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TÜZÜK 

(20 Mayıs 2000 tarihinde olağanüstü kongrede yapılan 
değişikliklerin de islenmiş olduğu tüzüğün son hali) 

1 Şubat 1988 

6 - 7 Temmuz 1991 günleri Ankara'da toplanan 
2. Genel Kongre'de 1 ve 11. maddelerde değişiklik ya
pılmıştır. (Bkz. Teori, sayı 20, s. 49 vd) 

14-16 Ekim 1994 günleri Ankara'da toplanan 
3. Genel Kongre'de 2, 3 ve 27. maddelerde değişiklik 
yapılmıştır. 

10 Haziran 1995 günü Parti Genel Merkezi' nde 
toplanan Olağanüstü Kongre'de 24, 25, 27, 31 ve 36. 
maddelerde değişiklik yapılmıştır. 

(Bkz. Teori sayı 67, s. 42-43) 
17-18-19 Aralık 1999 günleri Ankara'da 

toplanan 5. Genel Kongre'de 4, 8, 11, 15, 18 ve 19. 
maddelerde değişiklik yapılmıştır. 

Aynı Kongre'de 30. maddenin başlığı değiştiril
miş, 20. madde ise yürürlükten kaldırılmıştır. 
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1. Ad ve Nitelik 
İşçi Partisi, Türkiye işçi sınıfının, köy ve kent 

emekçilerinin ve sosyalist aydınların öncü partisi
dir. Kısaltılmış adı İP'dir. Merkezi Ankara 'dadır . 

Parti'nin amblemi, bütün dünya işçilerini birleş
tiren ve emekçilere yol gösteren Kızıl Yıldız'dır. 
Parti'nin bayrağı, kızıl zemin üzerine sarı yıldızdır. 

Parti'nin marşı 1 Mayıs Marşı 'dır . 

2. Kuruluş ve Tarihsel Miras 
İşçi Partisi, daha sonra T K P adını alan Türkiye 

İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası 'nın Şefik Hüsnü önder
liğinde örgütlü mücadeleye başladığı 22 Eylül 1919 
tarihini, kuruluş günü olarak kabul eder. 

Partimiz, yüzyıl ı aşan işçi hareketinin ve 
1919'lardan bugüne uzanan Bilimsel Sosyalist ha
reketin emekçi kitleleri seferber etme mücadelesin
de yarattığı ideolojik ve örgütsel bir ikimin devamı 
ve mirasçısıdır. 

İşçi Partisi, emekçi sınıfların bütün öncülerini ve 
sosyalistleri, bu tarihsel miras temelinde birleştirir. 

3. Örgütlenmenin Temel İlkesi: Demokratik 
Merkeziyetçilik 

İşçi Partisi'nin temel örgütlenme ilkesi, demok
ratik merkeziyetçiliktir. 
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4. Demokrasi 
(5.Genel Kongre kararı ile değiştirilmiş hali) 

Üyelere inisiyatif, açıklık ve farklı görüşlere ifade 
özgürlüğü, parti içi demokrasinin ana unsurlarıdır. 

İşçi Partisi demokratik yapısını, organlarının ve 
üyelerinin emekçi karakterine dayandırır. Bütün bu 
kademelerde yönetici organ üyelerinin ve kongre 
delegelerinin çoğunluğu işçilerden ve emekçilerden 
oluşur. Kol emekçilerine öncelik tanınır. Bu organ
ların ve delegelerin bileşiminde kadınların ve genç
lerin ağırlıklı olarak bulunmasına özel önem verilir. 

Parti içinde canlı bir düşünce hayatı gerçekleştir
mek, bütün yönetici organların ve üyelerin görevidir. 

Yönet im kurulları, çeşitli Parti görevleri için 
oluşturulan kurullar ve Parti'nin seçimlerde göste
receği adaylar, ilke olarak seçimlerle belirlenir. 

Bütün yönetim organları, politikalarını oluştu
rurken ve önemli kararlan alırken, yönettikleri ör
gütün üyelerinin ve bulundukları yerin emekçi ki t
lelerinin katılımını sağlariar, bu amaçla danışma 
toplantıları düzenlerler. Parti 'nin herhangi bir örgü
tünün üyelerinin beşte birinin imzalı önergesi ile de 
danışma toplantısı yapılır. 

Bütün organ kararlarına karşı, i lg i l i organ veya 
üye bir üst organa itiraz edebilir. 
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İşçi Partisi'nin hiçbir uygulaması ve hiçbir yö
neticisi eleştiri dışı kalamaz. Eleştiri ve özeleştiri
nin amacı, Parti'nin teorik ve siyasal olgunluğunu 
geliştirmek, mücadele gücünü yüksel tmek ve b i r l i 
ğini sağlamlaştırmaktır. 

5. Merkeziyetçilik 
Kararların uygulanmasında ve görevlerin yerine 

getirilmesinde, azınlık çoğunluğa, alt kademeler üst 
kademelere, bütün Parti, Merkez Komitesi 'ne uyar. 

Sınıf mücadelesine önderlik ihtiyacına cevap 
vermek, Parti'nin sınıf davasına bağlılığını koru
mak ve geliştirmek disiplinin ana unsurlarıdır. Üst 
kademeler Parti kararlarının uygulanmasını denet
lemekle görevlidir. A l t kademeler, üst kademelere 
rapor vermekle sorumludurlar. Bu raporlarda, örgüt 
çalışmasının olumlu ve olumsuz yönleri açık bir şe
kilde belirtilir, çözüm yolları tartışılır. Üst kademe
ler, raporları inceleyerek değerlendirir ve cevaplar. 

6. Üyelere ve Alt Organlara İnisiyatif 
Merkez organlar ve üst birimler, üyelere ve alt 

birimlere geniş inisiyatif verir, onları Parti'nin yö
netimine ve genel olarak Parti yaşamına en etkin ve 
yaratıcı biçimde katı lmaya özendirir; bu amaçla ge
rekli mekanizmaları kurar ve geliştirir. 
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7. Parti İçi Açıklık 
Parti'nin ideolojik ve siyasal yaşamı, Parti için

deki tartışmalar ve yönetim organlarının karar sü
reçleri, üye kitlesine açıktır. Görüş ayrılıkları, yeni 
öneriler ve tartışmalar, Parti üyelerinden ve alt bi
rimlerden gizlenemez. Parti yönet im organları , 
açıklığın pratikte işlemesi için gerekli iletişim ön
lemlerini alır. 

Bu amaçla, İşçi Partisi'nin bütün örgütlerinde 
bir duvar panosu bulunur. Burası Parti yaşamının 
aynasıdır. Bu panonun sahibi, üyeler ve yönetim 
kurulu üyeleridir. Parti yönetimi ile üyeler arasında
ki b i lg i , haber, karar ve eleştiri akışı bu pano aracı
lığı ile sağlanır. 

İşçi Partisi'nde teoriye, programa ve siyasete 
ilişkin sorunlar açık tartışma ve açık ideolojik mü
cadele yöntemleriyle çözülür. Parti üyelerinin dü
şünce ve görüşlerini açıklamak amacıyla Parti ya
yın organlarını, duyuru panolarını kullanmaları , tar
tışma toplantıları düzenlemeleri en doğal haklarıdır. 

İşçi Partisi'nin gelir ve giderleri, kitlelerin ve 
üyelerin denetimine açıktır. Her kademedeki Parti 
yöneticileri, milletvekilleri , belediye başkanları , be
lediye meclis üyeleri ve i l genel meclisi üyeleri; 
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seçildikleri ve görevi bıraktıkları ilk hafta içinde 
mal beyanında bulunurlar. Bu beyan, i lg i l i örgütün 
demokrasi panosunda 1 ay süre ile ilan edilir. 

8. Parti İçi Düşünce Hayatı 
(5.Genel Kongre kararı ile değiştirilmiş hali) 

İşçi Partisi, işçi sınıfı içindeki çeşitli eğilimleri 
kucaklayan teorisi ve p rogramı çe rçeves inde , 
Parti'de farklı görüşlerin varlığını bir gerçeklik 
olarak görür. Parti içindeki farklı görüşler teorik in
şanın motorudur. Bütün parti üyelerinin, topluma 
karşı, programı ve temel siyasetleri savunma so
rumlulukları vardır. Bununla birlikte, programın 
değişmesini önermek ve gerekçelerini açıklamak 
her üyenin hakkıdır. 

9. Üyelik 
Parti'nin program ve tüzüğünü benimseyen, Par

ti temel örgütlerinden birinde görev almayı ve Par
ti ödentisini düzenli olarak ödemeyi kabul eden her
kes Parti'ye üye olabilir. 

10. Üye Ödentisi 
Aylık üye ödentisi, brüt asgari ücretin en az yüz

de biri 'dir. 
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11. Üye Olmak 
(5.Genel Kongre kararı ile değiştirilmiş hali) 

Parti'nin bütün örgütlerine üyelik için başvuru
labilir. Ve Parti'nin bütün örgütleri uygun buldukla
rı yurttaşlara üyelik önerisinde bulunurlar. 

Üyelik için başvuranlar aday üye olarak kayde
dilir. Aday üyelik süresi 6 aydır. Aday üyeler bu sü
re içinde asil üye hak ve yükümlülüklerini taşırlar, 
yalnız seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. 
Aday üyenin bağlı olduğu örgüt, asil üyeliğe kabul 
konusunda 6 ay içinde karar vermek zorundadır. 
Bu yetki 6 ay dolmadan kullanılabilir. 6 ay içinde 
karar verilmemesi halinde, aday üyelik kendiliğin
den asil üyeliğe dönüşür. 

Her Parti üyesi, asil üyeliğe kabulde şu sözü ve
rir: "İşçi Partisi'nin örgütlü üyesi olarak, sınıfsız 
toplum hedefi için mücadele edeceğime, dünya 
emekçilerinin devrim ve ezilen ulusların kurtuluş 
davasına bağlı kalacağıma söz veriyorum." 

Üyelik başvuruları reddedilen aday üyeler, bildirim 
tarihinden itibaren üç ay içinde bir üst organa itirazda 
bulunabilirler. Üst organın vereceği karar kesindir. 

12. Üyenin Görevleri 
Parti programını ve politikalarını yaymak, kitle

lere önderlik etmek, bir temel örgütte çalışmak, parti 
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ödentisini düzenli vermek, tek başına kaldığı zaman 
bile bir organ gibi davranmak, üye kazanmak, aktif 
olarak çalışmak, Parti yönetimine ve kararlara ka
tı lmak, emekçi halkla aynı kaderi paylaşmak, sade 
yaşamayı bir hayat felsefesi olarak kabul etmek 
üyelerin görevidir. 

Üyeler yönetim kurullarına öneride bulunma, 
önemli kararlarla i lg i l i toplantılar isteme, en üst or
ganlara kadar şikâyette bulunma haklarına sahiptir. 

13. Aynı Anda Birden Çok Örgüte 
Üye Olunamaz 

Hiçbir üye Parti'nin birden çok örgütüne aynı 
anda kayıtlı olamaz. Bu durumda en son kayıt ge
çerlidir. İkametgâhından ayrılan üye, ayrıldığı ve 
taşındığı yeri kayıtlı olduğu ilçe örgütüne bildirir. 
Temel örgüt, yer değiştiren üyenin kaydını, kendi 
ilçe örgütü aracılığıyla gittiği yerin ilçe örgütüne 
ulaştırır. 

14. Üyelikten Çekilmek 
Dilediğinde üyelikten çekilmek, üyenin hakkı

dır. Üyeliktefı çeki lme isteği, bağlı bulunulan ilçe 
başkanlığına yazılı olarak bildirilir . Üyenin çekildi
ği i l başkanlığına ve Başkanlık Kurulu'na 15 gün 
içerisinde bildirilir. 
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15. Örgüt 
(5.Genel Kongre karan ile değiştirilmiş hali) 

Parti örgütü; merkez organları, i l , ilçe ve belde ör

gütleri, T B M M Parti grubu, i l genel meclisi grupları 

ve belediye meclisi grupları ile temel örgütler, kol 

ve yan kuruluşlardan oluşur. 

A ) Merkez organları 

a) Genel Kongre 

b) Genel Başkan 

c) Merkez Komitesi 

d) Başkanlık Kurulu 

e) Merkez Disiplin Kurulu 

B) İl, İlçe ve Belde Örgütleri 

a) İl, İlçe ve Belde Kongreleri 

b) İl ve İlçe Başkanları ile Yönet im Kurulları 

c) Belde Örgütleri 

d) İl Disiplin Kurulları 

C) Temel Örgütler 
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D) Parti Grupları 
a) T B M M Grubu Genel Kurulu 
b) T B M M Grubu Yönetim Kurulu 
c) T B M M Grubu Disiplin Kurulu 
d) İl Genel Meclisi Parti Grupları 
e) Belediye Meclisleri Parti Gruplan 'd ı r . 

E) Kollar, Temsilcilik ve Yan Kuruluşlar 
a) Öncü Gençlik 
b) Kadın Kolu 
c) Kültür ve Sanat Kolu 
d) B i l im Kolu 
e) Yurtdışı Temsilcilikleri 
0 Köy ve Mahalle Temsilcilikleri 

16. Genel Kongre 
Parti'nin en yüksek organı Parti Genel Kongre

si'dir. Genel Kongre, seçilmiş üyeler ile doğal üye
lerden oluşur. 

Genel Kongre'nin seçilmiş delegeleri, T B M M 
üye tamsayısının iki katından fazla olamaz. Bu ne
denle Merkez Komitesi, her kongre öncesi hazırla
yacağı Kongreler Yönetmeliği ile, Parti üyelerinin 
sayısını göz önüne alarak, delegelerin kaç üyeyi 
temsilen seçileceğini belirler. Genel Başkan, Merkez 
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Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile, 
üyeliği devam eden Parti Kurucuları ile Parti üyesi 
Bakanlar ve Milletvekil ler i , Genel Kongre'nin do
ğal üyeleridir. 

Parti Kurucularının sayısı, Genel Kongre'nin se
çilmiş delegelerinin yüzde on beşinden çok ise top
lanarak aralarında bu oranda üyeyi delege seçerler. 

Genel Kongre'nin olağan toplantıları iki yılda bir 
yapılır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkan ' ın , 
Merkez Komitesi'nin kararıyla veya Genel Kongre 
delegelerinin veya tüm Parti üyelerinin en az beşte 
birinin yazılı istemi üzerine yapılır. Genel Kongre'yi 
toplantıya çağırmakla, Genel Başkan görevlidir. 

Merkez Komitesi, toplumsal ve siyasal koşulları 
değerlendirerek zorunlu gördüğü durumlarda, ilçe 
ve il kongreleri ile Genel Kongre 'yi ileri bir tarihe 
erteleyebilir. Karar üçte ik i çoğunlukla alınır. Erte
leme süresi 1 yılı geçmez. 

17. Genel Başkan 
Parti 'yi Genel Başkan temsil eder. 
Genel Başkan, bütün Parti örgütünün başkanıdır. 

Parti 'yi bağlayıcı demeçler vermeye, görüşmeler 
yapmaya, ilişkiler kurmaya, açıklamalarda bulun
maya yetkilidir. 
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Genel Başkan, Parti yönetim organlarını, kurul 
ve komisyonları , görevlileri birlikte veya ayrı ayrı 
toplantıya çağırabilir, Parti çalışmalarının sağlıklı 
yürümesi için gerekli önlemleri alır. Parti örgütüne 
ve görevlilere gerekli gördüğü bildirimleri yapar, 
görev verir ve yetkili organların aldığı kararların 
uygulanmasını denetler. 

Genel Başkan, Merkez Komitesi 'nin ve Başkan
lık Kurulu'nun başkanıdır. 

Genel Başkan, Genel Kongre'de üye tamsayısı
nın salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk iki oy
lamada sonuç alınamazsa üçüncü turda en çok oy 
alan aday seçilmiş olur. 

Herhangi bir nedenle Genel Başkanlık görevinin 
boşalması halinde, Merkez Komitesi kendi içinden 
Genel Başkan seçer. 

18. Merkez Komitesi 
(5.Genel Kongre karan ile değiştirilmiş hali) 

Merkez Komitesi , Genel Başkan ile Genel 
Kongre tarafından seçilen kırk asil, on yedek üye
den oluşur. Merkez Komitesi'ndeki boşalmalar oy 
sırasıyla yedek üyelerce doldurulur. 

Merkez Komitesi, Genel Kongre'den sonra en 
yetkili organdır. Program ve Tüzük çerçevesinde 
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Kongre kararlan doğrultusunda Parti'nin ilke ve 
politikalarını belirler. 

Merkez Komitesi, kendi içinden Genel Sekreter
lik görevini üstlenen Genel Başkan Yardımcısı ile 
diğer üç Genel Başkan Yardımcısını, Genel Sayma
nı ve beş Başkanlık Kurulu üyesini seçer. 

Parti politikalarını, siyasal eylem stratejilerini 
saptar. Bu politikaların işçilere, halka ve kamuoyu
na anlatılması ve benimsetilmesi için gerekli çalış
maları yapar, Parti'nin yürüteceği kampanyaları ka
rara bağlar. 

Parti'nin, hükümetle ve diğer parti ve kuruluşlar
la ilişkilerinin çerçevesini ve izlenecek yolu belirler. 

Genel ve yerel seçimlere katılıp kat ı lmamayı , 
seçim bildirgesinin hazırlanmasını , tüzük hükümle
rine uygun olarak adayların saptanma yöntemlerini 
kararlaştırır. 

Çalışma dönemine ilişkin Kongre'ye sunulacak 
raporu, Kongre'de görüşülmesini istediği öneri ve 
karar tasarılarını hazırlar. 

Yıllık bütçeyi görüşür, karara bağlar, kesin hesa
bı onaylar. 

Parti'nin tüzel kişiliği, sosyalistlerin birliği ve 
birleşme konularında görüş belirler. Program ve tü
zükte yapılması istenen değişiklik tasarılarını hazır
lar, son biçimini verir ve Kongre'ye sunar. 
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Yasa ve tüzük ile Kongre'ye verilmiş yetkiler dı
şındaki tüm yetkileri kullanır. 

Merkez Komitesi, Genel Başkan ' ın onayıyla 
Genel Sekreter tarafından önceden bildirilen gün
demle toplantıya çağırılır. İki Merkez Komitesi top
lantısı arasındaki süre üç ayı geçmez. 

19. Başkanlık Kurulu 
(5.Genel Kongre kararı ile değiştirilmiş hali) 

Başkanlık Kurulu Genel Başkan ile Merkez Ko
mitesi'nin kendi arasından seçeceği dört Genel Baş
kan Yardımcısı, Genel Sayman ve beş Başkanlık 
Kurulu üyesi olmak üzere, onbir üyeden oluşur. 

Başkanlık Kurulu, Parti'nin en üst yürütme or
ganıdır. 

Başkanlık Kurulu'nun yetki ve görevleri: 
Kongre ve Merkez Komitesi kararlarını yerine 

getirir ve denetler. Parti programını, ilke ve poli t i
kaları duyurmak, yaymak ve benimsetmek için ge
rekli önlemleri alır ve girişimlerde bulunur. 

Parti'nin siyasal ve hukuki ilişkilerini düzenler. 
Araştırma, yayın, Parti içi eğitim çalışmalarını 

planlar, örgütler ve yönetir. 
Kongre ile i lg i l i gerekli hazırlıkları yapar, i l ve 

ilçe kongrelerinin, delege seçimlerinin tüzüğe uy
gun gerçekleştirilmesini sağlar. 
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Yıllık bütçeyi hazırlar. Merkez Komitesi ona
yından sonra yürürlüğe sokarak uygular. 

Parti'nin uluslararası ilişkilerini düzenler ve sürdü
rür. Merkez Komitesi'ne sunulacak raporları, Kong-
re'ye sunulacak rapor ve karar tasarılarını hazırlar. 

Parti örgütünü yönetir, denetler, Parti'nin ve ör
gütlerin gelişip büyümesi ve güçlenmesi için gerek
li önlemleri ve kararları alır. 

İki toplantı arasındaki süre bir ayı geçemez. 

20. Parti Meclisi 
(5.Genel Kongre kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır) 

21. Genel Sekreterlik 
Genel Sekreterlik görevini yapan Genel Başkan 

Yardımcısı, Merkez Komitesi ile Başkanlık Kurulu 
kararlarını uygular ve denetler, Merkez Komitesi 
üyelerini bilgilendirir, resmi işlemlerde Genel Baş
kan'a vekâlet eder. 

22. Genel Sayman 
Genel Sayman Parti gelir lerinin t op l anmas ın 

da, harcamalar ın yap ı lmas ında gerekli projeleri 
hazır lamakla yükümlüdür. Parti'ye gelir kaynakları 
yaratır, harcamaların ihtiyaçlara uygun olmasını 
sağlar. 

Genel Sayman, gelir-gider, demirbaş defterlerinin 
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ve kesin hesapların düzenli ve süresinde tutulması
nı sağlamak için gerekli önlem ve denetimleri yap
maktan sorumludur. 

23. Bilim, Sanat, Danışma, Araştırma Kurul 
ve Komisyonları 

Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu; belli ko
nuların incelenmesi, siyasal, toplumsal, ekonomik, 
teknik ve bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla 
geçici ve sürekli b i l im, araştırma, danışma, çeviri, 
kültür ve benzeri kurul ve komisyonları kurabilir; 
bu kurul ve komisyonlarda Parti üyelerinin yanı sı
ra, Partili olmayan bi l im emekçilerini , öğretim üye
lerini, uzmanları ve siyasetçileri görevlendirebilir. 

Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu, bu kurul 
ve komisyonların; çalışmalarını, rapor ve önerileri
ni sunmaları için kendi organ toplantılarına çağıra
bilir. Parti eğitim çalışmalarında, yayınlarında kat
kılarını isteyebilir. 

24. İl Örgütü 
İl kongresi, iki yılda bir yapılır. İl kongresi, sayısı 

altı yüzü geçmeyen, ilçe kongrelerince seçilmiş dele
gelerden oluşur. O ilin Partili milletvekilleri ve büyük-
şehir belediye başkanı ile yönetim ve disiplin kurulla
rı başkan ve üyeleri, il kongresinin doğal üyeleridir. 
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İl yönetim kurulu, i l başkanı ile birlikte yedi asil 
üç yedek üyeden oluşur. İl yönetim kurulu kendi ara
sından bir sekreter, bir mali sayman seçer. 

İl başkanını, i l yönetim kurulunu, i l disiplin kuru
lunu ve genel kongre delegelerini i l kongresi seçer. 

İl yönetim kurulları, Merkez Komitesi, Başkanlık 
Kurulu ve kendi kongrelerinin talimatlarını uygular 
ve illerdeki Parti çalışmasına önderlik ederler. 

İl olağanüstü kongresi, i l yönetim kurulu kararıy
la veya bir önceki i l kongresi delegelerinin veya Par
ti 'nin i l örgütü üyelerinin beşte birinin imzasıyla top
lanır. 

Merkez Komitesi, tüzük ve program ihlalleri ile 
kongre ve merkez organlarının kararlarının uygulan
maması hallerinde, i l yönetim kurullarını feshedebi
lir. İl kongresine üç aydan az zaman kaldıysa fesih 
hakkı kullanılamaz. Fesih durumunda Merkez Komi-
tesi'nce geçici yönetim kurulu atanır. Geçici yönetim 
kurulu kırk beş gün içinde olağanüstü il kongresini 
toplar ve yeni seçim yapılır. 

İl kongresi, en çok altı yüz delege ile toplanır. 
Üye sayısı altı yüz 'ü geçmeyen illerde bütün üyeler 
kongre delegesidir. Üye sayısının altı yüz 'ü geçmesi 
halinde, ilçe kongrelerinin seçeceği delegelerin üye 
sayısına oranı, il yönetim kurulu tarafından belirlenir. 
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25. İlçe Örgütü 
İlçe kongresi, Siyasi Partiler Yasasf nın öngör

düğü usuller dahilinde seçilecek en çok dört yüz de
legeden oluşur. Üye sayısının dört yüz 'ü aşmaması 
halinde kongre bütün üyelerin katılımıyla toplanır. 

İlçe kongresi öncesinde köy ve mahallelerdeki 
temel örgütler ilçe kongresine katılacak delegeleri 
seçerler. Bazı köy ve mahallelerdeki ilçe kongresi
ne katı lacak delegelerin seçimi, ilçe yönet im kuru
lunun kararıyla bu köy ya da mahalledeki üyelerin 
birleştir i lmesi yoluyla yapılır. O ilçenin partili be
lediye başkanı ve o ilçeye bağlı diğer belediyele
rin partili başkanları ile ilçe yönetim kurulu üyeleri 
ilçe kongresinin doğal delegesidir. Büyükşehir be
lediye başkanları dışındaki partili i l belediye başka
nı ve o merkez ilçe çevresindeki diğer belediyelerin 
partili başkanları , merkez ilçe kongresine, o merkez 
ilçenin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte doğal de
lege olarak katılırlar. 

İlçe kongresi iki yılda bir yapılır. Tarihleri, genel 
kongre tarihi dikkate alınarak belirlenir. 

İlçe yönet im kurulu, ilçe başkanı ile birlikte beş 
asil üç yedek üyeden oluşur. İlçe yönetim kurulu 
kedi arasından bir sekreter, bir mali sayman seçer. 

İlçe olağanüstü kongresi, ilçe yönetim kurulu 

20 

TBMM KUTUPHANESI



kararıyla veya bir önceki ilçe kongresi delegelerinin 
veya Parti'nin ilçe örgütü üyelerinin beşte birinin 
imzasıyla toplanır. 

İl yönetim kurulları; tüzük ve programa, merkez 
organları kararlarına ve il yönetim kurulu kararları
na uyarıya rağmen aykırı uygulamalarda bulunan i l 
çe yönetim kurullarını feshedebilir. Fesih yetkisi i l 
çe kongresinden önceki üç ay içinde kullanılamaz. 
Fesih durumunda, i l yönetim kurulunca geçici yö
netim kurulu atanır. Geçici yönetim kurulu otuz 
gün içinde olağanüstü ilçe kongresini toplar ve se
çim yapılır. 

26. Belde Örgütü 
İl ve ilçe merkezleri dışında kalan beldelerde üç 

üyeden oluşan belde yönetimi kurulur. Belde yöneti
mi kendi arasından belde örgütü başkanını seçer. 
Belde örgütü yönetimi, beldeye kayıtlı üyeler arasın
dan üst örgüt temsilcisinin gözetimi altında seçilir. 

27. Temel Örgüt 
Tüzüğün 15. Maddesinde belirtilen parti organ

larından olmamak üzere i l ve ilçe örgütleri, Par
t i 'n in halk kitlelerine önderlik etmesi için fabrika
larda, işyerlerinde, köylerde, mahallelerde, emekçi 
topluluklarının olduğu her yerde temel örgütler kurar. 
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Temel örgütler, Parti'nin üretim alanları ve meslek 
esasına göre oluşturduğu örgütlerdir. Bu özellikle
riyle Parti örgütlenmesinin temelidir ve Parti'nin 
emekçilere önderlik etmesinin başlıca örgütsel ara
cıdır. 

Yönetici organ üyeleri de dahil olmak üzere bü
tün üye ve aday üyeler, bir temel örgüt içinde çalışır. 

Temel örgüt en az üç üyeden oluşur. 
Çal ışma alanlarında sayıları üçten az olan Parti 

üyeleri, çevre ve iş yakınlıklarına göre, geçici temel 
örgütlerde birleştirilirler. Geçici temel örgüt, bulun
duğu alanda temel örgüt kurma görevini üstlenir. 

Aday üyeler, seçme ve seçilme hakları olmaksı
zın, temel örgütler içinde yer alır. Bütün aday üye
lere Parti görevi verilir. 

Her temel örgütte başkan, sayman, yayın-dağı-
tım ve eğitim görevlileri bulunur. Diğer görevler 
ihtiyaca göre belirlenir. 

Temel örgüt en geç ayda bir kez toplanır. 
Temel örgütlerin işleyişi, temel örgüt içtüzüğü 

ile belirlenir. 

28. Meclislerde Parti Grupları 
İşçi Partisi üyesi T B M M , belediye meclisleri ve 

il genel meclisleri üyeleri, bulundukları meclislerde 
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Parti grupları kurarlar. İşçi Partisi üyesi milletvekil
leri ve yerel meclis üyeleri, Partili ve Partisiz yurt
taşları çağırarak en az üç ayda bir toplantılar düzen
ler ve halkın isteklerini ve eğilimlerini belirler. 

29. Yeni Örgütlerin Kurulması 
Yeni örgüt kurulacak i l ve ilçelerde kurucu yö

netim kurulu üyeleri, bir üst organ tarafından atanır. 
Kurucu yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından 
başkanını seçer. 

Yönetim kurullarının çekilmesi halinde de bu 
madde uygulanır. 

30. Kollar, Yurtdışı Temsilcilikleri, Yan Ku
ruluşlar, Büro, Komisyon ve Komiteler 
(5.Genel Kongre kararı ile değiştirilmiş hali) 

Parti, adı Öncü Gençlik olan Gençlik Kolu , Ka
dın Kolu , Kültür ve Sanat Kolu , B i l im Kolu ile uy
gun göreceği yan kuruluş ve kolları kurar ve yaban
cı ülkelerin başkentleri ile Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluklarının bulunduğu şehirlerden gerekli 
gördüklerinde yurtdışı temsilcilikleri açar. Bu kol , 
yan kuruluş ve yurtdışı temsilciliklerinin işleyişle
ri Merkez Komitesi'nce hazırlanan özel tüzükleri 
tarafından belirlenir. 
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Parti'nin bütün yönetici organları kendilerine 
bağlı bürolar, komisyonlar, komiteler, temel örgüt
ler, çal ışma grupları ve denetim kurulları kurmaya 
yetkilidir. 

Parti i l ve ilçe örgütleri, Parti 'nin fikirlerini yay
mak, çeşitli konularda halkı bilgilendirmek, 1 Ma
yıs ile, işçi sınıfı ve emekçi halk için anlamlı diğer 
günleri kutlamak için her türlü kapalı salon ve 
açıkhava toplantıları ile konferans, panel, miting ve 
yürüyüşler düzenler, her türlü yayın çal ışmasında 
bulunur. 

31. Kongre İlanı 
Parti kongreleri için gazete ilanı zorunluluğu 

yoktur. Genel Kongre için Merkez Komitesi kararı, 
il ve ilçe kongreleri için i l ve ilçe yönetim kurulları 
kararı ile birinci ve ikinci toplantı arasındaki süre 
bir güne kadar kısaltılabilir. 

32. Görevin Boşalması 
İstifa, görevden alma veya başka bir nedenle il 

başkanlığı veya ilçe başkanlığı boşaldığında, i l ve 
ilçe yönetim kurulları kendi üyeleri arasından gizli 
oyla ve salt çoğunlukla başkan seçer. 
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Merkez Komitesi, Merkez Disiplin Kurulu, i l , i l 
çe veya belde yönetim kurulu ve il disiplin kurulu 
üyeliği, herhangi bir nedenle boşaldığında, aldıkları 
oy sıralamasına göre yedek üyeler, asil üyeliğe ge
çerler. Bu işlemin gerçekleştirilmesinde organlarda 
işçi-emekçi çoğunluğunun korunması ilkesi gözetilir. 

33. Seçimlerin Ortak Kuralları 
Parti'nin Merkez Komitesi, Başkanlık Kurulu, i l 

ve ilçe örgütleri seçimleriyle, i l ve Genel Kongre 
delegelerinin seçimleri gizli oy, açık ve aralıksız ay
rım ve sayım ilkesine göre yapılır. 

Kongrelerde yapılan seçimler için hazırlanacak 
oy pusulalarında her organın adayları diğer organ 
adaylarından ayrı olarak gösterilir. Organlar ve üst 
kongreye seçilecek delege adayları, uygunsa aynı 
oy pusulasına, değilse ya da gerekiyorsa ayrı oy pu
sulalarına yazılır. Aday listelerinde asil ve yedek 
ayrımı yapılmaz. Aday sayısı, seçilmesi gerekli asil 
ve yedek üye sayısı toplamından az olamaz. Seçile
cek üyelerin çoğunluğunun işçi-emekçi olması gö
zetilir. Oy sıralamasına göre işçi-emekçi çoğunlu
ğun s ağ l anamamas ı durumunda, emekç i l e r ve 
emekçi olmayanlar kendi aralarında aldıkları oya 
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göre sıralanır. Seçilecek sayının yarıdan bir fazlası 
işçi-emekçi listesinden, geri kalanı da diğer listeden 
tamamlanır . 

34. Seçimlere Katılacak Parti Adaylarının 
Belirlenmesi 

Mille tveki l i , il genel meclisi, belediye meclisi, 
belediye başkanı seçimlerindeki Parti adayları, ön
seçimle veya yapılacak danışma toplantılarının eği
l imleri esas alınarak merkez yoklamasıyla belirle
nir. Parti adaylarının hangi ilde, hangi yöntemle be
lirleneceğine Merkez Komitesi karar verir. 

İşçi Partisi, seçimlerde Parti adına aday adayı 
veya aday olacaklardan herhangi bir ödenti almaz. 

35. Disiplin Kurulları 
Parti tüzük ve programına ve organ kararlarına 

aykırı davrananlar hakkında disiplin cezaları uygu
lanır. Disiplin cezalarına karar vermeye yetkil i or
ganlar, disiplin kurullarıdır. 

Merkez Disiplin Kurulu Genel Kongre'ce gizli 
oyla seçilen yedi asıl, üç yedek üyeden oluşur. 

İl disiplin kurulu il kongrelerinde gizli oyla seçi

len üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. T B M M Grup 
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Disiplin Kurulu, T B M M Grup Genel Kurulu'nca 
gizli oyla seçilen yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. 

36. Disiplin Cezaları 
Parti Tüzük ve Programı 'na aykırı davrananlar, 

eylemlerinin ağırlığına göre cezalandırılır. 
Disiplin cezaları; uyan, kınama, görevden alma, 

geçici ç ıkarma ve kesin çıkarmadır. 
Parti'nin bütün kademe ve örgütleri kendilerine 

bağlı üyelerine uyarıda bulunabilirler. 
Geçici ç ıkarma cezası verilenler, cezayı veren 

disiplin kurulunun belirleyeceği en az bir, en çok iki 
yıllık s ınama süresi içinde yöneticilik yapamazlar. 
Seçilme ve seçme haklarını kullanamazlar. Sınama 
süreci sonunda i lg i l i disiplin kurulu, üyenin bağlı 
olduğu Parti örgütünün raporunu değerlendirerek 
üye hakkında karara varır. 

Parti görevlerini yerine getirmeyen ve disipline 
uymayan üyelere uyarı cezası verilir. Disiplinsizliği 
sürdürenler k ınama cezasına çarptırılır. Parti örgüt
lerinin çalışmasını engelleyenlere görevden alma 
cezası uygulanır. Parti Tüzük ve Programı 'na , or
gan kararlarına aykırı davranışta ısrar edenlere ge
çici ç ıkarma cezası verilir. 
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Kesin çıkarma cezası, sosyalizm ile Parti Tüzük 
ve Programı 'nı temelden reddedenlere, hizip kuran
lara ve Parti disiplinini çiğnemekte ısrar edenlere 
verilir. 

37. Disiplin İşlemleri 
Üyeyi ilgili disiplin kuruluna sevk etme yetkisi, 

üyenin bağlı olduğu il ve ilçe yönetim kuruluna aittir. 
Disiplin kurulları kendilerine sevk edilen üyeler 

hakkında en geç iki ay içinde karar vermek zorun
dadırlar. 

Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu 
üyelerinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk kararı, 
başvurudan sonraki ilk toplantıda Merkez Komite
si 'nin üçte iki çoğunluğunca alınır. Merkez Komite
si Üyeliği, görevden alma cezasının kapsamı dışın
dadır. Merkez Disiplin Kurulu'nun kararlarına karşı 
Merkez Komitesi veya Başkanlık Kurulu veya i l g i 
li örgüt veya i lg i l i üye, gözden geçirme talebinde 
bulunabilir. Bu talep üzerine verilen karar kesindir. 

İl ve ilçe yönetim kurulları üyelerini disiplin ku
rullarına sevk etme yetkisi, bir üst organa aittir. 
Üyelerin üçte biri de bir üyeyi disiplin kuruluna 
sevk edebilir. 
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Disiplin kurulu başkanlığının yazılı çağrısı üze
rine disiplin kuruluna sevk edilen üye, çağrının b i l 
dirim tarihinden itibaren on beş gün içinde sözlü ya 
da yazılı olarak savunma yapar. Bu sürede savun
ma yapmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vaz
geçmiş sayılırlar. Zorunlu durumlarda disiplin ku
rulları on beş günlük ek süre verebilirler. 

Disiplin kurulları, üye tamsayısının çoğunluğu 
ile karar verir. Ancak, Parti'den çıkarma cezaları 
için üye tamsayısının üçte ik i çoğunluğunun kararı 
gerekir. 

İl disiplin kurulu kararlarına karşı i l yönetim ku
rulu ve i lg i l i üye, bir ay içinde Merkez Disiplin K u -
rulu'na itiraz edebilir. 

İl disiplin kurulları, i l ve ilçe örgütlerinin disipli
ne ilişkin başvuruları konusunda gecikmeyi haklı kı
lan bir gerekçe gösterilmeksizin 2 ay içinde bir ka
rar vermemiş olması halinde, i lg i l i örgütler bir yazı 
ile Merkez Disiplin Kurulu'na başvurur. Bu durum
da Merkez Disiplin Kurulu, i lg i l i i l disiplin kurulu
nu yazılı olarak uyarır ve bir aylık süre verir. Bu du
rumda da sonuç alınmaması halinde soruşturma dos
yasını isteyerek esastan inceler ve karara varır. 

İl ve T B M M disiplin kurullarınca verilen çıkar
ma ve geçici ç ıkarma cezaları, Merkez Disiplin K u -
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rulu'nun onayı ile kesinlesin Onaylanmaması halin
de, i lg i l i disiplin kurulu konuyu yeniden ele alır. 
Ancak bu kez reddedilen cezayı veremez. 

Daha önce Parti'den çıkarılmış bir üyenin Par-
ti 'ye üye yazılması, ancak Başkanlık Kurulu'nun 
onayı ile olur. 

Kesinleşen disiplin cezalarını kaldırma yetkisi 
Genel Kongre'nindir. 

Disiplin koğuşturmasına başlanması , savunma, 
disiplin kurullarının görev bölümü, toplanma ve 
çalışma yöntemleri ve öteki işlemler disiplin yönet
meliği ile düzenlenir. 

38. Parti'nin Gelirleri 
Parti'nin gelirleri Siyasi Partiler Yasası 'ndaki 

hükümler çerçevesinde elde edilir. 
Parti'nin bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider 

cetvelleri ile kesin hesaplarının nasıl düzenlenece
ği, yapılacak hesap yönetmeliğinde gösterilir. 

Parti'nin her kademedeki mali hesapları, bütün 
üyelerin ve halkın denetimine açıktır. 
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YÖNETMELİKLER 

İŞÇİ PARTİSİ M E R K E Z K O M İ T E S İ ' N İ N 

09.12.2001 TARİHLİ T O P L A N T I S I N D A 

K A R A R L A Ş T I R I L A N Y Ö N E T M E L İ K L E R 

1) Köy Temsilciliği Yönetmeliği 

2) Mahalle Temsilciliği Yönetmeliği 

3) Öncü Gençlik Yönetmeliği 
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K Ö Y T E M S İ L C İ L İ Ğ İ Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 

Köy Temsilciliği Oluşturulması 
1. Siyasi Partiler Yasasfnın (12.8.1999 tarih ve 

4445 sayılı Yasa ile değişik) 7. Maddesi ile İşçi 
Partisi Tüzüğü 'nün 15. Maddesi'nin (E) fıkrasının 
(f) bendi ve 30. Maddesi gereğince İşçi Partisi 
Merkez Komitesi, köylerde, Köy Temsilciliği adıy
la yan kuruluş oluşturulmasına karar vermiştir. Köy 
Temsilciliği yan kuruluşunun örgütlenmesi ve iş
leyişinde bu yönetmelik hükümleri ve İşçi Partisi 
Tüzüğü birlikte uygulanacaktır. 

Ad ve Merkez 
2. İşçi Partisi Tüzüğü gereğince kurulan bu yan 

kuruluşların adı İşçi Partisi Köy Temsilciliği 'dir. 
Köy temsilcilikleri aynı zamanda bir temel örgüttür. 
Köylerde kurulabilir. Hangi köyde kurulmuş ise 
merkezi o köydür. 

Kuruluş 
3. Köy Temsilciliği, İşçi Partisi'nin Merkez Ko

mitesi veya il veya ilçe yönetim kurullarının ku
ruluş kararı alması ve vereceği yetki belgesi ile ku
rulur. Kuruluş bir yazı ile bağlı bulunulan mülki 
amirliğe bildiril ir . 
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Amaç 
4. İşçi Partisi Köy Temsilciliği 'nin amacı, köy

lü kitlesini İşçi Partisi'nin program ve politikaları 
temelinde örgütlemek ve önderlik etmektir. 

Üyelik 
5. Köydeki bütün Parti üyeleri, Köy Temsilci-

liği 'nin üyesidir. 

Köy Temsilciliği 
6. Köy Temsilciliği, bütün köylerde kurulabilir. 

Köy Temsilciliği'nin yapısı: 
A. Köy Temsilciliği Kongresi. 
B. Köy Temsilciliği Yönetim Kurulu. 
C. Köy Temsilcisi. 

Köy Temsilciliği Kongresi 
7. Köy Temsilciliği'nin kongresi, Parti tüzüğü ve 

Kongreler Yönetmeliği ve bu yönetmelik hükümle
ri çerçevesinde, köydeki bütün Parti üyelerinin katılı
mı ile yapılır. Köy temsilcisi, Köy Temsilciliği Yöne
tim Kurulu ile Parti ilçe kongrelerine katılacak köy 
delegeleri Köy Temsilciliği Kongresi'nde seçilir. 

Köy Temsilciliği Yönetim Kurulu 
8. İşçi Partisi Köy Temsilciliği Yönetim Kurulu, 
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köy temsilcisi dahil üç kişiden oluşur. Bağlı bulu
nulan Parti örgütünün yönetim kurulu karan ile bu 
sayı artırılabilir. 

Köy Temsilciliği Yönetim Kurulu, Parti prog
ram ve siyasetleri doğrultusunda bulunduğu köyde 
programlar oluşturur, siyasetler belirler ve uygular. 
Genel Merkez, i l ve ilçe örgütlerinin aldığı kararla
rı köyde yerine getirir. 

Gelir ve Giderler 
9. Köy Temsilcil iğimin gelir, gider ve her türlü 

mali işlemleri, bağlı bulundukları Parti örgütü kana
lıyla yürütülür. 

Parti Örgütleri ile Köy Temsilciliği İlişkisi: 
10. Köy Temsilcilikleri, İşçi Partisi İl ve İlçe Ör

gütlerine bağlı olarak çalışır. 

Yürürlük 
11. İşçi Partisi'nin köylü yan kuruluşu olan İş

çi Partisi Köy Temsilcilikleri örgütlenme ve işleyi
şine ilişkin bu yönetmelik, İşçi Partisi Tüzüğü 'nün 
30. Maddesi gereğince İşçi Partisi Merkez Komite-
si 'nin 9 Aralık 2001 tarih ve 135 sayılı kararı ile ka
bul edilerek yürürlüğe konmuştur. 
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M A H A L L E T E M S İ L C İ L İ Ğ İ 
Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 

Mahalle Temsilciliği Oluşturulması 
1. Siyasi Partiler Yasası 'nın (12.8.1999 tarih ve 

4445 sayılı Yasa ile değişik) 7. Maddesi ile İşçi 
Partisi Tüzüğü 'nün 15. Maddesi'nin (E) fıkrasının 
(0 bendi ve 30. Maddesi gereğince İşçi Partisi 
Merkez Komitesi, mahallelerde, Mahalle Temsilci
liği adıyla yan kuruluş oluşturulmasına karar ver
miştir. Mahalle Temsilciliği yan kuruluşlarının ör
gütlenmesi ve işleyişinde bu yönetmelik hükümleri 
ve İşçi Partisi Tüzüğü birlikte uygulanacaktır. 

Ad ve Merkez 
2. İşçi Partisi Tüzüğü gereğince kurulan bu yan 

kuruluşların adı İşçi Partisi Mahalle Temsilciliği'dir. 
Mahalle temsilcilikleri, bütün mahallelerde ku

rulabilir ve hangi mahallede kurulmuş ise, merke
zi o mahalledir. 

Kuruluş 
3. Mahalle temsilcilikleri, İşçi Partisi'nin Merkez 

Komitesi veya il veya ilçe yönetim kurullarının 
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kuruluş karan alması ve vereceği yetki belgesi ile 
kurulur. Kuruluş bir yazı ile bağlı bulunulan mülki 
amirliğe bildirilir . 

Amaç 
4. İşçi Partisi Mahalle Temsilcil iği 'nin amacı, 

mahalle halkını İşçi Partisi'nin program ve poli t i 
kaları temelinde örgütlemek ve önderlik etmektir. 

Üyelik 
5. Mahallede parti çalışması yapan Parti üyeleri 

Mahalle Temsilcil iği 'nin üyesidir. 

Mahalle Temsilciliği 
6. Mahalle Temsilciliği 'nin yapısı: 
A. Mahalle Temsilciliği Kongresi. 
B. Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu. 
C. Mahalle Temsilcisi. 

Mahalle Temsilciliği Kongresi 
7. Mahalle Temsilcil iği 'nin kongresi, Parti Tü

züğü, Kongreler Yönetmeliği ve bu yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde, mahalledeki bütün Parti 
üyelerinin katılımı ile yapılır. Mahalle Temsilcisi, 
Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu ile Parti ilçe 
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kongrelerine katılacak mahalle delegeleri Mahal
le Temsilciliği Kongresi'nde seçilir. 

Mahalle Temsilciliği Yönetim Kurulu 
8. İşçi Partisi Mahalle Temsilciliği Yönetim 

Kurulu, temsilci dahil üç kişiden oluşur. Temsilci
liğin bağlı olduğu Parti örgütünün yönetim kurulu 
kararı ile bu sayı artırılabilir. 

Mahalle Temsilciliği Yönet im Kurulu, Parti 
program ve siyasetleri doğrultusunda bulunduğu 
mahallede programlar oluşturur, siyasetler belirler 
ve uygular. Genel Merkez, i l ve ilçe örgütlerinin al
dığı kararları yerine getirir. 

Seçim dönemlerinde, mahallede bulunan bütün 
Parti üyelerini sandık esasına göre örgütler ve se
çim faaliyetinde seferber eder. 

Gelir ve Giderler 
9. Mahalle Temsilcil iği 'nin gelir, gider ve her 

türlü mali işlemleri, bağlı bulundukları Parti örgütü 
kanalıyla yürütülür. 

Parti Örgütleri ile Mahalle Temsilciliği İlişkisi: 
10. Mahalle temsilcilikleri, İşçi Partisi i l ve ilçe 

örgütlerine bağlı olarak çalışır. 
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Yürürlük 
11. İşçi Partisi'nin mahalle yan kuruluşu olan 

İşçi Partisi Mahalle Temsilcilikleri örgütlenme ve 
işleyişine ilişkin bu yönetmelik, İşçi Partisi Tüzü-
ğü 'nün 30. Maddesi gereğince İşçi Partisi Merkez 
Komitesi 'nin 9 Aralık 2001 tarih ve 135 sayılı 
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. 
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Ö N C Ü G E N Ç L İ K Y Ö N E T M E L İ Ğ İ 

Ad ve Merkez 
1. İşçi Partisi Tüzüğü 'nün 30. Maddesi gereğin

ce parti gençlik kollarının adı; Öncü Gençlik' t ir . 
Merkezi Ankara 'dadır . 

Amaç 
2. Öncü Gençl ik ' in amacı, İşçi Partisi'nin prog

ram ve politikaları temelinde gençliğin öncü kesi
mini örgütlemek ve gençlik hareketine önderlik et
mektir. 

Üyelik 
3. İşçi Partisi'nin üniversite öğrencisi ya da üni

versiteye hazırlanmakta olan tüm üyeleri Öncü 
Gençl ik ' in üyesidir. 

Örgüt 
4. Öncü Gençlik bütün i l , ilçe, belde, mahalle ve 

köylerde örgütlenebilir. Öncü Gençlik örgütü, mer
kez organları, i l , ilçe, belde, mahalle ve köy örgüt
leri ile okul temel örgütlerinden oluşur. 
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A. Merkez organları: 
a. Genel Kongre 
b. Genel Başkan 
c. Genel Yönetim Kurulu 
d. Merkez Yürütme Kurulu 

B. İl, İlçe, Belde ve Temel Örgütleri: 
a. İl, ilçe ve bekle kongreleri 
b. İl ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları 
c. Belde örgütleri 
d. Gençlik temel örgütleri 

Kongreler 
5. Öncü Gençlik kongreleri, İşçi Partisi Tüzü-

ğü 'ndeki , Genel Kongre ile i l , ilçe ve belde kong
relerine ilişkin hükümlere ve İşçi Partisi Kongre
ler Yönetmel iği 'ne göre toplanır. Öncü Gençlik Ge
nel Kongresi'ne katılacak delegelerin üyelere oranı
nı, her kongre öncesinde Öncü Gençlik Merkez Yö
netim Kurulu belirler. 

Öncü Gençlik Genel Başkanı 
6. Öncü Gençlik Genel Başkanı, Genel Yönetim 

Kurulu tarafından kendi içinden seçilir. 
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Genel Yönetim Kurulu'na ve Merkez Yürütme 
Kurulu'na başkanlık eder. 

Genel Yönetim Kurulu 
7. Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu, Öncü 

Gençlik Genel Kongresi tarafından seçilen yirmi bir 
asil ve dört yedek üyeden oluşur. 

İki kongre arasındaki en yetkili organdır. 

Merkez Yürütme Kurulu 
8. Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulu, Öncü 

Gençlik Genel Başkanı ile Merkez Yönet im Kuru-
lu'nun kendi içinden seçeceği bir Öncü Gençlik Ge
nel Sekreteri, bir Öncü Gençlik Genel Başkan Yar
dımcısı ve dört Merkez Yürütme Kurulu üyesi o l 
mak üzere, toplam yedi kişiden oluşur. 

Öncü Gençlik Genel Kongresi ve Genel Yöne
t im Kurulu'nun aldığı kararları uygular. 

İl Yönetim Kurulu 
9. Öncü Gençlik İl Yönetim Kurulu, Öncü 

Gençlik İl Kongresi'nce oyçokluğuyla seçilen beş 
asil, üç yedek üyeden oluşur. İşçi Partisi Öncü 
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Gençlik Genel Yönetim Kurulu kararıyla, büyükşe-
hir belediyesi bulunan illerde bu sayı artırılabilir. 
Öncü Gençlik il başkanı, il yönetim kurulu tarafın
dan kendi içinden seçilir. 

İlçe Yönetim Kurulu 
10. Öncü Gençlik İlçe Yönetim Kurulu, Öncü 

Gençlik İlçe Kongresi'nce oy çokluğuyla seçilen üç 
asil, iki yedek üyeden oluşur. Nüfusları elli bini 
aşan ilçelerde Öncü Gençlik İl Yönetim Kurulu'nun 
kararıyla bu sayı artırılabilir. Öncü Gençlik ilçe 
başkanı, ilçe yönetim kurulu tarafından kendi için
den seçilir. 

Belde Yönetim Kurulu 
11. Öncü Gençlik Belde Yönetim Kurulu, belde 

örgütüne kayıtlı Öncü Gençlik üyeleri içinden seçi
len üç kişiden oluşur. Öncü Gençlik belde başkanı
nı yönetim kurulu kendi içinden seçer. 

Okul Temel Örgütleri 
12. Okul Temel Örgütleri, okulda bulunan Parti 

üyelerinden oluşur; kendi içinden bakanını seçer ve 
işbölümü yapar. 
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Gelir ve Giderler 
13. Öncü Gençl ik ' in gelir ve giderleri bağlı bu

lundukları Parti örgütünün maliyesi içinde işlem 
görür. 

Parti Örgütleri ile 
Öncü Gençlik Örgütlerinin İlişkisi: 

14. Öncü Gençlik faaliyet alanında inisiyatifle 
çalışır. 

Öncü Gençlik Genel Yönetim Kurulu ve Merkez 
Yürütme Kurulu, İşçi Partisi Merkez Komitesine, 
i l , ilçe, belde örgütleri ise bulundukları parti ka
demelerine bağlıdır. 

Yürürlük 
15. İşçi Partisi'nin gençlik kolu olan Öncü 

Gençl ik ' in örgütlenme ve işleyişine ilişkin bu tü
zük, İşçi Partisi Tüzüğü 'nün 30. Maddesi gereğince 
İşçi Partisi Merkez Komitesi 'nin 9 Aralık 2001 ta
rih ve 135 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 
konmuştur. 
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PROGRAM 

/ Şubat 1988 

14-16 Ekim 1994 günleri Ankara'da toplanan 
3. Genel Kongre de (Bkz. Teori, sayı 54, s. 
50 vd) ve 10 Haziran 1995 günü Parti Genel 
Merkezi'nde toplanan Olağanüstü Kongre'de 
değişiklikler ve ekler yapıldı. 
(Bkz. Teori, sayı 67, s. 42-43) 

İçindekiler 
I . Amaç ve İdeoloji 
I I . Demokratik Halk İktidarı ve Organları 
I I I . Bağımsızlık ve Enternasyonalizm 
IV. Örgütlü ve Özgür Halk 
V. Emekçi Ekonomisi 
V I . Sağlıklı ve Güvenli Yaşam 
V I I . Devrimci Eğitim ve Kültür 
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I. A M A Ç V E İ D E O L O J İ 

1. Amaç: Sınıfsız Toplum 
İşçi Partisi'nin amacı, işçi sınıfı önderliğinde, iş-

çi-köylü ittifakına dayanan emekçi halk iktidarı al
tında sosyalizmi kurmak ve bu yoldan sınıfsız top
lumun gerçekleştiri lmesine önderlik etmektir. 

İşçi Partisi, sınıflar ve devletler arasında payla
şım kavgalarına yol açan üretim yetersizliğinin ve 
toplumsal farklılaşmaların son bulacağı ve insanla
rın değil, yalnız araçların yönetileceği barış ve 
uyum dünyası için mücadele eder. 

2. Eylem Kılavuzu: Bilimsel Sosyalizm 
İşçi Partisi'nin mücadelesine, insanlığın toplum

sal eylem ve düşünce mirasından beslenen Bilimsel 
Sosyalizm yol gösterir. 

Parti, daima gerçeklerden hareket eder, teoriyi 
hayatın içinde arar, pratikte sınar ve geliştirir. 

Parti, Bilimsel Sosyalizmin Marx, Lenin ve Mao 
Zedung'un ideolojik önderliğinde Ütopik Sosyaliz
me, Anarşizme, İkinci Enternasyonal Revizyonizmi-
ne, Troçkizme, Kruşçev-Brejnev-Gorbaçov'un Mo
dern Revizyonizmine ve Avrupa "Komünizmine" 
karşı dünya ve Türkiye ölçeğindeki mücadelelerde 
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geliştirdiği proleter devrimci teorik kazanımları sa
vunur ve 21 . yüzyıla açılan dünya ve Türkiye ger
çekleri zemininde yaratıcı bir tarzda uygular. Bü
yük devrimlerin pratiğinde zenginleşen bu teorik 
hazine, dünyamızın yüzyıldır yaşadığı değişiklikle
rin başlıca ideolojik kaynağıdır. 

3. İdeolojik Bağımsızlık 
İşçi Partisi, üyelerini ideolojik ve örgütsel ba

ğımsızlık ruhuyla eğitir. Kendi yolunu kendi çizer. 
Teorisini, programlarını ve siyasetlerini kendisi 
oluşturur. Başka bir ülke veya başka bir parti tara
fından yönetilmeyi kesinlikle reddeder. Dünyanın 
diğer ülkelerinin emekçi partileriyle ve demokratik, 
barışsever örgütleriyle ilişkilerinde bağımsızlık, 
eşitlik ve birbirine kar ışmama ilkelerini dikkatle 
uygular. 

4. Sosyalizmin Kuruluşu 
İşçi Partisi, sosyalizmin kuruluş sürec inde , 

emekçi halkı seferber ederek, sömürünün, baskının 
ve yabancı laşmanın temelini oluşturan bütün üre
tim ve bölüşüm ilişkileri ile sınıfların ortadan kal
dırılmasına; işçi ile köylü, şehir ile köy, kol emeği 
ile kafa emeği arasındaki farkların adım adım yok 
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edilmesine, sınıflı toplumdan kaynaklanan ideoloji 
ve kültüçü eleştirerek sınıfsız toplumun yeni insanı
nın yaratı lmasına önderlik eder. 

En büyük üretici ve değiştirici güç, emekçi hal
kın kendisidir. İşçi Partisi, bu bilinçle emekçi halka 
güvenir ve sosyalizmi emekçi halkın eliyle inşa 
eder. 

Sosyalizm dönemi boyunca, çeşitli toplumsal 
çelişmeler temelinde, iki sınıf, iki çizgi, iki yol ara
sındaki mücadele devam eder: İşçi sınıfı ile burju
vazi, Bilimsel Sosyalizm ile Revizyonizm, sosya
lizm ile kapitalizm arasındaki hesaplaşma hâlâ top
lumun gündemindedir . 

Üretim araçlarının halkın mülkiyetine dönüştü
rülmesinin esas olarak tamamlanmasından sonra 
da, sınıflar, sınıf çelişkileri ve sınıf mücadeleleri or
tadan kalkmaz; kapitalizme geri dönüş tehlikesi hâ
lâ vardır. Bu tehlike, esas olarak devlet ve parti için
de varlığını sürdüren kapitalist yolcular sınıfından 
gelir. Revizyonizm, Bilimsel Sosyalizmin bir türü 
değil, bu kapitalist yolcular sınıfının ideolojisidir. 

İşçi Partisi, sosyalizm dönemi boyunca sınıfsız 
toplum hedefiyle devrime sarılır ve sınıf mücadele
sinin sürdürülmesine önderlik eder. 
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Devrim, yalnız emekçi halka çaresizlik ve acı 
veren bu sömürü ve baskı düzeninin son bulması 
için değil, emekçilerin kendilerinin değişmesi ve 
geleceği kuracak ileri insan birikiminin oluşması 
için de gereklidir. İşçi Partisi, bu devrimci bakış 
açısıyla, toplumun bütün birimlerinde iktidarı döne 
döne fethetmeleri ve iktidarın sosyalist devrimci 
karakterinin derinleşmesi için emekçi kitleleri se
ferber eder ve devrimcileştirir. 

İşçi Partisi, emekçilerin siyasal, kültürel ve ma
nevi yönlerden alabildiğine gelişerek toplumumu
zun her alanda ilerlemesine önderlik edecek öncüler 
haline gelmeleri ve böylece emekçi halkın bütün 
kitlesiyle seçkinleşmesi ve sonuç olarak öncü ile 
kitle arasındaki farkın kalkması için çalışır. 

5. Sosyalist Devrimleri Savunmak ve Aşmak 
İşçi Partisi, yaşadığımız yüzyılda tarihin tekerle

ğini döndüren sosyalist ve demokratik devrimlerin ve 
ulusal kurtuluş savaşlarının, insanlığın özgürlüğe, re
faha ve barışa ilerleyişine yaptıkları büyük katkıları 
savunur. Bununla birlikte devrimlerin ve sosyalizmi 
kurma deneylerinin taklit edilemeyeceğinin bilincin
dedir. Parti, uluslararası alandaki deneylerden ve te
orik yeniliklerden, kavrayıp özümseyerek yararlanır. 
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İşçi Partisi, bu anlayışla sosyalizm deneylerini 
olumlu-olumsuz yönleriyle eleştirir. Türk iye 'de 
sosyalizmin kuruluşunu bu deneyleri aşma ruhuyla 
ele alır. 

Parti, bu bağlamda, devlet burjuvazisinin iktida
rı ele geçirmesi sonucu, Sovyetler Birliği 'nin kapi
talizme geri dönmesinden sosyalizmin kuruluşu 
için derin dersler çıkarır; geri dönüşün eleştiri ve 
tahlilini derinleştirmeye büyük önem verir. 

6. Kapitalizmin Eleştirisi ve 
Sosyalist Seçenek 

İşçi Partisi, kurulduğu günden başlayarak, kapi
talizmin insanı ve doğayı yıkıma uğratan, insanlığa 
barışı haram eden, bir avuç kapitalistin çıkarlarının 
zorunlu kıldığı üretim ve tüketim hummasının eleş
tirisine büyük bir önem verir. Kapitalizmin karşısı
na üretimde, tüketimde, bölüşümde ve kaynak dağı
lımında, emekçi halkın refahını, her türlü sömürü
den ve yabancılaşmadan kurtularak özgürce geliş
mesini ve barışı gözeten bir emekçi seçeneğiyle çı
kar. İşçi Partisi, toplumsal ilişkileriyle, insan doğa 
ilişkisiyle, felsefesi, ahlakı, refah ve mutluluk ölçü
leriyle, kapitalizme gerçek anlamda alternatif bir 
program geliştirir. 
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7. En Geniş Güçlerle Birleşmek 
İşçi Partisi, her somut durumda, baş çelişmeyi 

ve devrimin yolunu kesen gücü doğru saptamaya ve 
olabildiğince tecrit etmeye, birleşilebilecek en ge
niş güçlerle bir leşmeye, devrim karşıtı güçler ara
sındaki bütün çelişmelerden sonuna kadar yararlan
maya özen gösterir. 

8. Halk İçindeki Çelişmeleri 
Barışçı Yöntemlerle Çözmek 

İşçi Partisi, siyasal mücadelede işçi sınıfının ba
ğımsızlığını ve hareket serbestliğini korumakla bir
likte, diğer halk güçlerine ve örgütlerine kıskanç ve 
bencil davranmaz, onlarla kısır rekabete girmez, 
enerjisini emekçi halkın düşmanlarına karşı müca
deleye yoğunlaştırır. 

Parti, her somut durumda, kendi çıkarlarına gö
re değil, işçi sınıfının ve emekçi halkın çıkarlarına 
göre düşünmeyi ve davranmayı ilke edinir. 

İşçi Partisi, gerek muhalefette gerek iktidarda, 
halk içindeki çelişmeler ile uzlaşmaz çelişmeleri 
dikkatle ayırır, halk içindeki çelişmelerin ve sosya
listler arasındaki çelişmelerin şiddet yöntemiyle çö
zülmesine karşı daima kararlı bir ideolojik mücade
le yürütür, sorunların özgür ve zengin tartışmalarla 
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çözülmesine çalışır. Halk içinde şiddete başvurul
masına kesinlikle izin vermez. 

II . D E M O K R A T İ K H A L K İ K T İ D A R I V E 
O R G A N L A R I 

9. Demokratik Halk İktidarı 
Türkiye, emperyalist-kapitalist dünya sisteminin 

ezilen kutbunda yer alıyor ve bağrında Ortaçağ ka
lıntılarını barındırıyor. Bugünkü aşamada, üretici 
güçlerin özgürce gelişmesini engelleyen, emekçi le
rin refah ve mutluluğunun karşısına dikilen güçler; 
emperyalizm, işbirlikçi burjuvazi ve feodal kalıntı
lardır. 

İşçi Partisi'nin yakın hedefi ülkemizin Meşruti
yetlerle başlayıp M i l l i Kurtuluş Savaşı ve Cumhu
riyet Devrimi 'yle büyük bir atılım yapan, yüzyıllık 
demokratik devrimini işçi sınıfı önderliğinde kesin 
başarıya ulaştırarak demokratik halk iktidarını ger
çekleştirmek ve durmaksızın sosyalizmin kuruluşu
na geçmektir. 

Demokratik halk iktidarı, emperyalizme her tür
lü bağımlılığa son verir, Ortaçağ kalıntısı bütün iliş
ki ve kurumlan köyden, şehirden ve toplumun her 
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alanından temizler, böylece bağımsız ve demokra
tik bir toplum kurar, emekçileri refaha kavuşturur. 

İşçi Partisi; Sultanlığın ve Halifeliğin kaldırıl
ması; tekke ve zaviyelerin kapatılması; ağalığın, 
efendiliğin, paşalığın yasal planda kaldırılması; La
tin harflerinin kabulü; laiklik ve dilde demokrat laş
ma gibi , M i l l i Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Dev
r imi 'n in bağımsızlık, demokrasi ve aydınlanma yö
nündeki bütün kazanımlannı korur; bu kazanımları 
emekçi halk yararına geliştirir; demokratik halk 
devriminin ve sosyalizme ilerlemenin tarihsel b i r i 
k imi olarak değerlendirir. 

10. İktidar Halk Meclislerine 
Emekçi halk, iktidarını merkezde ve bütün yö

netim kademelerinde halk meclisleri ve halk yöne
timleri aracılığıyla gerçekleştirir. 

Demokratik halk iktidarında, bugünkü i k i l i yö
netim sistemine son verilecek; valil ik, kaymakam
lık, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı 
gibi merkezden tayin edilen ve merkeze sorumlu 
olan bürokratlar yönetimindeki merkezi idare ku
rumları kaldırılacak, yönetim köy ve mahallelerden 
ülke çapındaki merkeze kadar tek bir halk meclisle
ri ve halk yönetimleri sisteminde birleştirilecektir. 
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Emekçilerin yönet ime doğrudan katılmasının 
kurum ve mekanizmaları geliştirilecektir. 

11. İşyeri Meclisleri ve Komiteleri 
Üretim ve hizmet birimlerinde, bütün işçi ve ça

lışanların katılımıyla İşyeri Meclisleri kurulur. 
İşyeri Komitesi, İşyeri Meclisi 'nin yürütme or

ganıdır. 
Emekçiler, işyerinin yönetimine İşyeri Meclisi 

ve Komitesi aracılığıyla katılır. 

12. Köy Meclisleri ve Köylü Kurulları 
Köylerde, o köyde oturan 17 yaşını bitirmiş ta

rım işçilerinin ve köylülerin bütününden oluşan 
Köy Meclisleri kurulacaktır. 

Köy Meclisi , doğrudan demokrasinin mekaniz
ma ve kurumlarihı gerçekleştirir ve geliştirir. 

Köylü Kurulu, Köy Meclisi 'nin yürütme organı
dır ve Köy Meclisi'nce seçilir. 

Köylü Kurulu'nda tarım işçileri ve yoksul köy
lüler çoğunluğu oluşturur. 

Köylü Kurulu, Köy Meclisi'ne sorumludur ve 
onun denetimi altındadır. 

Toprak reformu ve toprak dağıtımını köylü ku
rulları yürütür. 
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13. Mahalle Meclisleri ve Kurulları 
Mahalle Meclisi, doğrudan demokrasinin meka

nizma ve kurumlarını gerçekleştirir ve geliştirir. 
Mahalle Kurulu, Mahalle Meclisi 'nin yürütme 

organıdır ve Mahalle Meclisi'nce seçilir. 
Mahalle Kurulu, Mahalle Meclisi 'ne sorumlu

dur ve onun denetimi altındadır. 

14. İl ve İlçe Halk Meclisleri 
İl ve ilçelerin halk meclisleri, emekçi iktidarının 

o i l ve ilçedeki yerel organıdır. 
Seçimle gelen üyeler dışında, o i l ve ilçede bu

lunan işçi sendikaları , kamu çalışanları sendikaları 
ve meslek kuruluşlarının birer temsilcisi, Halk 
Meclisi 'ne üye olarak katılır. Ancak bunların sayı
sı, Meclis üye sayısının yüzde 10'unu geçemez. 

15. İl ve İlçelerin Halk Yönetimleri 
İl ve ilçelerin halk yönetimleri, emekçi iktidarı

nın o i l ve ilçelerdeki yerel yürütme oganıdır. 
İl ve ilçelerin halk yönetimleri, halk meclislerin

ce seçilir. 
İl ve ilçelerin halk yönetimleri yerel halk mecli

sine sorumludur ve onun tarafından denetlenir. 
Yerel halk yönetimleri , bir üst düzeydeki halk 

yönetimine bağlıdır. 
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İl ve ilçe yöneticilerinin aylıkları en yüksek işçi 
ücretini geçemez. 

İl ve ilçe yöneticileri her yıl mal beyanında bulunur. 

16. Yerel Halk Meclislerinin Görevleri 
Mahalle, köy, ilçe ve i l halk meclisleri, yerel yö

netim işlerinin yürütülmesine ilişkin hukuki düzen
lemeleri yapar; ülke ekonomisi ile yerel ekonomi
nin uyum halinde gelişmesi için yerel planı, yerel 
bütçeyi görüşür ve kabul eder; yerel halk yönetimi
ni ve yerel güvenlik yöneticisini seçer veya görev
den alır. 

17. Emekçi Cumhuriyeti Halk Meclisi ve 
Görevleri 

Emekçi Cumhuriyeti Halk Meclisi, ülke çapın
daki emekçi iktidarının organıdır. 

Dış politika, ulusal savunma, adalet ve dış tica
ret yanında ülke düzlemindeki güvenlik, ekonomi, 
maliye, enerji, eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme 
ile çevrenin ve kaynakların korunması alanında ya
sama ve yürütme işleri, Emekçi Cumhuriyeti Halk 
Meclisi 'nin ve Halk Hükümet i 'n in yetkisindedir. 

Çalışma yasası, ceza yasası, yurttaşlık yasası ve 
yargı usulü yasaları Halk Meclisi'nce kabul edilir 
ve bütün ülkede uygulanır. 
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18. Halk Meclisleri Seçimleri 
Bütün kademelerde halk meclisleri, eşit, genel, 

doğrudan, çok seçenekli ve özgür seçimlerle belir
lenir. Seçimlerde gizli oy açık sayım ilkesi uygula
nır. 

17 yaşını bitirmiş bütün yurttaşlar seçme ve se
çilme hakkına sahiptir. 

Yurttaşların bireyler ve topluluklar olarak veya 
partiler kurarak tek başlarına veya liste halinde 
aday olma ve aday gösterme hakları güvence altın
dadır. 

Halk meclisleri seçimleri köy ve mahallelerde 
i k i , diğer düzlemlerde dört yılda bir yapılır. 

Mahalle ve köylerde seçmenlerin beşte birinin, i l 
ve ilçelerde yirmide birinin imzalı önerisi ve çoğun
luğun oyuyla halk, temsilcinin görevine son verebilir. 

19. Halk Temsilcileri 
Her kademedeki halk temsilcileri, görevleri için 

gerekli zaman dışında üretimdeki çalışmalarını sür
dürürler. 

20. Halk Meclisleri Toplantıları 
Halk meclisleri toplantıları açıktır ve televiz

yonlardan yayınlanır. 
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21. Devlet Başkanı 
Padişahlık ve krallık kalıntısı bir kurum olan 

Cumhurbaşkanlığı kaldırılacaktır. 
Emekçi Cumhuriyeti Halk Meclisi Başkanı , 

Devlet Başkanıdır. 
Devlet başkanlığı ve parti başkanlığı görevleri 

aynı kişide birleşemez. 

22. Halk Hükümeti 
Halk Hükümeti Başkanı 'n ı ve bakanları, Emek

çi Cumhuriyeti Halk Meclisi seçer. 
Halk Hükümet i , Emekç i Cumhuriyeti Halk 

Meclisi'ne sorumludur ve onun denetimi altındadır. 

23. Güvenlik 
Güvenlik örgütleri, ulusal ve yerel düzlemlerde 

halk meclislerinin denetlediği halk hükümeti ve yö
netimlerinin emrindedir. 

Güvenlik yöneticisini, her kademede Halk Mec
lisi seçer ve görevden alabilir. 

24. Köy Güvenlik Birlikleri 
İşçi Partisi, köylülerin yüzyıllardır acısını çek

tiği zaptiye ve jandarma baskısının ve dayağının 
ortadan kaldırı lmasının biricik güvencesini köy 
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güvenliğinin, bizzat köylülerin kendilerine bırakıl
masında görür. Jandarma örgütü kaldırılacak, köylük 
alanların güvenliğini sağlamak için, köy meclisleri
nin ve köylü kurullarının emrinde Köy Güvenlik Bir
likleri oluşturulacaktır. Üretim faaliyetine katılan 
köy gençleri, Köy Güvenlik Birliği'nin üyesidirler. 

25. Kişiyi Yüceltme Yasağı 
Hayatta bulundukları sürece hiçbir devlet görev

lisinin heykeli dikilemez; kamu kurumlarında resmi 
aşılamaz; kentlere, kasabalara, köylere ve kurumla
ra ismi verilemez. 

26. Basit, Ucuz, Açık ve Etkin Yönetim 
İşçi Partisi, yönetimi basitleştirecek, ucuzlata

caktır. Yasalar azaltılacak ve basitleştirilecektir. 
Yönetim etkin kılınacak, başka deyişle iş ve hizmet 
üretecektir. 

Yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının hesapları 
halkın inceleme ve denetimine açıktır. Halk yöne
timleri , televizyon ve basın aracılığıyla halka dü
zenli mali rapor sunarlar. Kamu çalışanları, göreve 
gelirken mal bildiriminde bulunurlar. 

Halka hizmet eden ve yolsuzluklara olanak tanı
mayan bir yönetimin gerçekleştirilmesi için, yerel 
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ve doğrudan denetim mekanizmaları geliştirilir. 
Yönet imde halka zorluk yaratan formaliteler 

kaldırılacak, hizmetten yararlanmak kolaylaştırıla
cak, "bugün git, yarın gel"e son verilecektir. Yöne
timin yurttaşın ayağına hizmet götürmesi yöntemle
ri geliştirilecektir. 

Bütün çalışanlar, yönetime İşyeri Meclisleri ve 
Komiteleri aracılığıyla katılır ve yöneticilerini se
çerler. 

Üst düzey kamu yöneticileri, belli dönemlerde 
işçilik yaparlar. 

Devlet memurlarının görevleri sırasında yurttaş
lara karşı işledikleri öldürme, yaralama, dövme, ha
karet gibi suçlarda cezalar artırılacaktır. Yurttaşın 
düğmesini koparmak suçtur. 

I I I . B A Ğ I M S I Z L I K V E 
E N T E R N A S Y O N A L İ Z M 

27. Emperyalist Sistemden Kopmak 
Demokratik halk iktidarı, emperyalizmin Tür

kiye üzerindeki her türlü baskı, sömürü ve deneti
mine son verecek, ülkemizi kapitalist dünya siste
minin bir parçası olmaktan kurtaracaktır. Böylece 
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ulusal ekonomi, dünya piyasasının ezilen ülkelere 
dayattığı işbölümü, değişim ve bölüşüm ilişkileri 
ile üretim, tüketim ve teknoloji kalıplarından ba
ğımsız gelişme olanaklarına kavuşturulacaktır. 

Demokratik halk iktidarı, Ezilen Dünya 'n ın , 
Özellikle Ortadoğu, Kafkas, Orta Asya ve Balkan 
ülkelerinin emperyalist ülkelere karşı borçlardan 
kurtulmak, hammadde ve enerji kaynaklarını koru
mak, uluslararası ticarette eşitsiz değişime son ver
mek, ekonomik ve siyasi birlikler kurmak ve kültü
rel bağları geliştirmek için yürüttükleri mücadeleye 
ve bu amaçlarla kurulan örgütlere aktif olarak des
tekte bulunur ve katılır. 

Yabancı sermaye millileştirilecektir. 

28. Emperyalist Askeri İttifaklara Son 
Demokratik halk iktidarı, NATO'dan çıkacak, 

başka bir emperyalist askeri ittifaka katılmayacak, 
topraklarımız üzerinde yabancı üs ve asker bulun
masına izin vermeyecek, bilinen ve bilinmeyen em
peryalist askeri anlaşmalardan ayrılacaktır. 

İşçi Partisi, ülkemizi dünya çapındaki hegemon
ya mücadelesinde ve emperyalistler arası rekabette 
taraf haline getirebilecek dış politikaları ve savun
ma kavramlarını reddeder, Türkiye 'ye bölgemizde 
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ileri karakol ve koçbaşı rolleri yüklenmesine karşı 
kararlı bir mücadele yürütür. 

29. Avrupa Birliğine Hayır 
İşçi Partisi, Türkiye 'nin geleceğine bugünden 

ambargo koyan Avrupa Birl iği 'ne katı lma progra
mını reddeder. Demokratik halk iktidarı, Avrupa 
dahil herhangi bir kapitalist bütünleşme içinde yer 
almayacaktır. 

30. Yurt Savunması 
Askerlik geneldir, yurt savunması kadınlar dahil 

her yurttaşın görevidir. Askerlik kadın ve erkek için 
altı aydır. 

İşçi Partisi, bağımsızlığın ve demokrasinin gü
vencesini, yurt savunmasına halkın katı lmasında ve 
öz kaynaklarımıza dayanmada görür. Sivil savunma 
kurumları geliştirilecektir. 

Ordu, Emekçi Cumhuriyeti Halk Meclisi 'nin 
emrindedir, halkın hizmetindedir, üretime ve hiz
metlere katkıda bulunacaktır. Rütbeler elbiselerin 
üzerine takılmayacaktır. Askerlerin toplanma, der
nek kurma, dilekçe ve hak arama özgürlükleri gü
vence altına alınacaktır. Ordu içinde dayak ve haka
ret hiçbir gerekçeyle uygulanamaz. Orduda eğitim 

61 

TBMM KUTUPHANESI



ve disiplin demokratik devrimci bilinç ve kültürle 
sağlamlaştırılacak, demokrasinin yurt savunmasına 
katkısı azami ölçüde değerlendirilecektir. 

İşçi Partisi, demokratik halk iktidarından önce 
de, orduyu halktan ayıran bütün ayrıcalıklara ve ku
rumlaşmalara son verilmesini savunur. Ordunun 
kendi içindeki ve ordu ile halk arasındaki ilişkilerin 
demokratlaştırı lmasını talep eder. Ordudaki dayağa, 
hakarete ve görev dışı özel hizmet gördürülmesine 
karşı mücadele eder. Orduyu siyasal iktidarda pay 
sahibi haline getiren M i l l i Güvenlik Kurulu gibi ku
rumlar kaldırılmalı ve askere politika yasağına son 
verilmelidir. 

31. Enternasyonalizm 
İşçi Partisi, üyelerini ve halk kitlelerini Dünyalı 

bilinciyle ve aynı zamanda yurtseverlik ruhuyla eğitir. 
Parti, dünya halklarının ve ezilen milletlerin em

peryalizme, sömürgeciliğe, ırkçılığa, hegemonyacı-
lığa ve her türden gericiliğe karşı mücadelelerini ve 
bütün ülkelerin işçilerinin dünya kapitalist sistemi
ne karşı sosyalizm uğruna mücadelelerini destekler; 
ulusların kaderlerini tayin hakkını savunur. 

İşçi Partisi, sosyalizm adına, müdahale, işgal, ya
yılma ve dünya hâkimiyeti için rekabet eylemlerine 
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karşı kesin tavır alır. Bu eylemlerin hem ülke emek
çilerini, hem de başka ülkelerin halklarını ezmek an
lamına geldiğini kavratır. Devrim ihraç ve ithal edi
lemez. Hiçbir yabancı güç, demokrasiyi veya sosya
lizmi Türkiye halkı adına gerçekleştiremez. 

Demokratik halk iktidarı; farklı sistemlere sahip 
ülkelerle bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak bü
tünlüğüne karşılıklı saygı, saldırmazlık, içişlerine 
karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde 
bir arada yaşama ilkelerine dayanan ilişkiler geliş
tirmek için çaba gösterir, kendi sınırları dışına aske
ri müdahalelere girişmez. 

İşçi Partisi, komşularımıza karşı aktif barış siya
setinden yanadır. Sorunları zor yoluyla çözmeye 
karşıdır. 

Demokratik halk iktidarı, dünyanın herhangi bir 
köşesinde demokrasi, bağımsızlık veya sosyalizm 
uğruna mücadele edenlerin sığınma taleplerini ka
bul eder. 

32. Barış 
İşçi Partisi, emperyalist ülkelerin hegemonya 

mücadelesinden kaynaklanan savaş politikalarına 
karşı çıkar; dünya halklarıyla birlikte sürekli ve ka
lıcı bir barış için mücadele eder; yeryüzünün nükleer 
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silahlardan arındırılması için aktif çaba gösterir ve 
bu yöndeki girişimleri destekler; nükleer teknoloji
nin ve gen teknolojisinin insan sağlığı ve doğanın 
korunması amacıyla denetim altına alınmasını sa
vunur. 

IV. Ö R G Ü T L Ü V E Ö Z G Ü R H A L K 

33. Köylüye Toprak ve Özgürlük 
Demokratik halk iktidarı, toprak ağalığını, aşiret 

reisliğini, beyliği, şeyhliği, tefeciliği ve bu ortaçağ 
kalıntılarının herhangi bir belgeye veya görgü ve 
göreneğe dayanan her türlü örgüt ve organlarını kal
dırarak, cumhuriyet programını kâğıt üzerinde kal
maktan kurtaracak, hayata geçirecektir. 

"Toprak işleyenin, su kul lananın" ilkesini temel 
alan bir toprak devrimi gerçekleştirilecektir. Toprak 
devriminin amacı, topraksız ve az topraklı köylüye 
toprak sağlamak, böylece emekçiyi özgürleştirmek, 
verimi yükseltmek, tarımı geliştirmek, doğayı koru
mak, erozyonla toprak kaybını önlemek, genel ola
rak cumhuriyetle bağdaşmayan ortaçağ kalıntısı ku
rum ve ilişkileri tasfiye etmektir. 
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Bu amaçla; 
Herhangi bir hüküm veya belgeyle veya örf ve 

âdetle aşiretlerin şahsiyetlerine veya onlara dayanı
larak reis, bey, ağa ve şeyhlere ait olarak tanınmış, 
kayıtlı kayıtsız bütün taşınmazlar ve hazine toprak
lan; yasa gereği, topraksız veya az topraklı köylüle
re, göçmenlere , mültecilere, göçebelere bedelsiz 
olarak dağıtılacak ve tapuya bağlanacaktır. 

Angarya, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık gibi yol
lardan yapılan yarı-feodal sömürü ve bağımlılıklara 
son verilecektir. 

Yoksul ve orta halli köylüler, tefeci ve banka 
borçlarından kurtarılacak, senetler imha edilecek, 
ipotekler kaldırılacaktır. 

Toprak Devrimi Yasası, değişik tarım bölgeleri
ne ve çeşitlerine göre, toprağın genişliğini saptaya
caktır. Bu genişlik, toprak sahibinin ve ailesinin ge
çimini sağlayacak miktarın altında belirlenemez. 

Zengin köylülerin toprakları, dağıtım kapsamı 
dışında tutulacaktır. 

Tarım işçilerinin sosyal güvenlik, sendika ve bü
tün demokratik hakları gerçekleştirilecektir. Çalış
ma süresi haftada 35 saattir. 

Toprak devrimini ve toprak dağıtımını tarım iş
çileriyle yoksul köylülerin önderlik ettiği Köylü 
Kurulları yürütecektir. 
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34. Köylerde Kooperatifleşme 
Demokratik halk iktidarı, bizzat köylülerin se

ferber olduğu geniş bir kooperatif hareketini özen
dirir ve bütün olanaklarıyla destekler. Toprakların 
İslahı, erozyonun önlenmesi , yeni tarım alanlarının 
açılması, dağların zeytin ve meyve ağaçlarıyla şen
lendirilmesi, teraslama, sulama kanalları ve bentler 
yapılması , hayvancılığın İslahı, balıkçılığın mo
dernleştirilmesi, ormanların ve doğanın korunması 
gibi verimi artıracak ve tarımı geliştirecek önlemle
rin elbirliğiyle ve imece yöntemleriyle başarılması 
için özellikle üretim kooperatiflerine gerekli maki
ne, araç, traktör, tarım ilacı, gübre, yem, tohumluk 
ve kredi sağlayarak yoksul ve orta halli köylüleri 
destekleyecektir. Köylüler, kooperatiflerin yararını 
görüp gönüllü olarak katılacaklardır. Bu yönde zora 
başvurulamaz. Köy sınırları içindeki göller, sular ve 
meralar köylünün ortak malıdır. Bu doğal kaynakla
rın korunması , geliştirilmesi ve halkın yararına su
nulması , köy, ilçe ve il meclislerince düzenlenir ve 
yönetilir. 

İhtiyarlık, sakatlık veya hastalık nedeniyle top
rağını işleyemeyen köylülerin, dul ve yetimlerin ge
çimleri , bakımları sağlanacaktır. 
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35. Eşitlik, Irkçı Baskılara Son 
Herkes; d i l , ırk, milliyet, cinsiyet, siyasal düşün

ce, felsefi kanaat, din ve mezhep ayrımı gözetmek
sizin yasa önünde eşittir. 

İşçi Partisi, herhangi bir ırkın veya bölgenin d i 
ğerlerine hâkim veya diğerlerinden ayrıcalıklı o l 
masına karşı mücadele eder. 

Demokratik halk iktidarı, Türkiye halkının ba
rış, kardeşlik ve gönüllü birl ik içinde kendine özgür 
ve refahlı bir gelecek yaratmasının karşısındaki en
geller olan ırkçı baskı politikasının, bölgeler arası 
eşitsizliğin ve şovenizmin temellerini ve bütün be
lirtilerini ortadan kaldırır. 

İşçi Partisi, Türkiye 'n in kültürel zenginliğinin 
ve tarihten gelen gerçeklerin ortaya konmasını ve 
tartışılmasını bile yasaklayan "Siyasi Partiler Yasa
s ı n d a k i ve diğer yasalardaki hükümlerin kaldırıl
ması için mücadele eder. 

36. Kadının Kurtuluşu 
İşçi Partisi, kurulduğu günden başlayarak, er

kekle kadın arasındaki eşitsizliklere ve kadın üze
rindeki baskılara, dayağa ve cinsel tacize karşı, Par
ti saflarında ve toplumun her kesiminde kültürel ve 
pratik bir seferberlik yürütür. 
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İşçi Partisi, insanlığın yarısına ağır acılar çekti
ren ve diğer yarısının da maddi ve manevi gel işme
sini köstekleyen bu tarihsel haksızlığın, sosyalizm 
dönemini de kapsayan uzun ve kararlı mücadeleler
le çözüleceğinin bilincindedir. 

İşçi Partisi, kadını ikinci sınıf sayan bütün anla
yış ve uygulamaların, yazılı ve yazısız yasalardan, 
insanlığın bilincinden ve hayatından temizlenmesi 
için mücadele eder. Kadını bir meta olarak gören 
bugünkü ilişkilerin yerine, kadın ve erkek arasında 
gerçek sevgiye dayanan bir kadın-erkek ilişkisi kül
türünün kök salması için çalışır. 

Kentlerde ve köylük alanlarda çalışan kadının 
hakları gerçekleştirilecek, eşit işe eşit ücret uygula
nacaktır. Kadınların kültürel ve siyasal hayatta, yara
tıcı ve önder roller üstlenmesinin önündeki engeller 
temizlenecek, ev işleri ve çocuk bakımı toplumsal-
laştırılacaktır. Bu amaçla yeterli kreş, yuva açılacak
tır. Parola, kadının ev köleliğinden kurtulmasıdır. 

Kadınları, bedenlerini satmaya zorlayan ve onla
rı büyük acıların içine iten ekonomik ve toplumsal 
temel ortadan kaldırılacaktır. 

İşçi Partisi, toplumumuzda kadın g i r i ş iminin 

ge l i şmesin i özendir i r , kadın hareketiyle ortak 
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eylemlerde bulunmaya önem verir, kadının kurtu
luşuna ilişkin programını böyle bir pratik içinde ve 
kadınların yaratıcıl ığından en büyük ölçüde yarar
lanarak zenginleştirir. 

37. Emekçi Çoğulculuğu 
Demokratik halk iktidarı, emekçi halkın en geniş 

kesiminin siyaset, ekonomi, kültür, sanat, bi l im ve 
spor alanlarında aktif çalışmalarda bulunması ve 
kendisini geliştirmesi için, derneklerde, kooperatif
lerde, sendikalarda ve her türlü halk girişiminde ör
gütlenmesini destekler; emekçilerin yaratıcılığının 
önündeki engelleri kaldırır, derinleşmeyi özendirir; 
toplumsal gelişme ve özgürlüğün güvencesini bi
linçli halk girişiminde gören sosyalist kültürü yayar; 
eski düzenin kenara ittiği yurttaşlara öncelik tanır. 

Demokratik halk iktidarı, emekçi örgütlerinin 
basın, yayın, toplanma, araştırma vb. özgürlüklerini 
kullanmaları için gerekli araçları sağlar, ancak onla
rın karar yetkilerine ve yönelişlerine karışmaz. 
Böylece siyasal ve kültürel alanda çok sesliliğin, 
renk renk emekçi girişiminin ve yaratıcılığın geliş
tiği bir emekçi çoğulculuğu inşa eder. 
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38. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 
Demokratik halk iktidarı, herkesin düşüncesini 

herhangi bir araçla açıklama özgürlüğünü güvence 
altına alır ve herkese düşüncesini açıklayabilmesi 
için olanak sağlar. 

Hiç kimseye; devleti, var olan toplumsal düzeni 
eleştirdiği, yeni bir toplum düzeni istediği için ceza 
verilemez. Devlet, eleştireni korur, eleştiriyi özen
dirir. 

Herkes duvar panolarına yazı, resim vb. asarak 
düşüncesini ve eleştirisini açıklamakta özgürdür. 
Devlet; bu hakkın kullanılması için, şehirden köye 
ve mahalleye kadar bütün yerleşim merkezlerine, 
kamu kurumlarına, işyerlerine, sendikalara, dernek
lere, okullara, ordu birliklerine ve bütün toplumsal 
kurumlara, halkın kolaylıkla okuyabileceği yerlerde 
ihtiyaca yetecek kadar demokrasi panosu sağlar. 

39. Basın Özgürlüğü 
Basın özgürdür, sansür edilemez. Herkes, izin 

almaksızın basım ve yayın faaliyetinde bulunma 
hakkına sahiptir. Devlet, yerel yönetimlere, sendi
kalara, kooperatiflere, çalışanların oluşturduğu ör
gütlere yeterli kâğıt ve basım araçlarını sağlar. Bu 
kurumlar aracılığıyla basın ve yayın hayatında çok 
sesliliği ve kültürel zenginliği özendirir. 
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40. Vicdan Özgürlüğü ve Laiklik 
Herkes, vicdan, kanaat, dini inanç veya inan

mama özgürlüğüne sahiptir. Herkes, ibadetin veya 
dinsel inançların bilimsel köklerini açıklamada öz
gürdür. İnsanların ibadet ihtiyaçlarını karşılayan 
yerler kapatı lamaz. Kimse dinsel ayin ve törenlere 
katılmaya, dinsel emirleri yerine getirmeye veya 
inanç ve kanaatini açıklamaya zorlanamaz. 

Devlet hiçbir dinin taraftarı, koruyucusu veya 
yardımcısı olamaz. Devlet, din ve mezheplerin dı
şında ve onlar karşısında tarafsızdır. Eğitim, de
mokratik, laik ve bilimseldir. Dinler hakkındaki b i l 
gi , felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilir. 

Ruhban sınıfı olamaz. Maaşlı din adamlığı kaldı
rılacaktır. Din adamlarına, hayatlarını çalışarak ka
zanmaları ve topluma bir katkıda bulunmaları için, 
yeteneklerine göre iş bulmak, devletin görevidir. 

41. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 
Herkes, bi l im, kültür ve sanatı, özgürce öğren

me, öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda fa
aliyet ve araştırmada bulunma hakkına sahiptir. B i 
l im ve sanat, devlet tekeline alınarak resmileştirile-
mez. Üniversitelerin, akademilerin, derneklerin, 
sendikaların, kooperatiflerin ve çalışanların her türlü 
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örgütlenmesinin devletten özerk ve özgür olarak bi
l im ve sanat faaliyetlerinde bulunmaları güvence al
tındadır. B i l im, kültür ve sanat alanında çeşitli g i r i 
şimlerin renkliliğini ve zenginliğini geliştiren, de
mokratik bir kültürün halk eliyle yayılması ve de
rinleştirilmesi desteklenir. 

Devlet, demokratik kültürü, sanatı ve sporu yay
mak ve kitleleri kültür ve sanat faaliyetlerine aktif 
olarak katmak için maddi olanakları sağlayacaktır. 
Hedef her mahalleye, her köye kütüphane, tiyatro, 
sinema, konser, sergi ve kapalı spor salonları yap
maktır. Üreten, eğlenen ve yaratan bir halk! 

42. Dilekçe Hakkı 
Askerler dahil herkes, bütün kamu mercilerine 

ve ordu kurumlarına tek başına ve toplu olarak di
lekçe vermek hakkına sahiptir. Dilekçelere en geç 
15 gün içinde gerekçeli yanıt verilir. Askerlerin, tu
tukluların ve hükümlülerin dilekçe hakları özel ön
lemlerle korunur. 

43. Diğer Özgürlükler 
Demokratik halk iktidarı; halkın toplanma, göste

ri ve yürüyüş düzenleme, dernekleşme, haberleşme, 
gezi ve yerleşme özgürlükleri ile can ve mal güven-
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l igini, konut dokunulmazlığını gerçekleştirir, gerekli 
olanakları sağlar ve güvence altına alır. Özel hayatın 
gizliliğine saygı gösterir. 

44. Sendika ve Grev Hakkı 
T ü m çalışanların örgütlenme, sendika kurma, 

grev, dayanışma grevi, genel grev ve siyasal grev 
hakları güvence altındadır. Devlet, grevi emekçi le
re yapılan haksızlıkları düzeltmenin bir aracı olarak 
değerlendirir. Lokavt yasaktır. 

Sendikalar, devlet ve iktidar partisinin emri altı
na al ınamaz. İşçi Partisi, önderliğini, emekçi sınıf
lara hizmet ederek ve onların çıkarlarını savunarak 
benimsetebilir. 

45. Kişi Güvenliği 
Suçluluğu konusunda kuvvetli kanıt bulunan 

kimseler, ancak kaçmayı , kanıtları yok etmeyi veya 
değiştirmeyi önlemek amacıyla tutuklanabilirler. 
Yakalama, ancak suçüstü durumunda veya gecik
mede sakınca bulunan hallerde yapılabilir. Tutukla
nan, yakalanan veya gözaltına alınanlara, yakınları
na ve avukatlarına suçlama hemen yazılı olarak b i l 
dirilir. Gözaltı süresi en çok 24 saattir. 
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Gözalt ına alınan herkes, sorgu sırasında avukat 
bulundurabilir. 

46. İşkence Yasağı ve Cezaevleri 
Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. İnsan 

onuruna aykırı cezalar konamaz. İdam cezası kaldı
rılacaktır. Cezalar hafifletilecek, insanca koşullar 
sağlanacaktır. Cezaevleri, suç işleyenleri emekle
riyle ve kültürleriyle toplumsal gelişme ve barışa 
katkıda bulunan yurttaşlar haline getirecek biçimde 
yeniden düzenlenerek, iyileştirme evlerine dönüştü
rülecektir. Tutuklu ve hükümlülerin kendilerini kül
türel yönden geliştirme, özgürleştirme özgürlükleri 
ve olanakları hiçbir biçimde kısıt lanamaz, tersine 
devlet, bu olanakları sağlamakla ve herkese yetene
ğine göre bir iş göstermek ve ücret vermekle yü
kümlüdür. Tutuklu ve hükümlünün aile hayatını 
sürdürmesi için gerekli koşullar sağlanır. Tutuklu 
ve hükümlüler kendi seçtikleri temsilcileri aracılı
ğıyla cezaevi yönetimine katılacaklardır. İyi ve ba
rışçı bir yurttaş olarak topluma dönmeye hazır oldu
ğu saptananlar, cezalar ının tümünü çekmeden 
salıverileceklerdir. 
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47. Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı 
Herkesin hak arama özgürlüğü güvence altında

dır. Devlet, hak arama yollarını kolaylaştırır ve ba-
sitleştirir. Hak aramak, harca veya pula bağlana
maz, parasızdır. Devlet; toplumda barışı, dostluğu 
ve hoşgörüyü güçlendirmek için, halk içindeki an
laşmazlıkları halkın yerel örgütleri içinde karşılıklı 
anlayışla çözmeyi özendirir. Demokratik halk ik t i 
darı, yargıda jüri sistemini gerçekleştirecektir. Yar
gı hizmeti hızlandırılır. Davaların sonuçlandırı lma
sı altı ayı geçmez. 

Jürili yargıda görev alan meslekten savcı ve yargıç
lar, meslek stajlarının en az bir ayını, ceza ve iyileşme 
evlerinde hükümlülerle birlikte kalarak yaparlar. 

Herkesin savunma hakkı güvence altındadır. 
Hiçbir şekilde ve hiçbir gerekçe ile kısı t lanamaz. 
Devlet, savunma imkânı olmayanlara gerekli ola
nakları sağlamakla görevlidir. 

Kimse, yasada açıkça belirtilmeyen bir suçtan 
sorumlu tutulamaz ve hiç kimse yasada öngörülme
yen bir cezaya çarptırılamaz. Demokratik halk ik t i 
darında düşünceyi açıklamak suç olamaz. Demok
ratik faaliyetleri devlet olanaklarıyla veya yetkileri
ni kötüye kullanarak engelleyen kamu görevlileri 
cezalandırılır. 
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48. Direnme Hakkı 
Demokratik halk iktidarı, emekçilerin ve toplu

mun hakkını koruma bilincine sahip yurttaşlar ye
tiştirir. 

Demokratik halk iktidarı, yönetimi altındaki 
herhangi bir kamu makamının uygulayabileceği 
haksızlık ve baskılara karşı emekçilere birey olarak 
ve birlikte direnme hakkı tanır. Direnenler korunur. 

V. E M E K Ç İ E K O N O M İ S İ 

49. Temel İlkeler 
Demokratik halk devrimi, sınıfsal tahakküm, sö

mürü ve yabancılaşmayı ortadan kaldırmak yoluyla 
özgiirleştirdiği ülkenin emek gücünü tam kapasitey
le seferber ederek üretimi geliştirir; halkın refahını 
amaçlayan, emeğe göre bölüşümü esas alan, bağım
sız, kendi gücüne güvenen , kesimler aras ında 
uyumlu, bölgeler arasında dengeleri gözeten, halk 
mülkiyetini temel alan ve itici güç olarak değerlen
diren, planlı ve karma bir emekçi ekonomisi inşa 
eder. 
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50. Halk Mülkiyeti 
Demokratik halk iktidarı, dış ticareti, büyük sa

nayiyi, banka ve sigortaları kamulaştırır ve halkın 
ortak mülkiyetine geçirir. Böylece, emekçi halkın 
refahını sağlayacak büyük kamusal projeler ve hak
ça bölüşüm için gerekli kaynakları yaratır. 

Kentlerde büyük emlak sahiplerine ve vurgun
culara havadan para kazandıran rantların halkın 
kaynaklarına dönüştürülmesi için, büyük arazi mül
kiyeti kamulaştırılır. Böylece sağlıklı , rahat ve 
uyumlu bir kent yaşamı gerçekleştirilir; doğanın, 
kıyılarımızın, körfezlerimizin ve tarihsel değerleri
mizin korunması ve emekçi halkın yararına sunul
ması için gerekli koşullar yaratılır. 

Üretim araçlarında halkın ortak mülkiyetinden ve 
emekçi topluluklarının ortak mülkiyetinden oluşan 
iki tür sosyalist mülkiyet, ulusal ekonominin hâkim 
mülkiyet tipi ve üretimin gelişmesinde itici güçtür. 

51. Özel Mülkiyet ve 
Esnaf-Zanaatkârın Korunması 

Yurttaşların emekleriyle elde ettikleri veya yasal 
yoldan kazandıkları gelir, b i r ik im, ev, dükkân, atöl
ye ve diğer geçim araçları üzerindeki özel mükiyet-
leri, güvence altındadır. 
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Küçük üretim alanı ve hizmetlerdeki özel mülki
yet ve girişim, Emekçi Ekonomisi 'nin bütünleyici-
sidir; planlamanın ve yasaların yönlendirmesiyle 
kamu yararıyla uyum halinde ekonomik faaliyette 
bulunur; toplumun üretim ve hizmet kapasitesinin 
en büyük ölçüde değerlendiri lmesine ve halkın re
fahına hizmet eder. 

Esnaf, zanaatkar ve atölye sahipleri, adım adım 
kooperatiflerde birleşmeye özendirilir. 

52. Emek Seferberliği 
En büyük üretici güç, emekçilerdir. 
Özgürleşen ve tam kapasiteyle üretim süreçleri

ne sokulan emek, ekonomik gelişmenin anahtarı, en 
büyük kaynakların üreticisidir. 

Demokratik halk iktidarı, bugün boşta gezen 
milyonlarca işsize iş sağlayarak yeni tarım alanları 
açmak, toprağı İslah etmek, teraslama, sulama, 
dağları şenlendirme, orman alanlarını genişletme, 
denizlerimizi ve ırmaklarımızı koruyarak su ürün
lerimizi gelişt irme, doğal güzelliklerimizi emekçi 
lerin yarar lanmasına elverişli hale getirme, turizm, 
yol , liman, baraj, bent ve diğer alt yapı 'kurumlar ı -
nı inşa etme gibi emek yoğun yöntemlerle üretimde 
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ve hizmetlerde patlama gerçekleştirecek ve halkın 
refahını geliştirecektir. 

Emek seferberliği, dünya ölçeğinde ileri tekno
lojiler için gerekli kaynakları yaratmanın da yolu
dur. 

53. Üretimin Amacı: Halkın Refahı 
Emekçi ekonomisinde üretimin amacı, büyük 

sermaye sahiplerinin özel kârı ve çıkarı değil, hal
kın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması ve sınıf 
farklarının ortadan kaldırıldığı bir kardeşlik toplu
munun kurulmasıdır. 

54. Herkese Emeğine Göre 
Demokratik halk iktidarı, büyük üretimin halk 

mülkiyetine geçmesi temelinde, ülke ekonomisinin 
belirleyici kesiminde "herkese emeğine göre" ilke
sini uygular ve üretimin gelişmesine paralel olarak 
parasız hizmetleri ve toplumsal fonları adım adım 
genişletir; böylece meta ekonomisinin alanını daral
tır ve sınıfsız toplumun "herkese ihtiyacına gö re" i l 
kesini eğitim ve sağlıktan başlayarak, olanaklar el
verdiği ölçüde devreye sokar ve yaygınlaştırır. 
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55. Kendi Gücüne Güvenme 
Demokratik halk iktidarı, emperyalist dünya sis

teminin dışına çıkarak, üretici güçlerin gelişmesini 
engelleyen uluslararası bağımlılık ilişkilerine son 
verir, bağımsız ve kendi gücüne güvenen bir ekono
mik gelişmenin yolunu açar. Yabancı kredi ve kay
naklardan, ulusal ekonominin gelişmesine hizmet 
ettiği koşullarda yararlanılacaktır. 

56. Planlama 
Demokratik halk iktidarı, ülke kaynaklarının, 

emekçilerin ihtiyaçları için, verimli ve etkin kulla
nılması amacıyla ekonomiyi planlı olarak geliştirir. 

Demokratik halk iktidarı, sosyalist sektörün hâ
kim olduğu planlı ekonomi ile piyasa mekanizma
ları arasındaki ilişkiyi düzenlerken, ekonominin et
kin işleyişini, çalışmanın özendirilmesini ve halkın 
ihtiyaçlarıyla üretim arasında gerçek bağlantılar ku
rulmasını gözetir. 

İstihdam, üretim, yatırım ve tüketim hedefleri, 
emekçilerin doğrudan söz sahibi olduğu demokratik 
bir işleyişle saptanır. Demokratik halk iktidarı, bu 
amaçla hem merkez organlarının hem de yerel or
gan ve kurumların inisiyatifini harekete geçirir. 
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57. Uyumlu Gelişme 
Demokratik halk iktidarı, yatırım ile tüketim; 

üretim araçlarının üretimine yönelik yatırım ile tü
ketim mallarının üretimine yönelik yatırım; tarım 
ile sanayi; ağır ve hafif sanayi arasındaki oranları 
gözeten bir sanayileşme, ekonomik gelişme ve re
fah politikası izler. 

58. Bölgeler Arasında Denge 
Demokratik halk iktidarı, kaynakların merkezi 

hükümetle yerel yönetimler arasındaki paylaşımın
da bugünkü dengesiz duruma son verecek, yerel yö
netimlerin kaynaklarını büyütecek, yerinden yöne
tim ve kaynakların yerinden kullanımı ilkesini ger
çekleştirecektir. 

Bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek ve 
kaynakları kıt olan bölgeleri desteklemek için ulu
sal bütçeden özel kaynak ayrılacaktır. 

59. Kademeli Tek Vergi 
Halkın sırtındaki ağır vergi ve harçlar kaldırıla

cak, gelir ve servete göre kademeli, tek bir vergi alı
nacaktır. 
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60. Acil Önlem ve Talepler 
İşçi Partisi, dünya kapitalizmiyle topyekûn bir

leşmeyi ve iç pazarımızı vahşice daraltmayı hedef
leyen "Yeni Dünya Düzeni"ne direnir. Dünya ser
mayesinin özelleştirme, işçi kıyımı, taşeronlaştır
ma, sendikasızlaştırma politikalarına karşı emekçi 
sınıfların ve bütün ulusal güçlerin mücadelesini ör
gütler; emekçilerin ulusal üretimden daha büyük 
pay almaları için çalışır; iş güvenliğini, sendikal öz
gürlükleri ve emekçi haklarını savunur. 

İşçi Partisi, uluslararası şokların emekçiler üze
rindeki olumsuz etkilerinin zayıflatılması, Türkiye 
ekonomisinin göreli daha bağımsız ve daha özmer-
kezli bir yapıya kavuşması , krizin yüklerini belli öl
çülerde sermaye sınıfının üzerine yıkarak emekçi le
re soluk aldırılması, geniş işsiz kitlelerine iş sağlan
ması , sanayi ve tarımda var olan atıl iş kapasiteleri
nin değerlendiri lmesi, üretimin ve üretici güçlerin 
rasyonel ve tutumlu yöntemlerle gelişme yatağına 
sokulması, devletin ve hâkim sınıfların lüksüne ve 
savurganlığına son verilmesi amacıyla politikalar 
ve programlar üretir ve savunur. 

İşçi Partisi, kitlelerin mücadele gücünü yükselt
mek, fiziki ve ahlaki yozlaşmayı önlemek perspek-
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tifiyle bütün halk sınıf ve katmanlarının güncel ve 
özel taleplerini belirler, savunur ve bu taleplerin 
gerçekleşmesi için mücadele eder. 

V I . S A Ğ L I K L I V E G Ü V E N L İ Y A Ş A M 

61. Çalışma Hakkı ve İş Güvenliği 
En başta gelen hak, yaşama ve geçinme hakkı

dır. Emekçi Cumhuriyeti, bütün yurttaşlarına yaşa
ma ve geçinme olanaklarını, yeteneğine göre bir iş
te çalışma hakkını garanti eder. Angarya yasaktır. 
Eşit işe eşit ücret uygulanır. 

Devlet, her yurttaşa iş bulmakla yükümlüdür. 
Hiç kimse siyasal görüşü, inanç, ırk ve cinsiyeti yü
zünden işsiz kalamaz ve işten atılamaz. 

62. Çalışma Süresi 
Haftalık çalışma süresi 35 saattir. Yeraltında ve 

ağır işkollarında bu süre daha da kısaltılır. Bütün 
çalışanların yılda en az bir ay ücretli dinlenme hak
ları vardır. Demokratik halk iktidarı, işçilere dinlen
meleri, eğlenmeleri , siyaset, kültür, sanat ve başka 
toplumsal faaliyetlerde bulunmaları ve kendilerini 
geliştirebilmeleri için en geniş zamanı sağlamak an
layışıyla çalışma süresini adım adım kısaltır. Fazla 
mesaiye kural olarak izin verilmez. 
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63. Sağlıklı Çalışma 
Çalışma hayatında işçilerin ve emekçilerin sağ

lığı esas alınır. İşyerleri ve fabrikalar sağlık koşul
larına uygun olarak düzenlenir. İnsan sağlığına 
olumsuz etkileri olan çalışma alanlarında koruyucu 
ve önleyici tedbirler alınır. 

Kadınların sağlık ve çal ışma koşulları özel ola
rak düzenlenir. 

64. Parasız ve Nitelikli Sağlık 
Sağlık hizmetleri ve ilaç parasızdır. 
Demokratik halk iktidarı, sağlık alanındaki her 

düzeydeki eşitsizliği ortadan kaldırır, herkese ihti
yacı kadar, .nitelikli sağlık hizmeti sağlar. 

Özel hastaneler ve poliklinikler kamulaştırılarak 
halkın hizmetine sokulacaktır. 

Sağlık hizmeti, işyeri, mahalle, köy, okul teme
linde yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürüle
cektir. 

Hastalıkları önleyici sağlık hizmetine öncelik 
verilir ve halkın sağlık bilgisi bu amaçla geliştirilir. 

Sağlıklı bir toplum için yürütülen bütün hizmet
ler, planlama, yönetim ve denetleme aşamalarında, 
sağlık hizmetini verenler ile hizmetten yararlananlar 
ve yerel yönetimlerin etkin katılımıyla yürütülür. 
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65. Herkese Sağlıklı Konut 
Demokratik halk iktidarı, herkese sağlıklı ve uy

gar yaşayabileceği bir konut sağlar. Bu hedefe ulaş
mak için, konut yapımı merkezi olarak planlanacak, 
kooperatifleşme desteklenecek, her yeni yatırım ya
ratacağı konut ihtiyacı ile birlikte ele alınacaktır. İlk 
adım olarak gecekondular meşrulaştırılarak ıslah 
edilecektir. Konut kiraları, işçi ücretinin beşte birin
den fazla olmayacaktır. 

66. İnsancıl Kentler 
Demokratik halk iktidarı, kapitalizmin yol açtığı 

hastalıklı kent yapısını, planlı ve köktenci uygula
malarla değiştirecek, insanı ve doğayı gözeten kent 
projelerini yürürlüğe koyacaktır. 

Köyler ve küçük yerleşim birimleri çekici hale 
getirilerek büyük kentlere yığılmalar önlenecektir. 
Verimli tarım topraklarında sanayi kurulmasına ve 
betonlaşmaya izin verilmeyecek, sanayi ve kentler 
tarıma elverişsiz topraklarda kurulacaktır. 

Hedef, birkaç yüz bin nüfusu geçmeyen, insan 
ilişkilerinin zengin ve toplumsal dayanışmanın güç
lü olduğu, doğayla iç içe, toplumsal hizmetlerin 
halka kolayca götürülebildiği, kültür ve sanat haya
tı canlı, halkın siyasal hayata katılma olanaklarının 
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geliştiği, doğrudan demokrasi uygulamalarına elve
rişli, ferah kentler yaratmaktır. 

Büyük kentlerde ulaşımı felç eden, her gün m i l 
yonlarca saat zaman kaybına ve enerji savurganlığı
na yol açan, ömür törpüleyen bugünkü ulaşım poli
tikaları ve yapısı değiştirilecek, bugünkü devletin 
otomotiv sanayiine yaptığı büyük desteklere son 
verilecek, toplu taşımacılık, bu arada metro projele
ri gerçekleştirilecektir. 

Şehir içi ulaşım, elektrik ve ısınma gibi kamu 
hizmetleri adım adım parasız hale getirilecektir. 

Demokratik halk iktidarı, İstanbul Boğazı 'ndaki 
betonlaşmayı derhal yıkarak, bu eşsiz doğa güzelli
ğimizi emekçi halkın gezme, dinlenme, sağlıklı ya
şama ve kültürel ihtiyaçlarının hizmetine sunacaktır. 

İşçi Partisi, büyük kentlerimizi emperyalist met
ropollerin çöplüğü ve batakhanesi haline getirecek 
"uluslararası bü tünleşme" projelerine karşı kararlı 
bir mücadele verecektir. 

67. Ulaşım 
Ülkemizin coğrafi olanaklarını değerlendiren, 

kaynaklarını savurmayan, halkın ihtiyaçlarına ce
vap veren, toplu ulaşım ve taşımacılık politikası iz
lenecektir. Bu amaçla deniz ve demiryoluyla ulaşım, 
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modernleştiri lecek, geliştirilecek ve ucuzlatılacak-
tır. Böylece kapitalist özel mülkiyet sisteminin tra
fik anarşisine ve katl iamına son verilecektir. 

68. İnsan ve Doğayı Koruma 
Kapital izmin zorun lu luk la r ından ileri gelen 

"Üret ve Sat", "Kul lan ve A t " mantığı, hammadde 
ve enerji kaynaklarının israfı, sanayi artıkları, nük
leer denemeler, şehirleşme, yabancı laşma ve ben
ci l l ik , bugün doğayı ve insanın bedensel ve ruhsal 
sağlığını yıkıma uğratan etkilerde bulunmaktadır. 
Doğal zenginliklerimiz, tarihsel kültür hazineleri
miz ve topraklarımız erozyona uğramakta, orman
larımız kül olmakta ve kesilmekte, denizlerimiz ve 
şehirlerimizde soluduğumuz hava kirlenmektedir. 
İnsanlarımız şehir denen silolara tıka basa yığıl
makta, kuru kalabalıkların içinde yalnızlaşmakta ve 
topluma yabancılaşmaktadır. 

Demokratik halk iktidarı; insanı, toplumu, kültü
rü, yeşili ve maviyi korumak için seferberlik başlata
caktır. Doğal çevreyi ve insan sağlığını gözeten plan
lı bir sanayileşme ve yerleşme politikası izlenecektir. 
Çevreye ve insan sağlığına zarar veren üretim faali
yeti engellenecek, eğer kurulmuşsa kapatılacaktır. 
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Büyük kentlerin nüfusları, üretim birimlerinin plan
lı bir biçimde ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla gi 
derek azaltılacak, bireylerin doğayla ve birbirleriy
le zengin iletişim kurabildikleri, kendine yeterli kü
çük yerleşim birimleri inşa edilecektir. Kıyılardaki 
betonlaşmaya son verilecek, var olanlar yıkılacak, 
doğal zenginliklerin tüm halkın malı olması sağla
nacaktır. 

Demokratik halk iktidarı; enerji savurganlığına 
son verecek, fosil yakıtlara olan bağımlılığı en alt 
düzeye indirecek, güneş, rüzgâr, akarsu ve yeraltı 
ısısı gibi temiz ve yenilenebilir enerji kayanaklarına 
yönelecektir. Nükleer enerji tercih edilmeyecektir. 

Demokratik halk iktidarı; uluslararası doğayı 
koruma projeleri geliştirmeyi ve böyle projelere ak
t i f katılımı görev bilecek, ezilen ülkeler ile, emper
yalistlerin k i r l i l ik ihracına ve doğal kaynak talanına 
karşı bir mücadele cephesi geliştirecektir. 

69. Dinlenme ve Gezi Olanağı 
Demokratik halk iktidarı, bütün yurttaşlara din

lenmeleri, gezmeleri, eğlenmeleri ve kültürlerini 
geliştirmeleri için ülkemizin doğal ve tarihsel zen
ginliklerinden yararlanma olanakları sağlar. 
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70. Çocukların ve Yetimlerin Korunması 
15 yaş ından küçük çocuklar ça l ış t ı r ı lamaz. 

Emekçi Cumhuriyeti ve yerel yönetimler, çocukları 
korur. Yetim ve öksüzlerin bakımını ve eğitimini 
devlet üstlenir. Suç işlemiş çocukların topluma ka
zanılması için çocuk iyileştirme evleri açılır. 

71. Emekliler, Dullar, Yaşlılar ve 
Özürlülerin Korunması 

Emekçi Cumhuriyeti ve yerel yönetimler, emek
li leri , dulları, yaşlıları ve özürlüleri korur; onların 
bütün ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamayı üstlenir; özürlülerin toplum hayatına 
her alanda aktif olarak katılmalarını sağlayacak bü
tün önlemleri alır ve olanakları sağlar. 

72. Yurtdışındaki İşçiler ve Aydınlar 
Demokratik halk iktidarı, ekonomik ve toplum

sal koşullarını ortadan kaldırarak yurtdışına işçi gö
çünü önleyecek, tüm emek bir ikimimizi ülkemizin 
gelişmesi için seferber edecektir. 

İşçi Partisi, işsizlik, geçinme kaygısı, siyasal sı
ğınma ve değişik nedenlerle yurtdışına göçmüş yurt
taşlarımızın, bulundukları ülkelerdeki ekonomik, 
toplumsal ve kültürel talepleri için çaba gösterir. 
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Yurda dönmek isteyenlerin uyum sorunlarının çö
zümü için çalışır. 

İşçi Partisi, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına ve 
emperyalizmin kültürel baskılarına karşı çıkar; yurt
dışındaki yurttaşlarımızın eşit haklan için mücadele 
eder. Kapitalizmin insani değerleri ezip geçen saldı
rısına karşı, emekçilerin ve genç kuşakların, kardeş
lik kültürünü geliştirme çabasını destekler. 

İşçi Partisi, yurtdışındaki bütün milliyetlerden 
emekçilerle ortak mücadeleyi savunur. 

V I I . D E V R İ M C İ E Ğ İ T İ M V E K Ü L T Ü R 

73. Parasız Eğitim 
Eğit im ve spor hizmetleri parasızdır. İlk, orta ve 

yüksek öğrenimde ve emekçi halkı eğiten diğer eği
t im kurumlarında, öğrencilerden kayıt, harç, yardım 
ve benzeri adlar altında para al ınmaz. 

Demokratik halk iktidarı, öğrencilerin ders araç-
gereçlerini ve kültürel ihtiyaçlarını parasız olarak 
sağlar. Ailesinden uzakta öğrenim gören, kimsesiz 
veya yardıma muhtaç öğrencilerin barınma ve bes
lenme ihtiyaçlarını devlet karşılar. 
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Özel okullar ve dershaneler, halkın eğitim ku
rumlarına dönüştürülür. 

74. Demokratik ve Laik Eğitim 
Demokratik halk iktidarı, devrimci, toplumcu, de

mokratik, laik, bilimsel ve emekçi ekonomisinin ihti
yaçlarına cevap veren, tek bir eğitim sistemi uygular. 

Demokratik halk iktidarı, yaratıcılığı söndüren, 
emir kulları yetiştiren, "Türk-İslam sentezi" formü
lüyle kadercilik aşılayan, çocuklarımızı kurt sütüy
le besleyerek yırtıcılaştıran; emperyalist-kapitalist 
piyasaya bireyci, çıkarcı ve rekabetçi eleman yetiş
tiren bugünkü eğitim sistemini temelden değiştire
cek; halka hizmet ruhuyla dolu, devrimci, özgür dü
şünceli, yaratıcı, başı dik, haksızlığa direnen, cesur, 
barışçı, dayanışmacı, emeğe saygılı, halk mülkiye
tine özen gösteren, paylaşmacı, dünya emekçilerine 
kardeşlikle bağlı, yetenekli, bilgili, sorumlu kuşak
lar yetiştirecektir. 

Demokratik halk iktidarında eğitim kurumları, 
laiktir; din ve mezhep propagandası yapmaz. Zo
runlu din dersleri kaldırılır; dinler hakkındaki bilgi, 
felsefe, tarih ve sosyoloji derslerinde verilir. İmam-
hatip okulları, liselere, meslek okullarına ve teknik 
okullara dönüştürülecektir. 
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75. Uygulamalı Eğitim 
Eğitimde kitabiliğe, ezberciliğe ve bilgiçliğe son 

verilecek, teorik bilgiyi uygulama ile birleştiren, 
emekçi ekonomisinin üretim faaliyetiyle iç içe yü
rüyen, hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim 
sistemi gerçekleştirilecektir. Bu amaçla deneyimli 
işçi ve köylülerden, öğretmen ve öğretim üyesi ola
rak yararlanılacaktır. 

76. Öğrenci-Öğretmen Dayanışması 
Bütün eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrenci

ler ile öğretmenler arasında dayanışma, ortak çalış
ma ve üretme ortamı yaratılacaktır. Öğrenciler, okul 
yönetimlerine katılırlar. 

Eğit imde öğrencinin notla tehdit yöntemi kaldı
rılacak, sınavlar eğitimin ne derecede amacına ulaş
tığını araştıran ve öğrenci-öğretmen ilişkisini geliş
tiren uygulamalara dönüştürülecektir. 

77. Özerk Üniversite ve Siyaset Özgürlüğü 
Üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliği 

güvence altına alınacaktır. Öğrenciler ve bütün üni
versite çalışanları, üniversite yönetimine katılırlar. 

Üniversite ve orta öğretim öğrencileri ile öğret
menlerin ve öğretim üyelerinin siyasal partilerde ve 
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derneklerde örgütlenme, siyasal ve kültürel çalışma 
özgürlükleri güvence altındadır. 

78. Emekçi Halka Eğitim 
Demokratik halk iktidarında eğitim, yalnız öğ

renci kitlesini değil, bütün halkı bilgilendirme ve 
devrimcileştirme faaliyetidir. Derhal eğitim sefer
berliği başlatılarak, okuma yazma bilmeyen yurttaş 
bırakılmayacaktır. 

Eski düzenin eğit imden yoksun bıraktığı emekçi 
kitlelerin mesleki ve kültürel eğitimleri için emekçi 
üniversiteleri ve meslek okulları kurulacaktır. Köy
lerde, fabrikalarda ve mahallelerde emekçilere pra
tik bilgi veren, sanat ve kültür yeteneği kazandıran 
kurslar açılacaktır. 

79. Yeni İnsan İçin Sanat ve Spor 
Eğit imde, edebiyat, resim, müzik, dans, diğer 

güzel sanat dalları ve spora özel bir önem verilecek, 
gençlerimizin ve emekçilerin en az bir sanat ve kül
tür dalında yeteneğinin gelişmesi sağlanacaktır. 

Sporda düşmanlık ve bireycilikle mücadele edi
lecek, ruh ve beden sağlığını, dostluğu, dayanışma
yı ve kardeşliği güçlendiren bir spor kültürü gelişti
rilecektir. 
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80. Demokratik, Barışçı ve 
Evrensel Bir Kültür 

İşçi Partisi, toplum hayatında sorunları zor kul 
lanarak çözen ve şiddeti kutsayan eski kültürün bü
tün temelleriyle tasfiyesi ve halk içinde barışçı, in
sana saygılı ve şiddeti hor gören bir sosyalist kültü
rün yayılması için çalışır. 

İşçi Partisi, yaşadığımız toprakların tarihini Ma
lazgirt savaşıyla başlatan bağnaz milliyetçi kültürün 
karşısına, ülkemizin tarihsel derinliklerinden bu ya
na çeşitli kavimlerin katkılarıyla zenginleşmiş kül
tür kaynaklarımızı arayan, koruyan, o kaynaklardan 
beslenen demokratik, insansever ve evrensel bir 
kültür politikasıyla çıkar. 

Türkiye 'n in evrensel kültür zenginliğini yansı
tan yer isimlerinin değiştiri lmesine son verilecek, 
her yer bilinen ve yerleşmiş ismiyle anılacaktır. 

İşçi Partisi, Türkiye 'n in kültürel renkliliğini, 
komşular ıyla ve tüm dünya halklarıyla kültürel alış
verişi, dost luğu ve barışı güçlendiren bir zenginlik 
olarak değerlendirir. 

81. Emekçi Ahlakı 
İşçi Partisi; kurulduğu günden başlayarak ve ik t i 

dar döneminde, insanı topluma, üretime ve kendisine 
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yabancılaştıran, düşman eden kültüre karşı sürekli 
mücadele yürütür. Malı kaldırarak köşeyi dönme 
ruhunu, havadan kazanmayı , açgözlülüğü, kapkaç
çılığı, vurgunculuğu, başkalarının sırtına basarak 
yükselmeyi, post kapmayı ve mevki düşkünlüğünü 
kışkırtan, toplumu un ufak eden, yalnızlaştıran ve 
yırtıcılaştıran kapitalist rekabet düzeninin ahlakına 
karşı; çalışkanlığı, paylaşma mutluluğunu, insan ve 
doğa sevgisini, hoşgörüyü, barışı temel alan sosya
list ahlakın ve değerlerin yayılması ve kök salması 
için çalışır. Geleceğin insanının manevi-kültürel de
ğerleriyle daha bugünden gelişmesine katkıda bu
lunmak, İşçi Partisi'nin ideolojik görevidir. 
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İşçi Partisi Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu 
Başkanlık Kurulu Üyeleri 

Genel Başkan Doğu Pcrinçek (Hukuk Dr., yazar) 
Genel Sekreter ve 
Genel Başkan Yrd. Mehmet Bedri Gültckin (İktisatçı - Yazar) 
Genel Başkan Yrd. Hasan Yalçın (Y. Elektrik müh., Gazeteci) 
Genel Başkan Yrd. Suphi Karaman (E. Kurmay Albay, 

27 Mayıs Devrimi Önderlerinden) 
Genel Başkan Yrd. Hıdır Hokka ( İETT otobüs şoförü) 
Genel Sayman Yalçın Büyükdağlı (Yüksek mimar) 
Bşk. Kurulu Üyesi Ünal Erdoğan (Yüksek Elektrik 

Mühendisi, Araştırmacı - Yazar) 
Bşk. Kurulu Üyesi Erol Bilbilik (E. Deniz Binbaşı - Gazeteci) 
Bşk. Kurulu Üyesi Tayfun Tabakoğlu (Tersane işçisi) 
Bşk. Kurulu Üyesi Arslan Kılıç (Yayıncı) 
Bşk. Kurulu Üyesi Kamil Dede (Elektrikçi) 

Merkez Komitesi'nin Asil Üyeleri 
Özcan Buze 
Atakan Hatipoğlu 
Şule Pcrinçek 
İsmail Durna 
Metin O ğ u z 
Giilabi Demir 
Hüseyin Karanlık 
İlknur Kalan 
Özer Tutkun 
Niyazi Işık 
Dursun Karadağ 
Mehmet Telkök 

(Gazeteci) 
(Eğitimci) 
(İktisatçı - Gazeteci) 
(Sondaj işçisi) 
(Maden işçisi) 
(Maden işçisi) 
(Gazeteci) 
(Avukat) 
(Maden işçisi) 
(Kaynakçı) 
(İktisatçı) 
(Enerji işçisi) 
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Dinçcr Kömek 
Necati Ağralı 
İsmail Bölükbaşı 
Hikmet Çiçek 
Fikri Sarıkaya 
Hale Soysü 
Şahin Onuş 
Ali Mercan 
Adil Aslan 
Yusuf Çelik 
Sclver Kaplan 
Halil Alkan 
Nurhayat Boyraz 
Hüseyin Koç 
Ali Çelik 
Zuhal Baş 
Hasan Kongül 

(Emekli Albay) 
(Köy hizmetleri işçisi) 
(Turizmci) 
(Gazeteci) 
(Petrol işçisi, sendikacı) 
(Gazeteci) 
(Tezgâhtar) 
(Sosyal danışman) 
(Çiftçi) 
(Fotoğrafçı) 
(Tekel işçisi) 
(İnşaat işçisi) 
(Tekel işçisi, sendikacı) 
(İnşaat işçisi) 
(Metal işçisi) 
(Tekel işçisi) 
(Esnaf) 

Merkez Komitesinin Yedek Üyeleri 
Necla Bacıoğlu 
Ali Kalan 
Ali Karşılayan 
Nurcan Karadağ 
Recep Canbaz 
Songül Şen 
İrfan Karabulut 
Kemal Ağralı 

(Gazeteci) 
(Avukat) 
(Gazeteci) 
(Tekel işçisi) 
(Tesisatçı) 
(Belediye işçisi) 
(Maden işçisi) 
(Köy hizmetleri işçisi) 

Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri 
• Turan Özlü • Emcet Olcaytu • Feyza Perinçek 
• Yıldız Tabakoğlu • Hava Baran • Akif Yılmaz • Emine Sağlam 

• Kurtuluş Kaplan • Hasan Arabacı • Ümit Özer 
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İŞÇİ PARTİSİ İL ÖRGÜTLERİ ADRESLERİ 

İl Başkanı Telefon Adres 

ADANA Hüseyin Bülbül 0322 363 60 16 Reşatbey Matı. 2Sok. 
No:3/44 Özel Sancak Apt 

ADIYAMAN Abuzer Aydın 0542 710 09 19 Buhara Cad. No:2 

ANKARA Dursun Karadağ 0312 435 29 99 Mithatpaşa Cad. 10/8 Sıhhiye 

ANTALYA Cuma Coşgun 0242 244 36 82 Haşim işcan Mh. Atatürk Cd. 
Coşkun Apt. No:9/2 

AYDIN Harun Bülbül 0256 212 25 71 Hasan Efendi Mah. 
Sarayiçi Sok. No: 11/2 

BALIKESİR 

BİLECİK 
Bozüyük 

Necati Ağralı 

Niyazi Güner 

0266 249 66 48 

0228 315 31 73 

Eski Kuyumcular Mh. 
Keçeci Sk. 
istanbul Han No:2/3 

Yeni Mah. Manter Sok No 1 
Yaşar Güner Apt. 

BOLU İsmail Bilgin 0374 215 48 87 İzzet Baysal Cad. Güler işhanı 
Kat:3 No:91 

BURDUR Kazım Yıldırım 0248 233 16 89 Konak Mah. Oğuz Sok. 
Evcil Ap Kat: 2 No: 4 

BURSA Hüseyin Özdemir 0224 220 35 76 Altıparmak Cad. Burç Apt. 
Kat:5 No:9 

ÇANAKKALE Zuhat Yokuş 0286 231 16 61 Ahmet Paşa Cad. 
Fehimçelik İş Merkezi No: 11 

ÇORUM Mehmet Patlar 0364 212 76 96 Gazi Cad Küçükpark işhanı 
No.42/209 

DENİZLİ Mustafa Güleç 0258 263 97 93 Enver Paşa Cad. Yıldız İşhanı 
Kat:5 No:39 
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DİYARBAKIR 

DÜZCE 

EDİRNE 

ELAZIĞ 

ERZİNCAN 

ESKİŞEHİR 

GAZİANTEP 

HATAY 

İSPARTA 

İÇEL 

İSTANBUL 

İZMİR 

Mehmet Bulak 

Mehmet Esmer 

Muzaffer Arslan 

Yusuf Arıkanoğlu 

Ahmet Yaman 

Ahmet Karatepe 

ibrahim Yiğit 

Hüseyin Güler 

M.Ali Tüfekli 

Bayram Yurtçiçek 

Kamil Dede 

Ali Karşılayan 

0412 223 39 77 

0380 524 23 46 

0284 213 72 96 

0424 233 93 03 

0446 212 00 98 

0222 220 37 09 
0222 233 38 57 

0342 220 65 31 

0246 232 88 04 

0324 336 38 14 

0212 251 99 10 

0232 463 65 79 

Ekinciler Cad 
Osmanbey Apt. Kat 3 No:8 

Eski Bolu Cd. Selvili Sk.No:2 

Sabuni Mah. Bahçeler Sok. 
No:14/41 

1. Harput Cad. Çeşmeli Sok. 
Çavuş Apt. No:16/5 

Ordu Cad. Ordu Çarşısı 
Kat 4 No:306 

istiklal Mah. Santral Sk. No: 1 
İçbilen Apt. Kat: 4 D: 18 

Çukurca Mh. Hakim Uygun Cd. 
Deniz İşhanı Kat:2 D:4 

İstiklal Cad. 
Küçük Sanayi Sitesi 
3 Cad. Kat:2 No:2 Antakya 

Yayla Mah. inönü Sok. 
Eski SSK. Binası Kat:2 

Mesudiye Mah. 121. Cd. Akel 
İş Mrk. Kat: 4 No.60-61 

İstiklal Cad. Deva Çıkmazı 7/2 
Beyoğlu 

Talatpaşa Bul. No:8141 
Şirin Yuva Apt. Kat:2 0:6 
Alsancak 
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K. MAR AŞ Yaşar Akpınar 

KARABÜK Hakkı Yıldırım 

KARAMAN Bayram Ünlüer 0338 214 68 60 

KARS Vedat Üçüncü 0474 212 67 55 

KASTAMONU Hüseyin Günüç 

KAYSERİ Erdoğan Demir 

KIRKLARELİ Sabri Avcı 

KIRIKKALE Üçler Demirtaş 

KIRŞEHİR Yavuz Çelik 

0366 212 09 16 

0352 222 64 87 

0318 225 38 95 

0386 213 03 54 

KOCAELİ Zülküf Bayrak 0262 321 68 72 

KONYA Hasan Hayır 0332 236 54 77 

ismet Paşa Man. 
Hacı Arif Bey Sok. 
Hayat Han Kat:2 No:24 

Gazi Paşa Cad. Güneş Apt. 
Kat:3 No:6 

Hamidiye Man. 
Eıdural İş Mrk. Kat:4 No:34 

Eski Belediye işhanı 
No:212Kat:3 
Ziraat Bankası Arkası 

Plevne Cad. No:24/4 

Cumhuriyet Mah. 
Cumhuriyet iş Merkezi 
Kat.7 No:96 

Karakaş Mh. Zincirlikuyu Cd. 
Kuyumcular Sok. No:9/3 

Tepebaşı Mh. Menderes Cd. 
Kasımoğlu İşhanı No 19 

Ankara Cad Biliciler Apt. 
No:32/9 

Leyla Atakan Cad. 
Bayramlar İşhanı 
Kat.5 Şoförler Cemiyeti Üzeri 

Küçük İhsaniye Mah. 
Hasım Uluşahin iş Merkezi 
B Blok Kat:4No:411 
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MALATYA Hüseyin Koç 0422 325 09 57 Milli Egemenlik Cad. 
Meydan Apt. Kat:3 No:5 

MANİSA N. Kemal Saltık 0236 234 50 79 2 Anafartalar Mh. Tümen Cd. 
ismail Eker Apt No:31/1 

MUĞLA Ertan Yıldırım 0252 212 99 41 Gölcüklü Pasajı No:11/D 
Vakıfbank Karşısı 

MUŞ 
Varto Yusuf Atilla 0436 711 33 59 Atatürk Cad. 

Hüseyin Aslan Apt No:69 

NEVŞEHİR Ekrem Sezen Lale Cad. Akyüz Apt. 31/6 

NİĞDE Nazmi Yörük 0388 233 48 83 Eski Postane Karşısı 
Veli Macit işhanı Kat:5 

ORDU ŞadiGünç 0452 214 66 11 Osman Paşa Cad. 

Yılmazlar İşhanı No:4 Kat:4 

RİZE Metin Sina Kan 0464 214 27 56 Belediye Blokları No:4 Kat;3 

SAKARYA Kemal Ağralı 0264 277 33 16 Semerciler Mh. Saraçlar Sk. 
Şen Pasajı Kat:4 

SAMSUN Burhan Er 0362 231 57 10 19 Mayıs Mh. Cumhuriyet Cd. 

Oevecioğlu işhanı Kat: 4/14 

SİNOP Akif İnce Haşim Tanı Sitesi Altı No. 12 

SİVAS Cumhur Akbulut 0346 223 15 90 Sirer Cd. Görüle İşhanı K:3 

TEKİRDAĞ Ali Doğan 0282 264 18 48 Hükümet Cd. Belediye iş Mrk. 
Kat: 6 Daire: 603 
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TOKAT 

TRABZON 

TUNCELİ 

UŞAK 

YALOVA 

Ali Tokgöz 

Ali Bayraktar 

Hıdır Nergiz 

Gürcan Sağcan 

ilyas Levent 

ZONGULDAK Özer Tutkun 

0282 264 18 48 Sarayonü Mh Gaziosmanpaşa Bl. 
Mehmet Coşkun hanı No:179/3 

0464 326 63 36 Uzun Sok. Kasımoğlu Çıkmazı 
Eba Çarşısı Kat:3 No:18 

0428 212 59 56 Belediye Işhanı 1. Blok 
Kat:3 No:8 

0276 215 65 63 ismet Paşa Cad No:75 Kat: 3 

0226 813 62 99 Süleymanbey Mh. Konak Sk. 
Çam İşhanı No 58 

0372 251 46 72 Gazipaşa Mah Doğu Apt. 
Kat:3 No:5 
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