TOPLUMCU B‹R ANAYASA ‹Ç‹N...
SUNUM
1. Türkiye 12 Eylül faﬂizmi taraf›ndan dayat›lan ve emperyalizme ba¤›ml›l›k, teslimiyet, eﬂitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet kayna¤› durumundaki sömürü düzenini
25 y›ld›r korumaktan baﬂka iﬂe yaramayan anayasadan bir an önce kurtulmal›d›r.
2. Toplumun büyük ço¤unlu¤unun ve hemen bütün siyasal partilerin mevcut anayasan›n
yerine yenisinin haz›rlanmas› gerekti¤ini düﬂünmesi yeterli de¤ildir. 12 Eylül anayasas›n›n yaratt›¤› sorunlardan kurtulmak için o anayasan›n özünü kavramak gerekir.
3. 12 Eylül anayasas›n›n özünde iﬂçi ve emekçilerin örgütlenme, siyaset yapma ve hak arama özgürlüklerinin yok edilme arzusu yatmaktad›r. 1982 anayasas›n›n baﬂka hiçbir yanl›ﬂ ya da eksikli¤i bu özün gözden kaç›r›lmas›na neden olmamal›d›r.
4. 12 Eylül anayasas›nda zaman içerisinde yap›lan de¤iﬂiklikler öze iliﬂkin herhangi bir de¤iﬂim anlam›na gelmemiﬂtir.
5. 12 Eylül anayasas›ndan gerçek bir kurtuluﬂ ancak nüfusun büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturan emekçi halk›n ç›karlar›n› merkeze koyan yeni bir anayasa haz›rland›¤›nda söz konusu olacakt›r.
6. AKP “yeni anayasa”y›, 12 Eylül’den bu yana ve 12 Eylül anayasas›n›n da yard›m›yla örgütsüzleﬂtirilen toplumun, sömürücü sermaye s›n›f› taraf›ndan bütünüyle teslim al›nmas›n›n yasal dayanaklar›n› güçlendirmek amac›yla gündeme getirmektedir.
7. AKP’nin anayasas›na sinen iﬂbirlikçi ve gerici zihniyet cesaretini piyasa güçlerinden almakta ve sermaye diktatörlü¤ünün aç›k özlemlerini yans›tmaktad›r.
8. Bugün hükümet taraf›ndan gündeme getirilen “yeni anayasa” haz›rl›klar›n›n emekçi halk›n ve ülkemizin ç›karlar› ile hiçbir iliﬂkisi bulunmamaktad›r. AKP hükümeti, 12 Eylül anayasas›n›n olumsuzlu¤unu bambaﬂka bir yerde aramakta, merkeze “bireysel özgürlükleri” koyarak konuyu sapt›rmakta ve böylece yeni anayasa haz›rl›klar›na toplumsal meﬂruiyet sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r. Oysa 12 Eylül anayasas›nda bask› alt›na al›nan, hatta yok
edilen toplumsal hak ve özgürlüklerdir.
9.

AKP’nin savundu¤u anayasan›n özgürlükçü bir anayasa oldu¤u büyük bir yaland›r. AKP,
insan›n paran›n gücü karﬂ›s›nda köleleﬂmesini, en temel toplumsal ve insani haklar›n ortadan kalkmas›n›, insanlar aras› eﬂitsizliklerin derinleﬂmesini savunmaktad›r. Eﬂitsizliklerin var
olmaya devam etti¤i bir toplumda özgürlüklerden söz etmek tam anlam›yla ikiyüzlülüktür.

10. AKP taraf›ndan gündeme getirilen anayasa de¤iﬂikli¤i Türkiye Cumhuriyeti’nin tasfiye
edilme giriﬂimlerine hizmet etmektedir. Böyle bir anayasa ile Türkiye’nin ka¤›t üzerinde
dahi egemen bir ülke olmas› söz konusu de¤ildir. Türkiye hukuken uluslararas› tekellerin
ya¤ma ve talan›na aç›k hale getirilmektedir. AKP’nin kutsad›¤› piyasa güçlerinin ve emperyalist devletlerin “ba¤›ms›zl›k” gibi de¤erleri önemseyip ciddiye ald›klar›n› söyleyemeyiz. Piyasa güçlerine ve emperyalist devletlere itaat eden bir ülke ba¤›ms›z ve egemen
olamaz.
1

11. Anayasa’n›n de¤iﬂmez maddeleri üzerine yürüyen tart›ﬂma, tasfiye edilen egemenli¤i
sembollere indirgedi¤i ölçüde ba¤›ms›zl›k fikrini yüzeyselleﬂtirmekte ve bir toplumsal mücadele konusu olmaktan ç›karmaktad›r. Ayr›ca bugünkü haliyle söz konusu maddelerde milliyetçi ve dinci gericili¤i meﬂrulaﬂt›ran yanlar oldu¤u aç›kt›r. Bu nedenle yasal olarak de¤iﬂmez say›lan ancak siyasi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tasfiye sürecinde dokunulmazl›¤› kald›r›lan maddeler yerine TKP’nin haz›rlad›¤› Toplumcu Anayasa, ayd›nlanma ve yurtseverli¤i kal›c› k›lacak olan toplumculu¤un ilkelerini yerleﬂtirmiﬂtir.
12. Türkiye Cumhuriyeti, temel ve de¤iﬂmez nitelikleri olarak s›ralanan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma özelliklerini bugün hiçbir biçimde taﬂ›mamaktad›r. Devrimci dönüﬂümler olmaks›z›n, Türkiye bu özelliklerin yan›ndan dahi geçemez durumdad›r.
13. Halk›m›z›n yeni bir anayasa gereksinimi AKP taraf›ndan karﬂ›lanamaz. Gereksinilen eﬂitlikçi ve özgürlükçü bir düzen ve bu düzenin temel hatlar›n› çizen yeni bir anayasad›r.
Böyle bir düzen emekçi halk›n kendi eseri olacakt›r. Emekçi halk›m›z çerçevesini “toplumcu anayasa tasar›s›”nda çizdi¤imiz eﬂitlikçi ve özgürlükçü düzen için mücadeleye kat›l›m
konusunda daha fazla zaman yitirmemelidir.
14. TKP, dinin siyasal alandan ve devlet yönetiminden ç›kar›lmas›n›n ve Türkiye’nin ba¤›ms›z
ve egemen bir ülke olarak toprak bütünlü¤ünün sa¤lanmas›n›n ancak ve ancak eﬂitlikçi
bir toplumsal düzenle mümkün oldu¤u gerçe¤inin alt›n› çizmekte ve bu nedenle haz›rlad›¤› anayasa tasla¤›n›n Birinci Bölümü’nde yer alan Temel Hükümler’e özel bir önem
vermektedir.
15. Türk-Kürt kardeﬂli¤inin yeniden kurulmas›, Türkiye’nin hiçbir ulusun kendisini üstün ya
da evsahibi görmedi¤i eﬂit ve özgür bir ülke haline gelmesi her tür eﬂitsizlik ve ayr›mc›l›¤›n kayna¤› olan toplumsal sistemin tasfiyesi ile mümkündür. Toplumcu Anayasa dil, din,
›rk, cinsiyet ayr›m› gözetmeyen yeni bir toplumsal düzenin temel belgesi olarak hiçbir
ulusu ya da dini referans göstermemiﬂtir.
16. ‹ﬂsizli¤in yasakland›¤›; eﬂit ve paras›z e¤itim ile sa¤l›k hizmetinin devlet güvencesinde oldu¤u; insan›n insan› sömürmedi¤i; ›s›nma, elektrik ve su gibi temel gereksinimlerin bedelsiz karﬂ›land›¤›; herkesin sa¤l›kl› konutlarda yaﬂad›¤›; yoksulluk ve açl›¤›n ortadan
kalkt›¤›; cehalet ve gericili¤in alt edildi¤i; ba¤›ms›z ve geliﬂmiﬂ bir Türkiye mümkündür.
17. Türkiye Komünist Partisi, halk›m›z› emperyalist ülkelerin ve sömürücü s›n›flar›n ülkemize
dayatt›¤› yasal düzenlemeleri topyekun reddetmeye ve kendi kaderini eline almaya davet etmektedir.
18. ‹ﬂçilerin, köylülerin, emekçilerin, ayd›nlar›n Toplumcu Anayasa tasar›s›n› tart›ﬂmalar› bu
aç›dan son derece anlaml› bir baﬂlang›ç olacakt›r.
Türkiye Komünist Partisi
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TASARI

Birinci Bölüm
TAR‹HSEL M‹RAS
Bir sosyalist devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti, ülkede yaﬂayan tüm uluslardan iﬂçilerin,
emekçilerin, köylülerin, ayd›nlar›n ortak çabas›n›n ürünü olacakt›r. Sosyalist cumhuriyet,
yüzy›llardan bu yana bu co¤rafyada boy atm›ﬂ bütün ilerici at›l›mlar›n, bu at›l›mlar›n öncü
gücü olan toplumsal hareketlerin, halk kahramanlar›n›n miras›n› devral›p gelecek kuﬂaklara taﬂ›yacakt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Birinci Dünya Savaﬂ› ile birlikte emperyalistlerce parçalanmas›, Anadolu halklar›n›n ortak tarihinde en önemli geliﬂmelerden bir tanesidir. Bu geliﬂmeye karﬂ› mücadele, 1917 Ekim Devrimi’nin sonucu olarak ortaya ç›kan Sovyetler Birli¤i’nin
de deste¤ini alarak, k›sa süre içerisinde bat›l› emperyalist ülkelerin planlar›n› bozmuﬂ ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu mücadelede at›lm›ﬂt›r. Sosyalist devletimizin devralaca¤› tarihsel miras›n en önemli halkalar›ndan birisi bu mücadele ve bu mücadelenin ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Emekçilerin iktidar›n› temsil edecek olan Türkiye Cumhuriyeti ise, söz konusu mücadelenin hemen baﬂlang›c›ndan itibaren kendi s›n›fsal ç›karlar› do¤rultusunda egemenli¤ini ilan
eden burjuva s›n›f›na karﬂ› tarihsel hesaplaﬂman›n ürünü olacakt›r. Türkiye Cumhuriyeti,
sermaye s›n›f›n›n elinde emekçi halka karﬂ› kullan›lm›ﬂ, emperyalist ya¤ma ve talana aç›k
hale getirilmiﬂ, gericili¤e ve karanl›¤a teslim edilmiﬂtir. 1923 y›l›nda ilan edilen cumhuriyet, iﬂbirlikçi sömürücü güçlerin elinde, kendi ilkelerine ihanet etmiﬂtir. Cumhuriyet fikri
ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine, gericili¤e, sömürüye karﬂ› harekete geçen Türk, Kürt bütün uluslardan emekçilerin çabas›yla vatan haini ve mandac› sömürücü s›n›flar›n alaﬂa¤› edilmesi sonucunda gerçek karﬂ›l›¤›n› bulacak ve Türkiye Cumhuriyeti ulusal egemenli¤i, özgürlü¤ü
ve eﬂitli¤i bayrak yapan sayg›n bir ülkeye dönüﬂtürülecektir. Bu dönüﬂümler için köklü bir
altüst oluﬂ anlam›na gelen sosyalist devrim, Toplumcu Anayasa’y› uygulamak için gerekli
siyasi koﬂullar› yaratacakt›r.
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‹kinci Bölüm
TEMEL HÜKÜMLER
Madde1- Türkiye Cumhuriyeti, dil, din, ›rk ve cinsiyet ayr›m› gözetmeksizin, Türkiye’de
yaﬂayan iﬂçilerin, köylülerin ve tüm emekçilerin ortak iradesini temsil eden ve ç›karlar›n›
savunan egemen bir sosyalist devlettir.
Madde 2- ‹nsan›n insan› sömürmesine yol açacak hiçbir iﬂ, iﬂlem, eylem ve düzenleme yap›lamaz; bunu güvence alt›na alacak önlemlerin tasarlan›p uygulanmas›, devletin birincil
görevleri aras›ndad›r.
Madde 3- Siyasal yaﬂam ve devlet iﬂleri, tümüyle ya da bir bölümüyle, dine ve din kurallar›na dayand›r›lamaz. Dini inanç bireysel bir tercihtir; her yurttaﬂ herhangi bir dine inanmakta ya da hiçbir dine inanmamakta, bunlar› aç›klay›p aç›klamamakta özgürdür.
Madde 4- Farkl› ulus ve halklar›n özgürce bir arada yaﬂad›¤› Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün yurttaﬂlar etnik ya da ulusal kökenlerine bak›lmaks›z›n eﬂit haklardan yararlan›rlar.
Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen bir sosyalist devlet olarak örgütlenmesinde ve eﬂitlikçi
toplumsal düzenin kurulmas› ve korunmas›nda hiçbir halk ya da ulus di¤erlerinden daha
fazla rol ve sorumlulu¤a sahip de¤ildir.
Madde 5- Anayasan›n ilk dört maddesindeki hükümlerin dokunulmazl›¤›, örgütlü toplumun güvencesi alt›ndad›r.
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Üçüncü Bölüm
S‹YASAL YAPI
Madde 6- Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar bir sosyalist demokrasi olarak örgütlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nde iﬂçi s›n›f›, toplumsal örgütlenmeleri arac›l›¤›yla do¤rudan yönetimdedir. ‹ktidar organlar› fabrikalar, atölyeler, bürolar, çiftlikler, okullar ve k›ﬂlalardan baﬂlayarak yukar›ya do¤ru uzan›r. Yerel meclisler, toplumun tüm kesimlerini yönetime katacak
birer araçt›r.
Madde 7- Devlet ve tüm organlar› yurttaﬂlar›n temel hak ve özgürlüklerini güvence alt›na
alan ve emekçi kesimlerin ç›karlar›n› savunan bir hukuk sistemi çerçevesinde etkinliklerini yürütür. Tüm devlet örgütü, kuruluﬂlar ve görevliler Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’na
ve hukuk sistemine uyarlar, kayna¤›n› yasalardan ve anayasadan almayan hiçbir yetki kullanamazlar. Kimsenin görevi dolay›s›yla yasal dokunulmazl›¤› olamaz.
Madde 8- Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetim kademelerini aﬂa¤›dan yukar›ya oluﬂturan bütün örgütlenmeler, kendi yönetimlerini özgür seçimlerle belirler. Siyasal parti ve toplumsal
örgütlenmeler ile tüm yurttaﬂlar yönetim organlar›na aday gösterebilirler, aday olabilirler.
Seçmenler, bütün organlara seçtikleri temsilci ve görevlileri temsil ve görev dönemleri tamamlanmadan "geri ça¤›rma" hakk›na sahiptirler. Bu hakk›n kullan›m› yasalarla düzenlenir ve güvence alt›na al›n›r. Seçim süreçleri ilgili yasalarla düzenlenir.
Madde 9- Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama, hükümet oluﬂturma ve yürütmeyi denetleme
konular›nda en yüksek organ Yüksek Meclis'tir. Yüksek Meclis, yerel iktidar organlar›yla
ba¤lant›l› olarak çal›ﬂ›r ve onlarla bir bütün oluﬂturur. Yüksek Meclis iç ve d›ﬂ politika, savunma, e¤itim ve sa¤l›k, merkezi planlama, d›ﬂ ticaret ve merkezi bütçenin haz›rlanmas›
konular›nda kendi görev ve yetkilerini baﬂka organlara devredemez ve paylaﬂamaz. Yüksek
Meclis iki y›ll›¤›na ve tüm seçmenlerin kat›laca¤› tek dereceli seçimlerle belirlenir. Yüksek
Meclis seçimlerinde her kent bir seçim bölgesidir. Her kentten kaç temsilcinin Yüksek Meclis’te temsil edilece¤i, nüfusa göre belirlenir.
Madde 10- Yüksek Meclis Baﬂkan›, meclis oturumlar›na baﬂkanl›k eder, meclisi yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda temsil eder. Yüksek Meclis Baﬂkan› ilk oturumda meclis taraf›ndan iki y›ll›¤›na seçilir.
Madde 11- Bakanlar Konseyi, bir kurul olarak, devletin günlük yürütme faaliyetlerinden
en üst düzeyde sorumludur. Bakanlar Konseyi, Yüksek Meclis üyeleri aras›ndan ve Yüksek
Meclis taraf›ndan seçilerek oluﬂturulur. Görev süresi iki y›ld›r.
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Madde 12- Devlet Baﬂkan›, Bakanlar Konseyi’ne baﬂkanl›k eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda en üst düzey temsilcisidir. Yüksek Meclis Baﬂkan›'n›n seçilmesinin ard›ndan yap›lacak ilk oturumda, Yüksek Meclis taraf›ndan iki y›ll›¤›na seçilir.
Madde 13- Yüksek Meclis Baﬂkan›, Bakanlar Konseyi ve Devlet Baﬂkan›’n›n seçim
süreci ve sorumluluklar› ilgili yasalarla düzenlenir.
Madde 14- Mahalle ve köy meclisleri tüm yurttaﬂlar› kapsayan yayg›n toplumsal örgütlerdir. Seçme ve seçilme hakk›na sahip tüm yurttaﬂlar mahalle ve köy meclislerine üyedirler.
Mahalle ve köy meclisleri yurttaﬂlara toplumsal yaﬂama müdahale etme olana¤› sunar, yurttaﬂlar›n bütünsel geliﬂimi için uygun koﬂullar›n sa¤lanmas›nda di¤er devlet organlar›yla birlikte sorumluluk üstlenir, yurttaﬂlar›n tüm devlet organlar› ve Yüksek Meclis çal›ﬂmalar› ile
sürekli iletiﬂim, etkileﬂim ve denetim iliﬂkisi içinde bulunmas›n› güvence alt›na al›rlar. Mahalle ve köy meclisleri kendi sorumluluk alanlar›nda yaﬂayan tüm nüfusa toplumsal hizmetlerin götürülmesine yard›mc› olur, anayasada belirtilen eﬂitlik ilkesinin yerine getirilip
getirilmedi¤ini denetler, üst devlet organlar›na öneriler ve soru önergeleri haz›rlar, onlar taraf›ndan al›nan kararlar›n takipçisi olurlar. Mahalle ve köy meclisleri iki y›lda bir çal›ﬂmalar› yönlendirmek için bir komite, ilçe meclisinde görev alacak temsilcileri ve kendileriyle
ilgili mahkemelerde ba¤›ms›z yarg›çlarla birlikte çal›ﬂacak mahkeme üyelerini seçerler. Mahalle ve köy meclisleri en az üç ayda bir toplan›rlar.
Madde 15- ‹ﬂyeri komiteleri, belli bir iﬂ yerinde çal›ﬂan tüm emekçilerin üretim sürecine
kat›l›mlar›n›, kendi iﬂyeri, bölge ve ülke sorunlar›n› tart›ﬂ›p yönetim ve karar süreçlerinin
parças› haline gelmelerini sa¤layan organlard›r. ‹ﬂyeri komiteleri üst devlet organlar›na öneriler ve soru önergeleri haz›rlar, onlar taraf›ndan al›nan kararlar›n takipçisi olurlar. Üniversite ve yüksek okullarda tüm çal›ﬂanlar ve ö¤renciler, askeri birliklerde tüm subay ve askerler, çiftliklerde tüm çiftçi ve tar›m emekçileri kendi komitelerini ayn› ﬂekilde seçerler. ‹ﬂyeri komiteleri iki y›lda bir, iﬂ yerinde çal›ﬂan tüm emekçilerin oylar›yla belirlenir.
Madde 16- ‹lçe meclisleri ilçelerde tüm toplumsal örgütlenmelerin karar alma süreçlerine
kat›l›m›n› ve birbirleriyle uyumlu çal›ﬂmas›n› hedefler. ‹lçe meclisleri yurttaﬂlara toplumsal
yaﬂama müdahale etme olana¤› sunar, yurttaﬂlar›n bütünsel geliﬂimi için uygun ortam›n
sa¤lanmas›nda di¤er devlet organlar›yla birlikte sorumluluk üstlenir, tüm devlet organlar›
ve Yüksek Meclis çal›ﬂmalar› ile sürekli bir iletiﬂim, etkileﬂim ve denetim iliﬂkisi içinde bulunmalar›n› güvence alt›na al›rlar. ‹lçe meclisleri kendi sorumluluk alanlar›nda yaﬂayan tüm
nüfusa toplumsal hizmetlerin götürülmesini sa¤lar ve anayasada belirtilen eﬂitlik ilkesinin yerine getirilip getirilmedi¤ini denetler, üst devlet organlar›na öneriler ve soru önergeleri haz›rlar, onlar taraf›ndan al›nan kararlar›n takipçisi olurlar. ‹lçe meclisleri, mahalle ve köy meclisleri ile o ilçedeki iﬂyeri komitelerinin iki y›ll›¤›na seçece¤i temsilcilerden oluﬂur.
Madde 17- Kent meclisleri yurttaﬂlara toplumsal yaﬂama müdahale etme olana¤› sunar,
yurttaﬂlar›n bütünsel geliﬂimi için uygun ortam›n sa¤lanmas›nda di¤er devlet organlar›yla
birlikte sorumluluk üstlenir, tüm devlet organlar› ve Yüksek Meclis çal›ﬂmalar› ile sürekli
bir iletiﬂim, etkileﬂim ve denetim iliﬂkisi içinde bulunmalar›n› güvence alt›na al›rlar. Kent
meclisleri kendi sorumluluk alanlar›nda yaﬂayan tüm nüfusa toplumsal hizmetlerin götü6

rülmesini sa¤lar ve anayasada belirtilen eﬂitlik ilkesinin yerine getirilip getirilmedi¤ini denetler, Yüksek Meclis çal›ﬂmalar› için öneri ve soru önergeleri haz›rlar, Yüksek Meclis taraf›ndan al›nan kararlar›n takipçisi olurlar. Kent meclisleri ayn› kentteki ilçe meclislerinin karar ve uygulamalar› aras›ndaki uyumu sa¤lar, kente ayr›lan kaynaklar›n›n toplumun ç›karlar› do¤rultusunda eﬂit bir biçimde seferber edilmesini gözetirler. Kent meclisleri, o kentteki ilçe meclislerinin iki y›ll›¤›na seçece¤i temsilcilerden oluﬂur.
Madde 18- Türkiye Cumhuriyeti'nde, Yüksek Meclis'e ve öteki yerel meclislere seçilen temsilciler, üretim ve karar mekanizmalar› aras›ndaki ba¤lar›n dolay›ms›z duruma getirilmesi
gere¤inden dolay› seçilmeden önceki iﬂ, görev ya da ö¤renimlerine devam ederler. Yüksek
Meclis ve di¤er meclislere seçilen temsilcilere bu görevlerinden dolay› herhangi bir ek maaﬂ ödenmez.
Madde 19- Yönetim mekanizmalar›n›n ve buradaki görevlilerin emekçi halktan kopmalar›
ve toplumun ç›karlar›n› göz ard› etmeleri engellenir. Devlet örgütlenmesinde yöneticilik sorumlulu¤u olan kiﬂilerin bütün toplumsal örgütlenmelerin gereksinim ve sorunlar›ndan
düzenli biçimde haberdar olmalar›n› sa¤layacak, toplumsal olarak denetlenen iletiﬂim mekanizmalar› kurulur. Yöneticilerin görevlerini yerine getirebilmeleri için onlara sa¤lanacak
olanaklar, toplumsal olarak izlenebilir ve denetlenebilir saydaml›kta, kiﬂisellikten uzak, yöneticilerin kolektif çal›ﬂma bilinçlerini her zaman diri tutacak nitelikte olacakt›r.
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Dördüncü Bölüm
EKONOM‹K YAPI
Madde 20- Ekonomik etkinliklerin temel amac›, tüm toplumun refah içinde yaﬂamas›, yurttaﬂlar›n yaﬂama koﬂullar›n›n her geçen gün iyileﬂtirilmesidir.
Madde 21- Toplumdaki eﬂitsizliklerin as›l kayna¤› olan üretim araçlar›ndaki özel mülkiyetin
belli bir program çerçevesinde tümüyle ortadan kald›r›lmas›, ekonomik politikalar›n temel yöneliﬂini oluﬂturur. Üretim araçlar›nda kamu mülkiyetinin d›ﬂ›ndaki biçimlerin tasfiye edilmesi
sürecinde, üretimin süreklili¤inin sa¤lanmas› ve emekçilerin siyasal ve ideolojik inisiyatifinin
bu sürecin temel gücü olmas› için gerekli önlemler al›n›r. De¤iﬂik mülkiyet biçimlerinin birarada var olmas›n›n zorunlu oldu¤u koﬂullarda, ekonominin sosyalist ö¤elerinin, yasalar ve gündelik politikalar›n da yard›m›yla öncelikli ve bask›n bir konuma ulaﬂmas› sa¤lan›r.
Madde 22- Bütün ekonomik etkinliklerin toplumsal denetime aç›k duruma getirilmesi esast›r.
Toplumsal kaynaklar›n israf›, rüﬂvet, yetkilerin kötüye kullan›lmas›, disiplinsizlik ve tembellik
gibi olgulara karﬂ› etkili yönetsel, ideolojik ve ekonomik önlemler al›n›r; bu do¤rultuda yasal
düzenlemeler yap›l›r ve bu düzenlemelerin sürekli olarak güncelleﬂtirilmesi gözetilir.
Madde 23- Bütün ekonomik etkinlikler ve ekonomik geliﬂme, merkezi olarak planlan›r. Planlama s›n›f çeliﬂkilerinin ortadan kalkmas›n›, ekonominin bütün ö¤elerinin uyumunun sa¤lanmas›n›, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n pekiﬂtirilmesini ve üretimin toplum yarar›na ve do¤aya zarar
vermeden gerçekleﬂmesini hedefler. Planlama, tabandan baﬂlayarak emekçi inisiyatifinin geliﬂmesi ve üretim sürecindeki karar mekanizmalar›n›n paylaﬂ›mc› ve kat›l›mc› bir nitelik kazanmas› ile yaﬂama geçirilir. Bütün planlama süreci boyunca, insanl›¤›n bilimsel ve teknolojik birikiminin toplum yarar›na kullan›lmas›na ve geliﬂtirilmesine öncelik verilir.
Madde 24- Türkiye’nin toprak, madenler, enerji, nitelikli iﬂgücü gibi yeterince sahip oldu¤u
kendi kaynaklar›na dayanan bir kalk›nma at›l›m› örgütlenir ve ülke ekonomisinin d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›na son verilir. Di¤er ülkelerle ekonomik iliﬂkiler karﬂ›l›kl› yararlar gözetilerek ve ülkenin
ba¤›ms›zl›¤› ile toplumsal ç›karlarlar korunarak sürdürülür. Ekonominin ba¤›ms›zl›¤›, onun
sosyalist karakteriyle ve emperyalist dünyan›n bir parças› olmaktan ç›kmas› ile sa¤lan›r. Emperyalist ülkelerle ülkemiz emekçilerini büyük bir borç yükü alt›na sokan, ülkeyi ba¤›ml› duruma getiren anlaﬂmalar imzalanamaz.
Madde 25- Bankalar, sigorta ﬂirketleri ve gerekli öteki finans kuruluﬂlar›, kamuya ait kurumlar olarak etkinlik gösterir. D›ﬂ ticaret devlet eliyle yürütülür.
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Madde 26- Ekonomik etkinlikler sonunda elde edilen tüm zenginlikler, toplumun kolektif ihtiyaçlar› için gereken miktar ayr›ld›ktan sonra, emekçilere ücret olarak geri döner. Çal›ﬂabilir
durumdaki her yurttaﬂ›n toplumsal üretime yeteneklerine uygun olarak eme¤iyle kat›lmas› ve
bu katk›s› ile uyumlu bir karﬂ›l›k almas› gözetilir.
Madde 27- Çal›ﬂma süresinin k›salt›lmas›, insan›n bütün boyutlar›yla geliﬂebilmesinin önkoﬂullar›ndan ve toplumun baﬂl›ca hedeflerinden biridir. Çal›ﬂma süresi haftada 35 saati geçemez.
Fiziksel emek kullan›m›n› en aza indirmek ve tüm emekçilerin zihinsel üretim potansiyelini
harekete geçirmek de bir baﬂka temel hedeftir. Toplumsal üretimin bütün alanlar›nda ileri teknikler kullan›larak öncelikle insana yak›ﬂmayan koﬂullarda gerçekleﬂtirilen iﬂlerin makineler taraf›ndan yap›lmas› sa¤lan›r.
Madde 28- Çal›ﬂabilir durum ve yaﬂtaki her yurttaﬂa çal›ﬂma olana¤› ve iﬂ güvencesi sa¤lanmas› devletin temel görevleri aras›ndad›r. Devlet bu iki temel hakk› hiçbir durumdan ortadan kald›ramaz, buna yol açan koﬂullar›n varl›¤›na göz yumamaz.
Madde 29- Çal›ﬂamayacak durumda olanlar, yaﬂl›lar ve emekliler devletin güvencesi alt›ndad›rlar. Bu yurttaﬂlara insanca bir yaﬂam düzeyi ve eﬂit olanaklar sa¤lan›r.
Madde 30- Üstlendi¤i toplumsal rollerin gere¤ini yerine getirerek çal›ﬂan her yurttaﬂ, tatil yapma hakk›na sahiptir. Bu hakk›n herkes için kullan›labilir k›l›nmas› devletin ve bütün toplumsal üretim birimlerinin görevleri aras›nda yer al›r. Tatil süreleri ve biçimleri, toplumsal ihtiyaçlar ve olanaklar çerçevesinde belirlenir.
Madde 31- Sendikalaﬂma ve grev hakk› tüm emekçileri kapsayacak biçimde yasalarla güvence alt›na al›n›r. Sendikalar ve iﬂyerlerindeki iktidar organlar›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi, iﬂçilerin dinlenme, kültür ve spor olanaklar›n›n geniﬂletilmesi için yetkilidirler.
Madde 32- Üretim sürecinde iﬂçinin kendi eme¤ine ve eme¤inin ürünlerine karﬂ› yabanc›laﬂmas›n›n önüne geçmek için gereken her türlü önlem al›n›r.
Madde 33- Tar›m emekçileri, özgür çiftçiler olarak kolektif çiftliklerde ve tar›m iﬂçileri olarak
devlet iﬂletmelerinde bir araya gelirler. D›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n›n ortadan kald›r›lmas› öngörülen tar›msal üretimde, kolektif çiftliklerin kamu mülkiyetine uyumlu ve onunla çeliﬂmeyecek biçimler bulmas› sa¤lan›r. Toprakta özel mülkiyetçili¤i besleyen her türlü etmene karﬂ› mücadele
edilmesi bir zorunluluktur.
Madde 34- Bütün ekonomik politikalar kentler ile k›rlar aras›ndaki eﬂitsizliklerin azalt›lmas›
hedefine uygun biçimde planlan›p uygulan›r.
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Beﬂinci Bölüm
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Madde 35- Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaﬂlar›, etnik veya toplumsal köken, ›rk veya dil,
cinsiyet, cinsel tercih, e¤itim, dinsel inanç, meslek veya görev ayr›m› gözetilmeksizin yasalar
önünde eﬂittir.
Madde 36- Türkiye Cumhuriyeti'nde kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara sahiptir. Cinsiyet farkl›l›¤›n›n ayr›mc›l›¤a yol açmas›na karﬂ› ekonomik, siyasal, ideolojik ve kültürel önlemler al›n›r.
Bu önlemler, kad›nlar›n mesleki ve kültürel e¤itimlere erkeklerle eﬂit eriﬂiminin sa¤lanmas›n›,
iﬂe al›m ve yükselme aﬂamalar›nda, toplumsal, siyasal ve kültürel etkinliklerde kad›n ve erkeklere eﬂit f›rsat tan›nmas›n›, anne ve anne adaylar›n›n çal›ﬂma yaﬂam›na kat›lmas› ve toplumsal
yaﬂamdan d›ﬂlanmamas› için, ücretli izin süresinin art›r›lmas› ve çal›ﬂma saatlerinin azalt›lmas›n› kapsayan maddi ve manevi deste¤in verilmesini içerir.
Madde 37- Türkiye Cumhuriyeti'nde ulusal ve etnik köken hiçbir biçimde bir ayr›cal›k ya da
d›ﬂlanma-ezilme nedeni olamaz. Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde birlikte yaﬂamak ve tüm
bölgelerin eﬂit geliﬂimini sa¤lamak temel hedeftir. Devlet, bu hedef do¤rultusunda tüm yurttaﬂlar›n, enternasyonalist ve yurtsever bir bilinçle e¤itilmesinden, yaﬂayan dillerin korunmas›
ve ö¤retilmesinden, bu dillerle e¤itim ve ö¤retim hakk›n›n sa¤lanmas›ndan, kültürel zenginliklerimizin geliﬂtirilmesinden sorumludur.
Madde 38- 16 yaﬂ›na girmiﬂ her yurttaﬂ, bütün yönetim kademeleri için seçme ve seçilme hakk›na sahiptir.
Madde 39- Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaﬂlar›, anlat›m, propaganda ve örgütlenme özgürlü¤üne sahiptirler. ‹nsan›n insan› sömürmesini aç›k ya da dolayl› biçimde savunan, savaﬂ
k›ﬂk›rt›c›s›, din istismarc›s›, ›rkç› ve faﬂist düﬂünceler toplumun özgür geliﬂiminin önünde engel oluﬂturduklar› için propaganda ve örgütlenme özgürlüklerinden yararlanamazlar.
Madde 40- Temel özgürlüklerin yaﬂama geçirilmesi için yaz›l› ve görsel iletiﬂim, toplant› ve
gösteri yapma olanaklar› bütün toplumsal örgütlenmelerin hizmetine verilir.
Madde 41- Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaﬂlar› çal›ﬂma hakk›na sahiptirler. Tüm yurttaﬂlar, yapt›klar› iﬂin karﬂ›l›¤›nda, devlet taraf›ndan belirlenmiﬂ bir standart›n alt›na düﬂmeksizin,
ücretlendirilirler. Tüm yurttaﬂlar, yetenek, e¤itim ve e¤ilimleri do¤rultusunda, toplumun ihtiyaçlar› gözetilerek, istedikleri meslek ve iﬂi seçebilirler. Bu hak, sosyalist ekonomik sistemin
düzenli geliﬂimiyle güvence alt›na al›n›r.
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Madde 42- Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar›n›n, seyahat etme serbestli¤i, konut dokunulmazl›¤›, ve haberleﬂme gizlili¤i devlet güvencesi alt›ndad›r.
Madde 43- Sorgulama ve kovuﬂturma s›ras›nda devletin gözetiminde tutulan kiﬂilere fiziki veya manevi bask› yap›lamaz. Hiç kimseye, hiçbir koﬂul ve durumda iﬂkence uygulanamaz. Yasalarda yaz›lan suçüstü durumlar› d›ﬂ›nda hiç kimse savc› izni ya da mahkeme karar› olmadan
gözlem alt›na al›namaz.
Madde 44- Hiçbir durumda ölüm cezas› verilemez.
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Alt›nc› Bölüm
ADALET S‹STEM‹ VE MAHKEMELER
Madde 45- Adalet, örgütlü halk ile birlikte ve onun ad›na, çal›ﬂma kural ve esaslar› yasalarca
belirlenmiﬂ mahkemelerce yerine getirilir. Adalet mekanizmas› mahalle ve köy meclisleri esas
al›nmak üzere oluﬂturulur. Mahkemelerde gerek bu meclislerce belirlenen yurttaﬂlar, gerekse
meslekten yarg›çlar görev al›rlar. Yarg›çlar›n ve yurttaﬂlar›n ne ﬂekilde göreve gelece¤i yasalar
taraf›ndan tayin edilir.
Madde 46- Yasalarca belirlenecek usullerle kurulmuﬂ ve görev yapan mahkemelerin en üst
organ› Yüksek Mahkeme’dir. Yüksek Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› dahilinde
faaliyet gösteren tüm mahkemelerin kararlar›n›n nihai olarak gözden geçirildi¤i, faaliyetlerinin
denetlendi¤i yarg› uzvudur. Adalet sisteminin birli¤ini temsil eder, üyelerinin seçimi ve iﬂleyiﬂ
usulleri yasayla belirlenir ve ba¤›ms›z faaliyeti devlet taraf›ndan güvence alt›na al›n›r. Yüksek
Mahkemenin verdi¤i kararlar kesindir.
Madde 47- Yarg›çlar ba¤›ms›zd›r; görevlerini yürütürken yaln›z yasalara ba¤›ml› olurlar;
yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›¤›n› etkileyecek müdahalelere karﬂ› devlet önlem almakla yükümlüdür.
Madde 48- Ceza ve infaz yasalar›, suçlar›n önemli bir bölümü toplumsal kaynakl›
oldu¤undan, toplumun suça karﬂ› korunmas› gere¤i göz ard› edilmeksizin, bireye toplumsal
yaﬂant›da yer alma bilincinin ve yeteneklerinin sa¤lanmas› do¤rultusundaki politikalar› içerir.
Madde 49- Yurttaﬂlar›n ve Cumhuriyet s›n›rlar› içerisinde yaﬂayan herkesin fillerinin yasalara
uygunlu¤unu denetleyen merci Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’d›r. Baﬂsavc›l›k kendisine ba¤l› ve
dikey biçimde örgütlenmiﬂ savc›lardan oluﬂan bir yap›ya sahiptir. Baﬂsavc›l›¤›n iﬂleyiﬂ usulleri
kanunla belirlenir. Savc›lar görevlerini ba¤›ms›z bir ﬂekilde yapar ve yaln›z Baﬂsavc›l›¤›n denetim ve gözetiminde çal›ﬂ›rlar.
Madde 50- Savunma hakk›, suçlama baﬂlad›¤› andan itibaren devlet taraf›ndan korunur.
Yarg›lama her aﬂamada aç›kt›r. Yarg›laman›n kamuya kapal› olarak sürdürülmesi, ancak
san›¤›n ya da ma¤durun kiﬂisel haklar›n›n çi¤nenmemesi amac›yla ve yine kendilerinin
r›zas›yla mümkün olabilir.
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Yedinci Bölüm
DIﬁ POL‹T‹KA VE SAVUNMA
Madde 51- Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmin hiçbir askeri, ekonomik, mali, kültürel ve siyasal örgütlenmesinin üyesi veya bir parças› olamaz, bu tür örgütlenmelerle birlikte hareket
edemez.
Madde 52- Türkiye Cumhuriyeti, eﬂit kat›l›m› sa¤layan, karﬂ›l›kl› ç›karlar› koruyan ve bar›ﬂa
hizmet eden bütün uluslararas› kuruluﬂlarda yer al›r. Türkiye Cumhuriyeti, bu kuruluﬂlar›n
uluslararas› iliﬂkilerin iyileﬂtirilmesi, emperyalist ülkelerin hareket alan›n›n daralt›lmas› ve
uluslararas› gericilikle mücadele amaçlar›na hizmet etmesi için etkin bir çaba gösterir.
Madde 53- Türkiye Cumhuriyeti, bütün halkç›, antiemperyalist, devrimci ve sosyalist iktidarlarla dayan›ﬂma içindedir. Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmin gücünü ve etkinli¤ini geriletmeyi ve ortadan kald›rmay› amaç edinen bölgesel/uluslararas› birlikteliklerin oluﬂturulmas› ve
güçlendirilmesi için öncü, yönlendirici ve destekleyici tutumlar sergiler.
Madde 54- Her yurttaﬂ›n enternasyonalist ve yurtsever bilincinin geliﬂmesi ve canl› tutulmas›
için gereken önlemler al›n›r.
Madde 55- Komünist, sosyalist, anti-emperyalist, anti-faﬂist, savaﬂ aleyhtar› görüﬂleri nedeniyle kendi ülkelerini terk etmek zorunda b›rak›lan kiﬂiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvencesi alt›ndad›r.
Madde 56- Savunma ve güvenlik hizmetleri ﬂu esaslara göre düzenlenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti'nin temel savunma unsuru, silahl› kuvvetlerdir.
b) Silahl› kuvvetler, toplumun hizmetindedir. Silahl› kuvvetlerin toplumdan uzaklaﬂmas› ve
kastlaﬂmas› önlenir. Silahl› kuvvetler bar›ﬂ zamanlar›nda üretim sürecinde görev üstlenir.
c) Askerlik, kad›n ve erkek bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar›n›n görevidir. Askerlik süresi ve biçimi uluslararas› iliﬂkilerin durumuna göre belirlenir.
d) Silahl› kuvvetler ça¤›n gereklerine uygun bir örgütlenme ile teknolojik geliﬂmelere uyum
sa¤lar. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma gücünün geliﬂtirilmesi için her tür önlem al›n›r.
Silah sanayiinin ulusal karakteri geliﬂtirilir ve titizlikle korunur.
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e) Savaﬂ durumu uygulamas›na karar verecek tek organ Yüksek Meclis'tir.
f) Baﬂka bir ülkenin sald›r›s› karﬂ›s›nda ülkenin bütün siyasal, örgütsel, ekonomik ve beﬂeri
potansiyeli harekete geçirilir ve savaﬂ, tüm halk›n kat›l›m›yla, devrimci ve yurtsever bir savaﬂa dönüﬂtürülür.
g) Silahl› kuvvetler içinde ast-üst iliﬂkilerinde demokratik normlar yerleﬂtirilir, disiplin ve
düzen kültürel ve ideolojik e¤itim süreçlerinin yard›m›yla sa¤lan›r. Silahl› kuvvetlerin sürekli personeli, yaln›z askerlik alan›nda de¤il, toplumun gereksinim duydu¤u geliﬂkin bireyler olarak yetiﬂtirilir.
h) Silahl› kuvvetler mensuplar›, seçme ve seçilme hakk› dahil olmak üzere, öteki yurttaﬂ
lara tan›nan bütün siyasal ve toplumsal haklara sahiptirler.
i) Silahl› kuvvetlerin yurtsever ve enternasyonalist karakteri korunur ve güçlendirilir.
j) Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma politikas› ve d›ﬂ politikas› oluﬂturulurken militarist
ideoloji ve yönelimlerden uzak durulur. Dünya bar›ﬂ› ve genel bir silahs›zlanma için mücadele, ülkenin güvenli¤ini tehlikeye atmayacak biçimde sürdürülür.
k) ‹ç güvenlik örgütlerinin sosyalizmin ideallerine uygun ve emekçi halk›n denetimine aç›k
olarak düzenlenmeleri sa¤lan›r.
l) ‹ç güvenlik, silahl› kuvvetler bünyesinde kurulan halk milisleri ile sa¤lan›r. Halk milisleri,
mahalle ve köy meclislerinden baﬂlayarak tüm yerel iktidar organlar›yla birlikte çal›ﬂ›r,
toplumu ve toplumsal sistemi, toplumsal örgütlerle birlikte korur.
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Sekizinci Bölüm
TOPLUMSAL GEL‹ﬁ‹M VE KÜLTÜR
Madde 57- ‹nsan ideolojik, kültürel ve fiziksel varl›¤› ile bir bütündür. Toplum ve devlet, bu
bütünün uyumlu, sa¤l›kl› ve eksiksiz geliﬂmesinden sorumludur.
Madde 58- Bireylerin kendilerini toplumsal olarak ifade edebilmeleri, kolektif bilince sahip,
insanlar›n ve bütün uluslar›n eﬂitli¤i ve kardeﬂli¤ine inanan kiﬂiler olarak yetiﬂmeleri için e¤itim, kitle iletiﬂimi, siyasal ve kültürel yaﬂam, sa¤l›k, spor etkinlikleri gibi alanlar ayr› ayr› de¤il
bir bütün olarak de¤erlendirilmek zorundad›r.
Madde 59- E¤itim her aﬂamas›nda paras›z sunulan kamusal bir hizmet olarak toplumun ç›karlar› do¤rultusunda yeniden örgütlenir. Dileyen herkes, bilimsel olarak öngörülmüﬂ baﬂar›
ölçütlerini yerine getirmek koﬂuluyla, ö¤renimini son aﬂamas›na kadar sürdürür. E¤itim imkanlar› tüm toplumsal kesimlere eﬂit olarak sunulur ve e¤itimden yararlanmada ortaya ç›kabilecek eﬂitsizliklerin önüne geçmek için özel önlem al›n›r.
Madde 60- E¤itimin, insan›n yeteneklerini ve yarat›c› gücünü ortaya ç›kar›p geliﬂtiren bilimsel içerikli bir etkinli¤e dönüﬂtürülmesinin yan› s›ra, s›n›fs›z-sömürüsüz bir dünya için verilen
mücadeleye bilimsel ve ahlaki aç›lardan yard›mc› olma iﬂlevini de yerine getirmesi sa¤lan›r.
Madde 61- Herkesin istedi¤i alanda e¤itim görmesi, toplumun ihtiyaçlar› da gözetilerek gerçekleﬂtirilir.
Madde 62- E¤itim politikalar›nda ilgili kurumlar›n bütün ö¤eleri söz sahibidir. Ö¤retmenler,
ö¤renciler, veliler ve e¤itim kurumlar›ndaki hizmet iﬂçileri ayr› ve birleﬂik örgütlenmelerle e¤itim politikalar›n›n oluﬂturulmas›na kat›l›rlar.
Madde 63- Ana dilde e¤itim, devletin güvencesi alt›ndad›r. Ülkemizde ve bölgemizde yaﬂayan
halklar›n birbirlerinin dil ve kültürlerini daha yak›ndan tan›malar›, e¤itim sisteminin amaçlar›
aras›nda yer al›r.
Madde 64- Yabanc› dil e¤itimi, insanl›¤›n kültürel ve bilimsel birikiminden mümkün olan en
büyük ölçüde yararlanmay› ve halklar aras›ndaki kardeﬂli¤i güçlendirmeyi gözeten bir yaklaﬂ›m do¤rultusunda gerçekleﬂtirilir.
Madde 65- Yaﬂlar› 18’in alt›ndaki çocuklar ile gençlerin, e¤itim sürecinin bir parças› olmayan
iﬂlerde çal›ﬂmalar› ya da çal›ﬂt›r›lmalar› yasakt›r.
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Madde 66- Okuma-yazma bilmeyen tek bir yurttaﬂ›n kalmamas›, toplumun baﬂl›ca ödevleri
aras›ndad›r. Temel e¤itim 12 y›ld›r ve bütün yurttaﬂlar için zorunludur.
Madde 67- Devlet, ilgili örgütlerle iﬂbirli¤i yaparak, hiçbir yaﬂ s›n›rlamas› olmaks›z›n insanlar›n bilgi ve becerilerini geliﬂtirmeleri için her türlü olana¤› sa¤lar.
Madde 68- Bütün yurttaﬂlar› kapsayan ve insani gereksinimlere eksiksiz olarak karﬂ›l›k veren
tek bir sosyal güvenlik sistemi oluﬂturulur.
Madde 69- Sa¤l›kl› olmak temel bir insan hakk›d›r ve sa¤l›k hizmetinin bütün insanlara eﬂit
ve paras›z olarak sunulmas› esast›r. Bu çerçevede, bütün hastaneler ve sa¤l›k kuruluﬂlar› kamuya ait kurumlar olarak etkinlik gösterir. ‹laç ve tedavi giderleri tümüyle devlet taraf›ndan karﬂ›lan›r. ‹nsan sa¤l›¤›n› bozucu her türlü etkenin ortadan kald›r›lmas› devletin asli görevlerinden biri olmakla birlikte, ayn› zamanda, bir toplumsal mücadele konusu olarak ele al›n›r. Koruyucu hekimlik ve basamakl› sa¤l›k hizmeti uygulamalar› yayg›nlaﬂt›r›l›r.
Madde 70- ‹nsanlar moral ve fiziksel aç›dan kendilerini yeniden üretebilecekleri mekânlarda
yaﬂama hakk›na sahiptirler. Bu hak do¤rultusunda, bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar›na
ihtiyaçlar›na uygun konut sunulur. Konutlar›n deprem, sel ve öteki do¤a olaylar›ndan etkilenmeyecek yap›da üretilmeleri ya da bu özelliklere sahip duruma getirilmeleri için her türlü önlem al›n›r. Konutlarda ›s›nma, elektrik enerjisi ve su bedelsiz olarak sa¤lan›r.
Madde 71- Kad›n ile erkek aras›nda toplumsal etkinlik ve toplumsal roller aç›s›ndan tarihsel
süreç içinde ortaya ç›km›ﬂ ayr›m ve çeliﬂkilerin yok edilmesi zorunludur. Bu zorunlulu¤un
ürünü olan yasalarla güvenceye al›nan kad›n haklar›n›n yaﬂam›n bütün alanlar›nda gerçek ve
kal›c› kazan›mlara dönüﬂmesi do¤rultusunda mücadele etmek, cinselli¤in kad›n› aﬂa¤›lay›c›
roller edinmesine ve kad›nlara yönelik her türlü ayr›mc›l›¤a karﬂ› durmak, bütün toplumun sorumlulu¤undad›r.
Madde 72- Kad›n›n ev iﬂlerine ve çocuk bak›m›na ba¤›ml›l›¤›n›n nedeni olan cinsiyet farkl›l›¤›na dayal› iﬂbölümü bütün toplumsal ve ideolojik yönleriyle tasfiye edilir.
Bu do¤rultuda, yemek, temizlik ve çocuk bak›m› gibi yükler, her türlü kolektif olanak seferber
edilerek toplumun bütünü taraf›ndan üstlenilir.
Madde 73- Kad›nlar›n siyasal ve kültürel yaﬂama etkin ve yayg›n biçimde kat›lmalar› teﬂvik
edilir ve bu do¤rultuda her tür örgütsel olanak yarat›l›r.
Madde 74- Ailenin sevgi temelinde gönüllü bir birlikteli¤e dönüﬂmesi, baﬂl›baﬂ›na bir amaç
oluﬂunun yan› s›ra, kad›n haklar›n›n geliﬂtirilmesi bak›m›ndan da önemlidir ve bu sorun hem
yasal düzenlemelerin hem de toplumsal-kültürel bir mücadelenin konusu olarak ele al›n›r.
Madde 75- Çocuklar›n bak›m›, beslenmesi, sa¤l›kl› bireyler olarak geliﬂimi ve e¤itimi, devletin güvencesi alt›ndad›r.
Madde 76- Gençlerin mümkün olan en erken yaﬂtan baﬂlayarak toplumsal yaﬂam›n bütününe, siyasal karar alma süreçlerine, kültürel, sanatsal, bilimsel üretime kat›labilmeleri özendiri16

lir. Parças› olduklar› e¤itim ya da spor kurumlar›nda, bulunduklar› yörelerde ve topluluklarda
öteki yurttaﬂlarla eﬂit hak ve sorumluluklara sahip olmalar› için olanak sa¤lan›r. Gençlerin yarat›c› enerjisini bütün bask›lardan kurtararak aç›¤a ç›karmak ve gençli¤i her alanda özgürleﬂtirmek, toplumsal bir ödevdir.
Madde 77- Yaﬂl›lar toplumsal etkinliklerden uzaklaﬂt›r›larak kimsesiz ve desteksiz b›rak›lamaz. Yaﬂl›lar›n toplumun eﬂit, bak›ml›, kamusal yaﬂama kat›lmalar› özendirilip desteklenen
yurttaﬂlar olarak yaﬂamalar› için gerekli bütün maddi ve manevi koﬂullar yarat›l›r.
Madde 78- Engelli yurttaﬂlar›n e¤itim ve üretim süreçleri ile siyasal ve toplumsal yaﬂama kat›lmalar›n›n koﬂullar› sürekli olarak geliﬂtirilir. Engelli yurttaﬂlarla ilgili düzenlemelere iliﬂkin
kararlar engelli yurttaﬂlar›n örgütleriyle birlikte al›n›r.
Madde 79- Sanat yeni toplumun yarat›l›ﬂ›na ve yeni insan›n kendini özgürce geliﬂtirmesine katk› sa¤layacak en önemli alanlardan biridir. Sanatla yarat›c› ve izleyici olarak u¤raﬂmak, her yurttaﬂ›n hakk›d›r. Bu hakk›n kullan›labilirli¤ini sa¤lamak, toplumun ve devletin sorumlulu¤undad›r.
Madde 80- Sanatç› yarat›c›l›¤›n›n özgürleﬂmesi, temel hedeflerden biridir. Sanat›n ve sanat
ürünlerinin metalaﬂmas›n›n önüne geçilir. Sanat›n özgür bir ortamda toplumsallaﬂmas›, sanat
emekçilerinin örgütlenmesi, sanat›n insana ulaﬂmas›n› önleyen bütün engellerin kald›r›lmas›
için gereken bütün önlemler al›n›r.
Madde 81- Sanatç›lar›n kendilerine ayr›lan toplumsal olanaklar› örgütlü ve kolektif olarak kullanmalar› sa¤lan›r. Devletin sanatsal üretimde yeni ve farkl› yaratma biçim ve tekniklerinin geliﬂmesine destek olmas› esast›r.
Madde 82- Sanat ürünlerine yönelik sansür niteli¤inde yasal düzenleme yap›lamaz, ideolojik
saplant›lara ve önyarg›lara dayal› toplumsal nitelik taﬂ›yan sansür e¤ilimlerine karﬂ› mücadeleye destek sa¤lan›r.
Madde 83- ‹nsanl›¤›n ülkemiz co¤rafyas›nda yaratt›¤› kültürel ve tarihsel miras›n korunarak
tüm halk›n eriﬂimine aç›lmas› için gerekli önlemler devletçe al›n›r.
Madde 84- Bilim ve bilimsel etkinlikler, toplumun yetkinleﬂtirilmesinde ve insan›n geliﬂiminde ana baﬂl›klardan biridir. Bilimsel etkinlikler toplumun bütününün ç›karlar› do¤rultusunda
yürütülür.
Madde 85- Bilim insanlar›n›n çal›ﬂmalar› sonucunda ortaya ç›kan kazan›mlar›n ve ürünlerin
bütün insanl›¤›n ortak mal› oldu¤u, bu alanda yap›lacak düzenlemelerin dayana¤›n› oluﬂturur.
Madde 86- Spor yapma olanaklar› her yaﬂtan, cinsiyetten , meslekten ve bölgeden insanlara
devlet taraf›ndan eﬂit olarak sunulur.
Madde 87- Sporun y›k›c›, düﬂmanlaﬂt›r›c› bir yar›ﬂmay› de¤il; sa¤l›k, e¤lence ve dayan›ﬂmay›
esas almas› ve geliﬂtirmesi hedeflenir. Profesyonel spor yasakt›r.
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Madde 88- Spor özel mekânlara hapsedilmek yerine iﬂyerlerine, okullara, bütün yerleﬂim birimlerine yayg›nlaﬂt›r›l›r. Geniﬂ kitlelerin edilgen izleyici konumundan ç›kmalar› özendirilir.
Madde 89- Türkiye Cumhuriyeti'nde her yurttaﬂ›n inanç ve ibadet özgürlü¤ü vard›r. Hiçbir
kurum ya da kiﬂi, insanlar üzerinde manevi bask› kuramaz.
Madde 90- Dinin siyasallaﬂt›r›lmas›na ve dini kurallar›n toplumsal yaﬂam› düzenleme giriﬂimlerine engel olunur. Yurttaﬂlar›n dinsel inan›ﬂlar›na hiçbir resmi belgede yer verilemez.
Madde 91- Çevre ve kültür de¤erleri birer meta olmaktan kurtar›larak devlet taraf›ndan korunur ve toplumun kullan›m›na aç›l›r. Bu çerçevede, ormanlar›n, k›y›lar›n, do¤al ve tarihsel zenginliklerin tahrip edilmesine karﬂ› a¤›r yapt›r›mlar içeren yasal düzenlemeler gerçekleﬂtirilir.
Madde 92- Sanayileﬂme ile kentleﬂmeye iliﬂkin politikalar›n geliﬂtirilip uygulanmas›nda çevre
ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas› öncelikli olarak gözetilir. Çevre politikas›n›n belirlenmesinde ve
uygulama aﬂamalar›nda toplumun bütünü ile birlikte ilgili topluluklar›n örgütlü biçimde yer
almalar› sa¤lan›r.
Madde 93- Kent içi ulaﬂ›m, toplu taﬂ›mac›l›¤a dayanan bedelsiz bir kamu hizmeti olarak düzenlenir. Kent içi ve kentler aras› ulaﬂ›mda karayollar›n›n a¤›rl›¤› azalt›larak daha güvenli, rahat ve verimli ulaﬂ›m biçimleri yayg›nlaﬂt›r›l›r.
Madde 94- Do¤al afetlerin y›k›c› etkisini en aza indirmek ve yok etmek için gerekli kaynaklar›n ayr›lmas›, bu yönde bilimsel çal›ﬂmalar yürütülerek sonuçlar›n›n uygulamaya geçirilmesi
devletin sorumlulu¤udur. Bu çal›ﬂmalar›n halk›n bilgisine, kat›l›m›na ve denetimine aç›k olarak gerçekleﬂtirilmesi zorunludur.
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