlayacak, 
* Kötü yönetime karşı yurttaşları daha etkili bir şekilde koruyacak, 

düzenlemeleri mutlaka yaşama geçirecektir. 

Kamu yönetimini ulaşılabilir ve şeffaf kılmak amacıyla yönetsel kararlarda 
gizlilik değil "açıklık" ilkesi benimsenecektir. Her yurttaş kendisiyle ilgili 
kararı oluşturan ya da kararda etkili olan her türlü bilgiye ulaşabilecek, 
bunu sağlamak amacıyle yönetim bilgilerinin açıklığını sağlamaya yönelik 
yasal düzenleme yapılacaktır. 

Bu yasal düzenlemede vatandaşların aleyhlerindeki kararlar da dahil 
olmak üzere her türlü yönetsel kararın gerekçeli olarak alınması 
zorunluluğu getirilecek, gerekçeli kararlar "devletin belleğini" oluşturacaktır. 

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

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'nin bu amaçla hazırladığı bir yasa 
önerisi de TBMM'indedir. 

Güneydoğu A n a d o l u S o r u n u ve Terör 

Güneydoğu sorununa doğru tanı koyamayan iktidarlar, demokratikleşme 
yanında etkili ekonomik ve sosyal programlarla çözülebilecek yöre 
sorununu yanlış uygulamalarla bir bunalıma dönüştürmüşlerdir. 
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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 
bırakmışlardır. Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu'da bu durumun 
devam ediyor olması her şeyden önce insan hakları açısından utanç 
vericidir. 

Bölgede toprak reformu yapılmadan, GAP kısmen tamamlanma 
aşamasına gelmiştir. Sulama ile toprağın verimi 15-20 kat artması 
beklenmektedir. Bu durumda, mevcut toprak düzeni bölgedeki gelir 
dağılımını 15-20 kat daha bozacaktır. Gelir dağılımının daha da çarpıcı bir 
biçimde bozulması, bölgedeki sosyal ve ekonomik sıkıntıların 
yoğunlaşmasına dolayısı ile de gerilimin artmasına yol açabilecektir. 

DSP iktidarı, bölgedeki sıkıntının temelini oluşturan çağdışı yarı feodal 
yapıyı değiştirmek için, süratle hakça bir toprak reformu yapacaktır. 

DSP iktidarı bölgede KİT'ler aracılığı ile yatırım projeleri uygulayacaktır. Bu 
kuruluşların sermayesine çalışanların ve yöre halkı ve girişimcilerinin 
katılmasına kuruluş aşamasında olanak sağlanacaktır. 

Bu yatırımlar, yörenin işsiz gençleri için olanaklar kapısı olacaktır. 

Yörede yetişen genç kuşakların kolayca iş bulmalarına veya kendi işlerini 
kurabilmelerine olanak sağlayacak teknik becerileri kazanabilmeleri 
amacıyla yörede teknik meslek liseleri süratle açılacaktır. 

T.C. Ziraat Bankasının GAP bölgesine açtığı krediler toplam kredi 
hacminin yüzde 1 ine bile ulaşmamıştır. DSP iktidarı, bölgenin, hak ettiği 
kredi boyutunu T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası kaynaklarından 
almasını sağlayacaktır. 

Toprakları kamulaştırılanların, kamulaştırma bedelleri ile bölgede üretken 
yatırım yapmaları özendirilecektir. 

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" başlığını koymuştur. 
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DSP iktidarı, Güneydoğu sorunu ile ilgili olarak, bölgenin çağdışı feodal 
yapısını değiştirecek bir gelişme programına öncelik verecektir. Bölgede 
sanayi merkezleri kuracaktır. Yıllardır güvensizlik ve yoksulluk içinde 
yaşayan halk, böylece, dağınık yerleşim düzeninden toplu yerleşim 
düzenine geçebilecektir. Öylelikle halkın güvenliğini sağlamakta 
kolaylaşacaktır. Köykentler kurularak veya yer yer mezralarla köyler 
toplulaştırılarak, kırsal alanda da güvenlik sağlanması kolaylaştırılacaktır. 

Sınaileşme merkezleri ile gençleri iş alanları açacak, onların PKK nın 
tuzağına düşmekten veya bölücü terörün kurbanı olmaktan kurtaracaktır. 

Bölge yatılı okullarını çoğaltarak, yıllardır öğrenim olanağından yoksun 
kalmış olan çocukların geleceğini kurtaracaktır. 

Bu düzenlemeler için, yeni kaynaklar yaratılması değil, kaynakların verimli 
ve akılcı kullanımı gereklidir. 

Örneğin, bölgedeki feodal yapının büsbütün kökleşmesine neden olan köy 
koruculuğu için 1996 yılında yaklaşık 6.5 trilyon lira harcanacaktır. Oysa 
bu para ile sanayi yatırımları yapılsa, hem köy korucuları hem de işsiz 
gençler üretken işlerde çalışma olanağını bulacaklardır. 

Ayrıca, DSP iktidarı, Irak yeniden bütünleşinceye kadar, Irak sınırındaki 
korunması çok zor olan sarp yörenin hemen güneyinde, düzlük arazide, 
bir geçici ön savunma hattı belirleyecektir. Öylelikle, sınır bölgesindeki 
halkımız iki ateş arasında kalmaktan kurtulacak ve teröristlerin sınırımızı 
aşması çok zorlaştırılacaktır. 

Bu gibi önlemlerle, hem bölge çağdaş bir yapıya kavuşturulmuş, hem 
bölücü akımla mücadele çok kolaylaşmış, hem de güvenlik giderleri çok 
azalmış olacaktır. 

DSP'nin, bu bölgede sınaileşmeye ve kalkınmaya öncelik verilmesi 
yolunda uzun yıllardır yaptığı önerilerin gerçekçiliğini, başka partiler, daha 
yeni yeni kavramaya başladılar. 

Kuzey Irak' daki düzenlemenin sakıncaları konusunda DSP'nin yaptığı 
uyarılar da yeni yeni algılanmaya başlamaktadır. 

Geçici ön güvenlik hattı önerimizin gerçekçiliğini bazı çevreler halâ 
algılayamamışlardır. 

O yüzden Türkiye yıllarını yitirmiştir. Binlerce insanını bölücü teröre kurban 
vermiştir. 
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Siyasette ve ülke yönetiminde hüner, sorunları erken teşhis edip erken 
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 
önleyebileceğini, kısa sürede halkla devleti barıştırabileceğine ve bölge 
halkını çağdışı bir sosyal yapıdan çağdaş bir yapıya, ve huzur ve 
güvenliğe kavuşturabileceğine inanmaktadır. 

Hukuk ve A d a l e t Re formu 

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

Cumhuriyet Türkiye'sinde hukuk devriminin simgesi olan Medeni Kanunla 
ilgili reform çalışmaları, DSP iktidarı döneminde 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 hükümlerin 
kaldırılması gerekmektedir. Bu konuda Medeni Kanunda yapılacak 
değişikliklerle evlilik, karı-kocanın eşit haklarla yer aldığı ve ortak 
sorumluluklar taşıdığı bir sevgi birliği olarak düzenlenmeli; bu arada evli 
kadını ekonomik bakımdan kocaya bağımlı kılan mal ayrılığı rejimi yerine 
çağdaş bir düzenleme olan evlilikten sonra edinilen malları kapsayan 
"kazanç ortaklığı" sistemi getirilmelidir. DSP, iktidara geldiğinde bu yoldaki 
yasa değişiklik önerilerini en kısa zamanda Meclis'e sunacaktır. 

Ekonomik yaşamın temel yasası konumundaki Türk Ticaret Kanunu, başta 
ortaklıklar, deniz ticaret ve sigorta hukukları ile ilgili kitapları olmak üzere 
yeniden gözden geçirilecek ve özellikle Avrupa Birliği hukukuna uyum 
süreci içinde çağdaş gelişmelere paralel düzenlemelere kavuşturulacaktır. 

Adalet hizmetlerindeki gecikmeler, toplumda uyuşmazlıkların yargı yoluyla 
haklıyı haksızdan ayırt edecek biçimde çözümünden beklenen 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. 

Yargı düzenimizde köklü değişiklikler, iyileştirmeler gereklidir. Davaların 
kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

62 



Bu çerçevede' hakimlik, savcılık meslekleri yeniden genç hukukçuların 
öncelikle seçtiği iş alanları konumuna getirilecektir. 

Bu arada ilk 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, bu çerçevede 
yeniden düzenlenecektir. Böylece, Yargıtay'ın iş yükü azalacak ve 
yasaların uygulanmasında 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 uzun 
zamandan beri yüzde 30 gibi borçluyu davaların uzamasından kazançlı 
çıkaran düşük bir düzeyde bırakılmasıdır. O nedenle, yasal faiz ve 
gecikme faizi oranlarının, enflasyonun altında kalmayacak bir düzeye 
çıkarılması zorunlu duruma gelmiştir. DSP iktidarı bunu sağlayacaktır. 

Yargının her türlü siyasal etki alanının dışında çalışması, yargı 
bağımsızlığının temel koşuludur. 

Bu anlayışla, 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 işlemlerini yapmak 
üzere doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı adli kolluk kurulacaktır. 

Yargı görevlilerinin çalışma koşulları iyileştirilecek ve özlük hakları güvence 
altına alınacaktır. Yargı kurumları bakanlık vesayetinden kurtarılacaktır. 

Ülkenin tüm doğa, tarih ve kültür değerlerinin korunması, kent imar 
planlarının bozulmaması için etkili yasal düzenlemelere gereksinim vardır. 
Bu amaçla, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi ve kaynaklara, 
çevreye, tarih, kültür ve doğa varlıklarına, kentlerin imar düzenine karşı 
işlenecek suçlara karşı etkin caydırıcı düzeyde cezalar getirilecektir. 

Ölüm cezası kaldırılacaktır. 

Adalet meslek okullarının sayısı süratle arttırılacaktır. 

Tutukluluk süresi sınırlandırılacak; gözaltına alınanların avukatlarıyla ve 
yakınlarıyla ilişkileri önündeki engeller kaldırılacaktır. 
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Tutuklu ve ceza evlerinin, hükümlülerin normal yaşama yeniden 
hazırlandıkları birer eğitim ve öğrenim kurumu niteliğine kavuşturulması 
için düzenlemeler yapılacaktır. 

Hükümlülerin ceza sürelerini tamamladıktan sonra yeniden suça 
yönelmemelerini sağlamak üzere işe yerleştirilmeleri için etkin 
düzenlemeler getirilecektir. 

Kentleşme 

Nüfusu 20,000'nin üzerinde olan yerleşim birimlerinde yaşayan 
yurttaşlarımızın sayısı, 1980 yılında yaklaşık 19.6 milyon iken, yüzde 93 
artışla, 1995 yılında 37.9 milyona ulaşmıştır. Diğer bir deyişle kent 
nüfusumuza, 15 yılda Yunanistan nüfusunun iki katı eklenmiştir. 

ANAP ile DYP-CHP iktidarlarının yüzde 2 nin üzerinde artmaya devam 
eden 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, ayrıca kentlerin henüz bir çözüme kavuşturulamamış 
içmesuyu, kanalizasyon, konut, sınaileşme, hava ve su kirliliği, ulaşım, 
eğitim ve sağlık gibi sorunlarını da çok büyük boyutlara taşımıştır. 

Düzensiz kentleşme, Türkiye'nin en önemli toplumsal ve ekonomik 
sorunlarından biri konumuna gelmiştir. Kentlerde son onbeş yılda yaşanan 
bu olgu, göçenlerin çoğunun, insanca yaşama koşullarından uzak, 
beklentileri hayal kırıklığına dönüşmüş, iş ve gelir güvencesi olmayan ve 
gecekondularda patlamaya hazır bir toplumsal dinamit haline getirmiştir. 

Bu durumu ve bu durumun sonucu olan kültür çatışmasını bir yandan 
inanç sömürücüsü çevereler, bir yandan da bölücüler siyaset alanında 
istismar edebilmektedirler. 

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

Son on yılda toplu konut yapımına ve konut kooperatiflerine geniş kaynak 
ayrıldığı halde, konut açığı küçülmemiş, büsbütün büyümüştür. Bunun 
gerisinde, yukarıda değinilen göç olgusunun yanında iki neden daha 
vardır: 

* Lüks konut yapımına ağırlık verildiğinden, kaynaklar savurganca 
kullanılmıştır. 
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* top lu konut yapımına ve konut kooperatiflerine ayrılan kaynaklardan, 
gerçek gereksinim sahipleri yanında spekülasyon yapanlar ve 
ayrıcalıklı kesimler yararlanmıştır. 

Kira sorununa ise hiç çözüm getirilememiştir. 

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. 

ANAP ile DYP-CHP hükümetleri kentin ekonomik, sosyal ve altyapı 
sorunlarına kalıcı ve doyurucu çözüm üretememişlerdir. 

Ayrıca son yıllarda yolsuzlukların artmış olması ve bu yolsuzluklara politik 
kişilerin isimlerinin karışması da kentte yaşayan yurttaşlar arasında 
köktenci partilere kayma eğilimine yol açmıştır. 

Türkiye'nin kentindeki ve köyündeki sorunlar köktenci politik yaklaşımlarla 
çözümlenemez. 

Bu sorunlar, DSP'nın savunageldiği ve bu bildirgede ayrıntıları açıklanan, 
geniş halk kitlelerinin demokratik yönetime, üretime ve paylaşıma 
katılmasıyla çözülebilir. 

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. İlgili devlet 
kuruluşları ve belediyeler işbirliği yaparak, kısa sürede, bu topraklarda, 
tüm altyapıları tamamlanmış arsalar üreteceklerdir. 

Bu arsalar, konut kooperatiflerine, toplu konut şirketlerine veya kendi evini 
yapmak isteyenlere, makul bir kârla satılacaktır. 

Satın alanlar belirli bir süre içinde konutları yapmakla yükümlü 
olacaklardır. 

. O arada Devlet ve Belediyeler gerekli sosyal tesisleri de yapacaktır. 
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Böylece oluşacak uydukentler, doğa dengesini ve çevre sağlığını da 
gözeten bir yerleşim planına bağlanacaktır. 

Uydukentlerin çevresi de kamulaştırılıp ağaçlandırılacak veya küçük 
bahçeler halinde, uydukentlerde oturanlara kiralanacaktır. Böylece 
çevrenin de ileride spekülasyon konusu olması önlenebileceği gibi, çevre 
sağlığı da gözetilmiş ve doğa zenginleştirilmiş olacaktır. 

Bu uydukentlerdeki toplu konut kooperatif veya şirketlerine sağlanan kredi 
kolaylıklarından, öncelikle, gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanacaktır. 

Uydukentlerdeki konutların makul fiyatlarla satılması ve ileride el 
değiştirirken, spekülatif kazanç konusu yapılamaması da kesin kurallarla 
güvence altına alınacaktır. 

Uydukentlerde, devlet ve belediyeler ayrıca kiralık konut stokları da 
oluşturacaktır. Bunların kiraları, kiracıların gelir durumuna göre 
belirlenecektir. 

DSP'nin bu uydukent ve konut projesi için, devlet ve belediyeler, ancak 
yöredeki ilk uydukentin toprak kamulaştırması, altyapısı ve sosyal tesisleri 
için kaynak ayıracaktır. Daha sonra oluşturulacak uydukent için gerekli 
kaynak ise, bir önceki uydu kentin arsa satışlarından ve bahçe 
kiralarından elde edilen makul düzeydeki gelir ve kârla sağlanacaktır. 

Gecekonduluların, arsalarını, komşularıyla birlikte, ekonomik ve sağlıklı 
kentleşme açısından en iyi biçimde değerlendirebilmeleri için aralarında 
dayanışma ve işbirliği kurmalarına da yardımcı olunacaktır. 

Gecekondulular, tapuları kendilerine verilecek arsalar üzerindeki yapım 
işleri sürerken, isterlerse, yerel yönetimlerin veya Devletin oluşturacağı 
kiralık toplu konutlarda, kira ödemeden oturabilecektir. Düşük düzeydeki 
kira borçlarını, kendi yaptırdıkları binalardan gelir sağlayabilir duruma 
geldiklerinde taksitle ödeyeceklerdir. 

Bu olanaklar sağlanmadıkça hiçbir gecekondu yıkılmayacak, hiçbir kimse 
açıkta kalmayacaktır; ancak, yeni gecekondulaşmalara da izin 
verilmeyecektir. 

Kent içinde yapılan binaların çevresinde, sağlıklı kentleşme ve yaşam için 
gerekli boş alanlar bırakılması ve yeşillendirmesi sağlanacaktır. 
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Bu projeyle, kentlerin konut ve arsa sorunu, Devlete de,'yerel yönetimlere 
de, yurttaşlara da yük olunmaksızın, kısa sürede sağlıklı biçimde 
çözülebilecektir. 

Ancak bu arada, kent-kır dengesinin korunması amacıyla köylünün, kırsal 
alanın ve geri bırakılmış yörelerin kalkınmasına da hız verilecektir. 

Yoksa, büyük kentlere göç süreceği için, buralardaki konut gereksinmesini 
karşılamak, şimdiki kadar olmasa bile bir ölçüde zor olmaya devam eder; 
ve genel olarak kentleşme harcamaları da taşınmaz ölçülere varır; nitekim 
şimdiden varmıştır. 

Kentlerimize sağlıklı içmesuyu sunabilmek en acil çözüm bekleyen 
sorundur. 

Nüfusu en yoğun olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Mersin 
gibi kentlerimizin su şebekesi kayıpları yüzde 50'nin üzerindedir. Bu varlık 
içinde yokluk çekmektir. 

Şebeke kayıplarını bir yandan çağdaş kentlerin düzeyine indirecek diğer 
yandan da yeni su kaynaklarını geliştirecek projeler öncelik taşımaktadır. 
Bu çerçevede yağmur ve kar sularının toplanmasını sağlayacak 
sistemlerin de yatırım projeleri kapsamına alınması gerekecektir. 

Kent yatırım harcamalarında, en çok kaynak savurganlığına neden olan 
husus, kentsel altyapının bir kanal sistemi içinden geçirilmemiş olmasıdır. 
Bu nedenle, su, telefon, kablo, gaz v.b. hizmetlerin arıza, bakım-onarım 
ve iyileştirmesi-yenilemesi için sık sık yollar kazılmakta ve maliyetler 
artmaktadır. Bu sorumsuz savurganlığa son vermek üzere, kentsel 
altyapının kanal sistemi içinde toplanması koşulu konulacaktır. 

Bu projelerin finansmanı için, kentlerin Su ve Kanalizasyon İdareleri, 
belediyelerin de ortak olduğu halka açık anonim şirket haline 
dönüştürülecektir. Yapılacak sermaye artışları ve çıkarılacak tahviller 
yoluyla kentlilerin bu yatırımların finansmanına ve şirketlerin yönetimine 
doğrudan katılmaları sağlanacaktır. Yatırımlar akmayan sulara yapılan 
zamlarla değil, geniş ölçüde halkın katılımı ile finanse edilecektir. 

Bu yöntemle sağlanacak parasal kaynakların yatırımlara yetmediği 
durumlarda, devlet bütçesinden kaynak ayırmanın yanında, gerek iç gerek 
dış yatırım bankalarından uzun vadeli borç sağlanmasına izin verilecektir. 

İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin işletilmesindeki aksaklıkları 
gidermek için bu alanda teknik personel yetiştirmek üzere ayrı meslek 
okulları kurulacaktır. 
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Büyük kentlerde' içme suyu havzalarına yakın yerlerdeki imarsız ve 
kontrolsüz yapılara oturma izni verilmeyecektir. Bu havzalarda ev ve 
gecekondu sahibi olan veya kiralayan dar gelirli yurttaşlara devletçe kent 
çevrelerinde oluşturulacak arsalardan yer gösterilecek ve ihtiyaç 
sahiplerine ucuz kredi verilecektir. 

Çevresi bu yöntemle yapılanmadan arındırılan su havzaları koruma altına 
alınıp yeşillendirilecektir. 

Hava kirliliğinin insan sağlığından ödün vermeden taşınabilir düzeye 
indirilmesi için, doğal gazla ısınma yanında, semtler halinde toplu ısınma 
ünitelerinin kurulması özendirilecek ve desteklenecektir. Bu yöntemle bir 
yandan enerji savurganlığı ve kayıpları en aza indirilirken, diğer yândan da 
bilinçli yakma ile hava kirliliğinin ısınmadan kaynaklanan boyutu denetim 
altına alınacaktır. 

Kent merkezinde yeni yapı yapılmasına, çevredeki yapı yoğunluğunu 
düşüren proje olması halinde izin verilecektir. 

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 katkısı giderek ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Bu tür kirlenmenin en aza indirilebilmesi için alınacak 
önlemler de şöyle özetlenebilir: 

* Ulusal taşıt araçları sanayi kuruluşlarının en son teknolojiye uygun 
araç üretmeleri bir geçiş süreci içinde zorunlu hale getirilecektir. 

* Yeraltı ve yerüstü kentsel toplu taşıma sistemlerinin süratle 
tamamlanmasına yeterli kaynak gene bu şirketlerin sermayesinin 
halka açılması, devlet katkısı ve iç ve dış yatırım bankaları 
kaynaklarının harekete geçirilmesi yöntemi ile sağlanacaktır. 

* Uydukentler ile kent merkezi arasındaki alanlar yöre doğasına uygun 
ve hızla büyüyen türdeki ağaçlarla yeşillendirilerek, kent çevresinde 
oksijen üretimi arttırılacaktır. 

1990'lı yıllarda ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i kentlerde 
yoğunlaşmıştır. 1990 yılı sayım verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa ve Mersin gibi büyük illerimiz toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde 30'unu barındırmaktadır. Nüfusu 100,000'nin üzerinde olan 
kentlerimizin sayısı 1985-1995 arasında 35'ten 45'e çıkmış ve sadece bu 
kentlerde yaşayan nüfus on yılda 11.1 milyon kişi artmıştır. Büyük 
kentlerde aşırı nüfus yığılmasının önlenebilmesi için büyük kentlere göçü 
özendirici tutumlardan kesinlikle kaçınılacaktır. 
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Kentlerde açık ve gizli işsizlik artmakta ve işsizlerin niteliği giderek sosyal 
barışı tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır. Kentsel işsizlerin yüzde 30'dan 
fazlası lise ve üzeri öğrenim görmüşlerdir. 

Çeşitli kaynaklara göre gecekondu nüfusunun toplam kent nüfusuna oranı 
İstanbul'da yüzde 35, Adana'da yüzde 25, İzmir'de yüzde 36 ve 
Gaziantep'te yüzde 40'tır. Nüfusun kentlerde yoğunlaşmış bulunması, 
eğitim sorunlarının kentlerde süratle çözülmesini zorunlu kılmaktadır. 
Özellikle gecekondu bölgelerinde altyapı, temel ve mesleki eğitim ve 
sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler giderek toplumsal ve ekonomik 
sorunları büyütmektedir. Gelir düşüklüğü, işsizlik, yetersiz ve bilinçsiz 
beslenme önemli boyutlardadır. Çevre sorunları giderek artmaktadır. 

Bireylerin eğitim ve kültür düzeylerini yükseltmek, iş ve beceri 
kazandırmak amacına yönelik Kent Eğitim Merkezleri açılacaktır. 

Doğa Denges i ve Çevre 

Doğa dengesi ve çevre sorunlarının kentlerde ulaştığı boyuta yukarıda 
kentleşme bölümünde geniş ölçüde değinilmiştir. Ancak sorunun boyutu 
kentlerle sınırlı değildir. 

Doğa dengesinin ve çevrenin korunması ülkemizin ve insanlığın 
geleceğinin korunması ile eş anlamlıdır. Ne yazık ki var olan yasal ve 
kurumsal düzenlemeler istenenin ve beklenenin çok gerisindedir. 

DSP iktidarında gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecek, 
işbirliği mekanizmaları kurulacaktır. Bigisayar destekli Çevre Bilgi Sistemi 
oluşturulup işler hale getirilecektir. Bilgisayar destekli olarak ve uydu 
görüntülerinden yararlanarak geliştirilecek coğrafi bilgi sistemleriyle, doğal 
kaynaklarımız kaydedilerek çevre sorunlarımız izlenecektir. 

Sanayi projelerinde doğa ve çevre dostu teknolojiler seçilmesi, özendirme 
olanaklarından yararlanmada ön koşul olarak aranacaktır. Ayrıca, işler 
durumdaki sanayi kuruluşlarının süratle doğa ve çevre koruyan gereçleri 
kullanmaları bir geçiş süreci içinde zorunluluk olacaktır. 

Kent planlamaları, çevre sorunu yaratmayacak biçimde yürütülecektir. 

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

1994 yılında İstanbul'da yapılan Erozyon Konferansı, gerekli önlemlerin 
alınmaması halinde ülkemizin 50 yıl içinde çölleşeceği gerçeğini 
vurgulamıştır. 

Bu bilimsel gerçeklerin ışığında, ülkemizin orman varlıklarını korumak ve 
Türkiye'yi çölleşmekten kurtarabilmek için bugünden kapsamlı 
programların uygulamaya konması gerekmektedir. 
Bu çerçevede; 

* Ülkemizde erozyon dolayısıyla, çarpık kentleşme nedeniyle yaşanan 
felâketler artmaktadır. Bu felaketlerin ortaya çıkma olasılığı olan 
yerlerde, yerleşim düzeninin ve ağaçlandırmanın buna göre yapılması 
sağlanacaktır. Özellikle, sivil savunma örgütlerinin bu tür olaylara 
müdahale edecek şekilde donatılmaları ve eğitilmeleri sağlanacaktır. 

* Ulusal parklar, doğa parkları, biogenetik rezerv sahaları, biosfer rezerv 
sahaları ve orman içi dinlenme yerlerinin sayıları ve kapsamları 
genişletilerek ormanların işlevsel değerleri ön plana çıkarılacaktır. 

* Orman ve arazi kadastrosu birlikte ele alınacaktır. Arazi yetenek 
sınıfları belirlenecek ve yanlış arazi kullanımlarına bir son verilecektir. 
Bu düzenlemeler, sel, erozyon ve benzeri çevre felaketlerini kader 
olmaktan çıkaracaktır. 

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

* Orman topraklarının uygun olan bölümlerinde köylünün yem bitkisi 
üretimi yaparak gelirinin bir bölümünü büyükbaş hayvancılıktan 
sağlaması özendirilecektir. Bu önlem bir yandan toprağın verimli 
kullanılmasını diğer yandan da Devletin ağaçlandırma yapacağı bir 
çok alan da sosyal engelin kalkmasına yardımcı olacaktır. 

* Bu düzenlemelerin yanında, Orman köylülerinin güçlü demokratik 
kooperatifler kurmaları özendirilecek ve bu kooperatiflerin, Devlete ait 
orman ürünleri sanayiilerine 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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* Toprak kaymasını önlemek bakımından orman kapsamı içinde 
tutulmuş olmakla birlikte orman niteliğini yitirmiş yerler de, yöre 
topraklarında hızla gelişen türdeki ağaçlarla ağaçlandırılmak koşulu ile 
orman köylülerinin kooperatiflerine devredilecektir. Kooperatiflerin bu 
ağaçlandırma çalışmaları ucuz kredi kaynakları ile desteklenecektir. 

* Orman köyleri ve kooperatifleri ile sözleşmeli üretim düzenlemesi 
kuracak sanayi kuruluşları vergi düzenlemeleri ile özendirilecektir. 

* Konsolide bütçe ödeneklerinin belirli bir oranı her yıl ağaçlandırma 
amacına harcanacaktır. 

Sağlık R e f o r m u 

Türkiye bugün OECD ülkeleri arasında en kötü sağlık göstergelerine sahip 
bir ülke olmuştur. Nüfusun yüzde 40'ı sağlık sigortası kapsamı dışındadır. 
Bu durumun düzeltilmesi için hiç bir çabadan kaçınılmayacak,genel sağlık 
sigortası gerçekleştirilecektir. Yoksunların 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. 

Özel kuruluşların sağladıkları sağlık sigortası olanakları arasında çok 
büyük farklılıklar vardır. Bu tür sağlık sigortaları düzenlemeleri için bir 
taban kapsam düzeyi belirlenecek ve tüm kuruluşların buna uymaları 
sağlanacaktır. 

Bu düzenlemenin gerçekleşmesi ile birlikte sosyal güvenlik kurumlarının 
kapsamı dışında kalan yurttaşların, her türlü sağlık gereksiniminin belirli bir 
düzey üzerinde sağlanması da güvence altına alınmış olacaktır. 

Büyük vaadlerle uygulamaya konulan ancak uygulaması son derece 
başarısız olan "yeşil karf'sistemi geliştirilerek işler duruma getirilecektir; 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. 
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Kamu kesimindeki hastanelerde aşırı yığılmayı önlemek, hastaların 
psikolojik gereksinmelerini karşılamak amacıyla, herhangi bir sosyal 
güvenlik sistemine bağlı olan yurttaşların, isterlerse, sınırlı bir bedel 
ödemeleri koşuluyla özel hastanelerden de yararlanabilmeleri 
yaygınlaştırılıp kolaylaştırılacaktır. 

Değişik kurumların elinde bulunan ve sağlık hizmeti sunan sağlık kurumları 
bir yönetim altında toplanarak hizmet kaliteleri yükseltilecektir. Her 
hastahaneye milyarlar değerinde ve %20-30 kapasite ile kullanılan 
amaliyathaneler kurmak yerine bölgelerde, üniversitelerle işbirliği halinda 
çalışacak tam teşekküllü bölge hastahaneleri ve bu hastahanelere bağlı 
yerel yönetimler yataklı tedavi kurumları ve dispanserleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

Sağlık ocakları, ana ve çocuk sağlığı merkezleri ve semt klinikleri tüm 
yurda dengeli olarak yayılacak ve doyurucu düzeye getirilecektir. Bu 
düzeye erişilen yerlerde sevk zinciri düzeni uygulanacaktır. 

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. 

Ücret ve yaşam koşulları bakımından sağlık hizmetleri çekici duruma 
getirilecektir. Böylelikle sağlık personelinin maddi ve manevi huzur içinde 
hizmet vermeleri sağlanacaktır. Muayenehane açamayan hekimlere özel 
olanaklar sağlanacaktır. 

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

Türkiye'deki hızlı nüfus artışının ekonomiye maliyeti çok büyüktür ve bu 
hızlı nüfus artışının başlıca nedeni, geniş halk kesimlerinin, özellikle de 
nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan köylülerin sosyal güvenlikten 
yoksunluğudur. Sosyal güvenlikten yoksun ailelerden bir çoğu, güvenceyi 
çok çocuk sahibi olmakta aramaktadırlar. Sosyal güvenlik doyurucu 
düzeyde tüm yurttaşları kapsar duruma gelince, nüfus artış hızı makul 
düzeye inecektir ve hızlı nüfus artışının ekonomiye ağır maliyeti ortadan 
kalkacak, kentleşme harcamaları da taşınabilir düzeye inecektir. Bu yoldan 
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tasarruf edilecek kaynaklarla da yaygın sosyal güvenliğin ve ileri sosyal 
hakların maliyeti büyük ölçüde karşılanabilecektir. 

Ayrıca sağlıklı kuşaklar yetiştirebilmek için, Ana-Çocuk Sağlık Merkezleri 
yaygınlaştırılacak, bu konularda* danışmanlık hizmetleri, yer, personel ve 
tıbbi malzeme bakımından yeterli düzeye getirilecektir. 

Çalışma Yaşamı 

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 de oluşturulacaktır. Gençler arasında işsizliğin ciddi sorunlara yol 
açtığı gözönünde tutularak, gençler için, eğilimlerine ve eğitimlerine uygun 
toplum hizmetlerinde çalışma olanağı sağlanacaktır. 

Gizli işsizliğe yol açmamak koşuluyla, işsizlere iş bulmak ve iş alanları 
oluşturmak, Devletin önde gelen görevleri arasında yer alacaktır. Çağdaş 
teknolojinin sağladığı olnaklarla bireylerin evde çalışarak dışarıya hizmet 
vermeleri kolaylaştırılacaktır. 

Bir yandan bu düzenlemelere geçilirken, bir yanda da sağlam kaynaklara 
dayalı bir işsizlik sigortası kurulacaktır. 

HAKÇA BİR ÇALIŞMA DÜZENİ İÇİN: 

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 yönetimlerde göreve seçilebilmelerini önleyen yasa hükümleri 
kaldırılacaktır. 

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

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun düzenlemeler 
yapılacaktır. 

İşçi-kamu görevlisi tanımlarındaki belirsizlik ve çelişkiler giderilecektir. 

KİT'lerde çalışanlar, özerkleştirme programı çerçevesinde yönetimi ve 
sorumluluğu üstlenecektir. Kâr veya verim artışından pay alabileceklerdir. 
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Kamu görevlilerine de sendika kurma ve toplu görüşme hakları tanınıcak, 
toplu görüşmede varılacak uzlaşma metninin uygulanmasını sağlayıcı 
yöntemler geliştirilecektir. 

Keyfi işten çıkarmaları engelleyici önlemler getirilecektir. 

Tarım işçilerinin sosyal haklarındaki eksiklikler giderilecektir. Mevsimlik 
işçilerin geçim olanakları ve sosyal güvenlikleri güvence altına alınacaktır. 

Son yıllarda yaygınlaşan taşaronluk uygulamasının sendikalaşmayı 
caydırıcı ve engelleyici etkilerine karşı kesin önlemler getirilecektir. 

Kaçak yabancı işçi çalıştırılmasına karşı etkili önlemler alınacaktır. 

Özel sektör işletmelerinde işçilerin yönetime katılmaları ve kârdan pay 
almaları düzeni özendirilecektir. 

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 bir "Ekonomik ve Sosyal Konsey " 
oluşturulacaktır. 

Çalışan halk kesimleri, düşük faizli kredi, düşük oranlı vergi kolaylıkları ve 
güven sağlayıcı yasal düzenlemelerle ortak yatırımcılığa özendirilecektir. 

Bildirgemizde açıklanan önlemlerle, vergi düzeninde yapılacak 
iyileştirmelerle ve sosyal güvenlik fonlarının sağlıklı kullanımıyla, sosyal 
güvenlik ve çalışma düzeninde öngördüğümüz atılımlar için gerekli 
kaynaklar sağlanacaktır. 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ 

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

Tüm işyerlerinde ve TRT'de sürekli işyeri sağlığı ve güvenliği eğitimi 
verilecektir 

İşyeri sağlığı ve güvenliği için kurulacak denetim ekiplerinde gereken 
düzeyde uzmanların çalıştırılabilmesi için özel bir ücret sistemi 
uygulanacaktır. 
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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. 

Meslek hastalıkları ve işyeri güvenliği ile ilgili araştırma çalışmaları 
geliştirilecektir. 
Çıraklık eğitimi aşamasındaki çocukların ve gençlerin ağır ve tehlikeli 
işlerde çalıştırılmalarını önlemek üzere özel bir denetim düzeni 
geliştirilecek. 

Çırak olarak iş yerlerinde çocukların ve 18 yaş altı gençlerin ağır ve 
tehlikeli işlerin yanında alışkanlık yapan kimyasal madde kullanımına 
ilişkin işlerde de çalışmalarını önlemek üzere özel bir denetim düzeni 
geliştirilecektir. 

Kadınlar 

1990 Nüfus sayımı sonuçlarına göre, 6 yaş üzerindeki kadın nüfusun 6.8 
milyonu okur-yazar değildir. Bu sayı, 6 yaş üstü kadın nüfusumuzun 
yüzde 28'idir. Güneydoğu Anadolunun kırsal alaınında yaşayan kadınların 
büyük çoğunluğu da Türkçe bile öğrenememiştir. 

Bu ülkemiz için utanç duyulacak bir durumdur. 

Ülkemiz, 2Tinci yüzyıla girmeden, okur yazar olmayanlar oranı sıfıra 
indirmelidir ve indirecek güce de sahiptir. Kadın nüfusun eğitim düzeyi ile 
doğurganlık durumu arasında da yakın bir ilişki vardır. Kadınlarımızın 
öğrenimine ayrılacak her kaynak gelecek kuşakların geleceğinin de 
güvencesi olacaktır. 

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

Sekiz yıllık temel lâik eğitim kız çocuklarımızın yarınlarının da güvencesi 
için ilk adım olacaktır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, kentte yaşayan kadın nüfusun iş 
gücüne katılım oranları yüzde 15-16 düzeyindedir. Öğrenim görmüş 
kadınların büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı gözönüne alındığında, 
bu oranlar ekonominin yetişkin insangücündeki kaynak kaybını açıkça 
sergilemektedir. 

Eğitimli kent kadınının ekonomik ve sosyal alanlarda üretken katkısını 
çağdaş ülkelerde görülen düzeylere çıkaracak projelerin hızla uygulamaya 
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konulması gerekmektedir. Böylece bir yandan aile gelirleri yükselirken, 
diğer yandan da ülkenin ekonomik büyümesi hızlandırılabilecektir. 

Bu çerçevede öğrenimli kadınların, kütüphane, yetimhane, hastahane, 
huzur evleri, öğrenci yurtları, Sosyal Hrzmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Kent Eğitim Merkezleri, Okuma-Yazma Kursları, uyuşturucu 
bağımlılar rehabilitasyon merkezleri ve engellilere destek veren sosyal 
hizmetler alanlarında gönüllü veya ücret karşılığı çalışmaları için olanaklar 
hazırlanacak ve kent kadınlarının bu tür girişimleri desteklenecektir. 

Kadın girişimcilere yönelik, fon kaynaklı krediler oluşturulacaktır. İş 
kuracak kadınlara proje desteği, makine ekipman, ham madde de finansal 
kiralama uygulamaları gerçekleştirilecektir. Kadın girişimcilere verilecek 
krediler damga vergisi ve her türlü harçlardan bağışık olacaktır. 

KOSGEB, TESK-TOBB, Bankalar, Yerel Yönetimler de kadın girişimcilere 
rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verebilecek "Kadın Girişimciliği" 
birimleri oluşturulmasında gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Engel l i lere ve Muhtaç Durumda Olanlara Mutlu ve Ver iml i Bir 
Yaşam Sağlamak İçin 

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 amaçlara dönük yeterli kaynak 
ayırımına gidilememiştir. 

DSP, bu yurttaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılabilmelerinin 
önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlıdır. Bu yurttaşlarımızın sorunları 
ile ilgilenmek, haklarını gözetmek, izlemek ve sonuçlandırmak üzere, bir 
Engelliler Bakanlığı kurulacaktır. 

Bu bakanlık, yerel teşkilatı ile de sorunların Ankara'ya gelmeden 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. 1994-1995 öğrenim yılında 
çeşitli programlar çerçevesinde ulaşılabilen öğrenci sayısı 25 bin, 
öğretmen sayısı da 2400 dolayındadır. Bu rakamların yeterli olduğunu 
savunmak olası değildir. 

DSP iktidarı, bu konudaki açığı süratle kapatmak için gerekli kaynakları 
ayıracaktır. 
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DSP iktidarı, ayrıca, engelli çocukları bulunan ailelere özel vergi indirimi 
sağlayacaktır. 

Öğrenim kurumları ve programlarında belirli beceri kazandırılan engellilerin 
işe yerleştirilerek yaşamlarını kazanmalarını güvence altına alan 
düzenlemeler kurumsallaştırılacaktır. 

İşyerlerinde belirli sayıda engelli istihdamını güvence alan yasal 
düzenlemeler uygulamaya konulacaktır. 

Kendi işyerini kurmak isteyen engellilere, gerekli sermayenin ucuz kredi 
şeklinde sağlanması için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Yakın akraba evliliklerinin doğacak çocuklar üzerindeki risklerini anlatan 
programlar görsel yayın organları ve okullar kanalı ile tüm yurttaşlar 
ulaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Engelli çocukların dünyaya gelmesine yol açan diğer etkenler konusunda 
da anne ve babaları eğitecek programlar hazırlanacaktır. 

Ülkemizdeki protez endüstrisi geliştirilecek ve protezlerin ucuz olarak 
gereksinim duyanlara ulaştırılması için vergi ve ucuz kredi kolaylıkları 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 sağlanacak. 

Engellilerin vergi bağışıklığından eksiklikler ve dengesizlikler giderilecektir. 
Bu çerçevede, engelli çocuk sahibi ana-babanın da vergi bağışıklığından 
yararlanması sisteme dahil edilecektir. 

Sürekli bakıma muhtaç durumdaki engelliler, hastalar veya yaşlılar için 
yeterli sayıda huzur ve bakım evleri kurulacaktır. Bu alanda bireylerin, 
derneklerin ve vakıfların katkıları da özendirilecek. 

Orta öğrenim kurumlarındaki gençlerimize ve genel olarak yurttaşlarımıza 
engellilere nasıl yardım edebilecekleri konusunda görsel yayın yöntemleri 
de kullanılarak bilgi verilecektir. 

Seçim sandıklarının bulunacağı yerlerde ve kamuya ait iş yerlerinde 
engellilerin işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri düzenlemeler yapılacak ve 
gereken durumlarda bu amaçla özel ekipler oluşturulacaktır. 
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Şehiriçi yollar ile kamu hizmet, sanat-kültür binaları ve spor tesislerinin 
plan, proje ve uygulamalarına engelliler için her türlü kolaylıkların dahil 
edilmesi ve ayrıca mevcut yapılara da en kısa sürede bu olanakların 
kazandırılması yasal zorunluluk haline getirilecektir. 

Kültür ve Sanat 

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

Konservatuar ve tiyatro okullarının sayısı arttırılacak ve bu alandaki 
girişimler desteklenecektir. 

Kültür, sanat ve spor kuruluşları bütün yurda yaygınlaştırılacak. Kapalı 
spor binaları, aynı zamanda, sanat ve kültür etkinlikleri merkezleri olarak 
kullanılacaktır. 

Açık yüksek öğretim için, radyo ve televizyondan çok, yurdun her yerinde 
sağlanacak video ve bilgisayar merkezlerinden yararlanılacaktır. Devlet 
radyo ve televizyonu ise daha çok, halk eğitimi, kültürün ve sanat 
beğenisinin gelişmesi için değerlendirilecektir. 

Türk sinemacılığının geliştirilmesi için gerekli destek sağlanacak; ve bütün 
dünyada, o arada da özellikle Türk kökenlilerin yaşadığı veya T.C. 
yurttaşlarının yoğun olarak bulundukları ülkelerde tutunabilecek, sanat 
düzeyi yüksek sinema ve televizyon filmleri yapılmasına ağırlık verilecektir; 
bu yoldan Türkiye'nin ve Türk kültürünün ve dilinin dünyada 
yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Tiyatro ve amatör tiyatroculuk devlet desteğiyle bütün yurda 
yaygınlaştırılacaktır. 

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

Halkı, kültür, sanat ve etkinliklerin edilgen izleyicisi durumundan çıkararak, 
yapıcı ve katılımcı duruma getirmeye çalışılacaktır. 

Amatör sporculuk ve bu amaçla kurulacak tesisler bütün yurda 
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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Yönetimde Verimli l ik ve Dürüstlük 

DSP iktidarı yönetimde verimliliği arttırıcı ve dürüstlüğü etkili yaptırımları 
bağlayıcı bir programla devleti yeniden yapılandıracaktır. 

Bu yapılandırmada "devlet hizmetinde vatandaş" kavramının yerini 
"vatandaş hizmetinde devlet ve toplum hizmetinde vatandaş" kavramı 
alacaktır. 

Bu amaçla (ileride daha ayrıntılı olarak değineceğimiz) "toplam kalite 
yönetimine" önem verilecektir. 

Devlet vatandaşına güleryüzle, hızlı ve kaliteli bir biçimde hizmet 
verecektir: ve vatandaş gereğinde devleti sorgulayabilecektir. 

Devlet in Yen iden Yapılanması 

Türkiye'de devletin yeniden yapılanmasına ilk önce kuralların ve devlet 
yapısının yatlaştırılmasıyla başlanacaktır. Devlet hangi konuda olursa 
olsun kuralları en basit biçimde koymalı ve keyfi olarak değiştirememelidir. 
Basitlik sağlanmadığı taktirde rüşvetin ve kaçağın önüne geçilemeyeceği 
gibi kötü niyetden kaynaklamayan yanlışlık ve belirsizlikler de artacaktır. 
Ayrıca yasalarda ve uygulamada sık sık yapılan değişikliklerin, ekonomik 
belirsizliği arttırdığı gibi, devletin güvenilirliğini zedelediği de göz önüne 
alınmalıdır. 

Devlet bürokrasisi karmaşık yapısından kurtarılarak, işlevini yerine 
getirilmesinde koşullar elverdiğince sadece bir kuruluşun yetkili olması ve 
söz konusu işlevin yerine getirilmesinden sorumlu tutulması ilkesi 
temelinde yeniden yapılandırılacaktır. Örneğin, Türkiye için yaşamsal 
değerde olan dışsatım konusunda bile çok sayıda bürokratik işlemlerin 
gerekli olması ekonomik gelişmeyi engellediği gibi devletin politikacılar ve 
bürokratlar tarafından keyfice kullanılmasına da olanak tanımaktadır. 
Çeşitli devlet kuruluşları engelledikleri bir işlemden dolayı kendilerinin 
sorumlu görünmesinden kaçınarak, diğer kuruluşları kolayca sorumlu 
tutabilmektedirler. Kendilerine hesap sorulamadığı gibi başarılarını 
değerlendirmek de güçleşmektedir. 

Bir görevin yerine getirilmesinden olabildiğince az sayıda kurumun 
sorumlu olması, hem bürokrasiyi azaltacak, hem de denetimi 
kolaylaştıracaktır. 

Kısacası, devletin örgütlenmesi sadeleştirilerek devletin politikacılar veya 
bürokratlar tarafından bir ganimet aracı gibi kullanılmasına son verilecektir. 
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ANAP ve DYP-CHP hükümetleri tarafından yetkileri Başbakanlıkta 
toplama arzusunun sonucu olarak, sayıları çok fazla arttırılmış bulunan 
devlet bakanlıkları ile, Bakanlar Kurulu, devlet bakanlıklarının hizmet 
bakanlıklarını aştığı bir yapı edinmiştir. Ayrıca devlet bakanlıkları, 
koalisyon hükümetlerinde partilerarası dengeyi sağlayıcı ek sandalyeler 
olarak kullanılmaya başlamıştır. Bakanlar Kurulunun gereksiz yere 
büyümesi, karar alma sürecinin yavaşlamasına da neden olmuştur. Hattâ, 
giderek Bakanlar Kurulu devreden çıkmıştır; aylarca toplanamaz olmuştur. 
Bu bakımdan halen devlet bakanlıklarına verilmiş görevlerden hangilerinin, 
örneğin, Denizcilik, Şehircilik, Kadın Sorunları, İnsan Hakları gibi, hizmet 
bakanlığı olarak yürütülebileceği saptanıp, bunlarla ilgili kuruluş yasaları 
en kısa zamanda çıkarılmalı ve devlet bakanlıklarının sayısı, hizmet 
bakanlıklarının dörtte birini geçmeyecek ölçüde azaltılmalıdır. Böylelikle 
devlet bakanları da, bakanlıklararası eşgüdümün sağlanmasında 
Başbakana yardımcı olma biçiminde özetlenebilecek asıl görevlerini daha 
kolay yerine getirme olanağına kavuşacaklardır. Bunun yanında 
Başbakanlığa bağlı müsteşarlıklar, genel müdürlükler, işlevsel bir 
değerlendirmeye alınacak ve gerekli durumlarda bu birimler hizmet 
bakanlıklarına dönüştürülecek veya hizmet bakanlıkları bünyesine 
alınacaklardır. 

Halen çeşitli yasalarda birçok konunun Bakanlar Kurulunca karara 
bağlanması öngörülmüştür. DSP iktidara geldiğinde bu konular yeni bir 
işbölümü içinde değerlendirilerek sadece birden çok bakanlığı 
ilgilendirenler ya da doğrudan doğruya genel Hükümet politikasını 
ilgilendirenler, Bakanlar Kurulunun yetkisinde bırakılacak; diğerleri ise, 
doğrudan doğruya ilgili bakanlığa veya kuruluşa devredilecektir. Böylece 
bir yandan Bakanlar Kurulu'nun yükü azaltılmış, öbür yandan merkezi 
yönetimde karar mekanizmalarının hızlı ve etkin çalışması sağlanmış 
olacaktır. 

Kamu yönetimine memur alımlarında ve terfilerinde giderek ön plana 
çıkmaya başlayan partizanca tutumlara ve tarikat ilişkilerine son verilecek 
ve devlet yönetimi yeniden lâik, tarafsız yapısına ve politika dışı saygın 
konumuna kavuşturulacaktır. 

Kamu yönetinde etkinlik ve hız sağlanacak, gereksiz bürokratik işlemler 
kaldırılacaktır. Bu uygulama , merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde 
olduğu kadar merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinde de 
gerçekleştirilecektir. 

Genel ve katma bütçeye dahil tüm kurumların hizmet birimlerinin işlevsel 
gereklilikleri ve etkinlikleri bu amaçla kurulacak bağımsız bir iş ve işlev 
değerlendirme kuruluna incelettirilecektir. Bu kurulun emrine bu alanda 
uzman kişiler de verilecektir. Bu kurulun değerlendirme ve önerilerine 
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dayanılarak, gerekliliğini tamamlamış birimler idari bünyeden çıkarılacaktır; 
etkinliğini yitirenler etkin çalışır duruma getirilecektir. 

Kamu hizmetlerinin etkili ve hızlı bir biçimde görülmesi, önemli ölçüde 
kamu personelinin tatmin edici ücret ve hizmet koşulları içine çalışmasına 
bağlıdır. Her kişiye ayrı bir personel rejimi haline gelmiş bulunan Devlet 
Memurları Kanunu, DSP iktidara geldiğinde, öncelikle yeniden 
düzenlenecektir. Bu çerçevede kamu personeli arasında ücret, ek 
ödemeler, sosyal hak ve yardımlar açısından görev ve liyakata göre denge 
sağlanacaktır. 

Kamu görevlileri, ücret yetersizlikleri nedeniyle başka uğraşlar tutmak 
zorunda kalmaktadırlar. Bazıları da çıkar ilişkilerine sürüklenmektedirler 
veya haksız zanaltında kalmaktadırlar. Bu insanlar, görevlerini hem 
huzurla hem de gururla yapabilecekleri, başları dik yaşayabilecekleri bir 
hakça düzen özlemi çekmektedirler. DSP işte bunu sağlayacaktır. 

Yerel Yönetimler 

Yerel yönetimlerin yeniden yapılanmasında Demokratik Sol Partinin en 
önemli ilkesi vatandaşların yerel yönetimler yoluyla yaşadıkları yörelerin 
yönetiminde söz sahibi olmalarıdır. Böylece vatandaşlar yaşadıkları 
yörelerin gelişmesinde, yerel düzeyde politikanın daha önemli olduğunu 
görerek sorunlarını yerel düzeyde çözmeye çalışacaklardır. Merkezi 
yönetimin çekiciliği azalacağı gibi, yerel demokratik denetim ön plana 
çıkacaktır. Bu ilkenin gerçekleşmesi iki konunun yaşama geçirilmesine 
bağlıdır. Birinci konu yerel yönetimlerin yetki alanlarının genişletilmesidir. 
İkincisi ise vatandaşların yerel yönetimlerle ilgili demokratik katılımını ve 
denetim gücünü arttırmaktır. 

Yerel yönetimlerin yetkilerini, örneğin turizm, sağlık, trafik gibi alanlarda 
genişletilmesi, Türkiye'de merkezi yönetiminin günlük işlerin ayrıntılarından 
kurtularak, yerel düzeyde verilen hizmetlerin daha verimli bir biçimde 
yürütülmesine ve stratejik bir yönlendirme ve etkili bir denetim 
sağlamasına yardımcı olacaktır. Gereksiz işlevlerinden arındırılarak daha 
verimli çalışır duruma gelecek bir merkezi yönetim ile hizmetlerin yerine 
getirilmesinde ulusal standarların saptanması, bunlara uyulması ve teknik 
danışmanlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. 

Böylece, kendi çevrelerini en iyi biçimde o çevrede yaşayan insanların 
koruyacağı ve geliştireceği inancı ön plana çıkarılacaktır. 

Hizmetlerin yerel yönetimlerce yerine getirilmesi, hizmetlerin niteliğini ve 
verimliliğini arttıracak, bürokratik kaynak israfını önleyecektir. Herşeyden 
önce yerel yönetimler vatandaşların öncelikli gereksinmelerini saptayarak 
yerine getirmeye çalışacaklardır. Vatandaşlar hizmetlerin yerine 
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getirilmemesinden yerel yöneticileri doğrudan sorumlu tutacaklardır. Yerel 
vergilerin hizmetlerin karşılanmasında ana kaynak oluşturması 
vatandaşlarda kendi paralarının harcanmasında yerel yönetimleri 
yakından izleme gücünü verecektir. 

Yerel yönetimlerde mali sorumluluğu ve vatandaşın yetkisini sağlamak için 
cari harcamalarda denk bütçe uygulamasının getirilmesi yararlı olacaktır. 
Yani, yerel yönetimler gelirlerinden daha fazlasını harcamayacaklar ve cari 
harcamaları için borçlanamayacaklardır. Bu durumda yerel yönetimler ya 
bütçe harcamalarını kısacaklar; ya da, öngördükleri harcamaları 
hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli görüyorlarsa, vatandaşın oyuna 
başvurarak yerel vergilerin yasayla belirlenen sınırlar içinde arttırılmasını 
isteyebileceklerdir. Aynı zamanda gelir getirici girişimlere 
özendirileceklerdir. Bazı belediyeleri gelirleri bakımından ayrıcalık 
sağlayan partizanca uygulamalar önlenecektir. Denk bütçe uygulamasıyla 
yerel yönetimler, hizmetlerin yerine getirilmesi için daha yaratıcı olmaya ve 
piyasa mekanizması araçlarını kullanmaya yöneleceklerdir. Vatandaşlar 
ise her hizmetin bir bedeli olduğu, eğer daha fazla ve kaliteli hizmet 
istiyorlarsa bunu vergileriyle ödemek durumunda oldukları bilincine 
varacaklardır. 

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 güçlenen yerel yönetimler hizmet 
ve demokrasi yerine daha fazla yağma yatağı haline gelebilirler. 
Demokratik katılım ve denetimin çeşitli boyutları söz konusudur. Ancak 
bunları belirtmeden önce bütün vatandaşların yaşadıkları yörelerin 
gelişmesi konusundaki katılımlarının yasalarca kısılamamış olması 
gerekmektir. Toplumun bütün kesimlerine yerel yönetimlere katılım 
hakkının tanınmasını sağlayacak yasal gelişmeler etkin bir yerel yönetim 
yapısı kurmanın ön koşulu olacaktır. Bu arada çevre dostlarının ve kent 
mimarisi uzmanlarının katılım olanakları etkinleştirilecektir. 

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

Kamuda T o p l a m Kal i te Yönetimi 

Kamuda "toplam kalite yönetimi", DSP'yi diğer partilerden ayıran bir 
özelliktir. Kamuda toplam kalite yönetimi ile vatandaşın isteklerine devletin 
duyarlı olması ve vatandaşa en iyi biçimde hizmet vermesi 
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amaçlanmaktadır. Devlet kurumlarının değişen ihtiyaç ve koşullara göre 
kendilerini yenileyen bir yapıya kavuşmalarına çalışılacaktır. 
Kamuda toplam kalite yönetimi uygulamasının ilk koşulu kamu 
hizmetlerinin ölçülebilir hale getirilmesidir. Bir çok kamu hizmetinin piyasa 
fiyatı yoktur. Kamu hizmetlerinin ölçütü, hizmetlerin yerine getirilme süresi, 
niteliği ve vatandaşların tatmin düzeyidir. Bir dışsatım belgesinin, sürücü 
belgesinin veya dilekçenin yanıtlandırılması için gerekli süre standartları 
belirlenecektir. Bu süreler içinde kamu hizmetleri yerine getirilmediği 
zaman, nedenlerini ve çözüm yollarını araştıran komisyonlarda ilgili 
kurumun yetkilisi yanında, söz konusu hizmetten yararlanan vatandaşlar 
ve merkezi "Toplam Kalite Kurulu"dan yetkililer de bulunacaktır. 

Toplam Kalite Kurulu dünyada ve Türkiye'de hizmetlerin verilmesi 
konusunda gerek kamu sektöründeki gerek özel sektördeki gelişmeleri 
izleyecek ve vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirecektir. Bu 
şikayetler, kurum bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından çözülmeye 
çalışılacaktır. Toplam Kalite Kurulu'nun değerlendirmeleri, kamu kurum ve 
kurulları yöneticilerinin yükseltilmesinde bir ölçüt olarak kullanılacaktır. 
Toplam Kalite Kurulu özel sektörde yer alan benzer kuruluşlarla yakın 
işbirliği içinde olacak ve özerk bir yapısı bulunacaktır. 

Yönetimde toplam kalite uygulamasının başarılı olması kamu görevlilerin 
niteliğinin iyileştirilmesine bağlıdır. 

Devlet Personel Dairesi'nin araştırmalarına göre, konsolide bütçeye dahil 
kurumlarda çalışan memurların sadece yüzde 37'si 2 yıl ve daha uzun 
süreli yüksek okul mezunudur. Dört yıl ve üstü üniversite mezunlarının 
oranı ise sadece 12 düzeyindedir. 

Kamu hizmetinde verimliliği ve niteliği yükseltmek için, bir yandan meslek 
içi eğitim programları uygulamaya konulurken diğer yandan da emeklilik ve 
benzeri nedenlerle boşalan kadrolara artan oranda üniversite 
mezunlarının alınmasına özen gösterilecektir. 

Böylece bir yandan hizmette etkinlik ve verimlilik artışına zemin 
hazırlanırken, diğer yandan da üniversite mezunları arasında giderek artan 
işsizlik azaltılacaktır. 

Kamu hizmetinde çağdaş niteliği ve verimliliği sağlayabilmek için bir 
personel reformu yapma zorunluluğu daha fazla ertelenemez duruma 
gelmiştir. 

Böyle bir reformun temelini "meslek memuriyeti" ve "masa görev tanımı" 
oluşturacaktır. Reform çerçevesinde işlevlerin tamamlamış olduğu 
saptanan kamu yönetim birimleri kaldırılacaktır. 
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B'u reform çerçevesinde kamu çalışanlarının özlük hakları taşıdıkları 
sorumluğa ve görev tanımlarına uyumlu hale getirilecektir.' 
Kamu Hizmetinde karar yetkisi, yapılacak personel reformu çerçevesinde, 
geniş ölçüde yerel birimlere devredilecektir. 

'Ben' yerine 'biz' sözcüğünün kullanıldığı, tüm bireylerin görüş ve 
önerilerinin alınmasına ve katkıda bulunmalarına özen gösterilen bir 
yönetim şekli olan Toplam Kalite Yönetiminin her kesimde yaygın olarak 
kullanımı için gerekenler yapılacaktır. 

Siyasette ve Yönetimde Ahlâk 

Devlet yönetiminde kaliteyi en olumlu etkileyecek unsurların başında 
siyasette ve yönetimde ahlak kurallarına uyum gelmektedir. Siyasilerin aile 
bireylerini veya yakınlarını devlet olanaklarından yararlandırabilme 
uygulamalarından vazgeçilmelidir. Son on yıl bu konuda acı derslerle 
doludur. 

Anayasa'daki düzenleme biçimine göre yasama dokunulmazlığı, adi 
suçlarla ilgili iddialar bakımandan milletvekilleri hakkında soruşturma 
yapılmasına bile olanak vermemektedir. Kamu vicdanını rahatsız eden bu 
duruma son vermek ve milletvekillerini gereksiz bir koruma zırhına 
büründürmemek için, Anayasa'nın 76. maddesinde zaten milletvekilliğine 
seçilme engeli olarak gösterilen zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz 
kızartıcı suçlarla kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, 
devlet sırlarını açığa vurma gibi suç iddiaları dolayısıyla da soruşturma 
açılması ve yargılama yapılmasının yasama dokunulmazlığı dışına 
çıkarılması uygun olacaktır. Böyle bir değişiklik, asılsız suçlamalarla 
töhmet altında kalan milletvekillerinin yargı önünde aklanmasına fırsat 
verilmesi ve genel olarak milletvekili saygınlığının yükseltilmesi 
bakımından da yarar sağlayacaktır. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu biçimsel olarak TBMM'ye bağlı bir 
özerk kuruluş haline getirilecektir. Kendi iç atamalarını kendi yapacaktır. 
Bütün kuruluşlar ve kişiler aldıkları yolsuzluk ihbarlarını bu kuruluşa 
sunacaklardır. Bu konuda DSP milletvekillerinin hazırladığı yasa tasarısı 
TBMM'dir. 
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Ulusa! Bilgi Politikası 

Dünya bilgi çağına girmiştir. Yirmi Birinci Yüzyılın en değerli kaynağı da 
bilgi olacaktır. 

Bu nedenle eğitimden, araştırmaya, sağlıktan güvenliğe, üretimden 
tüketime, ticaretten bankacılığa ve taşımacılığa kadar her alanda, doğru 
kararların zamanında alınabilmesi ve uygulamaların izlenip 
değerlendirilebilmesi için konulara göre bilgi politikalarının belirlenmesi ve 
bu politikalar arasında uyum ve eşgüdüm sağlayacak bir ULUSAL BİLGİ 
POLİTİKASI'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 yetkili ve donanımlı bir kurum 
oluşturacaktır. Buna "TÜRKİYE BİLGİ KURUMU" adı verilecektir. Böylece, 
DSP'nin yıllardır savunmakta olduğu sağlıklı karar için gerekli olan sağlıklı, 
yeterli bilgiyi sağlama ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Değişik iç ve dış kuruluşlarda var olan veya var olabilecek bilgilerle 
verilerin etkin biçimde toplanması, işlenmesi, paylaşılması ve kullanımı için 
gereken düzenlemeleri önermek ve bunların uygulamasını gözetmek, 
TÜRKİYE BİLGİ KURUMU'nun temel işlevi olacaktır. DSP iktidarı 
döneminde etkin bir işlerliğe kavuşturulacak olan Ekonomik ve Sosyal 
Konsey'in çalışmalarında Türkiye Bilgi Kurumunun da önemli katkıları 
olacaktır. 

Kurum,aynı zamanda ulusal bilgi sisteminin küresel bilgi sistemiyle 
bütünleşmesinden de yetkili ve sorumlu olacaktır. Küresel bilgi sistemleri 
ile bağlantılı ulusal bilgisayar ağları oluşturularak, veri ve bilgi iletişimi için 
en ileri çağdaş teknolojilerin kullanılmasına, teknolojideki gelişmelerin 
sürekli izlenmesine özen gösterilecektir. 

Ulusal Bilgi Sistemi içinde yer alan ve alacak olan kuruluşlardaki ve 
birimlerdeki bilgisayar yazılımı ve donanımı, bu birimlerin kendi aralarında 
veya kendileri ile veri kaynakları ve bilgi kullanıcıları aralarında çevrim içi 
(on-line) bilgi akışı için gerekli veri ve bilgi iletişimi, bilgi bankaları ve veri 
tabanlarının ortak özelliklerinin belirlenebilmesi, bütün bunlarla ilgili insan 
gücünün yeterli düzeyde ve sayıda yetiştirilmesi, kullanım yöntemlerinin ve 
işlemlerinin belirlenmesi hızlı gelişmenin ve çağı yakalayıp aşabilmenin 
temel altyapısını oluşturacaktır. Bilgi altyapısı dediğimiz böyle bir altyapıda 
yazılım konusunun geliştirilmesi, yetenekli insan gücünün yetiştirilip yeterli 
bir çalışma ortamının sağlanması, insan beyninin bir ürünü olan, ona 
dayanan, sistem çözümleme ve tasarım gibi bilgi sistemi geliştirme 
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aşamalarında kullanılabilecek bilgi ve tekniklerde' yeterli birikim ve 
deneyimin kazanılması özel ve kamu ayırımı olmaksızın tüm kurum ve 
kuruluşlarımız için yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ulusal bilgi politikası 
kapsamında bu alanlarda da öneriler oluşturulacak, olanaklar 
yaratılacaktır. 

Bu amaçla, eğitim sistemimizde çocukluktan başlayarak bilgisayar 
eğitimine önemli bir yer verilecektir. 

Etkin bir ULUSAL BİLGİ POLİTİKASI'nın sağlayacağı yararlardan bazıları 
şöyle özetlenebilir. 

* Her alandaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler yakından 
izlenebilecektir. 

* Eğitimde, araştırmacılıkta ve teknolojide büyük atılım olanağı elde 
edilecektir. 

* Güvenlikle ilgili gelişmelere zamanında uyum sağlanabilecektir. 

* Dış pazardaki üretim ve fiyat değişiklikleri ile ilgili beklentileri 
izleyebilmek ve dış pazarlara etkin ve güçlü biçimde açılabilmek için 
gerekli verilere zamanında erişilebilecektir. Böylelikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin de dışsatım etkinlikleri kolaylaşmış olacaktır. 

* Ulusal sanayinin gereksinme duyduğu parçalara ve girdilere 
nerelerde ve hangi koşullarla erişilebileceği süratle saptanabilecektir. 

* Dünyada üretim ve pazarlama trendleri yakından izlenerek, tarım 
alanında gerçekçi üretim planlamaları yapılabilecektir. 

* Vergi denetimi çok kolaylaştırabilecektir. 

Tarım ve Sanayi Toplumlarını Bilgi Toplumuyla Bütünleştirmek 

Kimi düşünürler, tarım toplumuyla sanayi toplumunun ve bilgi toplumunun 
aynı zamanda ve aynı dünyada birbirlerinden ayrı olarak varoluşunu 
çağımızın en belirgin çelişkisi ve en keskin çatışma nedeni gibi 
gösteriyorlar. 

Oysa bilgi toplumunun olanakları iyi değerlendirilirse dünyadaki değişimin 
bu üç evresi bağdaştırabilir hatta 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. 
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Öylelikle, çıkar ve kültür çatışmalarına yol açılmaksızın, toplumsal uyum 
içinde, sağlıklı bir gelişme ve atılım gerçekleştirilebilir. 

Demokratik Sol Parti iktidarda bunu başarmayı amaçlamaktadır. 

Ulusal ve Küresel Bilgi Ağları 

Ulusal Bilgi Sistemi kapsamında tasarlanıp gerçekleştirilecek ulusal bilgi 
ağları ile özel ve kamu kurum ve kuruluşlarımız arasında bilgisayar 
destekli bilgi ağları ile veri ve bilgi akışı sağlanacaktır. Bu amaçla gerekli 
olacak veritabanları ve bilgi bankaları geliştirilip işletime açılacaktır. 

Böylece oluşturulacak olan ulusal bilgi ağları, bir yandan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği ülkeleri, Avrasya ülkeleri, Balkan ve Kafkas ülkeleri, 
EKO gibi bölge ülkeleri, diğer yandan Avrupa, Amerika ve Pasifik ülkeleri 
olmak üzere tüm dünya ülkelerini içeren küresel bilgi ağına bağlanacak, 
kamu ve özel kuruluşlarımız ile bu ülkeler arasında bilgi 
ve veri akışı sağlanacaktır. 

Ulusal Bilgi Sistemi ve Bileşenleri 

Özellikle son yıllarda ülkemizde ulusal bilgisayar ağı, Ulusal Bilgisayar 
Komitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı gibi bazı örgütlenme ve kuruluşlarla 
ülkemizdeki bilgi sistemine ilişkin bazı çalışmalar başlatılmıştır. DSP olarak 
tüm bu çabaların Türkiye Bilgi Kurumunca belirlenecek Ulusal Bilgi 
Politikasına uyumlu olarak tanımlanacak, geliştirilip işler hale getirilecek 
Ulusal Bilgi Sistemi bünyesinde daha sağlıklı, verimli ve ekonomik olarak 
gerçekleştirileceği inanç ve azmindeyiz. 

Ulusal Bilgi Sisteminin katmanlarını oluşturacak olan bilgisayar donanım 
ve yazılımı, veri iletişim ağları, veri tabanları, bunları geliştirecek ve 
kullanacak olan insanlardan oluşan başka altsistemler de ele alınacaktır. 
Halen Devlet İstatistik Enstitüsü , Merkez Bankası, Hazine, TOBB, Maliye 
ve çeşitli diğer bakanlık ve kuruluşlarda bulunan veriler ve bilgilerin Sağlık 
Sistemi, Eğitim Bilgi Sistemi, Sanayi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, 
Çevre Bilgi Sistemi, Tarım-Gıda Bilgi Sistemi gibi çeşitli alt sistemler olarak 
geliştirilip işler hale getirilmesi DSP iktidarı olarak önemli amaçlarımız 
arasındadır. 

Bu altsistemlerden en önemli saydığımız birisi de İçişleri Bakanlığının 
MERNİS projesidir. 

Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek diğer bir deyişle 
vergilendirmeden eğitime, verasete, istihdamdan güvenliğe, seçmen 
kütükleri, tapu, banka, yurtdışı seyahat ve askerliğe kadar her Türk 
vatandaşının doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde sosyal 
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ve ekonomik bakımlardan gerekli ve yararlı olacak bir bilgi sisteminin 
kurulması ve kullanıma açılması amacı ile 1 Eylül 1974 yılında yürürlüğe 
giren 1587 sayılı Nüfus Kanununda öngörülen MERNİS (Merkezi Nüfus 
İdaresi Sistemi) projesinin önem ve değeri aradan geçen hükümetlerce 
ancak 1995 yılında ve yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Bu Projenin 
ivedi olarak tamamlanması ve kimlik numarası, yeni nüfus cüzdanı gibi 
bileşenleri ile uygulamaya konulması Demokratik Sol Parti iktidarının temel 
hedefleri arasındadır. Böylece vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal 
bakımlardan hertürlü faaliyetlerinde doğru, etkin ve tutarlı bilgi 
sağlanabilecektir. Halen kullanıma başlanan kişi vergi numaraları yerine 
de MERNİS tarafından verilecek kimlik numaraları kullanılacaktır. 

DSP olarak önem vereceğimiz bir diğer alt sistem de Tapu ve Kadastro 
Bilgi Sistemidir. Türkiye Bilgi Kurumu ve ilgili bazı kuruluşlarla ortaklaşa 
yapılacak bazı çalışmalarla da kamuda ve özel kuruluşlarda var olan 
verinin ve bilginin alan ve özelliklerinin belirlenmesi ve veri/bilgi 
envanterinin oluşturulması ve ileride gerçekleştirilecek bilgi alt 
sistemlerinin temeli olacak olan veri tabanlarında kullanılabilmeleri 
sağlanacaktır. 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

DSP olarak Ülkemizin bilim ve teknolojide daha üst düzeylere 
erişebilmesinin temel koşulunu, bilim ve teknolojide temel ve uygulamalı 
araştırma çalışmalarının nitelik ve nicelik olarak artırılması olarak 
görüyoruz. 

Üniversiteler, kamu araştırma kurumları ve özel sektöre ait araştırma ve 
geliştirme birimleri arasında bilgi, deneyim ve insangücü akışını sağlayan, 
eşgüdümü gerçekleştirilen ve destekleyen alt yapı olanakları 
sağlanacaktır. Bu çalışmalar arasında, özellikle, 

* Gen mühendisliği ve bioteknolojide araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına önem ve öncelik verilecektir. 

* Uzay ve havacılık sanayiinde ve savunma sanayi alanında ürün 
seçiminde ülke yararını gözeten çalışmalara öncelik verilecek, yatırım 
ve sanayi geliştirme stratejisi izlenecektir. 

* Çevre dostu teknolojilere önem verilecektir. 
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Ulusal Çıkarlara Dayalı Bölge-Merkezli Dış Politika 

Türkiye bölgesel güç olacak potansiyele sahiptir. Bu gücün kullanılması 
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 
olabilecek; gücünü ve yetkisini bölgesinde ve dünyada uluslararası işbirliği 
ve barış için kullanarak, yanlız kendisinin değil, çevresinin de gönencine 
ve esenliğine katkıda bulunabilecektir. Türkiye, böyle bir konumu, ancak, 
DSP'nin ulusal çıkarlara dayalı, bölge-merkezli 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 önderliğinde 
ilk yirmi yılının dış politika uygulamaları kadar, demokratik sol düşünce ve 
önderliğin daha 1970 lerde oluşturduğu gelenek ve örneklerinde de 
bulmaktadır. 

Türkiye, Cumhuriyetin ilk yirmi yılında, bir yandan Sovyetler Birliğiyle, bir 
yandan da çoğu 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 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. 
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İkinci Dünya Savaşı ertesinde başlayan Soğuk Savaş döneminde ise Türk 
dış politikası neredeyse bütünüyle küresel kaygılar doğrultusunda 
yürütülmeye başlandı. Savaş ertesinde Sovyetler Birliği'nden ciddi bir 
tehdit algılamaya başlayan Türk hükümetleri, Türkiye'nin güvenlik ve 
gönencini 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 yönelemedi. 

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, 1940'lardan başlayarak, 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 ayırdına vardılar: 

* Türkiye'nin, batının genel çıkarlar sisteminin içinde yer almayan, 
ama bununla mutlaka çelişmesi de gerekmeyen, kendisine özgü 
ulusal çıkarları vardır. 

* Türkiye'nin güvenliğini ve gönencini başkalarının eline bırakması 
doğru değildir. 

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

1970'li yıllardaki Ecevit Hükümetleri, bir yandan Batı ile 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. 
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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 
uyarılarını yapıyordu. Bir yandan Batı ile ilişkilerin önemine değinirken, 
biryandan da "bir ülke bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmaksızın 
dünyadaki gücünü arttıramaz" diyordu. 

Sovyetle Birliği'ndeki Türk ağırlıklı özerk Cumhuriyetlerin git gide 
özgürleşeceğini ön görerek de, DSP, yine 1987 Bildirgesinde, başka 
ülkelerdeki Türklerle, o ülkelerde rahatsızlığa yol açmayacak ölçüler 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, enazından 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. Bu konuda DSP'nin somut önerileri olmuştu; 

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

* Gürcü'lerle Abhazların çatışmaya girişmeden uzlaşmalarını 
sağlayabilirdi; 

* Rusya ile Çeçenistan arasındaki sorunların çözümüne katkıda 
bulunabilirdi; ve 
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* Yugoslavya'nın bölünmesini önleyebilir veya, en azından, bölünmenin 
sancısız ve acısız gerçekleşmesini güvence altına alabilirdi. 
Boşnakların uğradıkları felâketin önlenmesine katkıda bulunabilirdi. 

1930'lu yıllarda Türkiye, Afganistan'a danışman olarak en iyi yetişmiş 
kamu yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan ekipler göndermişti. Eğer 
araya ikinci Dünya Savaşı girmiş olmasaydı, Türkiyenin katkısı ile 
Afganistan'da çağdaş ve sağlam bir devlet yapısı oluşturulabilecekti. Fakat 
Türkiye, 1930'lardaki bu zayıf döneminde bile Afganistan'a sağlayabildiği 
olanakları 1990'lı yıllarda Azerbaycan'a ve yeni Orta Asya 
Cumhuriyetlerine sağlayamadı. 

Bölgedeki Yeni Tehl ike lere DSP'nin Bakışı 

Türkiye bu fısatları kaçırırken, Rusya kendini büyük ölçüde toparladı ve 
Türkiye'nin yakın bölgesindeki tüm eski Sovyetler Birliği ülkelerini kendi 
"arka bahçesi" ilan etti. Stratejik önemi çok büyük olan Kafkasya'yı da 
yeniden nüfuz alanı içine alabildi. 

O kadarla da kalmadı; Sırbistan'dan başlayıp Balkanlardan, Karadeniz 
yöresinden, Kafkasyadan, dolanıp, Güney Kıbrıs'a kadar uzanan bir Slav-
Ortodoks dayanışması çemberi ile Türkiye'yi her yanından kuşatmaya 
girişti.Böylece, Batı'nın aymazlığından da yararlanarak, Ruslar yeni bir 
Rus emperyalizmi oluşturmaya başladılar. Sovyet emperyalizmi 
döneminde Ruslar, pan Slavizmi ve Ortodoksluğu bir siyasal araç olarak 
istismar edemiyorlardı; Sovyet ideolojisi bile buna engeldi. Fakat yeni Rus 
emperyalizmi bu ırkçı ve dinci öğeleri de rahatça istismar edebilmektedir. 
O nedenle yeni Rus emperyalizmi Türkiye için Kafkasya ve Orta Asya için 
,bütün dünya için, Sovyet Emperyalizminden de daha tehlikeli sayılabilir. 

Türkiye, zamanında atacağı adımlarla bu tehlikeyi önleyebilecek 
durumdayken gereken etkinliği göstermediği gibi, bir takım gereksiz 
kışkırtmalarda da bulundu. "Adriyatikten Çin Şeddine kadar yeni Türk 
alemi" söylemiyle, yalnız Rusya Federasyonunu değil, Çin'i bile 
işkillendirmeye başladı. 

Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bazı önde gelen liderleri, 
"Sakın bize Turancılık ihraç etmeye kalkışmayın, başımız Ruslarla derde 
girer" uyarısında bulunmuşlardı. Fakat bu ülkelerde Türkiye'nin Devlet 
olarak bıraktığı boşluğu, bir yandan bazı keskin dinci çevreler bir yandan 
da Turancılar doldurmaya giriştiler. 

Sonuç olarak Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki baskıları büsbütün ağırlaştı. 

Bosna-Hersek'de ve Çeçenistan'da yaşanan felaketlerse ortada... 
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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 yakınlığı, bölgedeki gönenci 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. 

Türkiye'nin Ortadoğuda 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 
keskindinci 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, beş 
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. 

Körfez bunalımının ardından, Türkiye'nin güvenlik harcamaları katlanarak 
arttığı ve güvenlik güçlerimiz, birkaç kez, otorite boşluğu içindeki Kuzey 
Irak'tan ülkemize yönelen bölücü terör tehdidini ortadan kaldırmak için 
özveriyle ve kahramanca harekete geçtiği 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. 
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Teröre karşı güvenlik sağlamak için DYP-CHP hükümetlerinin tek 
yapabildiği 1996 için "korucu" sayısını 60,000'e çıkartarak, "koruculara 
devlet bütçesinden yılda 6.5 trilyon lira ödemeyi planlamak olmuştur. Oysa 
bu kaynak,Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgemize yatırımlarla 
aktarılmış olsaydı, bu bölgemizde fabrikasız, hastanesiz kent, yolsuz ve 
okulsuz köy, işsiz genç kalmazdı. Sınır güvenliği sağlanmış, gönence 
kavuşmuş bir bölgede, bölücü terör kendisine yer bulabilir miydi? 

1995 yılı boyunca DYP-CHP Hükümeti, Türk kamuoyuna, henüz projesi 
bile kesinleşmemiş bulunan "Bakü-Ceyhan boru hattı" hayalini, 
geleceğimizi kurtaracak bir "başarı" olarak sunmuştur. Oysa, şimdilik 
yanlızca bir tasarı olan bu boru hattının gerçekleşme şansının ne kadar 
olduğu tartışmalı olduğu gibi, bu tasarı gerçekleşse bile, Körfez bunalımı 
ile birlikte kapatılan ve şimdiye kadar da açılmayan Kerkük-Yumurtalık 
petrol boru hattının geçmişte Türkiye'ye sağladıklarının yanına bile 
yaklaşmıyacağı açıktır. 

Gerçekleşme olasılığı şimdilik çok düşük olan Bakü-Ceyhan boru hattı, 
yapılsa bile, ancak 2000'li yıllarda devreye girecek ve ancak yılda 40 
milyon ton petrol'ün ulaştırılmasında kullanılabilecektir. Oysa, yılda 70 
milyon ton petrolün taşındığı Kerkük-Yumurtalık boru hattının kapalı 
kalmasının Türkiye açısından yol açtığı kayıp, çok büyüktür. BOTAŞ 
yetkilileri, yanlız bu kuruluşumuzun kaybının 2 milyar dolar olduğunu 
açıklamışlardır. 

Kerkük-Yumurtalık boru hattının kapalı kalmasına neden, Irak'a karşı 
uygulanan ambargodur. Oysa, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 50. 
maddesi, bir devlete karşı uygulanan ambargodan, başka bir devlet haksız 
bir zarara uğruyorsa, bu devletin zararlarının giderilmesini öngörmektedir. 
Şimdiye kadar, DYP-CHP Hükümeti, uluslararası hukuktan doğan 
haklarımızı öne sürerek Kerkük-Yumurtalık boru hattının açılmasını 
istemeyi akıl edememiş, bu boru hattını çürümeye terketmiştir. Bunu 
yapanların, yeni boru hattı düşleriyle Türk halkını avutmaya hakları yoktur. 

DSP, bir yandan haklarımızı uluslararası alanda etkili bir biçimde 
savunarak Kerkük-Yumurtalık hattını yeniden açacak; bir yanda da Hazar 
Havzası petrolleri için Ceyhan'ın bir terminale dönüştürülmesini 
sağlayacaktır. 

Ege'de ve Kıbrıs'ta Ulusal Dış Pol i t ika 

Ülkede sosyal adaleti ve insan haklarını yerleştirmek için yola çıkmış 
bulunan DSP'nin uluslararası ilişkilerimizde de ulusal bir bakışı 
benimsemesinden daha doğal birşey olmaz. İçeride yoksulun, dar ve orta 
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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 sonra 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 bizekarşı 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. 

DYP-CHP Hükümetinin yanlışları ve ödünleri, Kıbrıs konusunu tehlikeli bir 
dönemece sokmuştur. "Gümrük Birliği" konusunda Türk kamuoyunu 
"Avrupayla bütünleşiyoruz" çalımıyla kandırmaya çalışan DYP-CHP 
iktidarı, Kıbrıs konusunu Avrupalı devletlerin eline adeta teslim etmiştir. 

1995 Martında Gümrük Birliği belgesi imzalanırken verilen ödünlerle, 
Avrupa Birliği , Kıbrıs Rum Yönetiminin "bütün Kıbrıs" adına yaptığı kabul 
edilen tam üyelik başvurusunu, 1996 yılında yürürlüğe sokacağını 
açıklamıştır. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına ve 
uluslararası andlaşmalara aykırı olacağı belli olan bu gelişmenin 
önlenmesi, DSP iktidarına düşecektir. 

Kıbrıs konusuna, iki halkın egemenlik ve eşitliğine dayalı bir 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 gösterecektir. Aynı 
zamanda Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine gereken katkıyı 
yapacaktır. 

DSP Bölge-Merkezli 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. 
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İki kutuplu dünyanın sona ermesi ve Avrupa ile Asya'nın "Avrasya" 
kavramında bütünleşmeye 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 
canlandırabilire, 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. 

Eğer Kıbrıs Barış Harekatından 20 yıl sonra Türkiye Kıbrıs konusunda ağır 
baskılarla karşılaşıyorsa, bunun nedeni Türkiye'nin 20 yıl öncesinden daha 
güçsüz duruma gelmiş olması değildir. Tersine, Türkiye bugün, potansiyel 
olarak, 20 yıl öncesinden çok daha güçlüdür. 

Ona rağmen bölgemizde ve dünyada birkaç yıldır karşılaştığımız 
baskıların, içine düştüğümüz yanlızlığın ve etkisizliğin tek nedeni, 
Türkiye'nin gücünün Türkiyeyi yönetenlerce değerlendirilememiş; ve 
bölge-merkezli bir dış politikayı yeniden oluşturabilmemiz için önümüze 
serilen olanaklardan yararlanılamamış olmasıdır. 

Türkiye'nin bölge-merkezli 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. 

DEMOKRATİK SOL İKTİDARLA 
TÜRKİYE'DE HALK 

DÜNYADA TÜRKİYE GÜÇLENECEKTİR 

DSP İKTİDARIYLA ÜLKEMİZ 
DÜRÜST BİR YÖNETİME VE 

HAKÇA BİR DÜZENE KAVUŞACAKTIR 
ULUSAL BİRLİĞİNİ PEKİŞTİRECEKTİR 
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