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YENİ TÜRKİYE PARTİSİ nin 
PROGRAM İLKELERİ 

l ; 
YENİ TÜRKİYE™ AMACI 

TÜRKİYE'yi YENİLEŞTİRMEKTİR... 

• İnsanlığın evrensel ilkelerinden, ortak değer yargıların
dan; 

• Türkiye'nin tarihsel yenileşme özlemlerinden; 
• Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığından; 
• Milli Mücadele geçmişimizden; 
• Cumhuriyet ve demokrasi dönüşümlerinden; 
• Cumhuriyetimizin temeli olan laiklik ilkesinden; 
• İnsanımızın özgürlük ve eşitlik taleplerinden; 
• İnanç dünyamızdaki hoşgörü ve dayanışma anlayışların

dan hareketle... 

Yeni Türkiye, 

• Türkiye'nin bütününü, tüm insanlarını kucaklayarak bera
berce çağı paylaşmayı... 

• Girişimi, üretimi, emeği gözetmeyi... 
• Adaletli bir toplum düzeninde etkin, barışçı ve güçlü bir 

dünya devleti oluşturmayı... 
• Türkiye'nin tüm değerlerini "Demokratik Sol" ekseninde 

çağdaş çoğunluk iktidarına dönüştürmeyi... 
• Her şeyin en güzelini, en yenisini ve çağdaş olanını İn
sanımıza sunmayı amaçlayan bir siyasal oluşumdur. 
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Türkiye'mizin, halkımızın, çok gerçekçi ve meşru talepleri 
var: 

Bizim insanımız, Türkiye'nin insanı, çocukları için daha 
güzel bir gelecek, herkes için fırsat eşitliği, özellikle ço
cuklarının hayata eşit koşullarda başlamasını istiyor. 

Çalışabilir olanlar, iş imkanı bekliyor. Çalışmak istiyor. 

Dar ve orta gelirliler, memur, işçi ve emekliler, köylü ve 
esnaf, ekonomik gelişmeden pay almak, daha iyi yaşa
mak istiyor. 

Gençlerimiz kendi dinamizmlerini topluma katmak; kah
vehanelerde değil, işyerlerinde hayata atılmak istiyor. 

İnsanımız güvenlik ve istikrar arıyor: İşçi, çiftçi ve serbest 
meslek sahibi, önünü görebilmek istiyor; memur, emekli, 
gününün ve geleceğinin güvencesini arıyor; girişimci, 
başka ülkelerin girişimcisiyle eşit koşullarda rekabet et
mek istiyor. Sanayici, tüccar ve esnaf, üretimin, ticare
tin, hizmetin, istihdamın, ceza değil destek görmesini 
bekliyor. 

İhtiyacı olan, sosyal güvenlik talep ediyor. 

Özgürlük ve demokrasi, "temiz" ve "etkin" bir yönetim is
tiyor. 
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Çağı paylaşmak, gelişmiş bir Türkiye'de yaşamak istiyor. 

Yaşamı ve girişimi yavaşlatan, yıpratan değil, kolaylaştı
rıp, özendiren, insanlarına fırsat sunan ve insanlarından 
sorumluluk bekleyen ciddi, saydam bir devlet yapısı isti
yor. Etkin ve verimli; kilolu değil, sırım gibi, insanının ya
nında duran, güçlü bir devlet... 

İnsanlarımız, temel ihtiyaçlarının devlet tarafından güven
ce altında tutulmasını; gelişme imkanı sağlanmasını; ko
nut, beslenme, kaliteli sağlık hizmeti, kaliteli ve erişilebilir 
eğitim, spor ve dinlence imkanı, akılcı ve insani kentleş
me bekliyor. 

Ve mutlaka, ciddiyet istiyor; kendini yönetenlerden, ve 
herkesten, ciddi olmasını, işini ciddiyetle yapmasını talep 
ediyor. 

Etkin yönetim istiyor. 

Bu beklentiler doğrultusunda YENİ TÜRKİYFriın hede
fi olan, "cumhuriyetçilik", "demokrasi", "özgürlük", "insan 
hakları", "laiklik", "üretim-verimlilik-gelişme", "sosyal ada
let ve dayanışma", "kişilikli bir dünya devleti" ideallerini 
paylaşanların birlikteliğini, ittifakını, 'Türkiye Koalisyo
numu oluşturmak için yola çıkmaktayız. 
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Sorun yaratan değil, çözüm üreten siyasete ihtiyaç var. 
Bağnazlığın değil, aklın temsilcisi olan; ataletin değil, de
ğişimin ifadesi olan bir siyasete ihtiyaç var. 

YENİ TÜRKİYEnm hedefi, demokratik değişimin öncüsü 
ve sözcüsü olan bu yeni siyasetin temel işlevi, Türkiye'yi 
yenileştirmektir. 

Türkiye'mizi daha ileriye götürecek olan yöntem şudur: 
Toplumun, kendi tarihsel, kültürel birikiminin ve Cumhuri
yet Devrimleri'nin doğrultusunda kendini yenilemesi ve 
Türkiye'yi çağdaş değerler ışığında yenileştirmesi... 

önümüzde ortak bir iddia, elbirliğiyle gerçekleşecek ortak 
bir misyon var: Türkiye'mizi yenileştirmek ve Türkiye'yi 
zirveye ulaştırmak; 21. yüzyıla bir "Dünya Devleti" kimli
ğiyle adım atan Türkiye'mizin özgün katkısını, insanlığın 
büyük yürüyüşüne her alanda ve her düzeyde katabil
mektir. 

Günümüz dünyasında ve Türkiye gerçeğinde, bu hede
fin önündeki başlıca engel, üretimsizlik, işsizlik ve eşitsiz
liktir. Önümüzdeki tehlike, evsiz insanların, doktorsuz 
hastaların, eğitimsiz çocukların, özürlü insanların acıları-
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na yabancılaşmaktır. Tehlike, insani değerlerden uzak
laşmak, ahlak ölçülerini unutmak, sığlaşmaktır. 

Belki en önemlisi, birbirimize karşı duyarsızlıktır, birbirimi
ze karşı sevgisizliktir. 

Yenileşmenin başlıca engeli, kendimize ve insanımıza 
güvensizliktir. Engel, bizzat kendi korkularımızdır. 

Oysa Türkiye'mizin, kendi korkularından başka korkacak 
hiç bir şeyi yoktur. 

Türkiye'yi yenileştirmek iddiası, aynı zamanda, her türlü 
engele, yanlışa, tehdide ve korkuya karşı bir başkaldırı
nın ifadesidir. 

Yenileşme, Türkiye'yi doğru temeller üzerinde yük
seltmek ve doğru yönde geliştirmek için, çok şeye 
yeniden başlamayı aklımıza ve yüreğimize sığdırabil
mektir. Türkiye'nin ve toplumun önüne yeni bir sayfa 
açabilmektir. 

Türkiye'yi yenileştirmenin anlamı, iddiası, misyonu budur. 

Şimdi yeni sözler söylemek kadar, bunları hayata geçir
mek ve cesur adımlar atmak zamanıdır. 
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-II-

Tarih, "boşuna yaşanan" bir deney değildir. Türkiye olarak 
yaşanmış her olay, bizim birikimimizdir. Türkiye'nin yeni
leşmesinden en güçlü dayanağımız, tarihimiz, kültürü
müz ve insanımızdır. 

Özlediğimiz Türkiye, geçmişindeki insanlara, doğrulara, 
başarılara sahip çıkan ve onlardan güç alan bir Türki
ye'dir. 

Geçmişimizin kazanımlarını elbette koruyacağız. Ancak 
yenileşme, geçmişin başarısını ve kazanımını korumakla 
yetinmek değil, onu daha ileriye götürmektir. 

Cumhuriyetçilik, bağımsızlık, laiklik, bütünlük, çağı 
paylaşmak gibi temel tercihlerimizin doğruluğuyla, 
kendi geçmişimizin bu güzellikleriyle yetinmek değil, 
onları geliştirmek, güçlendirmek, daha ileriye taşı
mak durumundayız. Cumhuriyetimizin temellerini 
oluşturan devrimleri, durağan bir "korumacılığın" 
ötesinde değerlendirmeliyiz. Türkiye'nin tüm birikim
lerini, demokrasi ve insan hakları ekseninde geliştir
memiz gerekir. Atatürk'ün bize öğrettiği "inkılapçı
lık", statik değil, dinamik bir anlayıştır. 
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-III-

"Yenileşme", mesajıyla, yaklaşımıyla ve sembolleriy-
le Türkiye'nin çağa açılan, Türkiye'nin geleceğe dö
nük yüzü, umudu olmalıdır. Eskiye ait kavgaların ve 
kavgacılığın çağrışımını değil, kararlılığın gücünü ge
tirmelidir. 

Türkiye, kendini yenileyebilmen ve aşabilmelidir. De
mokrasi, insan hakları, özgürlük, sosyal adalet gibi 
ortak değerler aynen korunurken, bunları hayata ge
çiren yöntemler çağın ve teknolojinin doğrultusunda 
yenileşmelidir. Sağlıklı yaklaşım, "temel tercihlerde 
süreklilik, yöntemlerde yenileşme" olmalıdır. 

Aynen batı emperyalizmine karşı savaş meydanlarından 
çıkıp gelen Cumhuriyet öncülerinin, batının temsil ettiği 
bazı doğru yöntemleri benimseyişi gibi, günümüzün Tür
kiye'si de, "ulusal" değerlerini, "evrensel" boyutta geliştir
melidir. 

Türkiye'mizde zaman zaman, sosyal-tarihsel bir kopukluk 
ve hafıza yetmezliği dikkati çekmektedir. Geçmişe dönük 
derinliğin olmayışı, bir noktadan sonra, geleceğin ufkunu 
daraltabilmiştir. 

YENİ TÜRKİYE, insanlarının iç dünyasıyla gönül bağları
nı yeniden kuracaktır. Toplumun kültür birikimlerinden da-
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ha fazla yararlanılacak; yenileşme tarihle bütünlenecektir. 

Yenileşen Türkiye, eskimiş yönetim alışkanlıklarını, an
lamsız kurallarını, tutuculuğunu ve toplumdaki güçlülerin 
tarafı olma alışkanlığını değiştirmelidir. 

Değişim, kendi kimliğimizi, kendi özümüzü terk etmek de
ğildir. Bu kimliği ve bu özü yüceltecek en akılcı ve en 
doğru yöntemleri hayata geçirmektir. 

Türkiye'nin yenileşmesi, toplumun ve bireyin kendi 
etkinliğini her alana getirmesiyle, katılmasıyla, denet
lemesiyle, gençlikteki dinamizmin önünün açılmasıy
la mümkündür. 

Parlamentonun ve siyasetin yöntemleri, "çözüm üretimi
ne", "katılıma" ve "senteze" dönük olarak yenilenmelidir. 

Yenilenme, aynı zamanda, sorumluluk demektir. Toplu
mun kendine çeki düzen vermesidir, organizasyondur, di
siplindir. 

Yenileşen Türkiye'nin hedefi, "adalet ve verimlilik duyarlı
lığına sahip ekonomik gelişme" olmalıdır. Daha fazla üre
ten, büyüyen, iş yaratan, dünya rekabetinde yeri bulunan, 
ürünlerini ve oluşan değerleri daha eşitlikli paylaştıran bir 
ekonomik yapı olmalıdır. 

Yenileşme sürecinde, "...sosyal adalet ve demokrasi öze-
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niyle bütünleşmiş verimlilik", ekonominin temel paramet
resi olmalıdır. 

-IV-

İşte bu hedeflere ulaşmak için, Türkiye'de sosyal adaleti, 
akılcılığı, gelişmeyi egemen kılmak için yöntem, yenileş
medir. Bütün çağdaş birikimlerin beraberliğiyle gerçekle
şecek bu yenileşme sürecine, bütün Türkiye'yi kucakla
yarak yola çıktık. YENİ TÜRKİYE, bu toplumsal beraber
liğe öncülük yapacaktır. 

Türkiye'yi yenileştirmek için, bizim önerimiz ve iddiamız; 

İnsanlığın evrensel ilkelerinden, ortak değer yargıla
rından, Türkiye'nin tarihsel yenileşme özlemlerinden, 
Mustafa Kemal Atatürk'ten, "Milli Mücadele" geçmişi
mizden, Cumhuriyetimizin temeli olan laiklik ilkesin
den, cumhuriyet ve demokrasi dönüşümlerinden, in
sanımızın özgürlük ve eşitlik taleplerinden, inanç 
dünyamızdaki hoşgörü ve dayanışma anlayışlarından 
kaynaklanmaktadır. 

Her şeyin en güzel olanını, en yeni ve çağdaş olanını in
sanımıza sunmak için yola çıkmaktayız. 

Türkiye'nin yenileşmesi, imtiyazların ortadan kaldırılması-
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dır; fırsatların, kültür ve eğitimin, zenginliklerin, mutlulu
ğun, mümkün olan en geniş kitleye ulaştırılmasıdır. Yeni
leşme, sürekli ve sonsuz bir adalet arayışıdır... Sürekli bir 
gelişmedir... 

Büyük bir iyi niyetle, halkımıza ve kendimize güvenle, 
inançla yola çıkmaktayız. 

Türkiye'yi yenileştirmenin anlamı, iddiası ve misyonu bu
dur. 
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YENİ TÜRKİYE İÇİN YAKLAŞIMLARIMIZ 

a) Yenileşme 

YENİ TÜRKİYE, topluma bir "yenileşme iddiası" sunuyor: 
"...her alanda yenileşmek..." Türkiye'nin mevcut gerilikle
re ve eşitsizliklere, mevcut verimsizliğe teslim olmaması 
gerektiği, her şeyin daha güzele doğru değiştirilebileceği 
inancını getiriyor. 

b) Özgürlük ve Sorumluluk 

YENİ TÜRKİYE, demokrasinin bir "farklılaşma özgürlü
ğü", bir "özgürce mücadele ve uygarca uzlaşma" ortamı 
olduğu gerçeğinden yola çıkarken, özgürlüklerin, berabe
rinde sorumluluklar getirdiğini vurguluyor. Tüm sorunların 
bu anlayışla, Türkiye'nin ve toplumun bütünlüğü çerçeve
sinde çözümlenmesini öngörmekteyiz. 

clVerlmlilik/Etkinlik 

YENİ TÜRKİYE, " ..sosyal adalet kaygısı ve demokrasi 
özeniyle bütünlenmiş" verimlilik/etkinlik amacını, ekono
minin temel parametresi olarak öngörmektedir. Partimiz, 
kamu yönetimindeki tüm yaklaşımlarını, verimlilik ve et
kinlik parametresinin ışığında öngörüyor. 
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d) Sosyal Adalet 

YENİ TÜRKİYE, sosyal adaleti, sadece bir paylaşım tar
zı olarak değil, bir hayat tarzı olarak görmektedir. İnsanla
rın, hayata mümkün olduğu kadar eşit koşullarda başla
masını, eşit koşullarda yarışmasını savunmaktadır. İnsan
ların, kendi gelir düzeylerinin sınırlamalarından olabildi
ğince bağımsızlaştırılarak, toplumun ve devletin sunduğu 
temel imkanlardan pay almalarını öngörmektedir. 

e) Sivil Toplum 

YENİ TÜRKİYEnin özlediği ve önerdiği Türkiye modelin
de, "sivil toplum" öncelikli bir yere sahip; bir bakıma, yeni 
Türkiye'nin sosyal dokusunu "sivil toplum" anlayışı örü
yor: Belediyeler, meslek kuruluşları, işçi-işveren kurumla
rı, dernekler, vakıflar, "güzelleştirme" ve "dayanışma" her 
tür yurttaş beraberlikleri hem özendiriliyor, hem de işlev
sel kılınıyor, önerilerinin en önemli özelliklerinden biri ye
ni Türkiye'yi "sivil toplum" boyutunda da öngörmesi; top
lumun ve bireyin katılımını, denetimini ve dinamizmini her 
alana ve her düzeye getirmekte olmasıdır. 

- 14 -



( YENİ TÜRKİYE, topluma hedef gösteriyor: 

• KENDİSİYLE BARIŞIK BİR TÜRKİYE 

özlediğimiz ve önerdiğimiz, Türkiye'de "cumhuriyetçilik", 
"demokrasi", "insan haklan", "çağı paylaşmak", "sosyal 
adalet", "laiklik", "dürüstlük", "gelişme" anlayışları çevre
sinde bütünleşmiş bir toplum oluşturmak... Cumhuriyeti 
meydana getiren tüm unsurların, inanç ve kimlik özellikle
rinin, siyaset tercihlerinin, kendi demokratik farklılaşmala
rı içindeki bütünlüğünü, Türkiye'nin Atatürk'ten kaynakla
nan birlik ve eşitlik ilkesi olarak savunmak... İnançlara 
saygılı laiklik anlayışını egemen kılmak... 

• ÖZGÜRLÜKLERİ YAŞAYAN BİR TÜRKİYE 

Anayasa'da ve yasalarda çağdaş, çoğulcu demokrasile
rin tüm özelliklerinin yer alması; demokrasinin bir hayat 
tarzına dönüşmesi... "Sıradan Yurttaşın", sivil toplum ku
rumları aracılığı ile etkin olması, "devleti paylaşması..." 

YENİ TÜRKİYE için öncelik insandır. Evrensel insan 
haklarını paylaşmak ve özgün katkılarıyla gelişiminde yer 
almak, insanlarımızın geleceğe karşı ortak sorumluluğu
dur. 
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ÇALIŞAN, ÜRETEN. BÜYÜYEN fi/fl TÜRKİYE 

Daha fazla üreten, büyüyen, iş yaratan, dünya rekabetin
de yeri olan, ürünlerini ve oluşan değerleri daha eşitlikli 
paylaştıran akılcı, verimli bir ekonomik yapı... Büyük eko
nomik hedeflerin ve stratejilerin, "hükümet, işçi sendikala
rı ve işveren kuruluşlarının ortak platformunda oluşturul
ması... Girişimin, özellikle istihdam yaratan ve dünya ile 
yarışan girişimin her ölçekte desteklenmesi... Sadece va
rolanı daha adil paylaşmak değil, paylaşılacak olanı bü
yütmek... 

Ekonominin belkemiğini oluşturan çiftçinin, esnafın, kü
çük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bir devlet 
politikası olarak desteklenmesi... 

Köylülerimiz ve çiftçilerimizin kalkınmadan hak ettikleri 
payı almaları ve bulundukları çevrede geçim ve çağı pay
laşma imkanlarına kavuşmaları için, kırsal ve tarımsal ye
ni gelişme projelerinin oluşturulması... 

Yurtdışında yaşayan, çalışan insanlarımıza sahip çıkılma
sı, hem bulundukları ülkelerle hem de Türkiye ile bağları
nın güçlendirilmesi... 
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YENİLEŞEN BİR TÜRKİYE. GENÇLİK ve AB 

Bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla yenileşen, çağın ve 
akılcılığın ifadesi olan bir Türkiye... Devletin, yönetimin, 
siyasetin yenileşmesi... Türkiye'yi yenileştirme bağlamın
da, etkin ve verimli devlet - kamu yönetimine geçiş... Eği
tim düzeninin, ilkeleriyle, anlayışlarıyla, kurumları ve or
ganizasyonuyla yenilenmesi... Bürokratik zaman ve ener
ji kaybıyla sistemli bir mücadele, bürokratik işlemlerin 
azaltılması... 

Türkiye Cumhuriyeti'ni, kurucusundan emanet almış 
gençlik, Mustafa Kemal çizgisini küreselleşen bir dünya
nın ufkuna ulaştıracak, yenileyerek güçlendirecek, yaşa
tacak olan çağdaş atılımların en büyük birikimidir. Partimi
zin tüm Türkiye'yi kucaklayan anlayışı doğrultusunda, eği
tim ve iş imkanından yoksun kalmış gençlerin önünü aç
mak için, yaşam boyu eğitime, en yaygın şekliyle herkes 
için eğitime, öncelikle gençlerimiz için destek verilecek
tir. 

Türkiye'nin tarihsel gelişim sürecinde, Atatürk'ün kurduğu 
Türkiye Cumhuriyeti'nin çağı paylaşma hedefinde, en 
önemli aşama AB'dir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam 
üyelik hedefi bir toplumsal değişim projesidir. AB, kıta dü
zeyindeki bütünleşme sürecinde birlikte çalışma ve birlik
te yaşama anlayışıdır. Gönüllü bir beraberlik tercihidir. 
Türkiye'mizin çağı paylaşma mesajıdır. Türkiye'yi Avrupa 
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ve Dünya dinamiğinde bir çekim, refah ve yatırım merke
zi yapmaktır. 

AB ile ilişkilerinde Türkiye, üyelik müzakerelerinin açıl
ması aşamasına gelmiştir. Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı
dır. YENİ TÜRKİYE, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde 
öncülük edecektir ve gereken tüm adımları atmakta ka
rarlıdır. 

• DÜRÜST YÖNETİLEN. SAYDAM BİR TÜRKİYE 

Etkin ve ciddi bir yönetim anlayışının başlıca unsurları 
saydamlık ve dürüstlük olacaktır: Devlet yönetimiyle, tica
ri ilişkilerin içice gelişmesini önleyecek hukuk düzenleme
si; "Siyasal Ahlak Yasasfnın oluşması; kamu yönetiminin 
bürokrasinin, KİT yönetimlerinin ve istihdamının siyasal-
laşmaktan kurtarılması başlıca ilkelerdir. 

Yargının bağımsızlığının uluslararası ölçülere uygun şekil
de gerçekleştirilmesi, işleyişinin süratlendirilmesi ve im
kanlarının güçlendirilmesi gözetilecektir. 

• SOSYAL DUYARLILIĞA SAHİP BİR TÜRKİYE 

Sosyal adaleti, sadece bir paylaşım tarzı olarak değil, bir 
hayat tarzı olarak görmektedir: İnsanların, hayata müm-
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kün olduğu kadar eşit koşullarda başlamasını, eşit koşul
larda yarışmasını savunmaktadır. İnsanların, kendi gelir 
düzeylerinin sınırlamalarından olabildiğince bağımsızlaş-
tırılarak, toplum ve devletin imkanlarından pay almalarını 
öngörmekteyiz. 

İmkanların, fırsatların dışına itilmiş toplum kesitleri, öğren
menin, gelişmenin imkanından yoksun olanlar, işsiz ve 
çaresiz kalmış insanlar, kimsesiz çocuklar ve yaşlılar, bi
zim en önde gelen hassasiyetimiz ve öncelikli konumuz 
olacaktır. 

Öncelikle hayata eşit başlayabilmek, eğitimde eşit fırsatı 
topluma sunmak; ihtiyacı olan yüksek eğitim öğrencisine, 
çalışma hayatına girdikten sonra ödenmesine başlanmak 
üzere kredi vermek; çağdaş hayat düzeyinin asgari ko
şullarını herkes için sağlamak; yeniden üretmenin gerek
lerini gözardı etmeyen bir sosyal adalet anlayışıyla, insa
nın en yüce değer olduğu bilinciyle, ekonomiyi yönet
mek... Memurun, emeklinin, köylünün, işçinin, esnafın, 
orta ve dar gelirli kesimlerin sorunlarına ve çözümlerine 
öncelikle eğilmek... 

İnsanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmalarının, 
dar günlerinde içinde yaşadıkları devletin ve toplumun 
kendilerine sahip çıkacağını bilmelerinin, toplumsal barış 
ve huzurun başta gelen güvencesi olduğu anlayışı ile ko
runmaya muhtaç çocukları, yaşlıları özel olarak koruyan, 
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insanların korunmaya, yardıma muhtaç duruma düşme
meleri için koruyucu, önleyici hizmetlere önem ve öncelik 
veren bir Türkiye... 

• EĞİTİM. KÜLTÜR VE SANAT 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincin
de, kendi kendine güvenli ve yeterli, bilgi çağının gerekle
rini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle donanmış in
san yetiştirmek temel eğitim hedefimiz olacaktır. 

Atatürk Cumhuriyeti'nin üstünlüğü ve özelliği eğitime ver
diği önemdir. Eğitim, YENİ TÜRKİYEnin kimliğinde belir
leyici öğelerin başlıcasıdır. 

İlköğretim öncelikle, çocuklarımıza hayatı sevdirmek, öğ
renmeyi sevdirmek ve arkadaşlarını sevdirmek amacına 
dönük olacaktır. Çocuklarımızın hayata mutlu bir başlan
gıç yapmasına dönük programlar uygulanacaktır. 

Okul öncesinden başlayarak çoğulcu demokrasiyi özüm
semiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği 
gelişmiş, ulusal değerlerden kopmadan evrensel değerle
re ve yeni düşüncelere açık, bilim ve teknoloji üretimine 
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yatkın, beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi
ni sağlayacak bir eğitim politikası izlenecek ve Türki
ye'deki tüm eğitim kurumları ve anlayışları yeniden göz
den geçirilecektir. 

Yüksek öğretimin, üniversitelerin kendilerini geliştirme 
yolunda kaynaklar yaratmalarına imkan veren yasal dü
zenlemeler öngörülmektedir. 

Ulusal kültürümüzün korunması ve geliştirilmesi, insanlı
ğın ortak mirası olan evrensel kültürle bütünlenmesi, sa
natın ve sanatçının her düzeyde ve her yöntemle destek
lenmesi amaçtır. 

• ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE LİDER TÜRKİYE 

Türkiye'nin kendisini bir bölge lideri olarak tanımlayacağı, 
dış ilişkilerini uyum, dünya dengeleri, yapıcılık ve birlikte
liklere önem vererek, dünya imajını yüceltici stratejiler ile 
sürdüreceği, özellikle Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi 
ile oluşan bir dışişleri stratejisi benimsenmiştir. Türkiye, 
gelişen Avrasya bütününde bir çekim merkezi olmaktadır. 
Bu bağlamda, Türkî Cumhuriyetler'le ilişkiler, Türkiye'nin 
tarihi coğrafyasında yer alan Balkanlar, Kuzey Afrika, Kaf
kaslar, Ortadoğu, dış siyasetin öncelikli alanlarıdır. 
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Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığı, yüzlerce yıllık tari
hinden gelen kültür ve deney birikimine sahip olduğu, ev
rensel boyutta işlev taşıdığı bilinciyle, Türkiye'nin kendini 
ve dünyadaki konumunu geliştirmeye devam etmesi... 
Kıbrıs'taki her iki milletin benimseyeceği ortak bir çözü
mün oluşması için, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğü'nün ön
göreceği çalışmaların sürdürülmesi ve tamamlanması; 
Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde barışa, istikrara ve 
ekonomik işbirliğine dayalı sürecin geliştirilmesi... 

• ÖZÜRLÜ VE ENGELLİLERİNE SAHİP ÇIKAN 
BİR TÜRKİYE 

Geleneksel yardımların yanı sıra, "Kendi Kendine Yardım" 
anlayışı doğrultusunda eğitim, sağlık, bakım, rehabilitas
yon ve istihdam alanlarında yeni/özel programlar ve hiz
metler geliştirerek bu insanlarımızın ve ailelerinin yaşa
mın tüm nimetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve in
sanca yaşam koşullarına kavuşturmak... 

• KADINI VE ERKEĞİ EŞİT BİR TÜRKİYE 

Kadının haklarına, hukuk ve ekonominin yanısıra, hayatın 
paylaşılmasında, anlayışlarda, aile içindeki eşitlik düze
yinde sahip çıkılması. Kadınların ekonomiye, yönetim ve 
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siyasete katılmalarını engelleyen olguların belirlenmesi ve 
tasfiye edilmesi... Kadının, aile içindeki konumunda ve 
çocuk bakımında desteklenmesi... 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinin toplumu 
oluşturan kadın-erkek tüm bireylerin kalkınma çabalarına 
eşit haklarla, eşit sorumluluklarla ve eşit fırsatlarla katılım
larına bağlı olduğu bilinciyle, kadın-erkek eşitliğinin her 
anlamda yaşama geçirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği
nin topluma yerleştirilmesi, kadınların karar mekanizma
larına katılımı ve daha çok yer alması, kadın-erkek eşitli
ğinin ana plan ve programla yerleştirilmesi, ekonomik, 
sosyal, siyasal yaşamdaki konumlarının yükselmesine 
öncelik veren bir Türkiye... 

• İNSANLARI BİRBİRİNİ SEVEN. 
YEŞİL BİR DÜNYADA. TEMİZ BİR TÜRKİYE 

Sevgisi azalan değil, birbirine sevgisi artan, şefkat duygu
ları gelişen bir Türkiye'nin gerçekleşmesi için, tüm özen
dirme imkanlarından yararlanılması, anlayışların ve duy
guların seferber edilmesi, plan ve programla bu hedefe 
yönelinmesi... Aile biriminin desteklenmesi... Sosyal gü
venliğin kırsal kesime yayılması... Yaşlıların ve engellilerin 
yalnız bırakılmaması... 
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Geçmişin bizlere emanet ettiği tarihi ve doğal mirasa sa
hip çıkılması... Çevrenin korunması için sürdürülen ev
rensel mücadelenin desteklenmesi... Türkiye'de, doğanın 
ve tüm canlı türlerinin, yeşilin ve suların korunması, iyileş
tirilmesi amacıyla planlı ve organize bir çabanın gerçek
leşmesi... 

Partimiz, bu ilkelerini sadece savunmakla yetinmeye
cek, bunları hayata geçirecektir. Bu bağlamda, parti
miz iktidarındaki güçlü ve barışçı dünya devleti, bü
yük Türkiye projeleriyle somutlaşacaktır. Partimiz si
yaseti, partiler arası bir tartışma olarak değil, bu pro
jelerle toplum önünde bir yarışma olarak nitelemekte
dir. Burada ortaya koyduğumuz ilkeler, partimizin uy
gulama programlarıyla topluma sunulacaktır. 
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