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SUNUŞ 

Toplumcu Demokratik Parti (TDP), siyasetin etik 
temellere oturtulmasını ve yeniden tanımlanmasını 
bunun için de demokrasinin geliştirilmesini zorunlu 
görmektedir. Türkiye'de böyle bir amacın 
gözetilmesini gerektiren pek çok olay yaşanmış ve 
yaşanmaktadır. Toplum, artık siyasetin arındırılmasını 
ve hukukun üstün kılınmasını istemektedir. TDP, 
toplumun beklentilerini karşılamak ve siyasette etik 
kuralları geçerli kılmak için kurulmuştur. Bu ideal 
doğrultusunda, öncelikle kendilerini irdeleyerek özenle 
bir araya gelen TDP kurucuları, Partinin, kirlenmeye 
ve kirliliğe karşı olan hassasiyetini sonuna kadar 
korumaya kararlıdırlar. 

Uygar dünyada akıl, bilim, aydınlanma ve ilerlemenin 
belirleyiciliğinde oluşan ve tarihsel süreç içinde gelişen 
idealler ile demokratik ve kültürel değerler, Türkiye'de 
ciddi bir sarsıntı geçirmektedir. Bu değerlerin yerine, 
her geçen gün ülkenin sosyal ve kültürel 
gerçeklerinden uzak yapılar geçirilmek istenmektedir. 
TDP, "böyle gelmiş, böyle gider" anlayışının 
yerleştirilmesine, toplumun sindirilerek ya da 
koşullandırılarak seçenekli bir geleceğinin olmadığına 
inandırılmasına karşıdır. TDP, bireylerin ve 
kurumların kimliksizleştirilmesine, bu amaçla bütün 
siyasal eğilimlerin ortadan kaldınlmasına ve 
programlarının birbirlerine benzetilmesine son 
vermek, siyasal yaşamda farklılığın ve yeniliğin 
olabileceğini de ortaya koymak için, Türkiye'ye 21. 
yüzyılın yeni ve tutarlı bir parti programını sunmuştur. 

TDP, siyasette etik anlayış ve özelliklerin zayıflatıldığı, 
siyasal parti programlarının birbirine benzetildiği, 
söylemler ile eylemler arasında büyük farkların 
oluştuğu bir ortamda, toplumsal gereksinimleri 
karşılamak ve bunları yaşama geçirmek üzere 
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kurulmuştur. TDP, her zaman için farklı toplumsal 
kesimlerin gereksinim ve isteklerini karşılayacak 
değişik siyasi ve ekonomik uygulamaların 
planlanmasının olabilirliğini savunmaktadır. T D P 
gücünü ülke gerçeklerinden, program tutarlılığından 
ve demokratik halk hareketinden alarak söylemi ile 
eylemleri uyumlu kararlı uygulamalarla Türkiye'yi 
çağdaş ülkeler düzeyine ulaştırmak ve ileriye 
götürmek üzere yola çıkmıştır. 

TDP, bireyin yaşam düzeyinin yükseltilmesini 
toplumsal kalkınma ile birlikte sağlamayı öngören, bu 
yöndeki evrensel ve ulusal değerleri benimseyen, 
gelişme yönünde değişimi amaç edinen programı ile 
toplumcu demokratik bir partidir. 

TDP, toplumun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması 
için demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını 
geliştirmeyi, laik Cumhuriyeti korumayı ve bunlara 
dayalı yatırım, üretim ve kalkınmayı öncelikle amaç 
edinmiş bir siyasal partidir. 

TDP, demokrasiyi, toplumun çıkarları için ve fırsat 
eşitliği ilkesini esas alarak yaşama geçirecektir. Bilgi 
edinme, elde edilen bilginin yayılması ve kullanılması 
kolaylaştırılarak Türkiye'yi çağa uygun bilgi toplumu 
durumuna getirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken 
çok çalışarak zamanı değerlendirmeyi, tutumlu 
olmayı, ulusal kaynaklarımızı korumayı ve kullanımını 
yeniden planlamayı, başka ülkelere bağımlı olma 
konumundan bir an önce kurtulmayı amaçlamaktadır. 
Bu şekilde yaratılacak kaynaklar, başta eğitim ve 
sağlık alanında olmak üzere yatınma dönüştürülerek 
üretim artınlacak ve halkımızın yazgısı değiştirilecektir. 

Bu amaç ve ilkelerle, yeni, uygar ve güçlü temellere 
oturtulan bir ulusal yaşam biçimini gerçekleştirmek 
üzere kurulmuş, bir program ve ilke partisi olan 
TDP'de birleşelim. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
TDP'NİN ÖZELLİKLERİ 

I. TÜRKİYE'NİN GEREKSİNMELERİNE YANIT 
V E R E C E K PARTİ 

Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş bir ulus devlettir. 
Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk yıllarda önemli 
devrimler gerçekleştirilmiş, yeni bir devlet yapılanması 
sağlanmış, egemenliğin kaynağının ulus olduğu 
tanımlanmış ve böylece demokrasinin gelişmesi 
yönünde güçlü bir temel oluşturulması hedeflenmiştir. 
TDP, demokrasinin ve buna dayalı çağdaş devletin, 
bireysel ve ulusal sorumluluklarını bilen yurttaşlarla 
gerçekleşeceğini savunur ve bu özelliklere sahip 
yurttaşların yetiştirilmesini ilk ve sürekli görevi olarak 
kabul eder. 

Türkiye'de tek parti döneminde, tam demokratik bir 
siyasal yapı olmasa da, demokrasinin gelişmesi için 
gerekli toplumsal koşulların yaratılması yönünde, 
başta hukuk, eğitim, kültür alanlarında hızlı atılımlar 
gerçekleşmiştir. 

Dünyada, İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde, 
totaliter rejimlerin yıkılması ile birlikte çoğulcu 
demokrasiler yaygınlık kazanmıştır. Türkiye bu sürece 
1946'da çok partili rejime geçerek katılmış, daha 
sonra gerçekleşen anayasal düzenlemeler ile hukuk 
devleti güçlendirilmeye çalışılmış, eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik alanlarında sosyal politikalara önem verilmiş 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinde, ilk kez bir 
"sosyal devlet" özelliğini kazanmıştır. Böylece 
demokrasinin gelişmesinde yeni bir dönem başlamış, 
bu kapsamda ekonomik ve sosyal haklarda ilerlemeler 
sağlanmıştır. 

Çok partili döneme geçişimizde özellikle iki etkenin rol 
oynadığı bilinmektedir. Bunlardan ilki, İkinci Dünya 
Savaşı sonrası Nazizm ve Faşizm gibi totaliter 
rejimlerin yıkılmasıdır. İkinci olarak, Birleşmiş Milletler 
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Örgütü'nün Batı tipi çoğulcu demokrasilerle yönetilen 
ülkeler tarafından kurulması, uluslararası ortamda 
güçlenen demokrasi akımının Türkiye üzerinde etkili 
olması ve ülkede ekonomik ve sosyal gelişmelerin 
sonucunda ortaya çıkan çağdaş toplumsal 
katmanların güç kazanması sayılabilir. Böylece dış ve 
iç etkenlerin bir araya gelmesi ile çok partili döneme 
geçilmiştir. Bunun sonucu olarak Türkiye, çoğulcu 
demokrasiyi gerçekleştirmeyi önkoşul sayan 
uluslararası kuruluşlara katılmaya başlamıştır. 

Ancak Soğuk Savaş koşullarının da yansıması olarak 
bir süre sonra toplumcu düşünceler egemen siyasal 
düzene tehdit olarak görülmüştür. Atatürk döneminde 
başlatılan çağdaş alt ve üstyapı dönüşümlerinin, 
sürüncemede bırakılmaları, giderek saptırılmaları, 
özellikle eğitim alanında çağın gerisine gidişler, gelir 
dağılımı adaletinin bozulması, toplumsal kesimler 
arasındaki farkların uçuruma dönüşmesi, enflasyonun 
halkı ezen haksız bir vergi durumuna dönüşmesi ve 
bunun önlenememesi, ekonomimizin kendi 
olanaklarını harekete geçirememesi ve bunun 
sonucunda dışa bağımlılığımızın hızla artması yeni 
toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bu süreçte, Türkiye çarpık ve yetersiz bir 
sanayi yapısına yazgılı kılınmış, dış borçlarımız hızla 
artmış ve ekonomik bağımsızlığımız büyük ölçüde 
yitirilmiş, demokrasinin temeli olan fırsat eşitliği ilkesi 
ortadan kalkmıştır. 

Dünyada 1970'lerden sonraki gelişmelerde pazar 
isteminin yetersiz kalması ve kâr oranlarının giderek 
düşmesi sonucunda toplumsal sorunlar artmaya ve 
derinleşmeye başlamıştır. Özellikle "sosyal devlet" 
olgusu, yeni tip üretim ilişkilerinin sürdürülmesi 
açısından "yüksek maliyet getirdiği" gerekçesiyle 
tartışmaya açılmıştır. Bu kapsamda yeni küreselleşme 
evresinin teknolojik gereksinimleri ve uluslararası 
spekülatif sermaye hareketlerinin istekleri 
doğrultusunda sosyal devlet geriletilmeye, sosyal 
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atılımlar terk edilmeye başlanmış ve emeği ile 
çalışanların kazanılmış haklannın daraltılması yö
nünde girişimler ortaya çıkmıştır. Ekonomik ve sosyal 
haklarda yaşanan gerilemeler, sonuçta demokrasi ve 
insan hakları açısından da yeni değerlendirme ve 
yorumlara neden olmuş, plansızlık ve kısa süreli 
finansal çıkar ekonomisi geçerlilik kazanmıştır. 

"Küreselleşme" olgusunun 1980'li yıllarda hızla 
yaygınlık kazanması özellikle iletişim teknolojilerindeki 
gelişmelerin de etkisiyle bir bakıma dünyayı 
küçültmüş, öte yandan ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel alanlarda gelişmekte olan ülkelerin dışa 
bağımlılığını daha da artırmış ve uyumsuzluk 
sorunlarını derinleştirmiştir. 

Dünyada yaşanan bu gelişmeler Türkiye'yi de 
derinden etkilemiştir. Ülkemizde 24 Ocak 1980 
ekonomik kararlan ile girilen süreçte, ulusal alanda 
gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler tam olarak 
yapılamadığı için ulusal piyasalarda tekelleşme artmış, 
yolsuzluk ve haksız kazanç arayışları ekonomi 
kararlarında egemen olmuştur. Güçlenen sömürü ve 
yolsuzluk çarkından toplumun büyük çoğunluğu zarar 
görmüş ve çıkara dayalı söz konusu ekonomi kararları 
ancak 12 Eylül 1980 darbesinin zorlaması ile 
uygulanabilmiştir. Bunun sonucunda ülkeyi kalkınma 
yolundan uzaklaştıran, sanayileşmeyi, üretimi, iş 
alanlarını gerileten, yalnızca rant kesimine çıkar 
sağlayan uygulamalar yaygınlık kazanmış, gelir 
adaletsizliği ve bölgeler arası dengesizlikler artmıştır. 
Ne yazık ki bugüne kadar yönetenler küreselleşme 
olgusunu gerçek boyutları ile kavrayamamış ve 
toplumu bu olgunun olumsuz etkilerinden korumada 
başarılı olamamışlardır. 

TDP, toplumumuzun 21. yüzyıl koşullarındaki 
gereksinimlerini gözetme, karşılama, çözme ve yurttaş
larına güven verme kararlılığındadır. Toplumculuğun 
kararlı uygulamaları ile Türkiye'yi açmazlarından 
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kurtarmak üzere demokratik, siyasal bir savaşım 
başlatmaktadır. 

II. TOPLUMCULUĞUN GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE BAĞINI K U R A C A K PARTİ 

T D P nin 21. yüzyılın demokrasiye, kalkınmaya ve 
sosyal politikalara dayanan bir partisi olma sözü; 
geçmişi yok sayma anlamına gelmemekte, tam tersine 
geçmişin deneyimlerine, olumlu birikimlerine gerçek 
anlamda sahip çıkmayı ve bugüne taşımayı 
anlatmaktadır. TDP bu açıdan "geçmişin siyasal 
mirasının" parti ve kişi adlarından çok, onu hak 
edenlerin olacağına inanır. 

Türkiye'de demokrasiyi, kalkınmayı ve sosyal 
politikaları temel alan toplumcu düşünce, başlıca iki 
kaynaktan beslenerek gelişmiştir. Bunlardan birisi, 
çağdaşlaşma süreci içinde yaşanan Kurtuluş 
Savaşı'nın dayandığı düşünce ile Atatürk ilke ve 
devrimlerinden oluşan toplumcu değerlerimizdir. 
Diğeri ise evrensel değerlerin temsilcisi olma yolunda 
açılım sağlayan sosyal demokrasidir. 

Emperyalizme karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı'nda 
ulusal egemenlik ve cumhuriyet ilk amaç olarak 
ortaya konulmuştur. Bunun sağlam temellere 
oturtulabilmesi için ırk, dil, din, cinsiyet, kültür, 
düşünce ve ekonomik konumlarındaki farklılıklara 
dayanmayan, yurttaşı esas alan bir milliyetçilik ile 
uluslaşma anlayışı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Atatürk'ün uygar dünyayı, ulaşılması ve geçilmesi 
gereken bir hedef olarak göstermesi, çağdaşlaşma 
yolunda laikliğin uygulamaya konulmasını gerekli 
kılmıştır. Bunlarla birlikte büyük bir kalkınma ve 
sanayileşme hamlesi başlatılmış, devletçilik, 
başlangıçta önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 
Kuşkusuz bu kadar önemli atılımları gerçekleştirmek 
için devrimci bir iradeye, o iradeye yasallık 
kazandırmak için de halktan destek almaya, dolayısı 
ile halkçı bir programa ve uygulamaya gereksinim 
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bulunuyordu. Cumhuriyeti kuranlarda bu inanç ve 
kararlılık fazlasıyla vardı. 

Batı dünyasında ise işçi hareketlerine bağlı olarak 
ortaya çıkan ve evrensel değerlerin temsilcisi olarak 
açılım sağlayan sol, son iki yüzyılda işçi sınıfının hem 
sendikal, hem de siyasal alanda gösterdiği başarılara, 
bunun araçları olan işçi sendikaları ile sosyal 
demokrat partilere dayanarak gelişmiş ve 
günümüzdeki konumuna ulaşmıştır. 

Atatürk döneminde elde edilen başarılar ve 
oluşturulan altyapı üzerinde gelişen modern toplum 
kesimlerinin açılımları, Türkiye'de bu süreçte ulusal 
solun gelişimini sağlamış ve onu sosyal demokrasinin 
evrensel değerleriyle buluşturmuştur. Böylece, ortaya 
çıkma ve gelişme koşulları farklı olan ulusal sol ile 
evrensel sol arasındaki fark, toplumsal gelişmeye bağlı 
olarak zamanla azalmıştır. 

TDP, Atatürk'ün uygar dünyaya ulaşma ve onu 
geçme yönündeki hedefinin günümüzde 
"çağdaşlaşma, demokrasi, insan hakları, hukuk 
devleti, laiklik, kalkınma, sosyal adalet, fırsat eşitliği, 
bilgi toplumu" anlamına geldiğini ve bunlann 
gerçekleştirilmesinin ekonomik-sosyal-kültürel 
alanlarda sağlanacak başarılara bağlı olduğu bilinciyle 
hareket edilmesini, bu hedefin izleyicisi olunmasını ve 
ülkemizin uygar dünyanın eşit, onurlu, saygın ve başı 
dik bir üyesi olarak yerini almasını savunur. 

Ayrıca TDP, toplumculuğun evrensel değerleri 
arasında olan kişi hak ve özgürlüklerini, fırsat eşitliğini, 
dayanışmayı, emeğin üstün değerini, sosyal adaleti, 
laikliği, barışı ve demokrasiyi, gerçekleşmesi ve 
toplumun özlenen düzeye ulaştırılabilmesi için 
savaşım vereceği değerler bütünü olarak görür ve 
ilkeleri olarak kabul eder. 

TDP, yasalann yurttaşlara tanıdığı hak ve 
özgürlüklerin, bunlardan tam ve eşit olarak 
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yararlanma istemini de içerecek biçimde, çok daha 
kapsamlı olarak kullanılmasını ve geliştirilmesini 
sağlamayı amaçlarından sayar. 

TDP, insan özgürlüklerinin, evrensel, uluslararası 
çağdaş hukukun genel ilkelerine uygun ve bu ilkelere 
göre belirlenecek olan kamu yararı gözetilen koşullar 
içerisinde gerçekleşmesini savunur. 

TDP, toplumda kişilerin hak ve özgürlüklerden 
yararlanmalarının ve sorumluluklarını yerine 
getirmelerinin, kısaca yurttaş olmanın temel 
koşulunun, fırsat eşitliğine önem veren bir düzenle 
sağlanabileceğine inanır. TDP'nin gerçekleşmesi için 
savaşım vereceği böyle bir düzen; insanların din, dil, 
ırk, cinsiyet, kültür, düşünce ve ekonomik 
konumlarındaki farklılıklarının ayrımcılık yaratmasına 
izin vermediği gibi yurttaşlık bilinç ve sorumluluğunu 
ortaya çıkararak herkese fırsat eşitliği yaratır. 

TDP, toplumsal bir varlık olan insanı, bu özelliğinin 
gereği olarak insanlığın ortak değerlerini, hak ve 
özgürlüklerini, demokrasiyi korumak ve geliştirmek 
için öteki bireylerle dayanışma içinde kabul eder. 
Elbette bireylerin birbirleriyle dayanışması yeterli 
olmayabilir. İşte TDP, çağdaş, demokratik, sosyal bir 
hukuk devletinin görevlerinin burada başladığını 
savunur. 

Uygarlığın yaratıcısı olan emek en yüce değerdir. Bu 
gerçek, tarihsel süreçte üretimin örgütlenmesinde ve 
teknolojik gelişmenin birçok alanında ortaya çıkan 
değişikliklere karşın geçerliliğini korumuştur. TDP, 
emeğin üstünlüğünü, toplumda eşitliğin ve daya
nışmanın sağlanması için vazgeçilmez koşullardan 
birisi olarak görmektedir. 

TDP ' ye göre, emeğin değerini temel alan bir 
toplumsal düzende yaratılan bütün değerler; 
toplumsal kesimler ve bölgeler arasında dengeli olarak 

12 

TBMM KUTUPHANESI



paylaşılmalı, emeğin karşılığı kesinlikle verilmelidir. Bu 
açıdan sosyal adaletin sağlanmasında sorumluluk; en 
başta devlet ile onu yönlendirecek ve denetleyecek 
olan örgütlü topluma düşmektedir. 

Dünyada demokrasinin gelişmesine en büyük katkıyı 
toplumcu yönetimler yapmıştır ve yapmayı da 
sürdürmektedir. Toplumculuk aynı zamanda, değişik 
kesimlerin farklı anlamlar yükleyerek tanımladıkları 
demokrasiyi, en kapsayıcı biçimde ve gelişmeyi de 
anlatarak tanımlayan olmuştur.TDP, halkın özgürce 
kendisini yönettiği bir rejim olarak tanımlanan 
demokrasinin; özgür, her türlü otoriter ve totaliter 
uygulamalardan uzak, bireylerin fırsat eşitliğine sahip 
bulunduğu, halkın çıkarlarının korunup geliştirildiği, 
çoğunluğun azınlığın da hak ve özgürlüklerine saygı 
gösterdiği sömürüşüz bir ortamda söz konusu 
olabileceğini ve yine ancak böyle bir ortamda bütün 
kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanabileceğini 
savunur. TDP'ye göre, fırsat eşitliği ilkesini yaşama 
geçiremeyen siyasal düzenler, adları ne olursa olsun 
demokrasi olamaz. 

Türkiye 1984'ten sonra yaygınlaşan ve kendi yakın 
coğrafyasında da meydana gelen siyasal karışıklık, 
bölgecilik ve terörizm gibi nedenlerle yaşanan 
çatışmaların ve savaşların etkisi altında kalmıştır. İç ve 
dış barışın korunması, farklılıklar içinde birlikte 
yaşama, Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış" 
özdeyişi doğrultusunda TDP' nin en temel ilkesidir. 

Uluslararası terörizmin günümüzde daha da yayılma 
eğiliminde olması, dünya barışının ne kadar duyarlı 
dengelere bağlı olduğunu ve ne denli zorluklarla 
korunabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. TDP, 
terörizmin sonuçları.,kadar nedenlerinin de çok iyi 
irdelenmesi gerektiğinin ve dünyada, özellikle 
azgelişmiş ülkelerdeki gelir adaletsizliğinin artmasının, 
banşı tehdit eden en önemli etkenlerden biri 
durumuna geldiğinin bilincinde olarak, dünya 
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barışının ve toplumsal barışımızın bu gerçekler 
doğrultusunda ele alınması gerektiğini savunur. 

Ülkenin yönetilmesinde kullanılan araçlarda, siyasette, 
ekonomide, sosyal alanda halkın beklentilerine önem 
verilmesi TDP' nin başta gelen öncelikleri arasındadır. 
TDP, günümüzde halkın çıkarlarının korunup 
geliştirilmesinin artık hukuk devletinin klasik 
kapsamını aşmış olduğunu ve sosyal devleti zorunlu 
duruma getirdiğini savunur. Gerçek demokrasiye 
işlerlik kazandırabilmek için devletin sosyal boyutunu 
güçlendirmeyi, bu yönde yurttaşlar arasında fırsat 
eşitliğini yaratacak sosyal atılımlara ağırlık vermeyi, 
bunların sözde kalmaması ve uygulamaya 
konulabilmesi için de kararlılığın ve dürüstlüğün 
önkoşul olduğuna inanır. TDP, bu girişimlerin 
herhangi bir engel ile karşılaşmadan uygulanabilmesi 
için örgütlü bir toplumun gerekli olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak, toplumsal dayanışma örgütlerinin 
oluşması ve güçlenmesi amacıyla her türlü desteğin 
sağlanmasını öncelikli hedefleri arasında görür. 

TDP, Türkiye'nin çağı yakalayabilmesi ve 21. yüzyılın 
demokratik güçlü bir ülkesi olabilmesi için gelişime 
açık bir toplumsal değişimin gerçekleştirilmesini 
savunur. Bunun için de laik cumhuriyeti, onun 
toplumsal yansıması olan demokrasi ve insan 
haklarını ve sosyo-ekonomik alanlardaki dengeyi 
birlikte kapsayan bir programı, kararlılıkla uygulamak 
üzere sunmaktadır. 

Bütün bu nedenlerle TDP, toplumculuğun evrensel ve 
ulusal değerleri ile kazanımlarını tarihsel mirası olarak 
görmekte; ilerleme ve gelişme yönünde bir toplumsal 
değişimi savunmakta, programının halktan güç alması 
ve ona hizmet etmesi gerektiğine ve ancak böyle bir 
program ile genç kuşaklara güvenli bir gelecek 
yaratılabileceğine inanmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TDP' NİN ANA İLKELERİ 

I. DEMOKRATİK V E LAİK CUMHURİYET 

TDP, gelişme yönünde toplumsal değişim için 
Türkiye'nin ulusal bütünlüğünün, üniter devlet 
yapısının ve laikliğin, Cumhuriyeti ayakta tutan 
ilkelerin sonuna kadar korunarak daha da 
geliştirilmesi için çaba gösterilmesinin gerekliliğine 
inanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, 
yurttaşlık bilinç ve sorumluluğu temelinde cinsiyet, 
kültür, düşünce ve fırsat eşitliği ilkelerine 
dayandırılmıştır. Cumhuriyet, ulusu ve onu oluşturan 
yurttaşları temel almıştır. TDP, Cumhuriyet 
konusunda her zaman bu bilinçle hareket edecektir. 

Günümüzde kimi kesimler soyut anlatımlarla yalnızca 
demokrasi ve insan haklarına vurgu yapmakta, 
Cumhuriyet ilkelerini yeterince dile 
getirmemektedirler. Bunların bazıları ise kimi zaman 
üniter devlet, ulusal bütünlük ile laiklik konularında 
tartışma ve çatışmalar yaratabilmekte, hatta rejim 
sorunlarının ortaya çıkmasına neden 
olabilmektedirler. Oysa demokrasi, Cumhuriyeti 
zayıflatacak bir uygulama aracına 
dönüştürülmemelidir. Kuşkusuz demokrasi olmadan 
Cumhuriyetin güçlendirilmesi söz konusu olamaz; 
ancak yine demokrasi, Cumhuriyeti zayıflatan değil, 
aksine güçlendirecek bir etken olmalıdır. Cumhuriyet 
ve demokrasi arasındaki dengeler bu yönde iyi 
kurulmalı ve korunmalıdır. Bu yapılmazsa, 
demokrasinin uygulanacağı bir devletin de söz 
konusu olamayacağı çok iyi bilinmelidir. 

T D P için Cumhuriyet ile demokrasi, birbirinin 
karşısında ve çelişen iki kavram olmayıp, birbirini 
bütünleyen, geliştiren ve güçlendiren kavramlardır. 
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Böyle bakıldığında demokrasi, Cumhuriyetimizin son 
ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 

TDP, Cumhuriyeti demokrasinin vazgeçilmez bir 
özelliği olarak görür. Ancak Cumhuriyetin demokrasi 
ile bütünleşmesi için halkın tüm kesimlerinin özgür 
iradeleriyle yönetim ve denetim süreçlerine 
katılabilmelerini, hukukun üstünlüğü ile laikliğin 
tartışmasız geçerli olmasını, farklılıkların birlik ve 
bütünlük temelinde yaşanabilmesini savunur. 

Soğuk Savaş döneminin anlayışına dayanan 
yaklaşımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir katkı 
sağlamadığı gibi, demokrasi ve insan haklan 
kavramlarını sınırlamakta ve bunlara aykırı 
uygulamalara geçerlilik kazandırmaktadır. TDP, 
demokrasi ve insan haklarının çağdaş anlamda 
gelişmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını görev 
bilir. 

Her ülke için "toplumsal sözleşme" olarak tanımlanan 
anayasa, ne yazık ki henüz Türkiye'de bu özelliği 
taşımamaktadır. Yürürlükteki Anayasa demokratik 
geleneğe aykırı bir dönemin ürünüdür. Oysa toplum, 
sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Ancak varolan 
yönetimlerden kaynaklanan siyasal zorluklar yeni 
anayasa yapılmasını engellemektedir. Özellikle 
Avrupa Birliği ile ilişkilerde gelişme sağlanabilmesi gibi 
dış etkenler dolayısıyla düzeltmeler yoluna 
gidilmektedir. TDP, bu düzeltmeleri desteklemekle 
birlikte, evrensel ölçütlerden kaynaklanan çağdaş, 
demokratik ve katılımcı anlayışla yeni bir anayasa 
yapılmasını zorunlu görmektedir. 

TDP, demokrasimizin gelişebilmesi ve insan hakları 
uygulamalarında iyileşmelerin sağlanabilmesi için, 
özellikle düşünce, düşünceyi açıklama ve örgütlenme 
özgürlüklerinin önündeki engellerin, uygarlığı 
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benimsemiş çağdaş toplumlardaki gibi kaldırılmasını 
savunur. 

TDP, "güçler ayrılığı" ilkesi açısından yasama, yürütme 
ve yargı arasındaki ilişkilerde görülen dengesizliklerle 
eşgüdüm eksikliklerinin, evrensel ölçütlerle 
karşılaştırıldığında ortaya çıkan yetersizliklerle 
yanlışlıkların giderilmesini; yürütme karşısında yasama 
ve yargı erkinin zayıf konumda olmamaları için 
önlemlerin alınmasını gerekli görür. 

A. YASAMANIN ÜSTÜNLÜĞÜ 

Parlamenter sistemimiz güçler ayrılığı ilkesine aykırı 
bir biçimde "yürütmenin üstünlüğü"ne dönüştürülmüş 
konumdadır. Yasama, sorunlarından ve yürütme 
karşısındaki zayıf konumundan kurtarılmalıdır. 
Yasama-yürütme-yargı ilişkilerinde "yasamanın 
üstünlüğü"nün yanı sıra, yargının bağımsızlığının da 
sağlanması gerekmektedir. 

TDP, devletin yeniden yapılandırılmasını savunurken, 
parlamento denetimi ile etkin çalışacak yürütmeyi, 
anayasa ve idari yargı denetimiyle işler duruma 
getirilecek, ama "yargıçlar devleti" boyutuna 
indirgenmeyecek olan hukuk devletini esas alır. 

TDP, yasama organının azaltılmış olan yetkilerinin 
geri verilmesini, özellikle parlamentonun yasa yapma, 
yürütme ve yönetimi denetleme, uluslararası ilişkileri 
belirleme yetkilerinden ödün verilmemesini; 
parlamentonun feshine, yasa hükmünde kararname 
çıkarılmasına, olağanüstü hallere ilişkin hükümlerin 
daraltılarak, yasamanın üstünlüğü ilkesine göre 
yeniden düzenlenmesini savunur. 

TDP, yasamanın bu görevlerini tam olarak 
yapabilmesi için uzman kadrolarla desteklenmesini, 
hazırlanan yasa tasarılannın ve önerilerin teknik 
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yanlışlardan arındınlmasını, yasaların kısa sürede 
değiştirilme gereksiniminin ortaya çıkması gibi 
durumların engellenmesini, böylece kaynak ve zaman 
kaybının önüne geçilmesini sağlayacak girişimlerde 
bulunur. 

TDP, yasaların daha çok yürütmenin yönlendirmesi 
ile çıkarılmasını; milletvekillerinin önerilerinin 
gündeme gelmesini, muhalefetin etkin katılımının 
sağlanmasını savunur. 

Yasama organının ikinci işlevi olan "denetim" 
günümüzde amacından uzaklaştırılarak günlük 
siyasetin, partiler ve gruplar arasında karşılıklı 
yıpratmanın aracı gibi kullanılmaya başlanmış ve 
ciddiyetini yitirmiştir. TDP, bu açıdan milletvekili 
dokunulmazlığının sınırlandırılmasının; bir yandan 
denetimin amacından saptırılmasını engelleyeceği 
gibi, diğer yandan da yasama organının saygınlığının 
artmasına katkı sağlayacağına inanır. 

B.YÜRÜTMENİN SORUMLULUĞU 

Günümüzde yürütme, yasama ve yargı üzerinde son 
derece etkili bir konumdadır. TDP, güçler arası 
dengenin korunmasını, demokrasinin önemli ilkesi 
olarak kabul etmektedir. Gerçekleştirilecek siyasal 
reformlarla hem bu dengeler sağlanacak, hem de 
yürütme hantal ve bürokratik yapısından kurtarılarak 
daha işlevsel duruma getirilecektir. 

TDP'nin amaçlanndan birisi de yürütmeye tanınan 
yetkilerin insan haklarına, yasalara ve hukuk devleti 
ilkelerine uygun olarak kullanılmasını sağlamaktır. 
Bugün Türkiye'de yürütmenin kullandığı yetkiler 
halkın egemenliği için değil, güç odaklan ve inanç 
sömürücülerinin çıkarlarına dayalı olarak 
kullanılmaktadır. TDP, egemenliğin halka ait 
olduğunun tartışma konusu yapılmaktan çıkarılmasını, 
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halkın bu hakkı yasal sınırlarda ve engelsiz 
kullanmasını savunur. 

TDP, yürütmede gözlenen çok başlılığa son verilerek 
yürütmenin parlamenter demokrasi anayasalarında 
öngörülen duruma getirilmesini; ayrıca, yürütmenin 
iki üst organından birisi olan Cumhurbaşkanlığının 
yetkilerinin parlamenter sistemle bağdaşır biçimde 
yeniden belirlenmesini gerekli görür. 

TDP, bakanlar kurulunun, ortak sorumluluk ilkesiyle 
bağdaşmayan hükümler ayıklanarak parlamento 
denetiminde olmak koşuluyla, etkin ve inisiyatifli 
duruma getirilmesini öngörür. 

C.YARGI BAĞIMSIZLIĞI V E DENETİM 

Günümüzde yargı da yasama gibi yürütmenin etkisi 
altındadır. Yargı bağımsızlığının ve yargıç 
güvencesinin tam olarak bulunmaması, demokrasi ve 
hukuk devleti açısından kabul edilemez. Bu nedenle 
TDP, bir hukuk ve yargı reformu ile bu olumsuzluklara 
kesinlikle son verilmesi gerektiğini savunur. 

TDP, hukuk reformu ile 12 Eylül Anayasası'nın hak ve 
özgürlükleri kısıtlayıcı, sosyal devleti zayıflatıcı 
hükümlerinin değiştirilmesini ve yasalarda yapılacak 
düzenlemeleri; yargı reformu ile uygulamada 
karşılaşılan sorunların çözümlenmesini, yargı 
bağımsızlığı ve yargıç dokunulmazlığının kesin ve 
koşulsuz olarak gerçekleştirilmesini zorunlu görür. 

TDP, bu kapsamda, hukuk eğitiminin gelişmiş 
ülkelerde uygulanan programlara koşut olarak 
uluslararası konu ve boyutlara ağırlık verecek biçimde 
yeniden yapılandırılmasını; Adalet Bakanlığı'nın örgüt 
yapısının yeniden düzenlenmesini; yüksek 
mahkemelerin görevlerinin yeniden tanımlanmasını; 
aksayan ve gecikmiş adalete neden olan sistemin 
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çağdaş bir yapılanmaya kavuşturulmasını; Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığını 
engelleyen niteliğinin değiştirilmesini; Anayasa ve 
yasalarda yapılacak değişikliklerle yargı 
bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin yeniden 
düzenlenmesini; artık çeviri yasaların çıkarılmamasına 
özen gösterilmesini, çıkarılmış olanların ise toplumsal 
gereksinmelere göre değiştirilmesini; temel yasaların 
yeniden düzenlenerek anlaşılır biçime getirilmesini; 
ceza adaleti sisteminin güçlendirilmesini; yargı 
kurumları yeniden örgütlendirilerek sanıkların doğal 
mahkemelerde yargılanmasının sağlanmasını ve buna 
aykırı uygulamalara son verilmesini gerekli görür. 

Son yıllarda adalet sistemine yapılacak yatırımlar, 
başka alanlarda da olduğu gibi yalnızca ekonomik 
ölçütlerle değerlendirilmekte ve bir maliyet öğesi 
olarak görülmektedir. Bu nedenle Adalet Bakanlığı 
bütçelerinde kısıntıya gidilmekte ve katı tasarruf 
önlemleri uygulanmaktadır. Oysa adalet sistemine 
yapılacak yatırımlar bir maliyet öğesi olarak 
görülmemelidir. TDP, iyi işleyen bir adalet sisteminin 
devlete olan güveni artıracağı bilinciyle hareket eder. 

Türkiye'de hukuk eğitiminin yetersizliği bir başka 
sorun alanını oluşturmaktadır. Çağdaş ülkelerin 
birçoğunda hukuk eğitimi, sosyoloji, tarih, felsefe gibi 
temel derslere dayandırılmaktadır. Böylece, 
hukukçuların bakış açılarının ve değerlendirme 
yeteneklerinin genişlik kazanması hedeflenmektedir. 
TDP, öznesi insan ve toplum olan hukuk alanındaki 
eğitime gereken önemi vererek çağdaş hukuk 
bilgisiyle donatılmış ve bir yabancı dili iyi bilen 
hukukçuların yetiştirilmesine özen gösterecek; yargıç, 
savcı ve avukatların lisans üstü eğitim görmelerini de 
özendirecektir. 

TDP, hukuk düzeninin, yargılama sürelerinin 
kısaltılması ve çağdaş düzeye getirilmesi ile 
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toplumdaki adalet duygusunun güçlendirileceğine 
inanır. 

D. LAİK DÜZEN 

TDP, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
olarak tanımlanan laikliği, özgürlüğün, demokrasinin, 
ulusal bütünlüğün ve Cumhuriyetin güvencesi olarak 
benimser; bireyin özgürce düşünüp yeteneklerini ve 
yaratıcılığını yaşama geçirebileceği bir ortamın 
oluşmasının koşulu olduğuna inanır. 

Tarihsel süreç içinde laiklikten beklenen, insanların 
inançlarının devlet kurumlarının işleyişi üzerindeki 
sınırlayıcı, daraltıcı etkisini engellemesi, toplumsal ve 
siyasal yaşamda dengeleri sağlaması olmuştur. 
TDP'ye göre, demokrasi, bir toplumsal düzen anlayışı, 
bir yönetim ve yaşam biçimi olarak birbirinden farklı 
siyasal düşüncelerin, toplumsal görüşlerin, bunlarla 
ilgili örgütlenmelerin bir arada bulunabilmesi demek; 
laiklik de, değişik inancı olan ya da bunları 
benimsememiş insanların birlikte yaşayabilmesine 
olanak tanıyan, onları bir arada tutan toplumsal 
düzenin en temel öğesidir. 

TDP, bir ülkede laiklik olmadan, demokrasinin, insan 
hakları ve hukuk devleti gibi en önemli çağdaş 
toplumsal ve siyasal değerlerin yaşama 
geçirilebilmesini olanaklı görmez; inanç ve ibadet 
özgürlüğünü kişinin temel ve dokunulamaz hakkı 
olarak tanır ve dinsel inançların bir baskı aracı olarak 
kullanılmasına da baskı altına alınmasına da karşıdır. 
TDP, laik devleti, inançların karşısında ya da tarafı 
olarak değil, inançlara eşit uzaklıkta ve inanç 
özgürlüğünü koruyan bir tutumda tanımlar. 

TDP, laikliğin, inançların yalnızca yasama, yürütme, 
yargı ile siyasal yaşamdan uzak tutulmasını eksik bir 
değerlendirme olarak kabul eder. Özellikle eğitim 
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alanında laikliğin büyük önemi olduğuna, her yaştaki 
ve düzeydeki eğitimin, ancak laik bir anlayışla 
gerçekleştirildiğinde bireyleri ve toplumu geliştirici bir 
işlev göreceğine; laik eğitimin, sorgulamayı, eleştirel 
düşünmenin geliştirilmesini, değişikliklerin sürekli 
izlenmesini sağlayacağına inanır. TDP'ye göre, eğitim 
ve her türlü bilimsel araştırma ancak laik bir ortamda 
gerçekleştirilebilir. Laiklik ilkesinin benimsenmediği 
ülkelerin dünyadaki bilimsel araştırmalara katkılarının 
hemen hiç olmaması son derece anlamlı ve yol 
göstericidir. Laiklik konusunda son yıllarda 
yaşadığımız sorunlarla ilgili değerlendirmelerin pek 
çoğu tarihsel ve toplumsal gerçeklerimizi dikkate 
almadan ve tek yönlü olarak yapılmaktadır. Oysa 
günümüzde gerçekçi ve akılcı değerlendirmelere her 
zamankinden çok daha fazla gereksinim 
bulunmaktadır. 

Türkiye'de, laiklikle ilgili uygulamalarda, hukuk, 
eğitim, kamu yönetimi ve siyaset gibi alanlarda pek 
çok farklılıklann olduğu görülmektedir. TDP, laiklik 
ilkesinin devletin bütün kurumlarında kararlılıkla 
uygulanmasından yanadır. 

Hukuk alanındaki düzenlemelerde, 1982 
Anayasasındaki olumsuzluklar dikkate alınmazsa, 
başta Medeni Yasa olmak üzere yasalarda laiklik ilkesi 
gözetilmiş, ama uygulamalarda sorunlar yaşanmıştır. 
Eğitim alanında da laiklik ilkesi pek çok uygulama ile 
zedelenmiştir. TDP, hukuk alanındaki uygulamalarda 
ve laik eğitimin öğrenim birliği korunarak 
güçlendirilmesinde her türlü önlemi eksiksiz alacaktır. 

TDP, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın farklı inanç ve 
mezheplere karşı tarafsız ve onların katılımlarına açık 
bir yaklaşım içinde olması ilkesini, kesinlikle yaşama 
geçirecektir. 
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TDP, inançların siyasete alet edilmesine, siyasal çıkar 
hesaplarıyla laiklik ilkesinden ödün verilmesine 
kararlılıkla karşı çıkacaktır. 

E. SİYASAL KATILIM 

Geçmişten günümüze hukukun kaynağı ile devlet-
birey ilişkileri sürekli tartışma konusu olmuştur. 
Toplumsal düzeni Antik Çağda "doğa yasaları", Orta 
Çağda "Tanrısal buyruklar" sağlamış, çağımızda ise 
"hukukun üstünlüğü" sağlamaktadır. 

Modern çağın egemen düşüncesi, devleti insan 
gözüyle görmeye, onun yasalarını akıl ve bilimden 
çıkarmaya dayanmıştır. Bu durum, doğal olarak, 
demokrasiyi zorunlu kılmıştır. 

Uygulamada demokrasi önce "temsili" bir nitelik 
kazanmış, zamanla bunun yetersizlikleri ortaya çıkmış 
ve "katılımcı demokrasinin koşulları yaratılmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde katılımcı demokrasi yetersiz 
görülmekte ve "doğrudan demokrasi" yönünde 
tartışmalar yapılmaktadır. Yakın bir gelecekte 
teknolojik gelişmeler belki de bugün bir hayal olan 
doğrudan demokrasinin gerçekleşmesinin koşullannı 
yaratacaktır. 

Demokrasiye işlerlik kazandırılması, yani temsilin ve 
katılımın en temel koşulu kuşkusuz toplumdaki örgütlü 
yapıların ya da örgütlülük düzeyinin niteliğidir. Bu 
bakımdan örgütlü ve bilinçli bir toplum zorunluluk 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

TDP, Türkiye'de demokrasinin geliştirilmesi için 
örgütlü toplumun ve onun başlıca öğeleri olan 
partilerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin 
güçlendirilmesinin gerekliliğini savunur. 
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TDP, uygulamalarda demokrasinin, partiler 
demokrasisine, partiler demokrasisinin parti 
yöneticilerinin ve en sonunda da parti başkanlarının 
kararlarına indirgenmesine son verecek önlemlerin 
siyasal yapının ve demokrasinin güçlendirilebilmesi 
için alınmasını zorunlu görür. Günümüzde sıkça sözü 
edilen "liderler sultası" yazgı olmasa da bir gerçektir. 
TDP, Türkiye'de, demokrasinin gelişip güçlenmesi için 
Partiler Yasası ile Seçim Yasası'nın bu olumsuzlukları 
ortadan kaldıracak biçimde değiştirilmesini gerekli 
görür. 

TDP, toplumsal sorunların çözümüne yönelik her türlü 
örgütsel yapıyı devlet içinde eritme, onun uzantısı 
durumuna getirme (korporatizm) anlayışının yanında; 
örgütlü toplumun yerine geçirilmek istenen ve 
ekonomik açıdan güçlü çevrelerin yönlendirmesine 
açık bulunan anlayışların da toplumun yaşamsal 
istemlerine yanıt verme gücüne sahip olmadığına ve 
olamayacağına inanır. 

Bu nedenle TDP, meslek kuruluşlarının Anayasanın 
"yönetim" bölümünden çıkarılarak dernekler ve 
sendikalar bölümünde düzenlenmesini, böylece onları 
yürütmenin denetimindeki yönetim organları olarak 
gören korporatist anlayışa ve sisteme son verilmesini 
gerekli görür. 

F. Y E R E L YÖNETİMLER 

TDP'ye göre yerel yönetim, halkın yaşam düzeyini 
artıran, halk tarafından seçilen yerel yöneticilerce ve 
ağırlıklı olarak yerel ve ortak gereksinmeleri, yerel 
kaynaklarla karşılayan, yönetim sürecine halkın 
katılımının sağlandığı bir örgütlenme biçimidir. Yerel 
yönetimler, özerk idari yapısı, bütçesi, tüzel kişiliği, 
hak ve ödevleri olan, görevlerini seçilmiş organları ile 
yürüten kuruluşlardır. TDP, yerel yönetimlerin 
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etkinliklerini başarı ile yerine getirebilmeleri için, her 
anlamda desteklenmesini gerekli görür. 

TDP, yerel yönetimleri, halkı doğrudan ilgilendiren 
etkinliklerde bulunmaları, kararlarını demokratik 
yöntemlerle almaları gibi nedenlerle demokrasi 
kültürümüzün gelişmesi açısından son derece önemli 
bulur ve halkın yönetime daha çok ve daha etkin 
katılmasını sağlayacak koşulların oluşturulmasını 
öngörür. 

Ancak yerel yönetimlerin özerkliklerinin artırılmasının 
tek başına demokratikleşme anlamına gelmeyeceği de 
açıktır. Yerel demokrasiyi, yalnızca yerel yönetimlerin 
seçimiyle sınırlı gören anlayışlar çağımızın demokrasi 
anlayışının gerisindedir. TDP, demokratikleşmeyi 
içermeyen bir özerkleşme anlayışını ya da yerel 
yönetimleri yalnızca bir işletme gibi gören yaklaşımlan 
sakıncalı bulur. Bu nedenle, yerel yönetimlerin yeni 
bir anlayışla ve çok yönlü olarak ele alınmasının, 
yürütülen hizmetlerin niteliğinin artırılması ve 
demokrasimizin geliştirilmesi açısından önemli 
olduğuna inanır. 

H. HUKUK DEVLETİ 

Hukuk devleti, en başta iktidarın sınırlanması, hak ve 
özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla ilgili bir 
kavramdır. Siyasal iktidarın sınırlanması, hak ve 
özgürlüklerin korunması son derece önemli olup, 
yalnızca hukuk sorunu da değildir. Bu nedenle, 
sorunu daha geniş açısından ele almak, çağdaş 
demokratik toplumların çoğulcu yapılarından 
kaynaklanan etik, sosyal, ekonomik ve siyasal 
etkenlerle birlikte değerlendirmek gerekir. Bu 
etmenler, iktidarın denetlenmesi, hak ve özgürlüklerin 
korunması konusunda hukuki etmenler kadar 
gereklidir. 
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Siyasal iktidarın sınırlanmasında etkili olan hukuk dışı 
etmenler her zaman yeterli olamamaktadır. Ayrıca 
bunlar, etkileri kısa sürede ortaya çıkan öğeler de 
değildir. Dolayısıyla, siyasal iktidar karşısında insan 
hak ve özgürlüklerinin hukuki yollardan güvence 
altına alınması zorunluluktur. 

Bu kapsamda seçimler, iktidarın kaynağının 
demokratik olarak belirlenmesi, yönetenlerin 
yönetilenler tarafından denetlenmesi hukuki olduğu 
kadar siyasal açıdan da önemlidir. Anayasanın 
üstünlüğü ilkesine dayandırılan sistemler, güçler 
ayrılığı, yürütme ve yasamanın yargı denetimi, 
referandum gibi uygulamalar, hep siyasal iktidarın 
sınırlanması ve hukuk devletine işlerlik kazandırılması 
için düşünülmüş ve uygulanmakta olari önlemlerdir. 

TDP için hukuk devleti, yasa devleti, polis devleti ya 
da demokratik öğelerin yer almadığı örgütlenme 
biçimlerinden farklı olarak, devletin işleyişinin, 
toplumsal düzenin, bireyin hak ve özgürlüklerinin 
demokrasi, insan haklan ve hukukun üstünlüğü 
ilkeleriyle belirlenmesi anlamına gelir. 

Günümüz uygar dünyasında demokrasinin, 
toplumların sosyo-ekonomik sorunlannın 
çözülmesinde de etkin olduğu gözlemlenirken 
Türkiye'de bu olgu gözardı edilmektedir. TDP, 
demokrasinin anılan çağdaş özelliklerini 
gerçekleştirmek üzere toplumun her kesiminin 
örgütlenmesini önemser. Siyasal partiler, sendikalar, 
demokratik kitle örgütleri toplumsal istemlerin 
gündeme getirildiği, siyasetin beslendiği, sorunların 
çözüldüğü ya da çözüm önerileri getirilen alanlardır. 
Bu alanlarda ortaya çıkan eksik ve yanhşlann toplum 
düzenine ve bireysel özgürlüklere olumsuz biçimde 
yansıması kaçınılmazdır. Siyasal kararların yalnızca 
dar bir kesim tarafından alınması, uygulamada pek 
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çok yanlışın ortaya çıkmasına, dolayısıyla toplumda 
tepkiye neden olmaktadır. 

A. İNSAN HAKLARI 

Nazizm ve Faşizmin Avrupa'daki yıkıcı etkileri, İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeleri önlem almaya 
yöneltmiştir. Ancak Soğuk Savaş koşulları, uluslararası 
bir uzlaşma sağlanmasını geciktirmiştir. Batı Bloku kişi 
haklarına ve siyasal haklara öncelik verirken Doğu 
Bloku, sosyal ve ekonomik haklarda sağlanacak 
ilerlemelerin bu hakları güvence altına alacağını öne 
sürmüştür. Bu koşullarda 10 Aralık 1948'de B M İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi bir uzlaşma metni olarak 
kabul edilmiştir. İnsan haklannın gelişimi kuşkusuz 
1948'de başlamamıştır. Bu gelişmeler insanlığın 
yürüttüğü ve uzun bir geçmişe dayanan savaşımlarla 
sağlanmıştır. 

İnsan hakları ile ona ilişkin uygulamalar, günümüzde 
ulusal sınırların dışında kabul edilerek çağın evrensel 
değerleri olarak görülmekte ve uluslararası 
güvencelere kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

Bu kapsamda B M İnsan Haklan Evrensel 
Bildirgesi'nden esinlenerek kabul edilen Avrupa İnsan 
Haklan Sözleşmesi'nin ve eklerinin, Uluslararası 
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Uluslararası 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 
hükümlerinin de iç hukuka tam olarak ve öncelikle 
yansıtılması gerekmektedir. Bu belgelerde yer alan, 
çağdaş ülkelerde insan haklarının ve demokrasinin 
temel koşulları olarak benimsenen hukuk ölçütlerini, 
T D P de kabul eder ve savunur. 
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Uluslararası alanda yaklaşık yirmi yıldır gündemde 
olan ve büyük bir etkiye sahip bulunan küreselleşme, 
insan haklarının gelişimini gerileten kimi sonuçlar 
ortaya çıkarmıştır. Bunun başlıca nedeni, küreselleşme 
sonucunda zengin ülkelerle yoksul ülkeler ve ülkelerin 
içinde de gelişmiş bölgelerle geri kalmış bölgeler ve 
toplumsal kesimler arasındaki dengeler bozulmuş, 
yoksulluk, işsizlik ve açlık artmış, hak ve özgürlükler 
gerilemiştir. 

Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, ödev ve 
sorumlulukların öne çıkarılması yönündeki eğilimler 
ülkemiz ile sınırlı olmayıp bütün dünya için geçerlidir. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabulünün ellinci 
yılına yetiştirilmek ve Birleşmiş Milletler'e 
onaylattırmak üzere 1997 yılında, dünyanın kimi 
önde gelen siyasetçileri tarafından "İnsan 
Sorumlulukları Evrensel Bildirgesi" hazırlama girişimi, 
bu olumsuzlukların en somut örneğini oluşturmuştur. 

Türkiye'de 12 Eylül'ün ağır koşulları yaşanırken buna 
ek olarak 1984'te PKK'nın silahlı eylemleri başlamıştır. 
Böylece demokratikleşme ve insan hakları 
uygulamalannda gelişme sağlanması daha da zora 
girmiştir. Hatta, insan hakları kavramı siyasallaştırılmış 
ve dar bir alana sıkıştırılmıştır. Oysa TDP, demokrasi 
ve insan hakları istemlerinin toplumun geniş kesimleri 
tarafından dile getirilmekte olduğu ve onların 
çıkarlarını simgelediği gerçeğini kabul eder ve 
insan haklan alanında gelişme sağlanmasını 
zorunluluk olarak görür. TDP, bu alanı aşırı 
siyasallaştıran dar gruplara ve insan haklarını 
ülkemizin yumuşak karnı olarak değerlendirip 
dayatmacı politikaların aracı olarak gören dış 
çevrelere karşın bu yöndeki gelişmeden yanadır. 
Davalar ancak sahipleri varsa bir anlam taşır ve 
gerçek düşünce savaşımı da o zaman başlar. TDP, bu 
davanın sahibidir ve siyasi iradenin varlığı ile 
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başarısından söz edebilmek için böyle bir görevi 
üstlenmenin gerekliliğine inanır. 

Demokrasi programı uygulanırken küreselleşme 
koşullarında yaygınlık kazanan etnik, inanç vb. 
alanlarda toplumun ayrışmasına, bölgeciliğin 
güçlenmesine neden olacak girişimlerden özenle 
kaçınılmalıdır. TDP, bu yönde olumsuz sonuçlar 
doğurabilecek girişimler ile aynı kapsamda toplumda 
ayrışmayı derinleştirecek kollektif haklar konusunda 
dikkatli olunmasını, ancak bireysel hakların en geniş 
bir biçimde kullanılması koşullarının yaratılmasını 
gerekli görür. 

Günümüzde insan hakları sorunlarının en başta gelen 
tartışma konularından birisi de kötü muamele ve 
işkencedir. Toplumsal yapımızdaki şiddet eğilimi ile 
doğrudan ilişkilidir. Toplumun en büyük örgütü 
devlettir ve uygulamaları ile topluma örnek 
olmaktadır. Devletin etkin olduğu alanlarda yaygın 
olarak yaşanan şiddet, hiç kuşkusuz aileyi ve bireyleri 
etkilemektedir. Ancak asıl üzerinde durulması 
gereken, devletin uygulamalarında yaşanan şiddetin 
toplumun büyük çoğunluğuna yansıması, neredeyse 
olağan görülmesidir. Toplumda şiddet eğilimini 
yaratan ve besleyen bu kabullenme anlayışıdır. TDP 
bu olguya karşı çıkarak hukuk devleti anlayışının 
yaygınlaşmasını, demokrasinin güçlenmesini ve insan 
hakları uygulamalarına engel olan koşullan 
değiştirmeyi gerçekleştirecek girişimlerde bulunur. Bu 
koşullarda TDP, güvenlik birimlerinin ele alınarak 
toplumsal istemler doğrultusunda bilimsel yaklaşımla 
ve eğitim aracılığıyla yeniden yapılandırılmasını 
zorunlu görür. 

Günümüzde sorun olmaya devam eden cezaevleri 
konusu yalnızca güvenlikle ilgili olarak ele 
alınmayacaktır. Cezaevleri toplum ve devlet yapısını 
en somut biçimde yansıtan yerlerdir. TDP, infaz 
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hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını, eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin ölçülebilir duruma 
getirilebilmesini, tutuklu ve hükümlülerin temel insan 
haklarına müdahale edilmeksizin yalnız yargının 
verdiği cezanın uygulanacağı, kişinin kendisine ve 
topluma yeniden kazandırılmasının öncelikle ele 
alınacağı bir düzenlemeyi savunur. Bu kapsamda F 
tipi cezaevi örneği gibi uygulamalar TDP tarafından 
insan hakları ve hukuk devleti ölçütleriyle ele alınarak 
sonuçlandırılacaktır. 

Türkiye'nin yaşamakta olduğu demokrasi, insan 
hakları ve hukuk devleti uygulamalarına ilişkin 
sorunlarla ilgili olarak kamuoyu oluşturulmasında ve 
toplumun bilinçlendirilmesinde etkili rol üstlenen 
basın, yayın ve kitle iletişim araçlarının önemi 
büyüktür. Anılan araçların özgürlüğünün temeli, 
düşünceyi zenginleştirerek açıklamanın önündeki tüm 
engellerin kaldırılmasına, kısaca demokrasiye dayanır. 
Bu yolla yurttaşların farklı düşünceleri ve haberleri 
öğrenmeleri, kendi düşüncelerinin topluma 
ulaştırılması, kendileri ve toplumu ilgilendiren 
kararlara katılmaları sağlanabilir. 

TDP, basın, kitle iletişim ve yayın özgürlüğünün 
doğrudan ya da dolaylı yollardan sınırlandırılmasının 
karşısındadır. Yayın özgürlüğü konusunda yeni 
yapılanmalar gereklidir. Basın Yasası ve özellikle 
çalışanlarla ilgili Basın İş Yasası bakımından çok 
büyük eksiklikler ve güvence yokluğu nedeniyle 
haksızlık ve eşitsizlikler ortaya çıkmıştır. TDP, 
haberlerin gerçeklik, güncellik, kamu yaran, toplumsal 
ilgi ve konuyla anlatım arasında düşünsel bağlılık 
kurallarına uygun olmasını; bunun için de gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını, uygulamadaki engellerin 
kaldınlmasını ve tekelci yapılara izin verilmemesini 
savunur. 
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TDP, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Anadolu 
Ajansı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun siyasal 
iktidarın baskıcı etkisinden kurtanlması yönünde 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu kurumların 
tarafsız ve özerk kamu kuruluşları durumuna 
getirilmesini öngörür. 

TDP, toplumun doğru ve yeterli haber alma 
gereksinmesinin karşılanmasında ve ulusal düzeyde 
bilgi akışının sağlanmasında son derece önemli işlevi 
olan yerel basın ve medya kuruluşlarının 
desteklenmesinin gerekliliğine inanır. 

TDP, basın ve medya kuruluşlarında çalışanların iş 
güvencesinden ve sosyal güvenceden yoksun 
bırakılmalarını engellemek için gerekli önlemlerin 
alınmasını ve örgütlenme haklarını kullanabilmelerini 
zorunlu görür. 

B. BÜROKRASİNİN DENETİMİ V E 
SORUMLULUĞU 

Günümüzde bir yandan küreselleşme süreci 
yaşanırken, öte yandan yerelleşme eğilimleri de güç 
kazanmıştır. Kamu yönetimi üzerinde etkili olan bu iki 
yönlü gelişme, olumlu ve olumsuz sonuçlanyla 
geleneksel yönetimleri uluslararası yapılanmalara 
dönüştürmeye zorlarken, bir yandan da merkezi 
ağırlıklı yönetimleri yerel ağırlıklı yapılara doğru 
yöneltmektedir. TDP, kamu yönetimini bu çelişkili 
gelişmelerin olumsuz etkilerinden koruyabilmenin en 
iyi yolunun, demokrasinin güçlendirilmesi ile katılımcı 
demokrasiye geçilmesinde olduğuna inanır ve halkın 
gücü ile toplumsal yararın en üst düzeye 
çıkanlabileceği görüşünü savunur. TDP, 
küreselleşmenin ortaya çıkardığı dağıtıcı güçlere karşı 
en etkili yolu, sahip olduğu gücün kendisine 
sağlayacağı yarar konusunda bilinçlendirilmiş olan 
halkın harekete geçmesinde görür. 
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Türkiye'de yönetim yapısı, tarihsel ve toplumsal 
nedenlere bağlı olarak öteden beri merkeziyetçi, 
bürokratik ve otoriter anlayışlara göre biçimlenmiştir. 
Ancak gelişmemizin önünde engel oluşturan bu 
yönetim anlayışını artık değiştirmenin zamanı 
gelmiştir. 

Çağdaş yönetim anlayışı, hizmeti götüren devlet ile 
hizmeti alan yurttaş arasında doğrudan bir ilişkiyi, 
yurttaşın karar süreçlerine katılımını zorunlu 
görmektedir. Oysa ülkemizde devlet-yurttaş ilişkisi 
yetersizdir, hatta yurttaşı dışlayan ve "yurttaşa 
rağmen" bir yönetim anlayışı söz konusudur. 

Türkiye'nin bugünkü yapısı, yönetim kararlarının tek 
merkezden alınması ve uygulanması koşullarını 
zorlaştırmıştır. TDP, merkez ağırlıklı bu sistemin 
değiştirilerek eşgüdümü artırılmış, bürokratik işlemleri 
azaltılmış, etkin ve verimli çalışan kamu personelinin 
göreve başlamasının nesnel, yükseltilme ve 
atamalarının ise yeterliliği ve ilgisinin düzeyi ile 
belirlendiği koşulların oluşturulmasını gerekli görür. 
Son yıllarda kamu yönetiminde yaygınlık kazanan, 
yetkili ama sorumsuz danışman bulundurma 
uygulamalarında yeni düzenlemelere gidilmesini, yetki 
kullananların sorumluluk da üstlenmesi ilkesinden 
hareket edilmesini savunur. 

TDP ' nin, kamu yönetimi anlayışında siyasal 
kayırmalara ya da koşullandırmalara yer yoktur. 
Günümüzde kamu yönetimi, ne yazık ki kamu 
kaynaklannın çıkar çevrelerine dağıtıldığı alanlar 
durumuna getirilmiştir. Toplumun haklı tepkisine 
neden olan bu durum, kamu kaynaklanna usulsüzlük 
ve yolsuzluklarla el konulması, siyasetin ve kamu 
yönetiminin yozlaşması sonucunu doğurmuştur. Oysa, 
Türkiye, sorunlarına demokratik bir siyasal zeminde 
ve düzgün işleyen bir kamu yönetimi ile çözümler 
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getirmek zorundadır. TDP'nin yeni kamu yönetimi 
anlayışında, usulsüzlüklere ve yolsuzluklara yer 
verilmeyecek, meydana gelebilecek olayların üzerine 
kararlılıkla gidilecektir. 

Katılımcı yönetim anlayışının işlerlik kazanabilmesi 
için amaçlanan kamu yönetiminin yeniden 
yapılandınlması zordur. Böyle bir yönetimin, güç 
alacağı örgütlü bir topluma ve çağdaş anlamda 
uygulanan demokrasiye gereksinimi bulunmaktadır. 
TDP, kamu yönetiminde yeni bir anlayışı savunurken 
bunun koşullannı yaratacak olan demokratikleşmeyi 
ve örgütlü toplum oluşumunu önemser. 

TDP, açıklık ilkesine tam olarak uyulmasını, yönetimin 
bütün kararlan ve eylemleri ile ilgili olarak yurttaşların 
bilgi alma hakkına saygı gösterilmesini savunur. Bu 
çerçevede, yürütmede çok başlı bir görüntünün ortaya 
çıkmasına izin verilmeyecek, bürokrasinin bir yönetim 
organı olarak yürütmeye bağımlı durumu, çağdaş 
demokratik toplumlarda olduğu gibi, tartışma 
yaratmayacak bir konuma getirilecektir. 

Hukuk devleti olmanın temel koşulu yönetimin tüm 
işlemlerinin yargısal denetime açık olması ve yargı 
kararlanna uyulmasıdır. T D P nin kamu yönetimi 
uygulamalarında, yargı kararlarına uymama 
alışkanlığı söz konusu olmayacaktır. TDP bu 
kapsamda, yönetimlerin yalnızca yaptıkları işlerden 
dolayı değil, aynı zamanda yapmalan gerekirken 
yapmadıkları işlerden dolayı da sorumlu tutulmaları 
gerektiğini savunmaktadır. 

III.TOPLUMCULUK V E SİYASAL İSTİKRAR 

Toplumun dinamik olan yapısında dinamizm, gelişme 
ya da gerileme biçiminde ortaya çıkar. Toplumculuk 
ise geriye gidişe engel olma yani gelişmeden yana 
olma anlamına gelmektedir. Toplumsal ilerleme, 
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ekonomik yapıda, büyük ölçüde de ekonomik yapı 
tarafından belirlenen üstyapı kurumları ile bireylerin 
gelişme düzeylerinde kendini gösterir. TDP, 
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda yüzü 
geleceğe, ilerleme ve gelişmeye dönük olarak tarihsel 
ve evrensel toplumcu değerlere göre hareket etmeyi 
ve eylemde bulunmayı temel alır. 

Soğuk Savaş koşullarında toplumcu düşünceler 
iktidarlar tarafından ülke için bir tehdit öğesi olarak 
görülmüş ve çağdaş demokrasilerce kabul edilmeyen 
yöntemlerle baskı altına alınmaya çalışılmıştır 

Türkiye'de siyasetin olağan dışı etkenlerden 
arındırılması sürecinde eski uygulamalardan 
yararlanılabilir, ancak bunları tümüyle benimsemek 
günümüz dünya koşullarında söz konusu olamaz. Öte 
yandan 1982 Anayasası, yapılan kısmi değişikliklere 
karşın, tümüyle değiştirilmesi gereken bir belgedir. 
Böyle kapsamlı bir değişiklik düşüncesi, tek tek 
toplumsal kesimlerin istemlerine ya da varolan 
parlamento yapısı gerekçe gösterilerek sınırlı değişiklik 
istemlerine indirgenmemelidir. 

Demokratikleşme sürecinde anayasa değişikliğinin ilk 
sırayı alması zorunluluktur. Anayasal kurumları 
düzenleyen özel yasalarda, seçim ve partiler yasaları 
gibi organik yasalarda, dernekler, sendikalar, grev ve 
toplu sözleşme, iş, ceza, basın, üniversiteler vb. gibi 
rejimin temel yasalarında da yapılması gerekli 
değişikliklerin önü ancak böyle açılabilir. 

Böyle bir anayasa, siyasal yaşamın hukuki çerçevesini 
çizen, sosyal kesimlerin demokratik siyasi 
savaşımındaki temel kurumları ve kuralları belirleyen, 
çağdaş gelişmeleri karşılayabilen bir belge olmalıdır. 
Bireyler ve toplum için kamu hizmeti sunan bir kurum 
olarak tanımlanması gereken devletin "demokratik ve 
laik" olması, "hukuk ve insan haklarına" bağlı kalması 
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ve en az çağdaş "sosyal ve ekonomik" ödevlerini 
yerine getirmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 

Yeni anayasada özgürlükler rejimi, uluslararası insan 
hakları ölçütlerine ve hukukuna uygun bir konuma 
getirilmelidir. Ayrıca hukuki ve siyasi eşitlik ilkeleri, 
sosyal ve ekonomik eşitlik ilkeleriyle 
bütünleştirilmelidir. 

Temel yaklaşım, bireyin hak ve özgürlüklerinin 
korunması, genişletilmesi ve güvencelere bağlanması 
olmalı, bunların toplum yaranna ve ancak yasalarla 
sınırlanabileceği durumlarda bile özüne 
dokunulmamalı, doğal yargı ilkesi gözetilmeli, 
yönetimin bireyle ilgili her işlem ve uygulaması yargı 
denetimine bağlı olmalıdır. Siyasal kültürümüzdeki 
"kutsal devlef'i de "bürokratik devlefi de aşarak 
devleti, halktan/ulustan/toplumdan bağımsız ve 
bireylere tehdit öğesi oluşturan konumundan 
çıkarmak gerekmektedir. TDP, bunun sağlanabilmesi 
için düşünce özgürlüğünü devletin sınırlamasını değil, 
korumasını temel bir ilke olarak benimser. 

Siyasal hak ve özgürlükleri, çoğulculuğu, katılımı 
kısıtlayan bütün anayasa ve yasa hükümleri çağdaş 
anlayışla yeniden değerlendirilecek; siyaseti belli 
aralıklarla oy vermekten ibaret bireysel bir davranışa 
indirgeyen yasal ve idari düzenlemeler değiştirilecek; 
siyasetin tanımı gereği kollektif ve örgütlü bir etkinlik 
olduğu anlayışından hareket edilecektir. 

IV. ULUSLARARASI İLİŞKİLER V E ULUSAL 
SAVUNMA 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ulusal Kurtuluş Savaşı 
sonucunda kurulmuştur. Egemenlik haklanndan 
toplumlann gerçek çıkarları dışında ödün veren 
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ulusların kalkınmalarını tamamlayamadıklarının 
bilincinde olan halkımız, bağımsızlığın ve barışın ne 
anlama geldiğini çok iyi değerlendirecek konumdadır. 

Türkiye'nin dış politikasının temel yaklaşımı, bu 
gerçekler doğrultusunda, Atatürk tarafından "Yurtta 
Barış Dünyada Barış" özdeyişi ile açıkça ortaya 
konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kurulduğundan bugüne kadar Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda uluslararası barışın sürekli 
savunuculuğunu yapmış; bağımsızlığını, egemenliğini 
ve toprak bütünlüğünü başarıyla korumuş, 
uluslararası topluluğun saygın bir üyesi olarak dünya 
banşına önemli katkılar yapmıştır ve yapmaya da 
devam edecektir. 

TDP, dış politikada ulusal çıkarların ve barışın birlikte 
korunabileceğinin, ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri 
gücüyle, çağdaş, uygar ve demokratik toplum 
yapısının doğrudan ilişkili olduğunun bilincindedir. 
TDP, Türkiye'nin bu alanlardaki gücünü, ülke ve 
dünya için yeni gelişmelerin sağlanmasında önemli 
görür. 

TDP, uluslararası ilişkilerde başarılı olabilmenin 
ülkede ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri güç ile bu 
konularda bilgi, uzmanlık ve deneyimin yanında, 
halkın desteğinin de son derece önem taşıdığının 
bilincindedir. Bunun sağlanabilmesinde TDP, 
yurttaşların uluslararası ilişkiler konusunda sürekli 
olarak bilgilendirilmesinin ve nesnel bilgiler sonucu 
toplumda oluşan genel eğilimin değerlendirilmesinin 
gerekliliğine inanır. 

TDP, Türkiye'nin, başta Birleşmiş Milletler olmak 
üzere, içinde yer aldığı uluslararası kuruluşlarda, 
ulusal çıkarlarımız doğrultusunda ve dünya barışına 
katkıda bulunan etkin konumunun güçlendirilerek 
sürdürülmesinden yanadır. 
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Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
başlangıcı çok eski tarihlere uzanmaktadır. Tarihsel, 
toplumsal ve evrensel boyutları olan Avrupalı kimliği, 
Türk kimliği ile etkileşim içindedir. Türkiye ile Avrupa 
Birliği arasındaki ilişkileri, yalnız siyasal temelde ve 
son yılların güncel siyasal gelişmeleri boyutunda ele 
almak yanıltıcı ve eksik bir değerlendirme olur. 
Konuya bu dar açıdan bakmak Türkiye'nin insan 
hakları, demokrasi ve hukuk devleti olması 
konusunda Avrupa Konseyi üyeliği ile 1949'da 
başlayan çok yakın ilişkisini yadsımak olur. Bu 
nedenle, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimiz tarihsel 
gerçekler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 
Gerçekte, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliği (BAB) ve 
AB'ye olan ilgisinin temelinde, demokrasiye, insan 
haklanna, hukuk devletine olumlu bakış açısının bir 
sonucu olarak, 1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi 
olması yatmaktadır. 

Avrupa Birliği sürecinde 1957'de Roma Antlaşması ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuş, 1986'da 
Avrupa Tek Senedi imzalanarak tek pazara geçilmiş 
ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının hızlandırıcı 
etkisiyle 1993'te imzalanan Maastricht Antlaşması ile 
Avrupa Birliği oluşumu gerçekleştirilerek bu alanda 
siyasal birlik yolunda önemli bir ilerleme sağlanmıştır. 
Aynı süreç içinde AB'nin temelini oluşturan Kopenhag 
Ölçütleri belirlenmiş ve tüm bunlar 1997 Amsterdam 
Anlaşması ile bütünleşerek kurumsallaşmıştır. 

Bu süreçte Birlik, Türkiye'deki; Türkiye ise 
Avrupa'daki gelişmelerle ilgisini sürekli olarak 
korumuştur. Türkiye'de çoğulcu demokrasinin 
yerleşmeye başladığı yıllarda, 1963'te imzalanan 
Ankara Antlaşması ile söz konusu ilgi, resmi bir ilişkiye 
dönüşmüştür. Katma Protokol 1970'te imzalanmış, 1 
Ocak 1996'da Türkiye Avrupa Gümrük Birliğine 
katılmış, 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi'nde ise 

37 
TBMM KUTUPHANESI



Birliğe diğer aday ülkelerle eşit koşullar altında, aday 
ülke olarak ilan edilmiştir. Leaken Zirvesinde, Aralık 
2001' de Türkiye Avrupa Konferansına katılmış ve 
böylece A B üyeliği yolunda olumlu bir adım daha 
atmıştır. 

Türkiye ile A B arasındaki ilişkilerin uzun bir geçmişi 
olmasına karşın, karşılıklı olarak pek çok sorun 
yaşanmıştır. Sorunlarda, Türkiye'nin yönetiminden 
kaynaklanan, özellikle sosyo-ekonomik ve siyasal 
nedenlere bağlı olanlar kadar, AB'den kaynaklanan 
olumsuzluklar da etkili olmuştur. 

Türkiye'nin A B ile olan ilişkilerinin eşitlik temelinde 
yürütülmesinde ve çıkarların karşılıklı gözetilmesinde 
AB'nin bir "Hıristiyan kulübü" olmayıp çağdaş 
evrensel değerler bütününü temsil ettiği, karşılıklı 
olarak kabul edilmek zorundadır. Bu yaklaşım, 
Türkiye'ye karşı farklı ve ayrımcı bir tutum alınmaması 
yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan 
yararlanma anlamına gelebilecek siyasal ödünlerin 
gündeme getirilmesini ölçmekte de etkili olacaktır. 
TDP, A B ile bütünleşmeyi her ne pahasına olursa 
olsun anlayışıyla değil, doğal gelişimi içinde 
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda, her 
üye ve aday ülke için olduğu gibi, ulusal çıkarların 
gerçekçi yaklaşımlarla gözetilmesi koşuluyla 
benimsemektedir; çağdaş devletler topluluğu içinde 
yer alma isteğinin ülkemiz insanının tarihten gelen 
temel amaçlarından olduğuna inanır. Türkiye'deki 
demokrasinin, çağdaş toplumlar düzeyinde yer alması 
ve yaşamın her alanında etkinlik kazanması halkımız 
tarafından istenmektedir. Bu düzeyi ve etkinliği 
günümüzde, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında 
yalnızca A B temsil etmektedir. 

TDP, A B ile ilişkiler kapsamında gündeme gelen ve 
çeşitli nedenlerle ertelenen her konunun, giderek 
artan sorunlar durumuna dönüşmemesi için ülke 
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çıkarlarını da koruyarak sürekli ve etkin bir çaba 
gösterilmesini savunur ve bu yolda girişimlerde 
bulunmayı öngörür. 

Dünya, Soğuk Savaş' ın ve iki kutuplu yapısının sona 
ermesi ile yeni bir sürece girmiştir. 'Yeni dünya 
düzeni" olarak tanımlanan bu koşullarda sürekli barış 
ve demokrasi söylemleri ön planda yer almasına 
karşın bunlar kısa sürede başarısız kalmış, ideolojik 
çatışmaların yerini bu kez etnik köken, inanç ve kültür 
temelinde yeni çatışma biçimleri almıştır. Bunlara 
bağlı olarak yaygınlaşan bölgecilik ve uluslararası 
terörizm yerel çatışmaları arttırarak uluslararası 
toplumu, süreç içinde Soğuk Savaş dönemini aratır 
duruma getirmiştir. 

Türkiye, bu yeni koşullardan kaynaklanan ve 
dünyanın en önemli sıcak çatışma bölgeleri arasında 
yer alan Balkanların, Kafkasların ve Ortadoğu'nun 
tam ortasında bulunmakta ve yaklaşık on beş yıl, dış 
destekli terörizmin en ağır saldırısı ile karşı karşıya 
kalmış, önemli sorunlar yaşamış ve ağır bedeller 
ödemiş bir ülke durumundadır. TDP'nin, Türkiye'yi 
sıcak çatışmaların etkisinden koruma görevinin 
yanında, yaşanan deneyimlerden yararlanarak dünya 
barışma katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğu vardır. 
TDP, Türkiye' nin bir yandan bölge merkezli 
politikalara önem vererek komşu ülkelerde 
demokrasinin gelişmesini özendirmesi, desteklemesi; 
komşuları ile ilişkilerini ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel alanlarda geliştirmesi; öte yandan küresel 
ölçekteki gelişmeleri yakından izleyerek tutarsız ve 
dışa bağımlı yaklaşımlardan uzak, ama etkin ve büyük 
bir ülke olmanın sorumluluğu ile barışı, toplumsal 
dengeyi gözetmesi, kısa ve uzun dönemli ulusal 
çıkarlarımızı koruyan bir tutum içinde olması 
gerektiğine inanır. 
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TDP, Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıs Türk 
Toplumunun özgür iradesi ile bugüne kadar ortaya 
koyduğu ve bundan sonra da ortaya koyacağı 
isteklerini ve bu toplumun güvenliğini sağlayan ya da 
sağlayacak olan bir çözümden yanadır ve bu çözüm 
sağlanırken B M kararlarında da anlatımını bulan 
adadaki silahlanmanın, Türkiye'nin ulusal güvenliğini 
tehdit etmesi nedeniyle Türk toplumu tarafından 
kabul edilemeyeceğini ve onaylanamayacağını 
savunur. 

TDP, Türkiye'nin başta Kıbrıs ve Ege sorunları olmak 
üzere komşuları ile varolan ve ortaya çıkması olası 
sorunların ulusal çıkarlarını gerçekçi anlayışlarla 
koruyacak biçimde ve barış içerisinde çözümünden 
yanadır. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Kafkasya ve 
Orta Asya'da yeni bağımsız devletler kurulmuştur. 
Kafkasya kısa sürede çatışmaların yaşandığı bir alan 
olmuştur. TDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği ve 
bölgede yaşayanların sahip olduğu haklar açısından 
bu toplulukların ve devletlerin sorunlarını da 
anlayarak iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini savunur. 
TDP'ye göre, ilişkiler sonunda ilgili devletlerin 
birbirine olan güvenleri, saygı ve sevgilerinin artması 
ve toplumların ortak yararlarının gözetilmesi 
sağlanacak ve geliştirilecektir. TDP, farklı lehçelerle de 
olsa Türkçe konuşan toplumlarla olan ilişkilerin 
geliştirilmesiyle bu toplumların geçmişte yaşadığı 
koşulları ve sorunları dikkate alan gerçekçi yaklaşım 
sonucunda sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve 
teknik alanlardaki işbirliğinin pekiştirileceğine inanır 
ve bu ilişkilerde, Türkiye ile söz konusu toplumlar 
arasında sürekli olarak çağdaş dünya anlayışının 
gözetilmesine dikkat edilmesini öngörür. 
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TDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin sının aşan sular 
konusunda komşuları ile arasındaki görüş 
farklılıklarının giderilmesi ve bu suların, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ve komşularının menfaatleri dikkate 
alınarak hak ve adalet ilkeleri doğrultusunda 
kullanımının sağlanması için gerekli girişimlerin 
yapılmasını ve bu sorunların ikili görüşmeler yoluyla 
çözüme ulaştırılmasının gereğine inanır. 

ULUSAL SAVUNMA 

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, geçmişten 
günümüze, sürekli stratejik bir öneme sahip olmuştur. 
O nedenle, güvenlik, bu bölgede kurulmuş devletler 
için, her zaman öncelikli konuların başında yer 
almıştır. 

TDP, güvenliğin kişisel, ulusal ve uluslararası 
düzeylerde Türkiye'nin ulusal çıkarlarına 
yönelebilecek siyasal, sosyo-kültürel, ekonomik, askeri 
ve doğal çevreden kaynaklanan tehditleri önleyecek 
bir anlayışla ele alınmasından ve uygulanmasından 
yanadır. 

TDP, yukarıda sayılan tehditler içerisinde en duyarlı 
olan askeri tehdide karşı ülkenin ve ulusun 
güvenliğini, toplumun ve devletin gücüne dayanarak 
sürdürülmesi gereken "barışçı bir dış politika" ile 
teknolojik güce sahip "caydırıcı silahlı kuwetleri"nin 
varlığında görür. Bu amaçların sorunsuz olarak 
gerçekleştirilebilmesinde TDP, ulusal güvenliğimizin 
ve bağımsızlığımızın gerçekçi boyutlarda 
sağlanabilmesinin, silahlı kuvvetlerin silah ve donanım 
bakımından dışa bağımlılığının azaltılmasının ve bu 
gereksinimlerin olanaklar ölçüsünde ulusal 
kaynaklardan karşılanmasının gerekliliğini savunur. 
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TDP, kendi ulusal savunma sanayiine sahip olmayan 
devletlerin tam bağımsızlığından söz edilemeyeceğinin 
bilincinde olarak silahlı kuvvetlerin silah ve donanım 
bakımından dışa bağımlılığının azaltılmasından ve 
bunun devlet politikası olarak sürdürülmesinden 
yanadır. Böylece, bu alanlardaki savunma 
harcamaları yeni iş olanakları yaratacak ve ulusal 
ekonominin gelişmesine katkıda bulunacaktır. TDP, 
ulusal güvenlik için savunma sanayiinin korunmasını 
gerekli görür. 

TDP, diğer ulusal tehdit öğeleri için başta eğitim 
olmak üzere siyasal girişimlerin, bilim ve teknoloji 
desteği ile halkın bilinçlendirilmesinin, demokratik 
kitle örgütlerinin etkinliğinin çözümde çok önemli 
olduğunu ve güç birliğinin bilinçli birliktelikten 
doğacağını savunur ve bu konuda gereken etkin 
çabayı sürekli göstermeyi en önemli ilkelerinden 
sayar. 

Türkiye, özellikle 1984'ten sonra, yoğun olarak dış 
destekli bir terör olayı yaşamıştır. Bu süreçte iç 
güvenliğimiz ve toplumsal barış tehdit altında kalmış, 
meydana gelen eylemlerde uğradığımız maddi 
kayıpların yanında, onlardan çok daha önemli olarak, 
ülke binlerce insanını yitirmiştir. Bu yaşananlar iç 
güvenliğin ve toplumsal barışın dış güvenlik kadar 
önemli olduğunu kanıtlamıştır. 

TDP, güvenlik birimlerinin çalışmalarının Türkiye'nin 
çağdaş, demokratik bir hukuk devleti olduğu 
gerçeğine uygun biçimde olmasını öngörür ve iç 
güvenliğin bu yaklaşım doğrultusunda ve her koşulda 
insan haklarına, demokrasiye, hukuk devleti ilkelerine 
saygı gösterilmesi ile sağlanacağına inanır. TDP, 
güvenlikle ilgili tüm etkinliklerde, hukuk düzeni içinde 
kalındığı, "açıklık ve denetlenebilirlik" ilkesine 
olabildiğince uyulduğu sürece iç ve dış güvenlikle ilgili 
etkinliklerde güçlü olunacağı inancıyla hareket eder. 
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TDP, güvenliğin kalıcı biçimde sağlanmasının, sosyal 
ve ekonomik sorunların çözümüyle ve iç ve dış 
hoşnutsuzlukların giderilmesiyle 
gerçekleştirilebileceğinin bilincindedir. TDP, çağdaş 
anlamdaki demokrasinin varlığını, sosyo-ekonomik 
kalkınma ile birlikte ulusal güvenliğin korunması için 
de gerekli bir yönetim biçimi olarak görür; 
Türkiye'de, özellikle son yirmi yıldır izlenen yanlış 
ekonomik ve sosyal politikaların toplumun siyasal 
yapısını da derinden sarstığına inanır; Türkiye'nin 
dünyadaki ve bölgesindeki konumunun daha da 
güçlendirilmesi için, ortaya çıkan tüm yanlışların, 
yerinde girişimlerle zaman yitirilmeden giderilmesi 
gerektiğini savunur. 

V. EKONOMİ POLİTİKASI 

A. EKONOMİNİN DEĞİŞEN KOŞULLARI 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda dikkat çeken 
önemli bir olgu, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra elde edilmiş olan sosyal hakların hızla 
geriletildiğidir. 

Bunun başlıca nedeni uluslararası alanda 1970'lerin 
ortalarından beri yaşanan ve büyük ölçüde belirleyici 
olan küreselleşme olgusunun ekonomi politikalarını 
ve sosyo-ekonomik haklan etkilemesidir. 
Küreselleşme sürecinde özellikle zengin ülkelerle 
yoksul ülkeler ve her ülkede de gelişmiş bölgelerle geri 
kalmış bölgeler arasındaki farkın açılması, sosyal 
kesimler arasındaki gelir dengelerinin alt-üst olması, 
yoksulluğun, işsizliğin ve açlığın artması, sosyal adalet 
ve eşitlik kavramında gözle görülür bir yıpranmaya 
neden olmuştur. 

Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin durumlarında 
herhangi bir düzelme olmadığı gibi, ekonomik güce 
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sahip ülkeler ile aralarındaki farkın giderek açıldığı ve 
buna bağlı olarak dış borçlarının arttığı çok açık bir 
biçimde ortaya çıkmıştır. Özellikle 1990'dan sonra bu 
ülkelerdeki gelir dağılımına ilişkin adaletsizlikler her 
geçen gün daha da belirginleşmektedir. Bu süreçte, 
"Tarihin sonu geldi" ideolojik propagandası altında 
gelişmekte olan ülkeler giderek uluslararası 
sermeyenin spekülatif çıkar alanına çekilmiş, uzun 
erimli sanayileşme ve kalkınma politikaları, yerini 
piyasa güçlerinin başıboş ve kısa süreli kararlarının 
denetimine bırakmıştır. 1990'lı yıllarda koşulları ve 
ilkeleri somut olarak belirlenen 'Yeni dünya düzeni", 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan 
ekonomilerin, düşük nitelikli emek ile mal üreten 
çevre ülkeleri içinde bütünleşmesini öngörmektedir. 
Uluslararası iş bölümünde Türkiye ve azgelişmiş 
ülkeler için öngörülen ekonomik açıdan bütünleşme, 
azgelişmişliği daha da derinleştirmekte ve bu ülkeleri 
bunalımdan bunalıma sürüklemektedir. Yanı sıra, bu 
oluşum "sosyal devlet" kavramını ortadan kaldırdığı 
gibi "ulus devlet" gerçekliğini de zayıflatmış ve tartışılır 
kılmıştır. Oysa, sağlam sosyo-ekonomik yapılar, 
dengeli bölüşüm, gelişmiş kurumlar ve örgütlü 
toplum, ülkelerin kalkınmasına, istikrarına ve 
demokrasilerine katkıda bulunur, dünya barışının da 
güvencesi olacaktır. Ancak, ne yazık ki, 
küreselleşmenin yeni evresine ilişkin bu gerçekler 
yeterince dikkate alınmamaktadır. TDP, bu 
gerçeklerin sözcüsü olmayı ve onlarla ilgili sorunların 
çözümünü sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmayı 
temel görevlerinden biri olarak görür. 

TDP, ekonomide önceliklerin belirlenmesine, 
yönlendirici ve demokratik bir planlamaya, kamu 
yararının korunmasına, üretim kararlanna halkın 
katılımının sağlanmasına, bölüşümün dengeli 
duruma getirilmesine ve bütün bunlann verimlilik 
ölçütlerini dikkate alacak biçimde gerçekleştirilmesine 
önem verir; böylelikle yalnız ekonominin değil, aynı 

44 
TBMM KUTUPHANESI



zamanda demokrasinin güçlendirilmiş olacağına 
inanır. 

B. EKONOMİ V E DEMOKRASİ 

TDP, uzun süreli ekonomik iyileştirmelerin rejimin 
güvencesi ve demokrasinin sağlıklı gelişmesi için şart 
olduğu gerçeğinden hareketle ekonomik etkinlikleri 
insanın yaşam düzeyinin artırılmasını, bireysel ve 
toplumsal kalkınmanın bir aracı olarak kabul eder. Bu 
amaca ulaşabilmek için ekonomik etkinlikler 
gerçekleştirilirken herkese fırsat eşitliğinin ve sosyal 
adaletin sağlanmasının gereğine inanır. 

TDP'ye göre, ekonomik etkinlikler bireyin olduğu 
kadar toplumun çıkarlarına da hizmet etmeli; bu 
etkinliklerin belirleyicisi olan politikaların başarı ile 
uygulanabilmesi için halkın, ekonomik haklarına sahip 
çıkması konusunda gerekli koşullar oluşturulmalı, 
böylece ekonominin dengeli bir biçimde gelişmesi 
kolaylaştırılmalıdır. TDP, sorun bu açıdan ele 
alındığında ekonomik politikaların başarısının 
demokrasiye bağlı olduğunun ortaya çıkacağına 
inanır. Bu nedenle TDP, ekonomik etkinliklerin 
toplumsal temele ve demokrasi ilkelerine 
dayandırılmasını savunur. 

Emeği en üstün değer olarak kabul eden TDP, 
bölüşüm dengelerini koruma yönünde son derece 
duyarlı, tutarlı ve kararlı bir tutum almaya, bozulmuş 
olan dengeleri düzeltici önlemlerle toplumun umudu 
olmaya kararlıdır. 
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C. TEMEL SEÇENEKLER 

TDP, ekonominin demokratik bir planlama, 
sanayileşme, üretim, istihdam, verimlilik, kalkınma ve 
hakça bölüşüm temelinde yeniden yapılandırılmasını 
savunur; bugüne kadar uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarının, kötü yönetimin ve makro ekonomik 
dengelerin sağlanamamış olmasının yeni bir 
yapılandırmayı ertelenemez bir görev duruma 
getirdiğine inanır. 

TDP, üretim ve kalkınma yönünde yapılan seçime 
bağlı olarak Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynaklar 
ve ülkenin insan gücü dikkate alınarak kalkınma 
önceliklerinin saptanarak hangi alanlara ve kesimlere 
öncelik verilmesi gerektiği, hangi alanlarda rekabet 
gücünün olduğu ve hangi alanlara stratejik 
öneminden dolayı özen gösterileceği konulanndaki 
ilkelerin belirlenmesinin zorunlu olduğunu savunur. 

TDP, Türkiye'nin rekabet şansına sahip olduğu 
öncelikli yatırım alanları konusunda kararlar 
alınamamasının, rekabetin koşullarını belirleyen 
araştırma-geliştirme (AR-GE) yatırımlarına önem 
verilmemesinin, Türkiye'yi bilim ve teknolojiyi 
yalnızca öğrenen-ithal eden ya da kullanan, ama onu 
üretemeyen konumda bıraktığının bilincindedir. Bu 
bilinçle TDP, günümüz dünyasının bilgi ve teknoloji 
tekelinin onu elinde tutanlara üstünlük sağladığı 
gerçeğinden hareket edilmesini zorunlu görür; ülkenin 
hem uluslararası konumunun güçlenmesinin, hem de 
ileri teknoloji ve nitelikli işgücüne dayanan, yüksek 
katma değer yaratan ve rekabet gücü yüksek bir 
üretim yapısına sahip olmasının hedeflenmesini 
savunur. 

TDP, küreselleşme sürecinin özellikle iletişim alanında 
ortaya çıkardığı büyük değişiklikler yanında, kimi 
sakıncalarının da söz konusu olduğu bilinciyle hareket 
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edilmesini, halkın bu sürecin olumsuz etkilerinden 
korunması için her türlü önlemin alınmasını gerekli 
görür. 

TDP'nin değerlendirmesine göre, Türkiye ekonomisi, 
küreselleşmenin olumsuz etkileri yanında, iyi 
yönetilmemenin de zararlı sonuçlarını yaşamaktadır. 
TDP, dünyada ortaya çıkan ekonomik sorunların ve 
bunalımların, ortaya çıkış nedenlerini ve koşullarını 
izleyebilen ve hızla önlem alabilen bir yönetim 
yapısının oluşturulması gerektiğine inanır; bunu 
gerçekleştirebilmek için ekonominin güçlü kadrolarla 
ve eşgüdümlü bir biçimde yönetilmesini gerekli görür. 

Bu yaklaşımla TDP, toplum yararına olan 
yönlendirmelerle çelişen, politik çıkar gözeten 
girişimlere son verilerek piyasaların işleyişinin sosyal 
politikalarla ters düşmemesine özen gösterilmesini; 
sosyal devletin, sosyal politikaların ortadan 
kaldırılması anlamını taşıyacak tutarsız ve halkın 
çıkarlarını gözetmeyen uygulamalara engel 
olunmasının gereğine inanır. 

TDP, gelirin yalnızca dengeli dağılımının yeterli 
olmadığını, hakça dağıtım yanında gelirin verimlilik 
ölçütleri gözetilerek artırılmasının da yaşam düzeyinin 
arttırılması için gerekli olduğunu savunur. 

TDP'ye göre, Türkiye büyük bir genç nüfusa ve başta 
doğal kaynakları olmak üzere, önemli ekonomik güce 
sahip olmasına karşın, ne yazık ki bu gücünü 
değerlendirememekte, genç nüfusuna çalışma 
olanakları sağlayamamaktadır. Oysa hem bölüşüm 
dengelerini, sosyal adaleti sağlamak hem de 
ekonomiyi büyütmek zorunludur. Bu nedenle ve çok 
açık olarak TDP, temel ekonomik önceliklerin, rant 
ekonomisi yerine, üretim ve kalkınma ekonomisinin 
gerçekleştirilmesi yönünde olmasının zorunluluğuna 
inanır. 
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TDP, ülkede iç borcun artmasına neden olan dış 
etkilerin, kısa süreli spekülatif sermaye hareketlerinin 
yıkıcı etkilerine açık ve korunmasız oluşunu dikkate 
alarak, bu durumu önleyecek gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını savunur. Türkiye 1989 yılından bu yana 
uluslararası sermaye hareketlerinin spekülasyonuna 
açık bir konumdadır. Bu nedenle TDP, finans kesimi 
ile reel üretim kesimleri arasındaki bağlantıların 
yeniden oluşturulmasına yönelik olarak, sermaye 
hareketlerinin denetlenmesinin ve sabit sermaye 
yatırımlarına yönlendirilmesi gerçeği gözetilerek yeni 
düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu 
savunur; bu düzenlemeler ile uluslararası sermaye 
hareketlerinin üretimden kopuk finansal spekülatif 
öğelerinin piyasa sistemi içinde caydırılmasını ve uzun 
süreli sabit yatırımlara dönüştürülmesini hedef alır. 
TDP, bu düzenlemeler yapılırken, uluslararası ticaret 
üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkmaması için 
gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulamaların doğal 
ticaret hareketleriyle gerçekte hiçbir ilgisinin 
bulunmadığının bütün açıklığı ile ortaya konulmasını 
da gerekli görür. 

TDP'ye göre Türkiye'de, iktisadi politika karar ve 
uygulamaları günümüzde artık tümüyle dış 
yönlendirmelere açık konumdadır. Sorunların 
çözümü, toplumun güvenini yitirmiş yönetim 
anlayışları ile sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
durumda TDP, ekonomideki uygulamaların güvene 
dayanmasında ve ulusal olmasında zorunluluk 
bulunduğunu savunur ve bu nedenle güven öğesinin 
yeniden oluşturulmasına, çalışanların, çiftçilerin, 
esnafın, gerçek sanayicinin ekonomik karar 
süreçlerine katılımına ve böylece bu kararların ulusal 
bir nitelik kazanmasına önem verir. 

TDP, Türkiye'nin dış alım gereksinmesini azaltıcı, dış 
satımını artına, böylece dış ticaret açığını zamanla 
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ortadan kaldırıcı politikalara ağırlık verilmesini zorunlu 
görür; dolayısıyla, dış satımın artırılmasında yalnızca 
para ve kur politikalarına başvurulmasının yeterli 
olamayacağını, eğitilmiş insan gücünün ve doğal 
kaynakların harekete geçirilmesini, bunun sonucunda 
da nitelikli üretim yapan ve uluslararası 
işbölümündeki yeri bugünkünden çok daha iyi 
konumda olan bir ülke durumuna gelmeyi öncelikli 
hedefler olarak belirler ve savunur. 

TDP, ekonomik hedeflerinden olan kaynakları 
arttırma gereksinmesini göz önüne alarak yabancı 
sermaye yatırımlarını özendirmeyi öngörür; ancak bu 
yapılırken yabancı sermayenin kısa süreli finansal 
spekülatif hareketlerinin denetlenmesi, yeni iş alanı ve 
katma değer yaratacak yeni yatırımların desteklenmesi 
gerektiğine inanır. 

Kamunun ekonomideki işlevi son yılların en çok 
tartışılan konularının başında gelmektedir. TDP, bu 
sorunun toplumsal gereksinmeler ve ekonomik 
gerçeklere bağlı olarak değerlendirilmesini savunur. 
Toplumsal gereksinmelerin karşılanmasında, temel 
altyapı yatırımlarında, özel sektörün sermaye 
yetersizliği nedeniyle yatırım yapamadığı ancak 
toplumsal gereksinme bulunan alanlarda, bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesinde gerekli kamu 
yatırımlarının gerçekleştirilmesini zorunlu görür. 

Günümüzde devletin küçültülmesi konusunda yoğun 
bir tartışma yaşanmaktadır. Bu tartışmaya salt 
ideolojik olarak yaklaşan kimi kesimler devletin tüm 
ekonomik etkinliklerden çekilmesini savunurken, 
sosyal politikaların gereklerinin yerine getirilmesine de 
karşı çıkmakta ve toplum tarafından gereksinim 
duyulan, özel sektörün kârlı bulmadığı ya da değişik 
nedenlerle ilgi göstermediği alanlarda bu 
gereksinimlerin nasıl karşılanacağı sorusuna ise bir 
yanıt verememektedirler. Öte yandan bugünkü kamu 
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işletmelerindeki yanlış yer seçimi, istihdam politikası, 
kaynak israfı, partizanlık, savurganlık, yolsuzluk vb. 
gibi pek çok sorunun varlığı da bir gerçektir. TDP, 
burada yapılması gerekenin, toplumsal gereksinmeler 
kaynak savurganlığına neden olmadan, en akılcı bir 
biçimde karşılanırken, ekonomik amaçlı kamu 
işletmelerinin ideolojik yaklaşımlardan uzak bir 
biçimde ekonominin kurallarına ve verimlilik ilkelerine 
göre yönetilmesi, sosyal amaçlı kamu işletmelerinde 
ise akılcı yaklaşımlar ve verimlilik ilkelerine dikkat 
edilmesi olduğunu savunur. 

TDP, bu kapsamda ekonomik etkinliklerin kimi zararlı 
etkilerine karşı çevrenin korunması için düzenleyici 
önlemlerin alınmasında; üretim sürecinde yer alan 
örgütsüz ve savunmasız işçilerin ekonominin olumsuz 
etkilerinden korunmasında; düşük nitelikli mal ve 
hizmet üretilerek bunları yüksek fiyatlarla satma 
eğilimlerine karşı tüketicinin korunmasında; tekelci 
yapıların ortaya çıkmasının, toplum ve ekonomi 
üzerindeki olumsuz etkiler yaratmasının 
önlenmesinde; yeterli dağıtım ağının bulunmaması 
durumunda mal ve hizmetlerin tüketiciye 
ulaştınlmasında ortaya çıkan sorunların aşılmasında 
devlete büyük sorumluluklar düştüğünün bilinciyle, 
gerekli girişimlerde bulunmayı öngörür. 

TDP, ideolojik yaklaşımlarla özelleştirmelerin yapıldığı 
günümüzde, kamu kaynaklarının israf edilmiş olduğu, 
özelleştirilen işletmelerin önemli bir bölümü 
kapandığı, iş güvencesi yeterince sağlanamamış 
olduğu ve sonuçta önemli işsizlik ve istihdam 
sorunlarının ortaya çıktığı gerçeğinden hareketle, 
özelleştirme sorununun toplumsal gereksinmeler ve 
ekonomik gerekçelerle değerlendirilmesini savunur. 

TDP, özel kesimin sahip olduğu birikim ve deneyim
leri değerlendirmeyi; özel kesimin uluslararası alanda 
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rekabet gücünü arttırması ve böylece dış satımın 
gelişmesine katkıda bulunabilmesi için başta 
bürokratik işlemlerin azaltılması olmak üzere her türlü 
önlemin alınmasını öngörür; büyük bir iş alanı yaratan 
sanayileşmenin Anadolu'ya yayılmasını ve özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en kısa sürede en az 
birer ekonomik çekim merkezinin yaratılması 
gerektiğine inanır ve böylece bölgesel dengesizliklerin 
giderilmesini sağlayacak küçük ve orta ölçekli 
sanayinin her yönden ve her yerde desteklenmesini 
savunur. 

TDP, esnaf ve sanatkârları toplumun temel 
dayanakları olarak görür ve topluluğun yılların 
deneyim ve birikimi ile topluma mal ve hizmet 
üretmekte, önemli bir iş alanı yaratmakta olduğuna; 
buna karşılık sermaye, eğitim ve teknolojik 
yetersizlikler nedeniyle yaşadıkları sıkıntılann esnaf ve 
sanatkârları çok zor durumlarla karşı karşıya bırakması 
nedeniyle, özellikle bunalım ortamlannda ilk ve en 
derinden etkilenen kesimlerden birisi olduğuna inanır. 

TDP, bu inançla esnaf ve sanatkârlann altyapı, 
finansman, eğitim ve teknoloji eksikliklerinin 
giderilmesi, onlara destek olunması amacıyla 
kapsamlı, gerçekçi ve eşgüdümlü bir çalışmanın 
zorunlu olduğunu savunur. 

TDP, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin 
yanında, demokratik örgütlerde yer almalannın, 
haklannı savunma ve güçlerini bir araya getirme 
yönünde dayanışma içinde olmalannın önemine 
inanmaktadır. 

TDP, toplumsal yaşamda kooperatiflerin önemli bir 
işlevi olduğuna inanır. TDP serbest piyasa mantığı ile 
çeliştiği gerekçesiyle desteklenmeyen kooperatifçiliğin 
topluma sunacağı hizmetlerin engellenmesini çok 
yanlış bulur ve üretim, dağıtım ve tüketim alanlarında 
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küçük üreticilerin, esnaf ve sanatkarların, bunun 
yanında tüketicilerin korunmasında ve verimliliğin 
sağlanmasında kooperatifçiliğin çok önemli olduğuna 
inanır. 

TDP'ye göre kooperatiflerin, toplumsal dayanışmanın 
güçlendirilmesine, bireylerin bilinçlenmesine, 
demokrasinin gelişmesine ve kurumsallaşmasına 
katkısı vardır. TDP, kooperatiflerin bu özellikleri 
nedeniyle gelişmelerini engelleyen koşulların, 
yozlaşmalarına neden olan uygulamaların ortadan 
kaldırılmasını ve ilgili yasaların düzeltilmesini önemli 
görür. 

Günümüzde çiftçinin birikimleri ile meydana getirilmiş 
olan Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik, Antbirlik vb. 
birliklerin çiftçiye devri ve kooperatif hareketinin 
desteklenmesi ile ilgili en küçük bir adım 
atılmamaktadır. TDP, toplumsal dayanışma 
örgütlerinin devlet eliyle baltalanması ve dış alımın 
özendirilmesi uygulamalarını doğru bulmadığından 
birliklerin çiftçiye devredilerek desteklenmelerini ve 
geliştirilmelerini savunur. 

D. K A M U MALİYESİ 

TDP, devletin görev ve sorumluluklarını yerine 
getirebilmesi için kamu maliyesinin, bütçe 
harcamalannın disiplin altına alınmasının, bütçenin 
yalnızca bir borç ve faiz ödeme bütçesi olmaktan 
çıkanlmasının, bütçe kaynaklarını artıracak, böylece 
kamuyu "yeniden yatınm yapabilir, özellikle sosyal ve 
kültürel politikalar için kaynak ayırabilir" bir konuma 
getirilmesinin gerekliliğini savunur. 

TDP, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 
almayı öngören vergi politikalan ile bir yandan 
devletin sağlam kaynaklara kavuşmasının 
gözetilmesini, öte yandan da sosyal adaletin ve 
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dengeli bir toplumun yaratılmasının koşullarının 
yerine getirilmesinin çok önemli olduğuna inanır. 

TDP, enflasyonun, gerçekte halkın cebinden çıkan ve 
belli kesimlere aktarılan dolaylı bir vergi olduğu 
gerçeğinden hareketle, sorunun üzerine kararlılıkla 
gidilerek ortadan kaldırılması gereğini savunur. 

Türkiye, üretimden uzaklaşmış olan ekonomisini ve 
kamu maliyesini ancak borçlanarak yürütebilmektedir. 
Kamu gittikçe artan borçlarını ödeyebilmek için daha 
çok borçlanmak zorunda olup, zamanla borçlarının 
tutarının artması yanında, vadeleri kısalmakta, faiz 
oranları yükselmektedir. TDP, kamu finansman 
açığının gerçekçi, planlı, kararlı yeni düzenlemelerle ve 
belirlenecek bir süreç içinde sona erdirilmesini gerekli 
görür. 

TDP, yeni borç yönetimi ile kamu borçlanma 
gereğinin azaltılmasında kayıt dışı ekonominin 
denetime alınmasının zorunlu olduğunu savunur. 
Günümüzde ülkede ikili ekonomik yapının varlığına 
hiçbir biçimde müdahale edilememekte ya da 
edilmemekte ve uygulamalar ile kayıt dışı 
ekonominin, sigortasız işçi çalıştırmanın, faturasız 
ticaretin daha da güçlenmesine ortam yaratılmaktadır. 
TDP, bu kapsamda çalışma olanaklarının artınlması 
ve kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi açısından 
çalışan işçi sayısındaki artışa göre prim indirimine 
olanak sağlanmasının gereğine inanır; kayıt dışı 
ekonomi kapsamında önemli bir paya sahip olan kara 
paranın ise ekonomiyi kuralsızlaştırmanın yanında, 
toplumda yozlaşmaya da neden olduğunun 
bilincindedir. 

TDP, vergi tabanının yaygınlaştırılmasını ve vergi 
politikalarının uygulanmasında etkinliğin artırılmasının 
yanı sıra kamu harcamalarında azalma sağlanmasını, 
bu alandaki başlıca önlemler arasında görür. Bu 
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nedenle TDP, herkesten ödeme gücü oranında vergi 
alınmasını, ancak asgari ücretten vergi alınmamasını 
savunur. 

TDP, varolan iç borçlann ödenme koşullan için yeni 
düzenlemelere gidilmesini; dış borçlarda ise 
uluslararası kreditörler ile doğrudan görüşmeler 
yoluyla, ödeme takviminin yeniden yapılandırılmasını 
ve dış borç servis yükünün azaltılarak zamana 
yayılmasını gerekli görür. 

TDP, kamu harcamalannda azalmayı öngörür; bu 
amaçla kamu harcamalanndaki kesinti ve 
tutumluluğun günümüzde olduğu gibi kamu 
hizmetlerini aksatacak olan eğitim, sağlık, sosyal 
güvenlik, adalet, altyapı yatırımları alanlannda değil, 
kamu hizmeti üretmeyen, siyasi rant dağıtım araçları 
olarak işleyen devlet harcamalarının azaltılmasıyla 
gerçekleştirilmesi gerektiğini savunur. Günümüzde 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, siyasal müdahalelerin 
ve savurganlığın gerçekleştiği en büyük KİT durumuna 
getirilmiştir. Yeni oluşturulan pek çok bağımsız idari 
otorite (BİO) ile hem bürokrasi yaygınlaştırılmakta ve 
aşın tüketim artırılmakta, hem de kamusal eylemler 
denetim dışına çıkarılmaktadır. Kurumlar ve kurullar 
sorunu, TDP tarafından, bürokratik işlemleri azaltan, 
aşırı tüketimi önleyen ve hiçbir kamusal eylemi 
denetim dışı bırakmayan akılcı politikalarla kesin 
çözüme kavuşturulacaktır. 

TDP, kamu kaynaklannın akılcı ve denetime açık 
kullanımına özen gösterilmesini önemli görür ve 
denetimin günümüzde olduğu gibi engellenmemesini, 
tam tersine her alanda açıklık ilkesine uyulmasını, 
gerçek anlamda denetimlerin yapılmasını ve böylece 
devletin yolsuzluklar batağından kurtarılmasını 
savunur. 
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E. SANAYİLEŞME 

Sanayileşme toplumlann kalkınmasında en önemli ve 
yönlendirici etkendir. Yalnız ekonomik üretim yapısını 
değil, toplumsal ilişkilerin tümünü etkileyen, değişime 
uğratan çok yönlü bir süreç olup, bu süreç bugün ileri 
bir aşamaya ulaşmış, sanayi ötesi toplum, bilgi 
toplumu oluşmuştur. Artık yeni toplumsal düzen 
bilginin temelleri üzerinde yükselmektedir. TDP, 
sanayi yapısının değişime uğraması, bu değişim 
sonucunda insan varlığının, bireyin temel öğe olarak 
ele alınması gibi gelişmeler karşısında toplumsal 
eğilimlerin zayıflamaması ve toplumların zarar 
görmemesi için önlemler oluşturulması gerektiğini 
savunur. 

Çevre, toplum, birey, emek ve bilgiyi birlikte gözeten 
yeni sanayi anlayışıyla kalkınmayı gerçekleştirmek, 
yaşam düzeyini yükseltmek, doğal zenginlikleri 
değerlendirmek ve emeğin ulusal gelirdeki payını 
büyütmek TDP'nin temel amacıdır. TDP, bu yöndeki 
sanayileşme ile sağlanacak başanlann işsizliği, 
yoksulluğu, gelir adaletsizliğini ve bölgesel 
dengesizlikleri ortadan kaldıracağına inanır. 

Günümüzde sanayileşme yalnızca üretim sürecinde 
teknolojinin yenileşmesi ve yoğun bir biçimde 
kullanılması olarak kabul edilmekte, çevre, insan ve 
emek göz ardı edilmektedir. TDP'ye göre sanayi, aynı 
zamanda toplumsal eğitimi, emekçilerin örgütlenme 
ve işbölümü sorunlannın akılcı çözümünü de 
içermelidir. 

TDP, plansız ve denetimsiz gelişen sanayileşme 
sürecinde doğayı ve emeği sömürülecek alanlar sayıp 
geçim kaynağı sanmanın karşılığında toplumca ağır 
bedellerin ödeneceğinin bilincindedir. 
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TDP, ülke sanayisinin akılcı yöntemlerle gelişmesini, 
sanayi türlerine göre uygun alanların seçilmesini, 
üretim, ulaşım, pazarlama ve rekabet yönünden 
değerlendirmelerin yapılmasını ve sanayi türünün 
küresel boyutta geçerliliği sorunlarına yanıt verilmesini 
zorunlu görür. 

TDP, günümüzde ulaşılan aşamada sanayinin bilim 
ve teknoloji temelinde ele alınmasının zorunluluğuna 
inanır. Bilgi her kesim için son derece önemli bir 
üretim etkeni durumuna geldiğinden TDP, sanayide 
gelişmenin yalnız dış teknoloji ürünlerinin ülkeye 
getirilerek yerel kaynakların değerlendirilmesi olarak 
alınmayıp Türkiye'de gelişecek çağdaş bilim ve yeni 
teknolojilerin gerçekleştirilmesi olarak da 
değerlendirilmesi gerektiğine inanır. 

Toplumsal sorunların gözetilmediği sanayileşme, 
dünya ekonomisinde dengeleri bozmuş, üretim ve 
tüketim arasındaki uyumsuzluk ekonomik ve sosyal 
sorunlar yaratmıştır. İlerleyen teknoloji, üretimde aşırı 
artmaya, emek oranında ve emekçi sayısında ise 
düşmeye neden olmaktadır. Bu durum kısa sürede 
kârlılığı sağlasa bile üretilen malı alabilecek emekçi 
sayısındaki düşüş, üretim mallarına istemi azaltarak 
bunalımları gündeme getirmektedir. Bu nedenle TDP, 
sanayi yatırımlarının halkın tüketim gücünün 
artırılması da gözetilerek yapılmasının gereğini 
savunur. 

Türkiye, yirmi yıldır uyguladığı politikalarla 
sanayileşme hedefinden uzaklaşmıştır. Yeğlenen bu 
politikalar rant kesimini özendiren, çok önemli güç ve 
kaynak aktanmlarına yol açan yanlışların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 

Sanayileşme stratejisini dış satımın artırılmasına ve 
yapısal uyum olarak nitelendirilen politikalara 
dayandıran Türkiye'de, üretken yatırımlar 
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gerçekleştirilemediği için verimliliği düşük, rekabet 
gücü zayıf bir sanayi yapısı ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda, TDP, Devlet Planlama Teşkilatı'nın 
gerçek planlama anlayışı ile tüm toplumsal alt 
sistemlerin geleceğini öngörmesini, gerekli politikaları 
ve stratejileri hazırlamasını ve bunların yaşama 
geçirilmesini gerekli görür ve bu amaçla girişimlerde 
bulunur. 

TDP, sanayide özendirme sisteminin "genel" olmak 
yerine il, ilçe düzeyinde, yörenin gereksinmeleri ile 
ulusal ve uluslararası rekabet koşullan göz önünde 
tutularak belirlenmesinde yarar bulunduğuna inanır. 

TDP'ye göre Türkiye, dünyada sanayi alanında 
yaşanan hızlı değişim sürecinin dışında kalmamak 
için, üretim kaynaklarının kullanımı ve üretim 
güçlerinin gelişmesi yönünde köklü bir düzenlemeye 
gitmek zorundadır. Türk sanayii kurulduğu günden 
beri dış rekabete karşı korunmuş, iç rekabetin eksik 
olduğu bir ortamda gelişmiştir. TDP, rekabet 
ortamının yaratılmasını ve sanayinin rekabet gücü ile 
yeteneğinin geliştirilmesini gerekli görür. Rekabet gücü 
ve yeteneğinin artırılması verimliliğin artırılmasına, 
verimliliğin artırılması ise teknolojik güç ve kapasitenin 
geliştirilmesine bağlı olduğundan, TDP standartlann 
ve kalite yönetiminin uluslararası düzeye çıkarılmasını 
öngörür. 

Küreselleşmenin getirdiği koşullar uyarınca, 
serbestleştirilmiş mal ve hizmetlerle ilgili ticaret 
düzeninin egemen olduğu bir dünyada üstünlük, bilim 
ve teknolojide gelişme sağlamış ülkelere ilişkin 
olacaktır. Günümüzde Türkiye dış satımının % 40'ını 
tekstil ve giyim eşyasına dayalı kesimler 
oluşturmaktadır. Emek yoğun teknolojilere dayalı bu 
kesimlerde ücret maliyetlerinin azaltılmasına yönelik 
yoğun rekabet yaşanmakta, dolayısıyla dışsatım 
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gelirlerimizin artırılması ancak bastırılmış ücret 
rekabeti ile olanaklı duruma gelmektedir. TDP, 
Türkiye'yi azgelişmişliğe yazgılı kılan bu dışsatım 
yapısının hızla değiştirilmesinin ve geleneksel 
dışsatıma kesimlerin yanına, çağdaş teknoloji ve 
katma değeri yüksek yenilerinin eklenmesinin 
zorunluluğuna inanır; bu amaçla Türkiye'nin, kaynak 
dağılımı ve kullanımına dikkat ederek bugünkü 
yapısını değiştirmesi gerektiğini savunur; kaynak 
dağılımı ve kullanımında ve önemli yatırım 
kararlarının alınmasında piyasa koşullannı da 
gözetecek planlamanın yaşamsal önem taşıdığının 
bilincindedir. TDP, ülkemizin teknoloji sağlanmasıyla 
kaynak bulmakta zorlanmaması ve dünya 
ticaretindeki payını artırabilmesi için küreselleşme 
sürecinde kendi konumunu doğru biçimde 
tanımlamak zorunda olduğunu savunur. 

Dünyada teknolojik değişim ve küreselleşme 
süreçlerinin yanında, bölgeselleşme süreçleri de 
yaşanmakta ve yeni bölgesel birlikler oluşmaktadır. 
TDP'ye göre bu kapsamda Türkiye açısından Avrupa 
Birliği son derece önemli bir oluşumdur. Türkiye her 
koşulda bilim, teknoloji ve sanayileşmede aşama 
yapmak zorundadır; eğer ülkemiz çağdaş dünya ve 
A B içinde bir yer edinecekse, bunu ancak bilim, 
teknoloji ve sanayileşme alanında elde edeceği 
başarılarla sağlayabilecektir. TDP, bu anlayışla 
hareket etmeyi öngörür. 

F. MADENCİLİK 

Madenler kalkınma için gerekli olan hammaddelerin 
en önemlisidir. Yenilenemeyen hammadde 
kaynaklarının, yeryüzüne eşit ve dengeli dağılmayıp 
belli bölgelerde yoğunlaşmış olması özenli ve akılcı 
kullanılmalarını gerekli kılmaktadır. Yeni madenlerin 
aranması, bu amaçla yatınmların gerçekleştirilmesi ve 
işletilmeleri için ise uzun bir zamana gereksinim 
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bulunmaktadır. Bu özelliklerine karşın birçok kesim 
için itici etkide bulunması, yatırımlann büyük ölçüde 
kırsal alanda gerçekleştirilmesi nedeniyle göçü 
önlemesi, iş alanı açılması, bölgeler arası 
dengesizliklerin giderilmesine katkısı ve döviz tasarrufu 
sağlaması nedeniyle madencilik son derece önemli bir 
alandır. 

Bu bakımdan TDP, madenlere sahip olmak kadar, 
onların nasıl değerlendirileceği, yüksek katma değer 
yaratacak bir sanayi sürecinde nasıl etkili olunacağı 
sorununu ulusal çıkarlarımız ve ulusal kararlarımız 
doğrultusunda çözmeyi önemser. 

TDP, Türkiye'de maden yatakları açısından bir 
çeşitliliğe, başta bor, linyit, krom, toryum, doğal soda 
olmak üzere kimi madenlerde de önemli bir zenginliğe 
sahip olduğu gerçeğinden hareketle, bu potansiyelin 
çevreye zarar vermeyecek bir biçimde 
değerlendirilmesini ve maden dış alımını olabildiğince 
azaltmayı gerekli görür. 

G . ENERJİ 

Enerji, Türkiye'nin kalkınma sorununun çözümünde 
kuşkusuz en belirleyici öğelerden birisidir. TDP, 
enerjinin yeterli, güvenilir, ucuz ve sürekli olarak elde 
edilmesi kadar, etkinliğinin sağlanmasının ve çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesinin de büyük 
önem taşıdığına inanır. 

TDP'ye göre, kıt kaynaklardan elde edilen enerjinin 
üretimi kadar, akılcı kullanımı da önemlidir. TDP, bu 
kapsamda enerji dağıtım şebekelerinin yetersizliği 
nedeniyle oluşan dağıtım kayıplarını kesinlikle 
önlemeyi sağlayacak girişimleri gerekli görür. 

TDP, enerji üretiminde^ ulusal kaynaklara öncelik 
verir; ancak birincil enerji kaynaklan açısından söz 
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konusu olan yetersizlikleri dikkate alarak dış 
bağımlılığı en aza indirecek ve tek kaynağa bağımlılık 
yaratmayacak bir planlamayı zorunlu görür. Bu 
nedenle önümüzdeki yıllarda önemi artacak olan yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar, 
güneş, jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi 
sağlanmasına ağırlık vermeyi planlar. 

Günümüzde Türkiye sanayii, enerji kullanımı 
açısından verimliliği düşük, fazla enerji tüketen ve 
çevreyi kirleten teknolojileri kullanmaktadır. TDP, 
sanayi üretiminde enerji verimliliğinin sağlanmasına 
özen göstererek fazla enerji tüketen kesimler ve 
teknolojileri zorunlu olmadıkça kullanmamayı ve yeni 
teknolojilerin devreye sokulmasını gerçekleştirmeyi; 
özellikle termik santrallerin kapasite kullanım 
oranlarının düşüklüğünden kaynaklanan sorunlarına 
çözüm getirmeyi öngörür; bu yaklaşımlara bağlı olarak 
enerji sorunu ile sanayileşme politikaları arasında 
denge kurmayı sanayide verimliliği yüksek yeni 
teknolojilere geçilmesi gerektiğini savunur. 

Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminde kullandığı 
doğalgazın oranı hızla artmaktadır. Dış alımla 
sağlanan bir kaynak olan doğalgazın payının daha da 
artması uzun süreli dönemde kimi sakıncalar 
yaratabilecektir. Bu nedenle TDP, 
değerlendirilememiş hidroelektrik potansiyelini 
devreye sokmayı; öte yandan Türkiye'nin linyit 
yatakları açısından zengin bir ülke olduğunu dikkate 
alarak çevre sorunları yaratmadan linyitin elektrik 
üretimindeki payını artırmayı zorunlu görür. 

TDP, enerji kesiminde etkinlik gösteren kurum ve 
kuruluşlar arasında eşgüdüm eksikliğini giderecek, 
böylece planlama, yatırım ve sunum-istem dengesini 
oluşturmada karşılaşılan sorunları çözecek 
uygulamaların gerekli olduğunu savunur. TDP, enerji 
kesiminin yapısı gereği, sorunların yalnız piyasa 
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mantığı ile ele alınmasının yaratacağı kimi sıkıntılann 
bilincindedir; bu bakımdan her alanda yaygınlaştırman 
kurum ve kurul düzenlemelerinin ortaya çıkardığı 
sorunların benzerlerini enerji alanında da ortadan 
kaldırmaya kararlıdır. 

TDP, enerji alanında özel kesimin gücünden 
yararlanarak yeni yatırımlara yönelmelerini 
özendirmeyi savunur; ancak bu yapılırken, kimi 
özelleştirme işlemlerinde yaşandığı gibi kamu 
kaynaklarının savunulmasına, toplumun zarar 
görmesine, hukuksuzluğa izin verilmemesinin gereğine 
inanır. 

Türkiye'nin de yer aldığı coğrafi bölge, dünya enerji 
kaynaklarının önemli bir bölümünü içinde 
barındırmaktadır. Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya'da 
büyük petrol ve doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Bu 
kaynaklar çıkar çatışmalarının, giderek savaşlann 
nedeni olabilmektedir. Türkiye güçlü konumuyla bu 
enerji kaynaklarının güvenli bir biçimde dünya 
pazarlarına ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenmeye 
adaydır. Kerkük-Musul-Yumurtalık petrol boru hattı 
bunun ilk uygulamasını oluşturmuştu. Bakü-Ceyhan 
petrol boru hattı projesi, Türkmen doğalgazı projesi, 
İran doğalgazı projesi ve Mavi Akım doğalgaz projesi 
yakın bir gelecekte Türkiye'yi bir enerji köprüsü 
konumuna getirmeye aday gelişmelerdir. TDP, 
Türkiye'nin bu projelerin başarıyla sonuçlanabilmesi 
için çıkar çatışmalarından uzak duran, karşılıklı 
çıkarlan gözeten, iyi komşuluk temelinde ve işbirliği 
anlayışına dayalı olarak barışçı bir dış politikayı ısrarla 
sürdürmesine inanır ve bu yaklaşımdaki girişimlerin 
yaşama geçirilmesine çaba gösterir. 
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H . İLETİŞİM 

TDP, Türkiye'nin sahip olduğu iletişim sistemlerinin 
teknoloji tabanının daha ileri ve yeterli bir duruma 
getirilmesine önem verir. 

TDP'ye göre, iletişim alanında sağlanacak gelişmelerin 
ülkemizin ekonomik koşullarının ve ulusal 
güvenliğinin güçlenmesine önemli katkıları olacaktır. 
TDP, ulusal gereksinmeleri karşılayacak bir yazılım 
merkezinin yaşama geçirilmesini; bilgiyi toplama, 
işleme ve dağıtma açısından son derece önemli olan 
bilişim teknolojisinin geliştirilmesini ulusal önceliklere 
ve toplumun gereksinimlerine göre planlama 
zorunluluğunu kabul eder; son yıllarda yaygınlık 
kazanan internet teknolojisinden de aynı amaçla 
yararlanmayı gerekli görür. 

TDP, siyasal egemenliğin kullanımı açısından önemli 
olan iletişim alanında, ülkenin Ticari Hizmetler Genel 
Anlaşmasından (GATS) olumsuz etkilenmemesi için 
gerekli önlemleri almayı önemser. 

I. ULAŞTIRMA 

Ulaştırma, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerin 
topluma yaygın olarak sunulmasını sağlayan hizmet 
ağıdır. Ulaştırma için yapılacak yatırımlar ancak uzun 
süre içinde gerçekleştirilebildiği için, bu konuda 
çağdaş dünya ile uyum içinde olunması yaşamsal 
önem taşımaktadır. Bu nedenle TDP, ulaştırma ile 
ülke kalkınmasını, kentsel/bölgesel gelişme ilişkilerini 
göz önünde tutarak tüm ulaşım türlerinin ülke 
coğrafyası ile uyum içinde olmasının planlanarak 
gerçekleştirilmesini savunur. 

Günümüzde uygulanan ulaştırma sistemi, birbirleri ile 
bağlantısız ulaştırma türlerinin olumsuz özelliklerini 
taşımaktadır. Vanlan bu sonuç, uzun yıllar boyunca 
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uygulanan, ülke gerçeklerini gözetmeyen, plansız ve 
birbiri ile ilişkisiz yatırımların ürünüdür. Türkiye'nin 
enerji kaynaklan ve kapasitesi düşünülmeden yapılan 
ulaşım yatırımları dışa bağımlı, dengesiz, bu nedenle 
de pahalı bir ulaştırma sisteminin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 

Türkiye'yi çevreleyen denizlerde yapılacak ucuz ve 
güvenli deniz ulaşımı ve ülke kaynaklarından 
üretilecek elektrik enerjisi kullanılarak 
gerçekleştirilecek demiryolları ile ulaşım ağı 
sağlanabilecek iken çoğunlukla dış enerji kaynaklarına 
bağımlı olan karayolları ulaşımının yönetimlerce 
seçimi şanssızlık olmuştur. 

Bu gerçeklerin ışığında ulaştırma sisteminin 
sorunlarının çözümü için TDP tarafından Türkiye'nin 
koşullanna uygun, değişimlere uyum sağlayabilecek, 
etkin bir ulusal ulaştırma ana planı hazırlanarak 
ödünsüz uygulanması önemsenir. 

TDP, ulaştırma sisteminin bütünlük içinde ve plan 
uyarınca verimli olabilmesi için yetki ve sorumlulukları 
bir yönetim altında toplamayı öngörür. 

TDP, bütün ulaştırma türlerinin eşit koşullarda 
rekabetini olanaklı kılacak ortamı oluşturmayı; bu 
amaçla gerekli yasal düzenlemeler yapılmasını gerekli 
görür. 

TDP, Avrupa Birliği ile uyum konusunda ülke yararını 
gözeterek ulaştırma alanında gerekli hazırlık 
çalışmalarını ve düzenlemeleri gerçekleştirmeyi 
öncelikli konular arasında sayar. 

TDP, kamuyu zarara uğratan özelleştirme yerine, 
verimli ve etkin ulaştırma hizmeti sunma koşullannı 
gözetir. 

63 
TBMM KUTUPHANESI



TDP, çevreye zarar vermeyen, koruyan ulaştırma 
türlerinin gelişimini destekler. 

TDP, taşımanın türleri arasında uyum sağlanarak 
verimliliğin artması için gerekli girişimlerde bulunmayı 
zorunlu görür. 

TDP, dış dünyanın Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği, 
Türkiye'nin ise dış dünya ile bağlantısını sağladığı 
ulaşım kesiminin, çağdaş düzeyde ve toplumumuz 
yararına yeniden düzenlenmesini savunur. 

TDP, karayollarının gereken niteliğe ve gereksinmeye 
yanıt veren düzeye ulaşması, can güvenliğinin 
sağlanması için uygun yatırımlara önem verir ve yasal 
düzenlemeler yapılması için çabada bulunur. 

TDP, ülke taşımacılığında, enerji kaynakları açısından 
demiryollarının büyük önem taşıdığına inanır; 
Türkiye'nin dışa bağımlılığını, gereksiz enerji kaybını 
önlemesi, rekabet gücünü artırması ve verimlilik 
nedeniyle tüm ulaşım sistemlerinin birbirine uyumu ve 
genel verimliliğin artması için var olanların 
iyileştirilmesi ile gerekecek yeni ulaşım hatlarının 
gerçekleştirilmesini amaçlar. 

TDP, denizyolu ulaştırmasında uluslararası ilişkileri 
geliştirmek amacıyla ülke denizciliği ile uyumlu bir 
sistem uygulamayı ve bunun için gerekli önlemleri 
almayı öngörür. 

TDP, havayolları ulaşımının çağdaş düzey ve 
verimlilikte olmasını sağlamayı önemser. 

TDP, kentsel ulaştırma sorunlarının toplu taşımaya 
önem verilerek çözümlenmesini, kentlerin coğrafi ve 
topoğrafik özellikleri gözetilerek taşıma araçları 
konusunda bilimsel ve akılcı seçimler yapılmasını 
zorunlu görür. 
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J . KIRSAL KALKINMA 

TDP, Türkiye'de kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi 
için, kaynak yönünden olanakları sınırlı olan o 
yörelerde yaşayan ailelerin içinde bulunduğu 
yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve yaşam 
düzeylerinin yükseltilmesini gerekli görür; bunun için 
kent ve kırsal kesim farklılıklarının giderilmesini, kırsal 
nüfusun yerinde kalkındırılmasını, göç ve istihdam 
sorunlarının çözülmesini zorunluluk olarak 
değerlendirir; kırsal nüfusun göç sorunlarının, kırsal 
kesimde daha verimli üretim sağlanarak oradaki 
yaşam düzeyinin yükseltilmesi yanında, boş kalan 
işgücünün sanayi ve hizmet kesimlerinde daha fazla 
değerlendirilmesiyle çözüme ulaştırılmasını savunur. 

Türkiye'de uygulanan ve kırsal alanı göz ardı eden, 
küçük üreticilerin gereksinmelerini dikkate almayan 
tutumlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Böylece devletin 
tarım kesimindeki işlevi değişmiş, alman kararların 
yönlendirici gücü azalmıştır. 

TDP, sorunların çözümü için insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ile teknik destek çalışmalarını eşzamanlı 
olarak yürütmeyi öngörür; kırsal kalkınmada 
uygulanacak üretim etkinliklerinde gerekli temel 
girdilerin sağlanması yanında, dağıtım ve kullanımı 
konusunda da örgütlenmeye önem verir. TDP, üretici 
ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için örgütsel 
olanaklar yaratmayı, kooperatifçiliğin desteklenmesini, 
vergi muafiyeti getirilmesini ve kredi desteği 
sağlanmasını savunur. 

Günümüzde toprak erozyonu tehlikeli boyutlara 
ulaştığından, TDP erozyonun önlenmesi için gerekli 
önlemlerin öncelikli olarak alınmasını gerekli görür. 
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1. Tarım 

Tarım kesimi, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze 
kadar ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok 
önemli görevler üstlenen, ayrıca toplumun yeterli ve 
dengeli beslenmesini sağlayan, gıda kesimini bitkisel 
ve hayvansal girdiler ile destekleyen bir kesimdir. Bu 
nedenle tarım-gıda-beslenme-sağlık zinciri dünya 
toplumlarının en vazgeçilmez ve en değerli 
kaynaklarından birisidir. 

Devletin tüketici bireylerine kaynağını tarımdan alan 
sağlıklı ve güvenli gıdalar sunması ya da bunu 
sağlayan koşulları oluşturması anayasal bir görevidir. 

Tarım kesimi, toplumumuzun büyük bir kesimine gelir 
ve iş olanağı sağlaması açısından dinamik 
konumunun her zaman iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
gereken bir kesimidir. Bugün ülke nüfusumuzun % 
35'i tarım kesiminde yer alırken, çalışabilir iş gücünün 
% 45'i bu kesimde yer almaktadır. Tarım, gelir ve iş 
olanağı açısından ele alındığında, 2000'li yılların 
"ateşsiz silah"ı olarak kabul edilen gıdanın temel 
girdisini sağlıyor olması önemini tartışmasız 
kılmaktadır. 

Tarım kesiminin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 
içindeki payının 1999 yılında % 15 olmasına karşın 
tarımsal kesimde çalışanların toplam çalışanlar 
içindeki payı % 45.1'dir. Tarımın ulusal gelir içindeki 
payı azalırken nüfusumuzun önemli bir kısmı geçimini 
tarımdan sağlamaya devam etmektedir. 

Son yapılan genel tarım sayımına göre Türkiye'de 
4.1 milyon tarım işletmesi bulunmaktadır. İşletmelerin 
yaklaşık % 3.6'sı hayvancılık, % 96.4'ü ise bitkisel 
üretim ve hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bu 
işletmelerin % 5'i büyük, % 20'si orta ölçekli, diğerleri 
ise küçük ölçekli ve dağınık işletmelerdir. 
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Tarım kesiminde çalışan bireylerin gelirleri diğer 
kesimlerin gelirlerine göre düşüktür ve gruplar arası 
gelir dağılımında büyük farklar bulunmaktadır. 

Tarıma uygulanan destekleme politikaları ile üretici 
gelirlerinde istikrar sağlanamamıştır. Uygulanan 
dünya fiyatları üzerindeki destekleme alım fiyatları 
bazı ürünlerin ekim alanlarının genişlemesine, üretim 
fazlası oluşmasına ve devletin fazla alım yaparak 
yüksek stok maliyetleri altına girmesine neden 
olmuştur. 

Türkiye'nin tarımsal sorunlarının uzun yıllardan beri 
bilinmesine karşın bunlar için getirilen çözüm yolları 
ve öneriler arşivlerde dosyalar içinde bekletilmektedir. 
Kısa, orta, uzun ve çok uzun dönemli denilebilecek 
herhangi bir ulusal tarım politikası oluşturulamamıştır. 
Üniversiteler-bakanlık-kamu ve özel işletmeler-çiftçi 
zinciri kopuktur. İşe yerleştirmede "eğitim-deneyim" 
gözetilmemekte, "yandaş" anlayışı öne çıkmaktadır. 
Bunun sonucu olarak üretim ve verim düşüklüğü; 
kaynakların savurganca ve etkin kullanılmaması; 
işletmelerin teknik ve teknolojik donanımlardan 
yoksun olması; doğal rekabet anlayışının 
oluşturulamaması; pazarlama ve pazar olanaklarının 
yetersizliği; eğitimli insan gücünün sınırlı kalması; 
üreticinin üretim risklerine karşı konunamaması; 
bölgelere özgü nitelikli projelerin uygulanamaması; 
tarım-sanayi bütünleşmesinin geliştirilememesi sorun 
olmaya devam etmektedir. 

TDP, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri tarım 
alanında da izlemesinin, gözlemesinin, sosyal ve 
ekonomik yapı ile iklim özelliklerine göre uyumunu 
sağlayarak uygulamanın zorunluluğuna inanır. Bu 
nedenle TDP, besin güvenliğini sağlayabilmek için 
birim girdi başına üretimi arttırmak, verimliliği 
sağlamak, maliyetleri düşürmek; kaynaklan yerinde ve 
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etkin kullanmak ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, 
çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bir bütün 
olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek ve 
süreklilik gösteren bir sistem oluşturmak; tarımsal 
nüfusun sosyo-ekonomik düzeyini yükseltmek; üretim 
maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı 
önlemleri yaşama geçirmek; Avrupa Birliği ortak tarım 
politikasi ve uluslararası ticaretteki gelişmeleri izlemek 
ve şimdiden gerekli önlemleri oluşturmak; tüm dünya 
ülkeleri araştırma ve geliştirmeye giderek daha çok 
önem verir ve kaynaklarının önemli bir bölümünü bu 
amaçla kullanırken, kapatılan tarımsal araştırma 
kurumlarını yeniden açarak bilimsel araştırmalara 
önem vermek; kırsal kalkınma projeleri oluşturmak, 
uygulamak ve izlemek; tarım ile tarım dışı kesimler 
arası bütünleşmeyi sağlamak ve bunu özendirmek; 
çevre kirliliğini önleyici eğitim ve yayın çalışmalarını 
kırsal kesime götürmek konularında gerekli önlemlerin 
alınmasını savunur. 

Türkiye'deki tarım ürünleri genellikle rekabetçi bir 
piyasada işlem görürken üreticinin kullandığı girdiler 
ise rekabetin çok sınırlı olduğu piyasalardan ya da 
tekellerden sağlanmaktadır. TDP, üretici zararına 
sonuçlar doğuran bu durum ve oluşan zararın ortadan 
kaldırılması için gereken önlemleri almayı önemser. 

TDP, bütün bu nedenlerden dolayı tarımda destek 
sistemini yeniden yapılandırmayı ve 
saydamlaştırmayı; destek sisteminin siyasi rant aracı 
durumuna getirilmesini önlemeyi gerekli görür. 
TDP'ye göre, günümüzde uygulanan "doğrudan gelir 
desteği" uygulamaları Türkiye gerçekleri ile 
bağdaşmamaktadır. TDP, tarım üreticisini başıboş 
piyasa güçleri karşısında savunmasız bırakan ve 
sosyal adalet ilkesi ile bağdaşmayan bu uygulamanın, 
aynı zamanda kamu maliyesine yeni yükler getirici ve 
harcamaları artırıcı ve bütçe dengesini bozucu 
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özellikleri nedeniyle yeniden gözden geçirilmesinin 
zorunluluğuna inanır. 

TDP, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaygınlığını 
göz önüne alarak ölçek ekonomisinden yararlanmak, 
verimliliği artırmak için tarım alanlarının 
birleştirilmesinin, bunun için de miras hukukunda 
gerekli düzenlemelerin yapılmasının zorunluluğuna 
inanır. 

TDP, birinci ve ikinci sınıf tarım arazilerinin tarım dışı 
amaçlarla kullanılmalarının önlenmesinin ve bunun 
için tarım yasasının çıkarılmasının; mera yasasında 
uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların ele alınarak 
yeniden düzenlenmesinin; toprak erozyonuyla 
savaşıma önem verilmesinin ve bu konuda kamu 
kuruluşları ile medya ve demokratik kuruluşlar 
arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin gerekliliğini 
savunur. 

TDP, Türkiye'nin ürün deseninin saptanmasını, ayrıca 
uydu teknolojileri ve uzaktan algılama yöntemleriyle 
toprak haritalarının yeniden çıkartılmasını, toprak su 
örgütünün günün koşulları dikkate alınarak yeniden 
kurulmasını gerekli görür. 

TDP, tanm kesiminde çalışanların haklarının 
korunabilmesi için, tarımın özelliklerini dikkate alan 
tarım iş yasası çıkarılmasını öncelikli konular arasında 
görür. 

TDP, tarım üreticilerinin kooperatiflerde 
örgütlenmelerinin desteklenerek sorunlarına sahip 
çıkmalarının sağlanmasını önem verdiği öncelikli 
konular arasında görür. 

TDP, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 
uygulanmasında enerji boyutunun çok gerisinde kalan 
tanmsal ve sosyal boyutun gözetilmesinin ve tüm 
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alanları kapsayan, mülkiyet yapısındaki bozuklukları 
da giderici bir anlayışla bu projenin toplumsal 
özelliğinin yaşama geçirilmesinin önemine inanır. 

TDP, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kırsal 
kalkınmayı sağlayıcı, bölgeler arası dengesizliği 
giderici bölgesel kalkınma planlarını gerekli 
gördüğünden, simgesel değil, gerçek kırsal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesini savunur. 

2. Hayvancılık 

Türkiye'de hayvancılık kesimi hayvansal gıdaların 
sağlanmasının yanı sıra sürekli iş olanakları yaratması, 
hayvancılığa dayalı et, süt, balık yem, tekstil ve deri 
sanayilerine hammadde vermesi yönünden de önem 
taşır. 

Türkiye'deki hayvan sayısı, hayvancılık alanında 
gelişmiş pek çok ülkenin hayvan sayısının üstünde 
olmasına karşın bizde hayvan başına elde edilen 
verimler düşüktür. 

Ayrıca hedefsiz melezleme, özendirici fiyat 
politikalarının uygulanmaması, işletmelerdeki düşük 
kapasiteler, yurt düzeyinde dağınık yerleşim, hayvan 
sağlığı, bakımı ve beslenmesinde sorunların ciddi 
boyutlarda olması güncelliğini korumaktadır. 

Türkiye'nin hayvan ve hayvansal ürünlerin dış 
satımında daralma olurken dış alımda tür ve bedel 
artmaktadır. Bu durum hayvancılıkla uğraşan çiftçiyi 
işini bırakmaya zorlamaktadır. 

TDP, Türkiye'de hayvansal üretimi ve ürünleri 
arttırmak üzere hayvancılık kesimi ile ilgili amaç, ilke 
ve politikalan kapsamında, hayvansal üretimde 
desteklemelerin gerçekçi bir biçimde sürdürülmesini; 
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iç tüketimi arttırıcı önlemlere önem verilerek 
uygulanması ve kesimler arası bütünleşmenin 
sağlanmasını; pazar ve pazarlama sistemlerinin 
günümüz koşullarına yanıt verecek biçimde 
yenilenmesini ve yaygınlaştırılmasını; hayvansal 
protein gereksinmesinin karşılanmasında tüm 
dünyada ve Avrupa'da yaygın olan av hayvanları 
yetiştiriciliği ve tüketiminin desteklenmesi ve 
özendirilmesini; denizlerimizin kirlenmesini önlemek 
yolunda gölet balıkçılığına önem verilmesini; deniz 
balıkçılığında yasakların ara verilmeden sürdürülmesi, 
bu konuda Sahil Koruma Komutanlığı ile işbirliğine 
gidilmesini; verimi yüksek ırklann geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını önemli görür ve destekler. 

3. Ormancılık 

Ormanlar doğal dengenin korunmasının yanında, 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın da çok önemli bir 
öğesidir. Ormanlar devlet mülkiyetinde olmasına 
karşın, orman alanlarının tahrip edilmesinin ve 
küçülmesinin önüne geçilememiştir. Bu duruma 
yasaların yetersizliği ve uygulanmaması kadar bakım, 
işletme yanlışları, yangınlar vb. etkenler neden 
olmuştur. 

TDP, orman alanlarının küçültülmesine olanak 
tanıyan yasalarda değişikliğe gidilmesini, bakım ve 
işletmenin çağdaş ölçütlere kavuşturulmasını, toprak 
erozyonuna karşı etkili bir biçimde savaşım verilmesini 
zorunlu görür. 

Orman köylüsü bugün son derece zor sosyo
ekonomik koşullarla karşı karşıya bulunmaktadır. 
TDP, ormanla köylüyü karşı karşıya getiren değil, 
birleştiren bir anlayışla orman köylüsünün üretici 
niteliğini ve örgütlülüğünü geliştirerek uyum içinde 
verimlilikle yaşamlannı sağlayacak bir anlayışla 
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ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulmayı 
amaçlar. 

K. TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

TDP, serbest piyasa uygulamasının olumsuz etkileri 
karşısında tüketicinin hak ve çıkarlarının korunmasını 
devletin sorumluluğu olarak görür. 

TDP'ye göre, tüketicinin korunmasının en temel 
koşulu, rekabet ortamı sağlanarak tekelci yapıların 
oluşmasına izin verilmemesi ve üretim hatası taşıyan 
niteliksiz mala karşı korunmasıdır. 

TDP, tüketici bilincinin yerleştirilmesi için 
bilgilendirmenin, eğitimin ve örgütlenerek hak 
aramanın önemine inanır; bu konuda kesin sonuç 
elde edebilmek için tüketicinin ve tüketici örgütlerinin 
karar süreçlerine katılımlarının sağlanmasını son 
derece önemli bulur. TDP, tüketici haklarının 
korunmasını bir demokrasi sorunu olarak da önemser. 

L. H A Y V A N HAKLARI İLE ÇEVRENİN 
KORUNMASI 

Çevre sorunlarının hızla artması, tepkileri de birlikte 
getirmiş ve uzunca bir dönemdir çevrenin korunması 
ve çevre bilincinin gelişmesi çabalarının 
yoğunlaşmasına yol açmıştır. Sera etkisine bağlı 
ısınma, ozon tabakasının delinmesi, nükleer kazalar ve 
benzeri olgular insanlığa çevre sorununun önemini ve 
kapsamını tüm boyutlarıyla göstermiştir. 

TDP, çevre sorununun sanayi, teknoloji ve kalkınma 
karşıtlığı ile ele alınmasının yanlış olduğunu, ancak 
sanayinin, teknolojinin ve kalkınmanın çevre sorunları 
yaratmaması için gerekli önlemlerin ulusal ve 
uluslararası düzeyde alınmasının gerekliliğini, bu 
konuda bağlayıcılığı olan ve tarafı olduğumuz 
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uluslararası yükümlülüklere tam olarak uyulmasını 
savunur; bu açıdan hem kalkınmanın 
sürdürülebilirliğinin gözetilmesini, hem de çevrenin 
korunmasını zorunlu görür. 

TDP, temiz bir ortamda, sağlıklı yaşam için çevre 
korunmasını gelecek kuşakları da kapsayan bir insan 
hakkı olarak ele alır; bu hakkın kullanılmasında 
herkese, demokratik örgütlere, ama en başta da 
devlete önemli sorumluluklar düştüğüne inanır. 

TDP, çevrenin korunması konusunda sergilenen 
duyarsızlıklar yanında, çevrenin korunmasına yönelik 
çalışmaların kârlılığı azalttığı için engellenmesine ve 
çevre korunmasını rekabet koşullarını zorlaştırıcı 
olarak gören anlayışlara da karşıdır; ülkenin ve 
insanlığın uzun erimdeki çıkarlarının günübirlik 
çıkarlara feda edilmesini doğru bulmaz. 

Sorunları bu açıdan değerlendiren TDP, çevrenin 
korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi için başta 
eğitim programları oluşturmak olmak üzere her türlü 
önlemi almayı, yasa ve denetim eksikliklerini 
gidermeyi görev bilir. 

TDP'ye göre, çağdaş ve uygar dünyanın bir üyesi 
olabilmenin koşullarından birisi de bizden farklı olan, 
aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları koruma 
görevimizi tam olarak yerine getirebilmemizdir. Bunun 
için TDP, sokaklarda savunmasız olarak dolaşan, 
denetimsiz ve amacı dışında kullanılan ya da eziyet 
gören hayvanlara sahip çıkma zorunluluğunu duyar; 
hayvan haklarının korunup geliştirilmesine, varolan 
yasa ve denetim eksikliklerinin giderilmesine, bu 
amaçlar doğrultusunda etkinlik gösteren kuruluşların 
desteklenmesine önem verir. 
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VI. S O S Y A L POLİTİKALAR 

Hızlı nüfus artışının gerçekleştiği ve büyük bir genç 
nüfusa sahip olan Türkiye'de, sosyal sorunlar çığ gibi 
büyümekte ve derinleşmektedir. TDP, bir yandan 
doğum kontrolünü özendirirken diğer yandan 
uygulanacak bilimsel ve akılcı yöntemlerle doğumların 
sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini, çocuk ve anne 
kayıplarının azaltılmasını ve böylece sağlıklı kuşakların 
yetiştirilmesini görev bilir. 

Hızlı ve dengesiz nüfus artışı en başta istihdam 
sorunlarına ve işsizliğin yaygınlaşmasına neden 
olmaktadır. 

Ülkemizde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sosyo
ekonomik nedenlerle yaşanan kente göç olgusu 
1984'ten sonra Doğu ve Güney Doğu' da ortaya 
çıkan terörün etkisiyle daha da artmıştır. Bütün bu 
gelişmeler çarpık kentleşmeyi, altyapı yetersizliklerini, 
konut sorununu ve gecekondulaşmayı 
yaygınlaştınmıştır. Bu nedenle TDP; kırsal kesimden 
gelerek kentlerin çevresine yerleşen halk kitlelerinin iş, 
konut, sağlık, eğitim, güvenlik gibi sorunlarını 
öncelikle ele almayı, kent yaşamına uyum sağlamaları 
için gerekli ortamın oluşturulmasını öncelikli konuları 
arasında değerlendirir ve çözüm üretmeyi planlar. 

Nüfusun % 45'inin kırsal kesimde yaşamasına karşın 
hızlı ve çarpık kentleşme; eğitim, sağlık ve sosyal 
güvenlik alanlarında bu hizmetlerden yararlananların 
sayısını sınırlamakta, hizmetlerin niteliğinde düşüşlere 
neden olmaktadır. Öte yandan, son dönemlerde 
uygulanan dışa bağımlı politikalar kapsamında sosyal 
devlet yaklaşımından vazgeçilmesi; kişisel olanaklar 
ölçüsünde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
anlayışının öne çıkanlması, sosyal uygulamalarla 
korunması gereken kesimleri son derece zor 
durumlarla karşı karşıya bırakmıştır. Artık sağlık, 
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eğitim, sosyal güvenlik ve konut sağlanması bireyin 
temel hakkı olarak görülmemekte ve gereksinimlerini 
kendisinin gidermesi önerilmektedir. TDP, bu anlayışı 
toplumun zararına olarak görür ve sakıncalarını 
giderici önlemleri almanın gerektiğine inanır. 

TDP, sağlık ve eğitimin eşitlikçi olarak ele alınmasını 
ve bütün bu sorunlara uygulanacak sosyal politikalarla 
çözümler getirilmesini savunur. 

A. EĞİTİM 

TDP, yurttaşlar için bir hak olan eğitimi, bireylerin 
doğuştan sahip oldukları yeteneklerinin ve 
davranışlarının geliştirilmesi ya da yeni değer ve 
bilgilerin kazandırılması olarak görür ve ülkemizin 
geleceğini belirleyecek en önemli alanlardan birisi 
olarak kabul eder; bu nedenle eğitimi devletin başta 
gelen görevleri arasında savunur. 

Demokrasi, ancak özgürlüğünün ve toplumun bireyi 
olduğunun bilincindeki yurttaşlardan oluşan 
toplumlarda gelişebilir. Çağdaş anlamda eğitim; yoz 
ve koşullandırın öğretilerin etkisinde kalmadan ussal, 
eleştirici ve kanıtlanmış bilgilerin yeteneklerini 
geliştirecek biçimde bireye kazandırılmasıdır. TDP'ye 
göre bu tür eğitim, kişinin, yakın çevresinin ve 
toplumun gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

TDP, ulusal eğitim uygulamasında, eğitim 
planlamasına özel bir önem verilmesinin gerektiğini 
savunur; eğitim sistemini, ülkenin insan kaynaklarının 
iyi yetişmesi için, öğrencilerin yetenek ve becerilerini 
fırsat eşitliği koşullarında açığa çıkaracak ve 
geliştirecek bir biçimde düzenlemeyi zorunlu görür. 

TDP, eğitimin her yaşta ve herkese parasız olarak 
sunulmasını savunur. TDP, fırsat eşitliğinin 
zedelenmemesi koşuluyla özel kesimin eğitim alanına 
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yapacağı yatırımlardan yararlanılabileceğini kabul 
eder. 

Cumhuriyetin kuruluşunda uygulanan ve bu özellikleri 
içeren eğitim ile yetiştirilen kuşakların başarısı 
eğitimin taşıdığı önemin somut bir kanıtıdır. 

Türkiye'de 1946'dan sonraki yönetimlerin 
uyguladıkları tutarsız düzenlemeler dünya ve ülke 
gerçeklerinden uzaklaşmış kuşaklar yetiştirilmesine 
neden olmuştur. 1980'den sonra ise benzer tutumla 
başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumları, 
toplumun yalnızca varlıklı kesimlerinin 
yararlanabilecekleri konuma getirilmiş; böylece 
çağdaş bilgi yuvaları olma özelliğinden çıkarılarak kâr 
sağlayan kuruluşlara dönüştürülmüşlerdir. 

Bu koşullarda TDP, ülke kalkınmasını, tıpkı ilk 
Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı gibi köyün 
önemini dikkate alarak başlatmanın gereğine inanır; 
bunun için köyü köyde geliştirmeyi amaçlayan, 
köyden kente göçü önleyen en önemli girişim olan 
Köy Enstitüleri uygulamasının, çağdaş eğitim ve 
teknolojinin ışığında yeniden değerlendirilmesini 
zorunlu görür. 

İnanç, bireyin kişisel seçimi olduğundan, TDP bu 
konudaki eğitimi kişilerin özgür istekleri 
doğrultusunda, hiçbir zorlama olmadan demokrasi, 
insan hakları ve laiklik sınırları içinde uygulamayı 
savunur. 

Dil, insanlar arasındaki her türlü iletişimin 
sağlanmasına yarayan bir araçtır. TDP, anadilin 
kendi doğal ortamı içerisinde öğrenilmesini ve 
konuşulmasını bireysel haklann gereği olarak görür. 

TDP, toplum bireylerinin birbirleri ile bilimsel ve 
kültürel uyum ve iletişim sağlayabilmeleri için 
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Türkçeyi bütün özellikleri ile bilen kuşaklar 
yetiştirmeyi görev sayar; Türkçeyi tüm incelikleri ile 
bilen kuşakların yetiştirilmesinin, ulusal birliğin 
güçlenmesini sağlayacağına inanır. 

Türkiye'de başarılı yabancı dil eğitiminin 
gerçekleşebilmesi, Türkçenin bütün özelliklerini bilen, 
çağdaş eğitimli bireylerin varlığının kanıtı olması 
açısından da anlamlıdır. Türkçe yanında dünya 
gerçeklerinin zorunlu kıldığı yabancı dillerin 
öğretilmesinin de kaçınılmaz olduğuna inanan TDP, 
temel eğitimin yabancı dille yapılmasına karşıdır. 

TDP, kimsesiz, yoksul çocuklar, tutuklu ve hükümlü 
çocukları açısından eğitimde sorunlar yaşanmaması 
için bu alanda sosyal politikalara önem ve ağırlık 
verilmesini önemser. 

TDP, okul öncesi eğitimin en az temel eğitim kadar 
önemsenmesini, bunun üzerine verilecek temel 
eğitimin uygar ülkeler uygulaması gibi on bir yıla 
çıkarılmasını, niteliğinin yükseltilmesi için yeterli 
kaynağın öncelikli olarak ayrılmasını savunur. 

TDP, temel ve lise eğitiminde öğrencilerin 
yeteneklerine göre yönlendirilmesini; mesleki 
yönlendirmeye de temel eğitimden sonra başlanması 
için uygun nitelikte ve sayıda danışman ve rehberlik 
kadrosunun ayrılmasını, mesleki-teknik ve yüksek 
öğrenimde sorunlarla karşılaşılmaması açısından 
zorunlu görür; eğitim planlaması kapsamında mesleki-
teknik eğitime önem verilmesinin, hem toplumsal 
kalkınmanın gerçekleştirilmesini sağlayacağına, hem 
de bugüne kadar olan uygulamalar yüzünden 
üniversite önünde yaşanan gereksiz yığılmaları ve 
üniversite giriş sınavında karşılaşılan sorunları ortadan 
kaldıracağına inanır. 
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TDP, toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için 
bütün alanlarda yetişmiş insan gücünün önemli 
olduğunun bilincindedir. 

TDP, eğitim programlarının, gençlerde yurttaşlık, 
çağdaşlık ve uygarlık bilincinin gelişmesi ve 
demokrasinin kökleştirilmesi için çağdaş uygarlık 
bilgisi, yurttaşlık bilgisi, insan hakları ve çevrenin 
korunması derslerine önem verilecek biçimde 
düzenlenmesini savunur. 

TDP, gençlerin ve eğitim kadrolarının demokratik 
haklarını kullanabilmeleri için örgütlenmelerinin ve 
kendilerini anlatmalarının önündeki engellerin 
kaldırılmasını ve bu hakların yasalarla güvence altına 
alınmasını gerekli görür. 

TDP, yüksek öğrenim gençliğinin sosyal 
gereksinmelerinin sosyal devlet anlayışı içerisinde ve 
sosyal politikalarla en üst düzeyde karşılanmasını 
önemli görür. 

TDP, düşünce yaşamımızın kısırlığı, laik anlayışın 
istenilen düzeye gelememiş olması, özgürlük 
kavramının beyinlerde yerleşememesi, bilimsel 
çalışmalar için toplumsal isteğin yetersizliği, mali 
kaynakların sınırlılığı ve sorunları siyasallaştırarak 
basite indirgeme eğilimlerinin yaygınlık kazanmasının 
yüksek öğretimde yaşanan sorunların temelini 
oluşturduğuna inanır. 

TDP'ye göre üniversiteler, bulunduğu topluma ışık 
saçan kurumlar olmalıdır. TDP, üniversitelerin 
yalnızca diploma sağlayıp işsizliğe yazgılı bireyler 
yetiştiren kurumlar değil, toplumun gereksinimine 
göre eğitimli kuşakların yetiştirildiği bilgi yuvaları 
olmalarını sağlamayı zorunlu görür. 
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TDP, üniversitelere giriş sisteminin, fırsat eşitliğini, 
yetenekleri göz önüne alacak ve kişinin en verimli 
olacağı bilim dallannı seçebilmesine olanak 
sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmesini; meslek 
lisesi eğitimi edinenlerin kendi alanlarında 
üniversiteye girmelerine öncelik tanınmasını gerekli 
görür. 

TDP, açık öğretimin, üniversite eğitimi alamayan 
kuşakların teselli aracı olmaktan çıkarılıp toplumsal 
eğitimi gerçekleştiren bir kurum durumuna 
getirilmesini; ayrıca belirli mesleklerde meslek içi 
eğitime önem verilerek üniversite eğitimi almayan 
kamu görevlilerinin de üst görevler için yetiştirilmeleri 
sağlanarak ve böylece üniversitelerin yükünü 
azaltacak düzenlemelerin zorunluluğuna inanır. 

TDP, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yalnızca üniversite 
eğitiminin eşgüdümünü sağlamasını ve 
gereksinimlerini karşılamak üzere görevlendirilmesini 
amaçlar; üniversite özerkliğini zedeleyen yasaları 
kaldırmayı ve yeni yasalar düzenlemeyi ise görevi 
bilir. 

TDP, yeni üniversitelerin kurulması için, kalkınma 
planları doğrultusunda, ülke gereksinmelerine ve 
kaynaklarına göre hareket edilmesini; geleceğe ilişkin 
eğitim erekleri, yükseköğretimde okullaşma oranı, 
bilim ve teknoloji politikalarının dikkate alınmasını 
savunur; yoğun üniversite isteğinin rasgele üniversite 
açmak olmadığı bilinciyle hareket eder. 

TDP, özellikleri belirtilen eğitimin tüm aşamalarında, 
gereksinimi karşılayacak nitelik ve sayıda öğretmen ve 
öğretim üyesi yetiştirmek için gereken koşulları 
öncelikle sağlamaya kararlıdır. TDP'ye göre bir bütün 
olarak eğitim sistemimizin başarısı yeterli ve yetenekli 
öğretmen yetiştirilmesine bağlıdır. Uygulanan yanlış 
politikalar sonucu öğretmenler gelir grubu olarak 

79 TBMM KUTUPHANESI



toplumun en altına itilmiş, geçim sorunu ile karşı 
karşıya bırakılmıştır. TDP, öğretmenlerin hak ettikleri 
yere yükseltilmesini toplumun gözünde ve gönlündeki 
yüce yere oturmalarının sağlanmasını önemser ve 
zorunlu görür; böylece eğitimin en önemli öğesi olan 
eğitim kadrolarının, insanca yaşayabilmeleri için 
ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözülerek 
zamanlarını eğitime vermelerinin sağlanmasını 
savunur. 

TDP, bütçeden en büyük payın Milli Eğitim 
Bakanlığı'na ayrılmasını hedefler. 

B. SAĞLIK 

TDP, sağlık sorunlarını bireyin hakları ve devletin 
sağlık hizmetleri alanında yurttaşlarına karşı üstlendiği 
sorumlulukları olarak ele alır; bu bakış açısından yola 
çıkarak tüm yurttaşlara verilecek sağlık hizmetlerinin 
koruyucu, geliştirici ve iyileştirici öğeleri içerecek 
biçimde düzenlenmesini hedefler. 

TDP, toplum kesimleri ve bölgeler arası 
dengesizliklerin yaygınlık kazandığı, yoksulluğun, 
hatta açlığın gözlendiği ve bu sorunların zaman içinde 
daha da ağırlaştığı Türkiye'de sağlık konusuna önem 
verilmesinin gerekliliğini savunur. 

TDP, devletin sağlık alanındaki sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi için kaynak sorununa kesin 
çözüm bulunmasını; doğru seçim ve önceliklerle genel 
bütçeden sağlığa ayrılan payların artırılmasını; sosyal 
içerikli uygulamalara işlerlik kazandırılmasını zorunlu 
görür; "sınırlı kaynakların paylaştırılması"nın sağlık 
alanında yaratacağı sonuçlar dikkate alındığında son 
derece yaşamsal bir konu olduğunun bilincindedir. Bu 
bakımdan sağlık politikalarının belirlenmesinde 
TDP'nin etik açıdan seçeneği, sosyal ağırlıklı ve 
koruyucu tıp temelinde belirlenir. 
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Özel kesimin sağlık alanına yatırım yapması hizmet 
sunumunun çeşitlenmesini, niteliğinin artırılmasını ve 
devletin yükünün azaltılmasını sağlamaya yönelik 
olmalıdır. TDP, özel kesimin vereceği sağlık 
hizmetlerinin, devletin sağlık alanından çekilmesine, 
sağlığın metalaşmasına, yalnız kâr alanı olarak 
görülmesine, hizmet sunumlarının belirli yerlerde 
yoğunlaşmasına ve genel sağlık hizmetindeki 
aksamalara neden olmasını engellemeyi hedefler. 

TDP, her yurttaşın sağlık hizmetlerinden herhangi bir 
ayrımcılıkla karşılaşmadan yararlanmasını sağlamayı 
temel bir ilke olarak kabul eder. 

TDP, sağlık hizmetlerinin yaygın, etkin ve nitelikli 
olarak sunumu için halkın sağlık konusunda 
aydınlatılmasının yanında, nitelikli hizmet verecek 
kişilerin yetiştirilmesini de zorunlu görür; teknolojik 
yeniliklerden yararlanma gibi diğer önlemlerin 
alınmasının gereğine inanır. 

TDP, üniversitelerimizin ve yerel yönetimlerimizin, 
sağlık hizmetlerinde daha yaygın ve etkin olarak yer 
alabilmeleri için her türlü özendirme ve desteğin 
sağlanmasını gerekli görür. 

C . ÇALIŞMA YAŞAMI 

1. İş Alanı ve İş Gücü 

Çalışma bütün insanlar için temel bir haktır. Devlet bu 
hakkın gerçekleşmesi için bütün önlemleri almalıdır. 
Emeği en yüce değer olarak kabul eden TDP, bu 
hakkın kullanılma koşullarının yaratılmasını gerekli 
görür. 
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TDP'nin yönetim sürecinde, çalışma yaşamını 
düzenleyen yasalar, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
belirlediği ölçütlere göre yeniden düzenlenecektir. 

TDP, küreselleşmenin ve teknolojik gelişmenin bir 
sonucu olarak gündeme gelen iş düzenlemelerinde 
ortaya çıkan yeni uygulamalar, esnek üretim ve esnek 
istihdam karşısında çalışanların zarara uğramalarını 
engelleyici önlemlerin alınmasını gerekli görür. 

TDP, çalışanların ulusal gelirden aldığı payın 
artırılmasını ve sömürüye karşı korunmasını savunur. 

TDP, tarım kesiminde kısa süreli ve geçici işlerde 
çalışanların haklarını koruyabilmeleri için 
örgütlenmelerini desteklemeyi, bu kesimin sosyal 
devletin olanaklarından yararlanmasını sağlamayı 
önemser ve bu alandaki iyileştirici girişimleri savunur. 

TDP, aynı ortam ve koşullarda çalışanlar arasında 
ücret eşitliğini sağlamayı gözetir; kaçak işçi, göçmen 
ve yabancı işçi konularında gerekli yasal düzenleme 
yapılmasını ve önlemler alınmasını gerekli görür. 

TDP, kadın haklannda eşitliğin sağlanmasının, 
kadınlann ekonomik özgürlüklerinden geçtiğinin 
bilinciyle, çalışma yaşamında sömürülmeden, cinsiyet 
ayrımcılığı ile karşılaşmadan, ama daha etkin bir 
konumda olmaları için gerekli çabayı göstermeyi 
önemser. 

TDP, çocuk işgücü kullanılmasını yasa ile 
engellemenin olanaksızlığının bilincinde olarak, 
uygulamada bu durumlarla karşılaşılmaması için 
önleyici ve eğitime dayalı denetimi gerekli görür. 

TDP, iş güvencesinin bütün çalışanlar için gerekli 
olduğunu savunur. 
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Her çalışan dinlenme hakkına sahiptir. Bu nedenle 
TDP, çalışanlar için tatil olanaklarının yaratılmasını, 
çalışma sürelerinin Avrupa Birliği ölçütlerine göre 
düzenlenmesini gerekli görür. 

TDP, küçük üreticilerin ve esnafın kredi, üretim 
araçları ve ürünlerinin parasal karşılığını alabilmeleri 
için gereken yöntemlerle desteklenmelerini, 
dayanışma örgütleri içinde, kooperatiflerde bir araya 
gelmelerini özendirmeyi önemser. 

TDP, yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın haklarının 
Türkiye'de ve yaşadıkları ülkelerde korunabilmesi için 
özel bir çaba gösterilmesini savunur. Bu kesim bugüne 
kadar yalnız ekonomik açıdan gelir sağlayan kişiler 
olarak değerlendirilmişlerdir. TDP, ulusal ve kültürel 
değerlerimizin taşıyıcısı olan çalışanlanmızın 
kültürlerine ve yurtlanna yabancılaşmamalan için 
başta çağdaş eğitim olmak üzere her alanda gerekli 
hizmetlerin kendilerine sunulmasını savunur ve 
kovuşturur. 

2. Sendikal Haklar 

Emeğin demokratik kurallar çerçevesinde ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklarının korunooilmesi için en 
önemli güvence; örgütlenmeyi, toplu pazarlığı ve 
grevi de kapsayan sendikal haklardır. 

TDP, örgütlü toplumun temel öğelerinden olan 
sendikaların; bir yandan örgüt içi demokrasiyi 
geliştirmeleri, öte yandan toplumun 
demokratikleşmesine katkıda bulunabilmeleri için 
gerekli önlemleri almayı, siyasal yaşama daha etkin 
katılımını sağlamak için engelleri kaldırmanın yanında 
özendirici olmayı önemser. 
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TDP, çalışma yaşamının demokratikleşmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmasını savunur ve bu 
yöndeki uygulamalarda özendirici olmayı benimser; 
yanı sıra çalışanların işletmelerin mülkiyetine ortak 
olmalarını desteklemeyi gerekli görür. 

TDP'ye göre, kamu çalışanlarına toplu pazarlık ve 
grev hakkı tanınmalı, bütün çalışanlar için grev 
hakkının kapsamı genişletilerek, toplu sözleşme 
koşullarına uyulmaması durumundaki başvurulacak 
hak grevi yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. 

Sosyo-ekonomik hakların korunup geliştirilmesinde en 
önemli araç olan sendikalar küreselleşme sürecinden 
olumsuz yönde etkilenmişler ve büyük ölçüde güç 
kaybetmişlerdir. Dünya işçi hareketinin önemli 
merkezlerini oluşturan ülkelerde bile sendikalar büyük 
ölçüde güç kaybına uğramış ve sendikalı işçilerin 
oranları hızla gerilemiştir. Türkiye'de de bundan farklı 
bir gelişme olmamıştır. TDP, sendikaların çağdaş ve 
demokratik yapılarını geliştirerek güçlerini 
koruyabilmeleri için önlemler alınmasını gerekli görür. 

TDP, kamu çalışanları açısından yönetimin bütün 
kararlarının yargı denetimine açık olması ilkesinin son 
derece önemli olduğuna inanır. TDP, ilgili yargı 
kurumlarının verdiği kararlara uyulmasını, böylece 
hukuk devletine tam bir işlerlik kazandırılmasını 
savunur. 

3. Sosyal Güvenlik 

TDP, ilkesel olarak sosyal güvenliğin sosyal devlet 
anlayışından uzaklaştırılarak sosyal destek ve yardım 
anlayışına indirgenmesine karşıdır. TDP, sosyal 
konuları devletin doğrudan içinde olması gereken 
temel konular olarak görür. 

Uygar toplumlarda, sosyal dayanışmanın aileden 
başlayıp giderek herkesi kapsayacak biçimde topluma 

84 TBMM KUTUPHANESI



yayıldığı bilinmektedir. Bu durum önce isteğe bağlı 
olarak başlamış, giderek kuralcı bir özellik 
kazanmıştır. Günümüzde sosyal güvenlik, uygar 
ülkelerde temel insan haklarından birisi olarak kabul 
edilmektedir. TDP, ülkemizde de sosyal güvenlik 
sisteminin çağdaş ölçütleri içermesini ve bu konuda 
gerekli olan düzenleme ve uygulamaların yaşama 
geçirilmesini bir zorunluluk olarak görür. 

Sosyal güvenliğin ülkemizde bu denli sorun 
durumuna gelmesinin başlıca nedeni, küreselleşme 
sürecinde sosyal devletin bir yük olarak görülmeye 
başlamasıdır. TDP, sosyal devleti vazgeçilmez kılan ve 
insan hakları ile çatışan anlayışların karşısındadır. 

Sosyal güvenlik sorunlarının başında, yaşanan 
olumsuzluklara karşı koyacak toplumsal örgütlenme 
ve dayanışmanın eksikliği gelmektedir. Bu eksikliği 
aşmak için kişileri ve toplumu bu konuda eğitmek, 
duyarlı ve eylemli kılmak TDP'nin başlıca hedefidir. 

Yasal çalışma süresini doldurarak emekli olmak 
"yaşamdan da emekli olmak" anlamına gelmemelidir. 

TDP, sosyal güvenlik sistemlerinin, günümüzdeki 
temel birtakım çağdaş ölçütleri içermesi gereğine 
inanır. TDP'ye göre sistem, herkesi ve tüm riskleri 
kapsamalı; risk ile kişinin buluşmasından önce 
devreye girmeli ve olabilirse kişinin riskten etkilen
mesinin önüne geçmeli; haklara saygılı olmalı; kişinin 
yaşamında, ev, yol, iş vb. biçimlerde yersel ayrımlar 
ve bunlara bağlı farklı uygulamalar getirmemeli; 
kişinin ekonomik etkinliğine, bağımsız çalışma, ücretli 
emek, kamu görevi, çiftçilik vb. gibi statü ayırımları ve 
bunlara bağlı farklı uygulamalar getirmemeli; kişilerin 
yasal yükümlülüklerini yerine getirmesine özen 
gösterilmesini sağlamalı; gerekirse yasalann bu yönde 
geliştirilmesini desteklemeli; yanı sıra devlet, sosyal 
adaletin bir göstergesi olarak sosyal güvenlik sistemine 
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kesinlikle katkıda bulunmalı; SSK, Bağ-Kur, Emekli 
Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik koşullarını 
uygulayan ve birbirinden soyutlanmış üç ayrı sistem 
yerine, bütünleştirilmiş ve koşulları eşitlenmiş bir ortak 
yapıya geçirilmesi sağlanmalı; toplumda sosyal 
güvenlik gereksinmesinin hissettirilmesi ve sistemin 
geliştirilmesi için örnek üretilirken sendikalardan ve 
demokratik örgütlerden yararlanılmalıdır. 

Bugün artık sosyal devlet, çağdaş hukuk devletinin 
başlıca nitelikleri arasında yer almaktadır. Bu 
niteliğinin bir gereği olarak sosyal güvenlik, 
çalışanların hastalık, sakatlık, işsizlik, yaşlanma 
durumlarında onların gelir kayıplarını azaltmak, sağlık 
hizmetlerini yerine getirmek, aile ve çocuk 
yardımlarını düzenlemek amaçlarına yöneliktir. 
Türkiye'de sosyal güvenlik harcamalarına ayrılan 
paylar bu hizmetlerin yerine getirilmesi için son derece 
yetersizdir. Dolayısıyla, TDP, sosyal güvenlik için 
ayrılan kaynakların artırılmasını, bu kaynakların 
savurganlıktan uzak ve verimli kullanılmasına öncelik 
verilmesini savunur. 

TDP, özel sosyal güvenlik kurumlarının sisteme 
katkıda bulunabileceğini düşünür. Ancak bu 
uygulamaları hiçbir zaman sosyal politikaların temeli 
olarak değerlendirmez ve topluma yönelik sosyal 
devlet politikalarının kararlılıkla sürdürülmesinden 
yanadır. 

TDP, sosyal güvenlik sistemini, tüm sosyal taraflann 
içinde yer aldığı, çalışanların örgütlenerek etkin 
denetleme yapabildikleri özerk ve demokratik bir 
yapıya kavuşturmayı amaçlar; sosyal güvenlik 
kurumlarının birleştirilmesiyle bunlar arasındaki 
toplumda adalet duygusunu zedeleyen farklılıklara 
son verilmesini hedefler. 
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TDP, sosyal güvenliğin bütün çalışanları kapsayacak 
biçimde yaygınlaştırılmasını, emekçilerin kaçak işçi 
durumuna düşürülmesinin kesinlikle önüne 
geçilmesini öngörür ve savunur. 

TDP, engellilerin, bakıma ve korunmaya muhtaç 
olanların yaşamlarını daha iyi bir biçimde 
sürdürebilmeleri konusunda tam bir sosyal güvence 
sağlanmasını amaçlar. 

C . KENTLEŞME 

Çağımızda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle 
sanayileşme, kentleşme olgusuna büyük bir hız 
kazandırmıştır. Bu yöndeki gelişme toplumların 
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşamlarında, 
ilişki biçimlerinde köklü değişmeler yaratmıştır. Bu 
açıdan sağlıklı kentleşmeyi bir gelişmişlik ölçütü olarak 
da kabul etmek gerekir. 

Kentleşmeyi zorunlu kılan sanayileşme ise kırsal 
kesimde çözülme yaratırken kentlerde de 
yoğunlaşmaya neden olmuştur. Bu yoğunluğun 
ortaya çıkardığı gereksinmelerin merkezi yönetim ve 
yerel yönetimler tarafından karşılanması sırasında 
önemli sorunlar ortaya çıkmış, tarım, orman 
alanlarının ve yeşil alanların yapılanmaya açılması, 
kamusal alanların zarar görmesi gibi pek çok 
uygulama ile karşılaşılmıştır. Kentleşme olumsuz 
sonuçları doğuran pek çok kesim tarafından bir haksız 
kazanç kaynağı olarak da kullanılmıştır. 

Kentlerde hızla artan nüfus karşısında planlamada 
başarılı olunamaması birçok soruna kaynaklık etmiştir. 
Kentsel altyapının geliştirilememesine bağlı olarak 
sosyal-kültürel alanların, sanayi bölgelerinin, çöp 
toplama alanlarının yetersiz kalması ise çevre 
sorunlarını gündeme getirmiştir. 
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Konut gereksinmesinin karşılanamaması 
gecekondulaşma olgusuna yol açmıştır. Su, enerji, 
kanalizasyon, atık toplama vb. gibi yerel yönetim 
hizmetlerinin aksaması; eğitim, sağlık, kültür 
alanlarına yeterince yatırım yapılamaması, sorunları 
daha da ağırlaştırmıştır. 

TDP, kent sorunlarını kavramanın, sorunlara çözüm 
yolları bulabilmenin ve başarılı olabilmenin, ancak 
kentte yaşayan yurttaşlarla birlikte 
gerçekleştirilebileceğinin bilinciyle hareket eder; bunu 
aynı zamanda katılımın, demokratikleşmenin de bir 
gereği olarak görür. 

Kentte yaşayanlar için gerekli olan sosyal, kültürel ve 
teknik altyapı alanlarının planlı bir biçimde artırılarak 
yaşam niteliğinin yükseltilmesi kentlilerle birlikte 
gerçekleştirilecektir. 

Kentleşmenin en önemli sorun alanı ise konut 
sorunudur. Kentleşmenin ulaştığı boyut dikkate 
alındığında sosyal ve teknik altyapısı ile birlikte kısa 
sürede çok sayıda konutun üretilmesine olanak 
sağlayan teknoloji ve örgütlenmeye gereksinim 
bulunmaktadır. TDP, giderek artan konut 
gereksinmesinin karşılanabilmesini toplu konut 
üretimini özendirici uygulamalarda görür. 

TDP, barınma hakkının kullanılabilmesi ve konut 
sorununun ortadan kalkması, yeterli yerleşim alanı 
sağlanması, mali/personel açıdan kentsel altyapı 
gereksinimlerinin karşılanması, kaçak yapılaşmanın 
önlenmesi, gecekondu alanlarının iyileştirilmesi, arsa 
spekülasyonunun önlenmesi ile depreme dayanıklı 
konut üretimi için yerel yönetimler, üniversiteler, 
meslek örgütleri ve demokratik kuruluşlar ile birlikte, 
onların öneri ve katılımını da sağlayarak çözüm 
bulunmasını savunur. 
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E. KADIN HAKLARI 

Toplumsal yaşamda kadın ve erkek arasında insan 
türünün yapısal özelliklerinden kaynaklanan ve iki 
cinsin sahip olduğu farklı biyolojik özelliklerden oluşan 
bir işbölümü söz konusudur. İki cins arasındaki 
biyolojik farklılıkların değişmemesine karşın tarih 
içinde kadının toplumsal işlevi, işbölümündeki 
konumu 20. yüzyıla kadar sürekli değişmiş ve 
gerilemiştir. Bu gelişmelerin en somut karşılığı hukuk 
alanında kendisini göstermiş ve ataerkil hukuk 
egemen bir konuma gelmiştir. 

Oysa, kadın-erkek eşitliği, insan olarak onur ve 
değerleri bakımından olduğu kadar, hak, fırsat ve 
sorumlulukları bakımından da iki cins arasındaki 
eşitliği anlatmalıdır. 

Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, ancak üretim ve 
paylaşım ilişkilerinde, yani ekonomik alanda eşitlik 
sağlanması, kadının ekonomik özgürlüğünü elde 
etmesi ile olanaklıdır. Yürürlükteki uygulamalarda 
yeterli bir kadın-erkek eşitliğinin sağlanması bugün 
için engellerle karşı karşıyadır. Ancak TDP, bu 
durumu yazgı olarak görmez. O nedenle eşitlik 
isteklerinin ve uygulamalarının öncüsü olmaya 
kararlıdır. 

TDP, kadın hakları sorununu insan hakları 
kapsamında değerlendirir ve kadın haklarını en temel 
bir insan hakkı olarak görür. 

Kadının işgücüne katkısı ülke genelinde %30, 
kentlerde %15 olup, bu oran Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeleri arasında en 
düşüktür. Türkiye'de kadınların büyük bir bölümü 
tarım kesiminde çalışmakta olup % 90'ı ücretsiz aile 
işçisi konumundadır. Bugün Türkiye'de ekonomik 
etkinliğe katılan kadınların yalnızca % 17'si ücret ve 
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maaş karşılığı çalışmaktadır. Oysa fakülte ve dengi 
okul mezunu kadınların işgücüne katılım oranı % 
87'dir. Bu nedenle kadının eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi son derece önemlidir. TDP, kadının 
özgürleşmesi açısından eğitime büyük bir önem verir. 

Kadınların yürüttükleri savaşıma karşın siyasal temsil 
ve siyasete katılma yönündeki konumları ekonomik 
alandaki konumlarından hiç de farklı değildir. Kadının 
her düzeyde yönetime etkin katılımı sağlanmadan 
eşitlik, kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşmak 
olanaksızdır. TDP, kadının siyasal alanda etkin 
olmasını savunurken kendi uygulamaları ile de 
topluma örnek olmayı ilke edinir. 

Toplumlarda 1970'lerden sonra kadın sorunlarına ve 
kadın haklarına özel bir duyarlılık gösterilmeye 
başlanmıştır. Birleşmiş Milletlerce 1979'da hazırlanan 
"Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi" bunun en somut örneğini oluşturmuştur. 
Gelişmeler sonucunda 1993 Viyana Konferansında 
"Kadın hakları insan haklarıdır" anlayışı 
benimsenmiştir. 

Türkiye'de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın 
haklarının geliştirilmesi yönünde Büyük Atatürk 
öncülük etmiş, 1926'da kabul edilen Medeni Yasa ile 
1934'de kadınlara seçme ve seçilme haklarının 
tanınması onun eseri olmuştur. Son olarak 2001 yılı 
içinde Anayasada ve Medeni Yasada yapılan 
değişiklikler ile sınırlı iyileşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Ancak TDP, bunları yeterli görmez, atılması gereken 
pek çok adım olduğunu düşünür ve Atatürk'ün açtığı 
yolda, hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlığa 
ulaşmak için büyük bir kararlılık içinde olunması 
gerektiğine inanır. 

TDP, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda 
kadın ile erkek arasında tüm eşitliğin sağlanmasını ilke 
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edinmiştir. Bunun için çalışma yaşamında, ailede, 
kamusal alanda ve siyasette kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanması yönünde, başta hukuk olmak üzere her 
alanda gerekli önlemlerin alınmasını savunur. 

F. ÇOCUK HAKLARI V E GENÇLİK 

Türkiye büyük bir genç nüfusa sahiptir. Kuşkusuz bu, 
ülkemiz için her açıdan önemli bir güçtür. TDP, bu 
gücün bir anlam taşıması, iyi bir biçimde 
değerlendirilmesi için gençlerin eğitilmelerini, gelecek 
kaygısından uzak olmalarını gerekli görür. 

Gençliğimiz tarihsel ve toplumsal koşullarımızın da 
sonucu olarak otoriter anlayışlarımızın baskısı altında 
yetiştirilmiş olmalarının yanında yetersiz eğitimleri 
açısından birçok sorunla iç içedir. Gençliğin çıkar 
ilişkilerine dayanmayan düşüncelerinden ve 
enerjilerinden yeterince yararlanılmamaktadır. Baskıcı 
anlayış ve tutumlar, gençliğin sosyal, kültürel, siyasal 
yaşama katılımını engellemektedir. 

Gençliğin eğitim gereksinimine yeterince yanıt 
verilmemektedir. Özellikle genç kızlar eğitim 
olanaklarından daha az yararlanmaktadırlar. Onlara 
eğitimde fırsat eşitliği sağlanamamakta, olanakları 
sınırlı kalmakta, yetenekli ve başanlı gençlere sosyal 
devletin etkinliği yeterince ulaşmamaktadır. 

Yasak olmasına karşın çocuklar, çocukluklarını 
yaşamadan ağır çalışma koşullarına sokulmaktadır. 
Gençler ağır ve yıpratıcı koşullarda çalışmakta, üstelik 
bu koşullarda iş bulabilenler de şanslı sayılmaktadır. 
Çünkü bu genç kitlenin çok daha büyük bir bölümü 
işsiz olup iş bulmayı umut etmekte, ya da başka 
ülkeleri kendileri için bir sığınma yeri olarak 
görmektedirler. 
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Çocuklar kentlerin belli bölümlerinde, genellikle 
yoksul kesimlerinde, eğitimden yoksun, işsiz, her türlü 
istismara açık bir konumda devletin ve toplumun 
korumasını ve güvencesini beklemekte; içkinin, 
uyuşturucunun, sokağın çeşitli tehlikelerinin tehdidi 
altında bulunmaktadırlar. 

Kırsal kesimin gençliği, bütün bu sorunlara ek olarak 
sosyo-kültürel koşulların baskısıyla erken yaşlarda 
evlilik yaşamının zorlukları ile karşı karşıya 
kalmaktadır. 

TDP, gençliğin geleceğe güvenle bakabilmesi, yetenek 
ve enerjisini ortaya koyabilmesi, toplum yaşamına 
katılabilmesi, demokrasiyi yaşayabilmesi için başta 
eğitim olmak üzere ekonomik, sosyal, siyasal ve 
kültürel alanlarda gerekli koşulların sağlanmasını, 
böylece toplumun geleceğinin güvenceye alınmasını 
bir zorunluluk olarak görür. 

Hızlı bir değişim yaşayan toplumumuzda özellikle 
sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı pek çok 
çocuğumuz ve gencimiz ailesini ya da aile korumasını 
kaybederek sokaklara düşmektedir. Hem sokak 
çocukları hem de sokağın çocukları açısından, bu 
noktada sosyal devletin sorunları çözmesi 
gerekmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
bedensel ve ruhsal gelişmelerinin sağlanabilmesi için 
gerekli koşulların yaratılması, suç ortamlarından uzak 
tutulmaları ve istismar edilmelerinin önüne 
geçilebilmesi için her türlü önlemin alınması bir 
zorunluluktur. Bu konuda etkinlik gösteren örgütlerin 
desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın 
güçlendirilmesi yönünde de çabalara gerek 
bulunmaktadır. TDP, devleti yeniden "kimsesizlerin 
kimsesi" durumuna getirmek için kararlıdır. 
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G. ÖZÜRLÜ HAKLARI 

TDP, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde on ikisini 
oluşturan özürlülerin sorunlarının, onların yaşamdan 
kopmalarına, üretken olamamalarına, giderek 
yaşama küsmelerine neden olmayacak biçimde sosyal 
devlet anlayışı ile bilimin bu yöndeki tüm gelişmeleri 
de izlenerek ele alınmasını öngörür. 

TDP, onların önce kendi mutluluklarının ve ailelerinin 
de düşünülerek topluma katılımlarının, yaşamın tüm 
etkinliklerinde var olabilmelerinin sağlanmasını 
amaçlar. 

TDP, konunun halk sağlığı ve koruyucu hekimlik 
bağlamında ele alınmasını, öncelikle özür durumunun 
oluşmaması yönünde önleyici, oluşmuş ise giderici 
yöntemler uygulanmasını; esenlendirme çabaları ile 
bilinçli bireysel ve sosyal nitelikli özel eğitim, tıbbi ve 
sosyal hizmetler sıcak ve güvenilir yaklaşımlarla bu 
kesimin toplumsal yaşamda yer almasının 
sağlanmasını savunur; konu ile ilgili gerekli kurumsal 
yapıların ve önlemlerin her basamakta geliştirilip 
yaygınlaştırılmasını önemser. 

Nüfusun yaklaşık % 10'luk gibi bir oranı, değişik 
derecede ve değişik özellikte özürlü bireylerden 
oluşmaktadır. Oluşacak engelin bebek doğmadan 
önce de saptanabildiği, genetik özelliklerinin 
incelenmesinin yapılabildiği günümüzde TDP, varolan 
ve gelişen olanaklardan eğitim düzeyine ve ekonomik 
koşullanna bakılmaksızın gereksinimi olan herkesin 
yararlanmasını ve yararlandırılmasını sağlayacak 
girişimlerde bulunur; konunun, onlar için, her 
basamakta çaresizlik olarak değil, kesinlikle 
sağlanacak pek çok desteğin bulunduğunun bilincinde 
ve bilim-teknolojinin yol göstericiliğinde ele alınmasını 
savunur. 
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H . SPOR V E BEDENSEL GELİŞME 

Spor insanın bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini 
sağlayan, ulusal ve evrensel barış, kardeşlik, eşitlik ve 
dayanışma gibi duygularını geliştiren çok önemli bir 
etkinliktir. Uygar ülkelerde sporun taşıdığı bu önem 
anlaşılmış olup, spor bireysel ve toplumsal yaşamın 
ayrılmaz bir parçası durumuna gelmiştir. 

Anayasada devletin her yurttaşın beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek önlemleri almasına, sporun 
kitlelere yayılmasını özendirmesine yer verilmiş 
olmasına karşın uygulanan spor politikalan ile bu 
görevin yerine getirilmediği çok açıktır. Türkiye'deki 
spor anlayışı, uygar ülkelerdeki "herkes için spor" ve 
"yaşam boyu spor" uygulamaları yerine, futbol başta 
olmak üzere, az sayıdaki spor dalında bireylerin 
edilgen izleyiciliğine dayanmaktadır. 

TDP, Türkiye'deki spor politikasının devletin görevleri 
doğrultusunda, her yurttaşı kapsayacak biçimde 
yeniden yapılandınlmasını, spor anlayışının ve 
sisteminin köklü değişimini öngörür. 

Türkiye'de sporcu sayısı uygar ülkelerle 
karşılaştırılamayacak kadar azdır. Halkın etkin olarak 
spora katılımı gerçekleşmemektedir. TDP, toplumda 
çağdaş spor bilincinin yaygınlaşmasını sağlayacak 
önlemlerin alınmasını savunur. Spor bilincinin 
yaygınlaşması yalnızca okullara ait bir etkinlik olarak 
kabul edilmeyecek, ailelerin spora yönlendirilmesi, 
yerel yönetimlerin sporun yaygınlaştınlmasına ilişkin 
etkinliklerin içine çekilmesi ve gönüllü kuruluşların 
özendirilmesi sağlanacaktır. Günümüzde spor tesisi 
olmayan çok sayıda okul bulunmaktadır. TDP, 
devletin kaynak bulmakta zorlandığı durumlarda 
yurttaşların, gönüllü kuruluşların ve özel kesimin 
okullarda spor tesisi kurulmasına katkılarının 
sağlanması için her türlü çabanın gösterilmesinin; 
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sporu özendirmek için gerçekleştirilecek 
kampanyalarla bu destekler için gereken olumlu 
etkileşimin yaratılmasının gerekliliğine inanır. 

TDP, "herkes için spor" ve "yaşam boyu spor" için çok 
pahalı tesisler yerine daha ucuz ve kullanım alanı fazla 
spor bölgeleri, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları 
oluşturularak kişi başına düşen spor alanlannın 
arttırılmasını gerekli görür. TDP, yerel yönetimlerin de 
bu anlayış doğrultusunda yaygın bir spor atılımı 
yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılmasını savunur. 

TDP, spor örgütlenmesinde önemli yerleri olan spor 
federasyonlarının siyasal baskılar altında kaldıklan ve 
istenen verimi sağlayamadıkları gerçeğinden 
hareketle, spor federasyonlarının devletin 
öncülüğünde ve denetiminde, ancak demokratik ve 
özerk bir anlayışla yeniden yapılandırılmalarını 
savunur. 

TDP, spor kulüplerinin tesis yapmalarının, sporcu 
yetiştirmelerinin özendirilerek desteklenmesini ve 
bunun için gerekli düzenlemelerin yapılmasını zorunlu 
görür. 

TDP, spor eğitimi, spor eğitimcilerinin yetiştirilmesi ve 
sporcu sağlığı ile ilgili düzenlemelerin üniversitelerle 
yakın işbirliği içinde yürütülmesini gerekli görür. 

TDP, sporun yaygınlaştınlmasının, bir yaşam biçimi 
durumuna getirilmesinin yanında, üstün yetenekli 
sporculann yetiştirilmesinin, desteklenmesinin, ulusal 
ve uluslararası alanlarda ülkemizi en iyi biçimde temsil 
etmelerinin sağlanması için her türlü çabanın 
gösterilmesini savunur 
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TDP, spor turizminin geliştirilmesini hem ekonomik 
hem de evrensel barış ve kardeşlik duygularının 
geliştirilmesi yönünden önemser ve destekler. 

VII. KÜLTÜREL POLİTİKALAR 

TDP, kültürel gelişme için demokratik hak ve özgürlük 
alanının genişletilmesinin gerekliliğine, bu durumun 
insanı özgürleştireceğine ve bireyin yaratıcılığını 
artıracağına inanır. 

TDP, toplumumuzda varolan ırk, dil, inanç, kültür 
farklılıklarını bir ayrışma ve çatışma nedeni olarak 
görmez, tam tersine ülkenin kültürel zenginliği ve 
ulusun birlikteliği için bir değer olarak görür. TDP, 
kültürel gelişme için gerekli koşulların sağlanması, 
özendirilmesi ve desteklenmesi ilkesini savunur. 

TDP kültürel gelişme için sanatçı ile toplumun 
bütünleşmesini son derece önemli görür, eğitime ve 
tanıtıma önem verilmesinin gerekliliğini savunur. 

Günümüzde kültür, küresel ve ulusal değişimlerin 
etkisi altında yönlenmektedir. TDP, bu etkilerin 
olumlu ve olumsuz yanlarının değerlendirilmesini, 
kültürel gelişmenin önündeki engellerin ortadan 
kaldırılmasını gerekli görür. 

TDP, kültür ve sanatın ülke çapında yaygınlaştırılması, 
bu alanlardaki bölgesel eşitsizliğin giderilmesi için 
gerekli önlemleri alacaktır. Günümüzde Türkiye 
Cumhuriyeti bütçelerinde kültüre ayrılan pay binde 
üçlerin de altına düşmüştür. Bu oranın Avrupa Birliği 
hedefleri doğrultusunda yüzde bire yükseltilmesi 
hedefimizdir. TDP, Türkiye'nin "kültürel yoksulluk"tan 
kurtulması için kamu kaynaklarının seferber edilmesin, 
zorunlu görmektedir. 
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Bu hedef doğrultusunda, kamu kaynaklannın yanı 
sıra, özel kesim kaynaklarının da kültür ve sanat 
alanına yönlendirilebilmesi için özendirici yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Kamu kaynakları ile çalışan kültür ve sanat 
kurumlannın siyasal iradenin güdümünden çıkarılması 
için gerekli düzenlemeler yapılacak, kültür ve sanat 
kurumlarının özerkliği temel ilke olarak 
benimsenecektir. Bu bağlamda, tüm sanat 
dallarındaki yaratıcıları desteklemek üzere özerk bir 
"Sanat Kurumu"nun ve "Ulusal Sinema Merkezfnin 
oluşturulması, TRT, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih 
Kurumu gibi kurumların özerk yapılara 
dönüştürülmesi, RTÜK'ün siyasi partilerin 
denetiminden çıkartılarak, toplumsal hedefler 
doğrultusunda düzenlemeler yapan ve eşgüdüm 
görevini üstlenen bir kuruma dönüştürülmesi 
hedeflenmektedir. TDP, devletin kültürel ve sanatsal 
seçimlerden uzak durması ve çoğulcu bir kültür 
politikası doğrultusunda kültürel üretime destek 
vermesinden yanadır. 

Kültür ve sanat alanındaki yasakçı uygulamaların 
karşısında olan TDP, yasalanmızda bu yönde yer alan 
kısıtlayıcı hükümleri kaldıracaktır. 

Kültür ve sanat alanındaki etkinlikler, merkezi 
yönetim, özerk kuruluşlar ve yerel yönetimlerin 
eşgüdümü ile gerçekleştirilecek; sanat kurumlannın 
yönetiminde demokratik katılım ilkesi 
benimsenecektir. 

Türkiye'nin dünyada hak ettiği saygınlığa kavuşması 
sürecinde, kültür ve sanatın çok önemli bir rolü 
olduğuna inanan TDP, bu alandaki uluslararası 
ilişkilerin güçlendirilmesi için önlemler alacak ve 
ülkenin tanıtımına katkı sağlayan sanatçılann ve sanat 

97 
TBMM KUTUPHANESI



etkinliklerinin desteklenmesini öncelikli bir görev 
olarak benimseyecektir. 

Kültür ve sanatın, turizm kesimi açısından önemini 
göz önüne alan TDP, kültür turizmini geliştirecek 
önlemleri alacak, dünyanın belli başlı merkezlerinde 
kültürel ve turistik tanıtımı üstlenecek "Kültür 
Merkezleri" açacaktır. 

Uygar dünya, tarihsel süreçte yaşanan büyük 
toplumsal atılımlar sonucu ortaya çıkan demokratik ve 
kültürel değerlerle tanımlanmaktadır. Günümüzde 
bütün dünyayı etkileyen küreselleşmenin kültürel 
alanda da önemli bir yansımasının olduğu, 
aydınlanmacılığın ve ona bağlı kültürel değerlerin 
sorgulandığı ve yeniden değerlendirildiği 
bilinmektedir. 

Yapılan değerlendirmeler, ortaya konulan görüşler 
önemli tartışmalara neden olmaktadır. Bugün uygar 
dünyanın idealleri olarak kabul edilen bilim, akıl ve 
ilerlemenin belirleyiciliğinde insanlığın evrimi 
konusundaki düşünceler bile tartışılmaktadır. 

Uygar dünya için bilim ve kültür ilişkisi son derece 
önemlidir. Çünkü bilimden yana olma ile insan aklına 
ve yaratıcılığına duyulan güven artmış ve buna bağlı 
olarak bilime dayalı bir yönetim örneği ortaya 
çıkmıştır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
ile özgürlüklerin ve demokrasinin yolu açılmıştır. Aynı 
süreçte gerçekleşen sanayileşmenin ortaya çıkardığı 
köklü sosyal dönüşümler ve bunlann toplumlara 
yansımaları ise, yeni kültür ortamlarının doğmasını ve 
zenginleşmesini sağlamıştır. 

Küreselleşmenin yoğun olarak etkilediği kültür 
alanında ortaya çıkan bir başka olgu, kültürel 
farklılıkların ortadan kalkması ve silinmesidir. Bu, ne 
yazık ki, ileri ve ortak bir kültürün oluşumundan çok, 
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bir "kimliksizleşme" olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yaşadığımız dönemin bu yöndeki kültürel etkileşimleri 
kendisini sanatın her dalında, sanatçının düşünüş 
biçiminde, giderek tüm yaşantıda ortaya 
koymaktadır. Sonuç olarak, bu kültürel kimliksizleşme 
sürecinin sonunda birbirine benzer, birbirinden kimlik, 
kişilik olarak ayırt edilmeyen bireyler ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu olumsuz gelişmeler sürecinin 
durdurulması için, tıpkı başka alanlarda olduğu gibi, 
TDP, kültürü koruyucu, kollayıcı; kültür-sanat 
insanlarını ve çabalannı destekleyici yaklaşımlar içinde 
olma zorunluluğundadır. 

Kültür ve sanatın, ülke çapında yaygınlaşması için 
yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak, bu bağlamda 
Cumhuriyet hükümetlerinin ilk uygulamalanndan 
Halk evlerinden yola çıkılarak, her ilde bir "Kültür 
Evi" kurulacak; bu "ev"lerin toplumsal-kültürel 
gelişmede öncü bir rol üstlenmesi için her türlü olanak 
sağlanacaktır. İl ve ilçe merkezlerinde teknolojik 
olanaklarla donatılmış kitaplıklar açılacak ya da 
varolan birimlerin geliştirilmesi için destek verilecektir. 
Bu uygulamanın, zaman içinde tüm okullara 
yaygınlaştırılması; ilk ve orta öğretim programlannda, 
tüm sanat dallarına ilişkin temel bilgiler içeren "Sanat" 
derslerine yer verilmesi hedeflenmektedir. 

TDP, ulusal kültürün, yerel renklerin Türkiye 
kimliğinin gelişmesine ve yetkinleşmesine katkı 
sağlayacak biçimde desteklenmesini önemser; bu 
amaçla eğitim programlannda değişiklik yapmayı; 
yetenekli gençleri sanata yönlendirmeyi ve 
özendirmeyi; yerli edebiyatın, sanatın canlanması, 
yabancı kültür akımlarının karşısında kimliğini 
koruması ve gelişmesini sürdürebilmesi için girişimde 
bulunmayı öncelikli konular arasında sayar. Kültür 
Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılarak; değişmeyecek, 
ancak geliştirilebilecek temel kültür politikalarının 
oluşturulmasının yanı sıra ve bu politikayı destekleyici 
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olmak koşuluyla ulusal kültürü yaygınlaştıran özel 
kesim girişimlerine olanaklar sağlanması için kültür 
politikalarının uygulanmasında yeni düzenlemelere 
gidilmesini öngörür; eğitim sisteminin içinde kültür 
eğitiminin ağırlıkla yer almasını öncelikli konuları 
arasında sayar. 

TDP, tarihi ve doğal zenginliklerimizin korunmasını, 
gelecek kuşaklara aktarılmasını yalnız ulusal değil 
evrensel bir sorumluluk olarak görür. 

VIII. BİLİM V E TEKNOLOJİ POLİTİKASI 

TDP, gelecekteki siyasal tartışmaların gittikçe daha 
çok bilimsel verilere dayanacağının bilincinde olarak, 
Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmesini, 
toplumsal kalkınma için önemli bir olgu olarak görür. 
Devletin teknoloji gelişim ve kalkınma için uyguladığı 
bir bilim politikası bulunmaması gençlerimizi bilimsel 
çalışmalardan uzaklaştırmaktadır. Oysa, TDP için 
çağdaş ülkelerin teknolojik düzeylerine ulaşabilmek 
için bilimsel kalkınmayı bir politika olarak 
benimsemek esastır. Bunun için devletin önemli bilim 
yaklaşımlanndan biri de yurt düzeyinde, özellikle 
temel ve lise eğitimi aşamasında, temel bilimlere daha 
çok kaynak ayırıp varolan eğitimin niteliğinin 
yükseltilmesi zorunludur. TDP, Türkiye'nin bilim ve 
teknolojide hızla dünya düzeyini yakalamasını 
hedeflemektedir. 

TDP, bilimsel araştırmaları, Türkiye'nin teknolojik 
gelişimi ve teknoloji üretimi için öncelikle uygulanması 
gereken zorunlu bir aşama olarak görür. Dolayısıyla, 
yapılacak bilimsel çalışmaların teknolojik üretime 
yönelik bir kavram içinde ele alınmasını öngörür. TDP 
bunu Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik alanda dışa 
bağımlılığının azaltılmasını sağlamak amacı ile ele alır. 
TDP, üniversitelerdeki araştırma fonlarının, temel 
bilim araştırmalannın yanı sıra, üretime yönelik 
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araştırmalara olanak sağlayacak biçimde yeniden 
düzenlenmesini, ülkenin teknolojik gelişiminde bilim 
insanlanndan gereği gibi yararlanma koşullannın 
oluşturulmasını, varolan engellerin ortadan 
kaldırılmasını ve bilimsel çalışmaların idari açıdan 
akademik ortamdaki başarının temel ölçütü olarak 
kabul edilmesini gerekli görür. 

TDP, örnekleri çağdaş gelişmiş ülkelerde görüldüğü 
gibi, gerekli durumlarda belli bilimsel alanlara yönelik 
olarak bilim ve teknoloji araştırma merkezleri kurmayı 
ve bu merkezlerin ülkenin yararına olmak üzere 
stratejik bilimsel çalışmalarda bulunmasını sağlamak 
amacıyla yeni kurumlann oluşumunu gerçekleştirmeyi 
ya da varolan kurumlann bu yönde etkin konuma 
gelmelerini sağlamayı önemser ve savunur. Bu 
kapsamda uluslararası işbirliklerini destekler. 

TDP, bilimsel çalışma anlayışını toplumun tüm 
kesimlerine yayacak politikalan oluşturmada kamu 
kuruluşlarının ve özel kesimin katkılarını sağlayacak 
bilim kurumlannın, çağdaş bilimsel anlayışın 
gerektirdiği ölçütlerde yeniden yapılandırılmasını 
önemser; özel kesimin araştırma - geliştirme (AR - GE) 
çalışmalarına katılmasını reel kesime ek bir vergiye 
dönüşmemesi koşuluyla yasal olarak zorunluluk 
durumuna getirecek ve patent sistemini etkinleştirecek 
düzenlemelerin gerekliliğine inanır; özel kesimin 
teknoloji geliştirme konusunda rekabet ortamı içinde 
yer almasının sağlanmasını savunur. 

21. yüzyılın öncelikli A R - G E alanlan listenin ön 
sıralannda yer alan yüksek enerji fiziği ve en önemli 
jenerik teknolojilerinden biri olan parçacık 
hızlandırıcıları, birçok ülkenin hızla kalkınmasında 
lokomotif rolü oynamıştır. Temel bilim araştarmalan 
olarak başlayan bu araştırmalar, kullanmakta 
olduğumuz pek çok teknolojinin doğup gelişmesine 
yol açmıştır. TDP, bu konularda üst düzey 
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araştırmaların yürütüldüğü uluslararası merkezlerle 
işbirliğinin güçlendirilmesini ve ulusal bir merkezin 
oluşturulması için gerekli altyapı tesisi ile Türkiye'nin 
bilim ve teknoloji üreten bir konuma getirilmesini 
savunur. 

TDP, kurulacak bir bilim kuruluyla çalışmalara 
başlanılmasını, Türkiye'nin gelişmesinde önünü 
tıkayan tüm sorunların saptanarak çözümlerini 
bulmaya yönelik geniş kapsamlı araştırma yapılmasını 
ve bundan sonra atılacak adımları gösteren ayrıntılı 
bir yol haritasının oluşturulmasını zorunlu görür. 

TDP, bilim politikası oluşturulmasını önemser. Bu 
kapsamda TDP, yeni enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi; savunma sanayii, bilişim teknolojisi; 
biyomoleküler teknoloji; çevre bilimleri ve kimya 
araştırmaları; deprem, inşaat, elekronik ve makine 
mühendislikleri; lazer uygulamalar, kristalografi; 
nanobilim, kuvantum bilgisayan; malzeme bilimi, bor 
gibi Türkiye'nin sahip olduğu zengin rezervlerin 
işlenmesi ve kullanma alanlarına yönelik A R - G E 
çalışmalan; yüksek enerji fiziği, nükleer fizik, prizma 
fiziği ve astrofizik araştırmaları; patent sistemi 
çalışmalan; bilimin ve bilimsel düşüncenin temel 
öğretim düzeyinden başlayarak toplumun bilimi 
benimsemesini gerektirecek eğitim çalışmalan; sporda 
bilimsel yöntem ve uygulamalann geliştirilmesi; 
endüstriyel yapılanmada teknoloji tüketimine değil, 
üretimine yönelik olarak A R - G E çalışmalan 
konulanna önem verir. 

IX. ÖRGÜTSEL İŞLEYİŞ V E PARTİ İÇİ 
DEMOKRASİ 

Türkiye demokrasisi bugün önemli sorunlarla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Hukuksal yapıda, 
uygulamalarda ve siyasal kültürdeki eksiklikler bu 
sorunlann temelini oluşturmaktadır. 
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Birçok yönden topluma yeterli olmayan 1982 
Anayasasına uygun olarak hazırlanmış olan Siyasi 
Partiler Yasası, toplumun değişik kesimlerinden 
kişilerin siyasette yer almalarına izin vermediği gibi, 
siyasal oluşumların demokratik örgütlerle işbirliğini de 
kısıtlayarak katılımcılığı ve demokrasinin gelişmesini 
engellemektedir. Böyle bir yapıda demokrasi, partiler 
demokrasisine indirgenmiş, uygulamada tüm 
yönlendirme parti egemenleri ile parti liderlerine 
geçmiştir. Böyle dar bir alana sıkıştırılan siyasette, 
partiler üyelerinin etkin katılımı, tartışmaları ile 
demokratik kongrelerini ve seçimlerini 
gerçekleştirememektedirler. Siyasal partilerde 
ekonomik güç odakları, feodal yapının temsilcileri, 
parti bürokratlarına ya da liderlere yakın olanlar çok 
daha etkili konuma gelmişlerdir. Bunun sonucunda 
partilerin toplumsal gereksinmelere yanıt verecek 
politikalar üretmeleri ve uygulamalarda bulunmaları 
neredeyse olanaksızlaşmış, birbirine benzer siyasal 
yapılar, programlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. 
Yurttaşlar her seçimde yeni bir umutla farklı bir siyasi 
partiye yönelmiş, ancak her zaman olumsuz sonuçlar 
ve uygulamalarla karşılaşmıştır. Hiçbir biçimde 
sorumlusu olmadığı bu olumsuzluklardan dersler 
çıkartan TDP, çağdaş uygulamalara ve demokrasinin 
vazgeçilmez öğeleri olarak tanımlanan siyasal partilere 
katılımcı, parti içi demokrasiyi işleten bir parti 
anlayışını egemen kılmaya ve uygulamaları ile ömek 
olmaya çalışmayı ilke edinir. 

Siyasal demokrasimizdeki eksikliklerden, sosyo
ekonomik politikalardaki yetersizliklerden 
kaynaklanan siyasal istikrarsızlıkların Seçim Yasasında 
sık sık yapılan değişikliklerle aşılabileceği 
düşünülmüştür. Oysa siyasal istikrann bir engeli gibi 
de gösterilen temsil adaletinin en fazla gözetildiği 
ulusal bakiye sisteminin uygulandığı 1965 
seçimlerinde siyasi istikrar sağlanabilmiş ve tek parti 

103 
TBMM KUTUPHANESI



iktidarı kurulabilmiştir. Ama siyasi istikrar uğruna 
yüksek bir barajın uygulandığı son dönemlerdeki 
seçimlerde bırakın istikrarı sağlamayı, iki partili 
koalisyonları kurmanın bile olanaklı bulunmadığı 
koşullar ortaya çıkmıştır. Sosyo-ekonomik sorunların 
derinleştiği, buna bağlı siyasal ayrışmanın yaşandığı 
koşullarda demek ki siyasi istikrarı tek başına Seçim 
Yasasında yapılacak düzenlemelerle sağlamaya 
çalışmak sorunların çözümüne katkıda 
bulunmamaktadır. Parlamenter sistem içerisinde 
kuşkusuz siyasal istikrarı koruyacak önlemler de 
alınmalı, partilerin yapılanmasında ortaya çıkmış 
eksiklikler giderilmeli, çağa uyumlu parti programları 
ve uygulamalarının ortaya konulmasını zorlaştıracak, 
ekonomik güç odaklannın, feodal yapılann, etnik ve 
inanç temelinde siyaset yapanların etkin olabileceği 
durumlara izin verilmemelidir. TDP bu konuda her 
kesime ve kuruma görev düştüğüne inanır; bu 
kapsamdaki sorunlann çözümüne ilkeleri, programı ve 
uygulamalarıyla sürekli katkıda bulunmaya kararlıdır. 

Bu kapsamda; 

• TDP, etik değerlere önem vermenin yanında, 
ulusal-evrensel alanlardan beslenen, gelişen bir 
dünya görüşüne ve bunu uygulayabilme aracı 
olarak güçlü bir örgüt yapısına sahip olmayı 
hedefler. TDP, böyle bir örgüt yaratabilmek için 
bilinçli, sürekli eğitilen ve eğiten, etkinliklerde 
görev alan, hak ve sorumluluklan eşit olan 
üyelere dayanmayı ilke edinir. 

• Eşit konumdaki üyelerden oluşan ve üyeyi temel 
alan TDP'de her üye her göreve aday olma ve 
seçilme hakkına doğrudan ya da dolaylı hiçbir 
engel olmaksızın sahiptir. TDP, çağdaş, 
demokratik, toplumcu bir siyasal parti olarak her 
üyesinden eleştirisiz katılımı değil, tartışan, 
sorgulayan ve bu süreçlerde alınan ortak kararlara 
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saygı ile uyan bir davranışı bekler ve parti 
kültürünün bu yönde oluşması için çaba 
gösterir. 

TDP, parti içinde yapılacak seçimlerde üyelerin 
doğrudan katılımını temel ilke olarak benimser. 
Bir yandan yasaların buna uygun duruma 
getirilmesi için çaba gösterirken, diğer yandan 
yasaların olanak tanıdığı ölçüde uygulamalarında 
bu ilkeye bağlı kalmayı gözetir. 

TDP, üyelerine kuşkuyla değil güvenle bakan, 
güvenin, dayanışmanın egemen olduğu bir 
partidir. Örgütün her düzeyinde ekip 
çalışmalarına özen gösterilmesini ve üyelerin ortak 
bilinçle ekibin birer elemanı olarak çalışmalarını 
sürdürmelerini ilke olarak önemser. 

TDP, parti içi demokrasiyi tam uygulayarak 
topluma örnek olmayı, demokrasi konusundaki 
içtenliğini ve tutarlılığını her koşulda ortaya 
koymayı; böylece hem partide hem de ülkede 
demokrasinin inançla ve kararlılıkla 
savunulacağını örnekler. 

TDP, klasik örgütlenmesinin (merkez, il , ilçe, 
belde örgütleri) yanında, sürekli (kadın, gençlik, 
bilim, kültür vb.) ya da gereksinimlere bağlı olarak 
oluşturacağı geçici görevlendirmelerle, toplumla, 
bilimle ve araştırmayla olan bağlarını güçlü 
kılmayı ve onlardan beslenmeyi hedefler. 

TDP'nin yapacağı çalışmalann değerlendirilmesi, 
parti içi demokrasi ilkelerine uygun biçimde, 
kurumsal olarak ve tüzüğün görevli kıldığı 
kurulları aracılığı ile olacaktır. Örgütlü ve 
demokratik işleyen yapıyla, toplumla sürekli ve 
doğrudan bir ilişki içinde olunacak ve böylece 
Partinin değerlendirmeleri ile kamuoyunun 
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algılamaları arasında farkların oluşmaması 
sağlanacaktır. 

• T D P evrensel anlamda sosyal demokrat 
hareketten güç aldığının bilinciyle uluslararası 
ilişkilerini güçlendirmeye önem verir; böylece 
dayandığı ve beslendiği toplumsal kaynakla 
ilişkilerinin artarak sürmesini sağlamayı amaçlar. 

• TDP söylemi ile eylemi arasında bir farkın ortaya 
çıkmamasını, sözüne güvenilen tutarlı bir siyasal 
tutum sergilenmesini temel ilke olarak benimser 
ve bunu gerçekleştirmek amacıyla içtenlikli 
çabalarda bulunur. 
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