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Siyasi ve toplumsal bir perspektife 
yaslanan bu Beyanname 'de, Türkiye 'nin reel 

sorunlarına Fazilet Partisi 'nin cevapları; açık, 
berrak ve samimi bir dille ifade edilmiştir. 

Beyanname 'de Türkiye 'nin yönetimine, 
ekonomiden- politikaya, çalışma hayatından-

kültüre kadar bütün yaklaşımlar hiçbir 
tereddüte ve spekülatif yoruma yer 

bırakmayacak ölçüde ve netlikte 
vurgulanmıştır. 

Temel sorunlara ilişkin tespit ve 
değerlendirmelerle yetinilmemiş, Türkiye 'nin 
sorun alanları derinlemesine incelenmiş ve 

gerçekçi çözümlere vurgu yapılmıştır. 

Fazilet Partisi 'nin ülke ve toplum 
politikalarını yansıtan tespit, tedbir ve 
tezlerinin Türkiye ve Türk toplumu için 
yeni bir umut, yeni bir ufuk olacağına 

yürekten inanıyoruz. 
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SUNUŞ 
Dünya'da çok önemli ve çarpıcı değişiklikler yaşandığına 

hep birlikte tanık oluyoruz. 

Pek çok çelişkiyi bünyesinde barındırsa da; bilim ve 
teknolojinin oluşturduğu imkanlar ile çağların yankısını 
taşıyan uygarlıklar birikiminin ortak sesi olmaya aday gözüken 
21. yüzyılın, yeni ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi anlayış ve 
yapılanmalara yol açmakta olduğu açıktır. 

İçinde yaşadığımız yüzyılda devletlerin üstünlük 
mücadelelerinin bir manivelası olarak kullanılan güvenlik, 
ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişme kavramlarına 
yüklenmiş bir hayat yorumunun, bireyin kimlik ve kişiliğini 
gölgeleyen, hatta ezen sonuçlar ürettiği kuşkusuzdur. 

20. yüzyılın temel karakteristiğini oluşturan katı ideolojik 
anlayış ve saplantıların belirlediği değerler dizisi, yerini birey, 
insan hakları ve demokrasi temelinde gelişen yeni anlayış ve 
yeni insanlık değerlerine bırakıyor. Yaşanan olumlu-olumsuz 
tecrübelerin meydana getirdiği birikimle, insanlık yeni yüzyıla 
umut ve güvenle bakmaktadır. 
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Yeni dünya düzeni arayışlarını besleyen mevcut 
uluslararası bilinç, toplumların ortak vicdanına dönüşme 
istidadı taşıyan daha katılımcı ve daha paylaşımcı bir dünya 
anlayışı ve hayat tutumu, yeni yüzyıl eğilimlerinin temel 
ipuçlarını oluşturmaktadır. Ülkemizi ve toplumumuzu, çağın bu 
yeni gelişme ve değişme evresi ile insanlığın evrensel ve 
çağdaş özlemlerinden soyutlamak mümkün değildir. 

Toplumsal hayatın binbir rengini, kimlik ve kişiliğimizi 
yansıtan ve bir çeşit "kollektif bilinçaltımızı" teşkil eden iki bin 
yıllık gelenek kültür ve medeniyet birikimine eklenen 75 yıllık 
Cumhuriyet tecrübemiz, bu evrensel dönüşüme tekabül eden 
büyük bir potansiyeli simgelemektedir. 

Yeter ki; çağdaş dünyaya da bir katkı demek olan bu 
birikim ve toplumda varolan gelişme ve büyüme iradesi 
gölgelenmesin, bir büyük siyasal bilince dönüşebilsin. 

Bu birikime ve bilince yaslanan Fazilet Partisi, 
toplumun çağdaş özlemi ve Türkiye'nin gelişme heyecanıdır. 

Elbette hem geçmişteki hem günümüzdeki bilgiler 
muayyen değer sistemlerine ve insanlığın ortak tecrübelerine 
yaslanmaktadır. Aralarında zaman zaman karşılaşabileceğimiz 
zıtlık ve farklılıklara rağmen tarihsel bir uyum ve süreklilik 
vardır. 

Geleneksel ile çağdaş bilgi arasında köprü kurulmadıkça 
insanların ve toplumların hayatlarına doğru istikametler 
verebilmeleri çoğu kez mümkün olamamaktadır. 

Ya çağdaşlık adına modernliğin bütün değerleri 
benimsenmiş olacak, ya da gelenek adına hayatta karşılığı 
göster ilemeyen muhayyel bir fikir sistemine sığınılacaktır. 

Her toplumda yaşanabileceği gibi Türk toplumu için de 
geçerli olan bu ikilem mutlaka aşılmalıdır. Orta yolu bulmak 
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siyasi kadrolarımızla birlikte hepimizin birinci görevi ve 
tarihsel sorumluluğudur. 

Türkiye bu dünya şartlarında yüzyılın son seçimine 
hazırlanıyor. 18 Nisan 1999 seçimleri siyasal ve toplumsal 
hayatımız bakımından büyük bir önem ifade etmektedir. 18 
Nisan seçimleri ülkemiz adına 20. yüzyılın son seçimleri 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ve 
toplumumuzun geleceği adına tarihi bir durum değerlendirmesi 
niteliği de taşıyacaktır. Sandığa yansıyacak tarihi bilinçtir, 
milli iradedir, kamuoyu vicdanıdır. 

Fazilet Partisi 'nin Türk toplumu için en önemli taahhüdü 
bu milli vicdanın, kamuoyu vicdanının gücü olmaktır. Bu gücü 
Türkiye 'nin gücüne dönüştürmektir. 

Bu vesile ile genel ve yerel seçimlerin Türkiye 'yi GÜN 
IŞIĞINA taşıyacak bir sonuç hasıl etmesini Cenab-ı Allah'tan 
niyaz ederim. 

M. Recai K U T A N 

Fazilet Partisi Genel Başkanı 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL YAKLAŞIMLAR: 
SİYASET VE YÖNETİM 

ANLAYIŞIMIZ 
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Devlet demokratik 
Yönetim temiz 
Toplum özgür olacak 

0 Birinci sınıf demokrasi, 
Birinci sınıf dünya gücü. 

0 Devletin gücünün yegâne kaynağı millettir. 
0 Yargı hem bağımsız, hem tarafsız olacak. 
0 Yanlışı yapan kim olursa olsun, 

adaletin karşısına çıkacak. 
0 Yönetimde başarının sırrı: Dürüstlük, halka 

yakınlık, açıklık ve şeffaflıktır. 
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I. D E V L E T ANLAYIŞI VE Y E N İ D E N 

Y A P I L A N M A 

Devlet toplumsal ve milli varlığımızın temel dayanağıdır. 
Zorlayıcı gücü kamu yararına kullanma hak ve yetkisine sahip 
en üst siyasi örgüt lenme şekli olan devlet, bu hakkı ve yetkiyi 
kullanırken sorumluluğunu da ihmal etmemelidir. 

Devlet ve devlet gücünün kaynağı vatandaştır. Fazilet 
Partisi, iyi bir devlet yönetimi için, demokratik katılımı, 
şeffaflığı, yöneten kadroların toplumsal ve ulusal sorumluluk 
anlayışını ve duyarlılığını gerekli görmektedir. Fazilet Partisi 
devlet anlayışını şu esaslar üzerinde temellendirmektedir: 

• Bireylerin mutluluğunu sağlayıp, ülkenin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak üzere, ülke 
ve toplumun iç ve dış güvenliğini tesis etmek 

• Adalet hizmetlerini temin etmek 

• Temel hak ve hürriyetlerin hiçbir baskıya maruz 
kalmaksızın kullanılmasını sağlamak 

• K a m u maliyesini düzenlemek 

• Sosyal barış ve huzurun önündeki engelleri kaldırmak 
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• Eğitim-, sağlık, ulaşım, enerji ve güvenlikle ilgili 
altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek 

• İktisâdive içtimai alanda özel girişim ve faaliyetleri 
kolaylaştırıcı tedbirleri almak 

• Yardıma muhtaç kişi ve gruplara şefkat elini uzatmak 

• Kamu düzeninin, hukukun üstünlüğü anlayışı 
çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak. 

Fazilet Par t is i 'ne göre Türkiye'nin bütün sorunlarının 
çözümü yönetimin milletle barışmasına bağlıdır. Devlet bütün 
vatandaşların devletidir. Bu anlamda, devlet bütün 
vatandaşlarına eşit mesafede olmalıdır. Devlet, tarihi ve kültürü 
ile. halkın milli ve manevi değerleriyle barışık olmalıdır. 

İkibinli yıllara yaklaşırken Türkiye hem kendi içinde, 
hem de parçası olduğu dünya sisteminde temposu gittikçe artan 
bir değişim olgusuyla karşı karşıyadır. 

Bu olgu alışılagelen dengeleri altüst etmekte, ekonomik, 
siyasal, bilimsel ve kültürel alanların oluşturduğu sistemi 
dönüşüme ve yenilenmeye zorlamaktadır. 

Fazilet Partisi, Türkiye'de daha müreffeh ve çağdaş bir 
hayat talebi yönündeki değişim ihtiyacını seslendirmektedir. 

Fazilet Part is i 'nin siyaset ve kamu yönetimi anlayışının 
temelinde, değişim taleplerini bastırmak ya da yok saymak 
değil, aksine her türlü eleştiriyi barış ve kalkınmaya 
dönüştürme iradesi vardır. Toplumsal talepleri siyasi temsil 
düzeyine çıkararak, bunları demokratik rejimin ve ekonomik 
kalkınmanın temel dayanağı haline getirmeyi; siyaset ve kamu 
yönetim anlayışının vazgeçilmez şartı olarak görmektedir. 

Fazilet Partisi, siyasi görüşleri, inançları ve hayat tarzları 
ne olursa olsun, her biri ayrı birer değer olan bütün 
vatandaşlarını birlikte yaşama arzu ve iradesinde birleştirmek 
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ve buluşturmak için her türlü katkıyı sağlamayı temel hedefi 
olarak kabul etmektedir. 

Bugün yıpratılmış birleştirici unsurlarımızın yeniden 
hayat bulması için tarihi, milli, kültürel değerlerin 
hatırlanmasına ve canlandırılmasına her zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bulunuyoruz. Fazilet Partisi, 
bin yıllık tarihi bir ikimden süzülerek gelen değerlerimizin 
yaşatılmasını birlik ve bütünlüğün esası saymaktadır. 

Fazilet Partisinin mesajı, uzlaşma, barış ve 
dayanışmadır. 

Millet, devleti ayakta tutan tek güçtür. 

Fazilet Partisi, milletimizin önündeki bürokratik engelleri 
kaldıracaktır. 

Fazilet Partisi iktidarında Anayasalı devlet anlayışından, 
vatandaşların evrensel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan ve etkin bir şekilde koruyan Anayasal devlet anlayışına 
geçilecektir. 

Devletin güç ve yetkilerinin merkezde toplanması yerine, 
yerel hizmetlerin yerinden yönetim esasına göre gerçekleşeceği 
bir devlet anlayışına süratle geçilecektir. 

Vatandaşların devlet yönetimi ve iktidarların icraatları 
hakkında bilgi edinme haklarının, Anayasal ve yasal normlarla 
güvence altına alındığı açık ve şeffaf bir devlet anlayışı hakim 
kılınacaktır. 

Devletin varlık sebebi iç ve dış güvenliği sağlamanın 
yanısıra, bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaktır. 

Fazilet Partisi özgürlükçü, katılımcı ve insanı esas olan 
bir devlet anlayışını temel almaktadır. 
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Halkın politikacılara ve yöneticilere karşı güvenini 
artıracak mekanizmalar ile siyasette ve yönetimde ahlâk ve 
sorumluluğun hakim kılınmasına özel bir önem verecektir. 

Türkiye'nin en önemli sorunu yönetimde merkeziyetçilik, 
şekilcilik, kırtasiyecilik, kirlilik, tutuculuk ve bütün bunların 
sebep olduğu hantallık ve yozlaşmadır. 

Kamu yönetiminde sadakat ve itaat ilkeleri liyakat 
ilkesinden daha önemli hale gelmiştir. 

Devlet temelde, toplumsal sorunların aşılması ile bireyin 
ve toplumun kendini varedebilmesinin önündeki engelleri 
kaldıran en önemli imkan ve gücü simgeler. 

Toplumu besleyen ve destekleyen bir imkan ve gücü 
simgeleyen devlet, bugün bu işlevini yerine getirmek şöyle 
dursun kendisi sorunlar üreten bir mekanizmaya dönüşmüştür. 

Fazilet Partisi, devlet anlayışı ve yönetimde yeniden 
yapılanmayı gerektiren reformları toplumsal mutabakatla 
gerçekleştirecektir. 

2. YEREL Y Ö N E T İ M L E R 

Fazilet Partisi kadrolarının işbaşında olduğu belde, ilçe 
ve kent belediyelerinde sağlanan büyük başarı ve oluşan 
toplumsal mutluluk duygusunun altında yatan temel sebep ve 
sihirli güç, yönetimde dürüstlük ilkesine bağlılık, yüksek 
sorumluluk duygusu, halka yakınlık olgusu ve hizmet 
heyecanının doğal yansımasından başka bir şey değildir. 

Fazilet Partisi 'nin gerçekleştireceği yeni bir yerel 
yönetim reform programı ile Fazilet Partili belediyelerde 
sergilenen yüksek performans, ülke sathına yayılacak ve kalıcı 
hale getirilecektir. 1994'ten beri uygulanan idari ve mali 
vesayete, hatta siyasi yasağa varacak kadar ileriye götürülen 
ağır engellemelere rağmen, Faziletli belediyelerin kaynaklarını 
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da. hizmetlerini de alabildiğince artırdıkları tüm toplumun 
kabul ettiği ettiği açık bir gerçektir. 

Fazilet kadroları yönetiminde unutulmuş beldeler, ilçeler 
ve kentler Gün Işığına çıkmış ve daha yaşanabilir hale 
gelmiştir. İsraf ve yolsuzluk kalkmış, hizmetler çeşitlenerek 
artmıştır. 

İstanbul. Ankara ve Konya başta olmak üzere Fazilet 
Partisi yönetimindeki şehirler, Türkiye 'nin yüz akı olmaya 
başlamıştır. Şehirlerimizin çehresi değişmiş, beldelerde, 
ilçelerde ve kentlerde yaşayan insanlarımız, toplumsal yaşam 
kolaylıklarının ve güzelliklerinin lezzetini duymuş, 
mutluluğunu yaşamıştır. 

Beldelerimiz, ilçelerimiz ve kentlerimiz adeta yeni bir 
çağ için hareketlenmiştir. 

Türkiye, merkeziyetçi ve antidemokratik niteliklere sahip 
yönetim yapısının yıllardır biriktirdiği sorunların ağırlığını gün 
geçtikçe daha fazla hisseden bir ülke görünümündedir. Nüfusu 
artan yerleşim birimlerinin ihtiyaçlarını karşı lamada 1580 
sayılı yasayla örgütlenmiş belediyeler artık yetersiz kalmaya 
başlamıştır. Aynı şekilde 3030 sayılı yasa da büyük kentlerdeki 
coğrafi, demografik ve ekonomik farklılıkları ve değişimleri 
dikkate almadığından artık geçerliliğini büyük ölçüde 
yitirmiştir. Yerel yönetim birimlerinin yükümlü oldukları 
kamusal hizmetleri yerine getirmede karşılaştıkları en büyük 
güçlük mali imkanlarının darlığından kaynaklanmaktadır. 

Mali yönden bu kurumların güçsüzleştirilmesi yanında 
işlevlerinde de son yıllarda bir daralmanın olduğu gözlerden 
kaçmamaktadır . Özellikle 1994 yılından başlayarak merkezi 
yönetimin belediyeler üzerindeki yetkilerini; bırakın hukuka 
uygunluk denetimini, vesayet denetimini bile aşacak şekilde 
hoyratça kullandığı bilinen bir gerçektir. İl özel idareleri ve 
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köy yönetimleri ise neredeyse işlevlerini tümüyle kaybetmiş 
bir görünümdedirler. 

Son iki yıl içinde, iktidarlar merkeziyetçi yönet im 
anlayışına dayanarak gerek yasal düzenlemelerle, gerekse 
bürokratik engellemelerle yerel yönetimleri klasik hizmet 
üretimi içine hapsetmiş , hatta pek çok yetkiyi ilgili yerel 
yönetim birimlerinden alarak merkezileştirmiştir. İçe dönük, 
düzenlemeci, girişimciliği çok sınırlı, demokratik taleplere 
kapalı yerel yönetimler bizzat, merkezi yönetim tarafından 
bilinçli olarak ortaya çıkarılmışlardır. Ancak tecrübeler 
göstermiştir ki, yetkilerin merkezileştirilmesi kamusal 
hizmetlerin sunulmasında etkinliği ve verimliliği 
getirmemekte; aksine büyük bir kırtasiyeciliğe, zaman kaybına 
ve kaynakların heba edilmesine yol açmaktadır. Bunun en 
çarpıcı örneği T B M M ' n i her gün 10-15 bin insanın ziyaret 
etmesidir. Bu insanlar buraya çoğu yerel nitelikli işlerini 
halledebilmek için gelmektedirler. 

Ülkenin her an başkente taşındığı bir ortamda, temel 
işlevi yasama olan Mecl is ' in de fiili olarak yürütme organına 
benzemeye başladığı görülmektedir. Devletin temel erklerinin 
birbirine karıştığı böyle bir yapı. yönetim sisteminin her 
kademesinde büyük bir yozlaşmaya sebep olmaktadır. Bu 
bağlamda Türk yerel yönetim sistemi bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, etkili ve verimli hizmet sunma 
imkanından yoksun ve daha önemlisi yerel demokrasiyi 
gerçekleştirme kapasitesine sahip olmayan bir görünüm arz 
etmektedir. 

Fazilet Partisi yönet iminde yerel yönetimler dünyada ve 
ülkemizde meydana gelen demokratik gelişmelere ve çağdaş 
yönetimin verimlilik, etkinlik, demokratik katılım ile rasyonel 
kaynak kullanımı ve yerindelik gibi temel ilkelere uygun olarak 
yeniden yapılandırılacaktır. Artık merkezi idarece 
yürütülmeleri doğru ve isabetli olmadığı anlaşılan sağlık, 
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eğitim, kültür, gençlik ve spor, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma, turizm, çevre, tarım ve hayvancılık, ormancılık, 
imar, ulaşım ve altyapı gibi hizmetler yerel yönetimlere 
devredilecektir. Bugün ülkemizde kamu hizmetlerinin ancak 
yüzde 12'si yerel yönetimlerce yerine getirilmektedir. Oysa 
gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 50 'n in üzerindedir. 

Merkezden yürütülmesi verimli ve isabetli olmayan bu 
tür hizmetler merkezi idareden alınırken, söz konusu 
hizmetlere ilişkin planlama, yönlendirme, finansman, yürütme 
ve denetim yetkileri de yerel yönetimlere devredilecektir. 
Merkezi idarenin devrettiği hizmetlerle ilgili genel bütçede yer 
alan ödenekler yerel yönetimlere aktarılacaktır. Merkezi idare, 
yerel yönetimlere devredilen hizmetlerin ülke genelinde makro 
düzeyde planlanması , standartların belirlenmesi ve bölgeler 
arası uygulamada eşitlik ve dengenin sağlanması hususları 
dışında bu hizmetlerin yürütülmesine müdahale etmeyecek, 
hizmetlerin hangi seviyede ve ne miktar harcama ile 
yapılacağına yerel yönetimler karar verecektir. 

Cumhuriyet in kuruluş döneminin belirlediği sosyo
ekonomik koşulların ve kuruluş ilkelerinin öngördüğü 
toplumsal dönüşümü sağlama amacının biçimlendirdiği, şartlan 
ifade eden mevcut yönetim yapısından günümüzün sorunlarına 
tatmin edici bir çözüm beklemek doğru olmayacaktır. Artık 
yapılması gereken yönetim sistemimizin yerel yönetimler ve 
merkezin taşra kuruluşları ile birlikte düşünülmesi ve bu 
yapılırken yalnız idari etkinlik ve verimlilik bakımından değil, 
sosyo-politik koşullar çerçevesinde yönetim felsefesi açısından 
da değerlendiri lmesi, dolayısıyla reform konusunun bir bütün 
olarak sistemli bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Bu çerçevede 
öncelikli hedeflerimiz arasında şunlar yer almaktadır: 

• Yerel düzeyde temel hizmet birimleri il özel 
idareleri, belediyeler ve köy yönetimleri olacaktır. 
Hizmetlerin, il özel idareleri, belediyeler ve köyler 
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arasındaki dağı l ımında hizmetin niteliği, kapsamı, 
hizmetten yararlanacak nüfusun miktarı, yerel 
yönetim birimlerinin teşkilat yapısı ve ellerindeki 
idari ve mali imkanlar belirleyici olacaktır. 

Fazilet Partisi yönetiminde, il özel idareleri günün 
şartlarına göre yeniden düzenlenerek etkinliği olan, 
hizmet üreten birimler haline dönüştürülecek ve bu 
kurumlar kırsal kesimin ortak hizmetlerinden sorumlu 
temel yerel yönetim birimi haline getirilecektir. Bu 
temel anlayışa uygun olarak il özel idareleri, belediye 
mücavir alanları dışında kalan hizmetlerle, ilin 
bütününü ilgilendiren genel nitelikli hizmetleri 
yürüteceklerdir. Bu nedenle daha önce merkezi 
yönetimin taşradaki örgütlerini oluşturan ve yeni 
düzenlemeyle yerel yönetimlere devredilecek 
hizmetleri yürütmekle görevli olan il müdürlükleri, 
il özel idarelerinin bünyesine alınacaktır. 

Köy yönetimleri , sorunlarıyla ilgili istek ve 
şikayetlerini yalnızca vilayet makamına iletmekten 
başka bir işlevi olmayan kuruluşlar olmaktan 
çıkarılıp, müşterek ihtiyaçlarını kendileri belirleyen 
ve bunları belli ölçüde kendi başlarına karşılayabilen 
dinamik birer uygulama birimi haline 
dönüştürülecektir . Ayrıca köy yönetimleri gelirleri 
itibari ile geliştirilecek, gerçek bir yerel yönetim 
birimi haline dönüştürülecektir. Bu amaçla köy 
yönetimlerine genel bütçeden ve kısmen mahalli 
vergilerden pay verilmesi sağlanacaktır. 

Büyükşehir belediyeleri, bir metropol yönetiminin 
sahip olması gereken görev, yetki ve sorumluluklara 
göre yeniden düzenlenecektir. 
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Yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki görev 
bölüşümü rasyonel ve objektif esaslara bağlanacak, 
yerel yönetimlerin sahip oldukları hak ve yetkiler en 
geniş anlamıyla özerklik ve hizmetin ihtiyaç 
duyulduğu yerde karşılanması ilkesi çerçevesinde 
Anayasal güvence altına alınacaktır. Bu güvence 
devletin görevleri arasında sayılması uygun olan 
savunma, dışişleri, adalet gibi alanlar dışında yerel 
yönetimlere geniş bir hareket serbestisi tanıyacaktır. 

Yerel yönetimlere kendi idari sınırları içerisinde yer 
alan tüm kentsel hizmetleri özgürce yürütme yetkisi, 
imkanı ve sorumluluğu verilecektir. 

Yerel yönetimler bu hizmetleri yerine getirirken iç 
örgütlenmelerini özgürce kurabileceklerdir. 

Yerel yönetimler yürütmek zorunda oldukları 
hizmetleri esas olarak kendi gelirleri ile finanse 
edeceklerdir. Bu amaçla hem yerel yönetimlerin 
genel bütçe içinden aldıkları pay arttırılacak, hem de 
ilgili yerel yönetim birimlerinin gelir kaynakları 
çoğaltılacaktır. 

Halkın yerel yönetim birimlerinin kararlarına 
katılabilmesi ve bu kararları denetleyebilmesi için 
tüm katılım kanalları açılacak ve bunlar yasal olarak 
güvence altına alınacaktır. Bu çerçevede öncelikle 
seçimlerle oluşturulan il genel meclisi, belediye 
meclisi ve köy yönetimlerine sivil toplum 
kuruluşları başta olmak üzere örgütlü halk katılımının 
sağlanması yasal olarak güvence altına alınacaktır. 
Halk toplantıları, mahalle yönetimleri, köy ve kent 
meclisleri aktif yurttaş girişimleri olarak siyasal 
yaşam içine yasal yöntemler olarak dahil edilecektir. 
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• Yerel yönetimlerin mali denetimi "Yerel Yönetim 
S a y ı ş t a y f adıyla oluşturulacak bir birim tarafından 
yürütülecektir. 

• Yurttaşların idareye ilişkin şikayetlerini iletecekleri 
ve şikayetlerin tarafsız bir tutumla çözüme 
kavuşturulacağı ve bu yolla kamu yönetiminin de 
iyileştirilmesi için öneri paketlerinin oluşmasına 
zemin hazırlayacak bir "Kamu Denetçiliği 
( O m b u d s m a n ) " kurumu oluşturulacaktır. Bu kurum 
aracılığı ile ihtilâfların önemli bir kısmı yargıya 
başvurulmadan hızla çözümlenebilecektir. 

• Kamu hizmetleriyle ilgili olarak halkın 
aydınlatılması, bilgilendirilmesi, dürüst ve şeffaf 
yönetimin sağlanması amacıyla hem merkezi hem de 
yerel yönetimleri kapsayacak biçimde, Merkezi 
Yönetimin ve Yerel Yönetimlerin Mali Durumları 
ve İcraatları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesine 
Dair Kanun çıkarılacaktır. Bu kanunun amacı 
halkın, yerel yönetimlerce yürütülen hizmetlerle ilgili 
olarak sistematik biçimde bilgilendirilmesini 
sağlamaktır. Bu yolla yerel yönetimler üzerindeki 
kitle haberleşme araçlarının ilgi ve denetiminin 
arttırılması, halkın yönetime daha etkin ve kapsamlı 
bir biçimde katılımının sağlanması, şeffaf ve 
demokratik bir yönetimin oluşması temin edilecektir. 

Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle olan ilişkileri ise 
bu temel esaslar çerçevesinde şöyle şekillenecektir: 

• Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerinde hiçbir 
şekilde vesayet, yerindelik denetimi vb. isimlerle 
hukuka uygun olmayan bir denetim şekline sahip 
olmayacaktır. 
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• Merkezi yönet imin yerel yönetimler üzerindeki 
yetkisi öncelikle temel ilke ve standartları ortaya 
koymak, daha sonra ise bu temel standartlar 
çerçevesinde yerel yönetimler üzerinde hukuka 
uygunluk denetimi gerçekleştirmektir. 

Yukarıda belirtilen tüm bu hususların 
gerçekleştirilebilmesi için başta 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi 
Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İmar Kanunu başta 
olmak üzere, merkezi idareyi düzenleyen temel mevzuat 
gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılacak ve yeni yasal 
düzenlemelere gidilecektir. 

Bütün bu düzenlemeler sonucunda belediyeler, 
geleneksel hizmet alanlarına ilaveten yeni hizmet alanlarına 
yönelme imkanı bulacak, sorumluluklarıyla birlikte insan 
unsurunu öne çıkaran ilave hizmet alanları 
geliştirebileceklerdir. Bu yapısal değişim gerçekleştirildiğinde. 
Fazilet Partili belediyelerin başarıyla uygulayageldikleri sosyal, 
kültürel, bilimsel, demokrat ik programlar genişleyerek devam 
edecek ve kurumsallaşacaktır. 

3. H U K U K V E A D A L E T 

Adalet devletin temelidir. Sosyal barışın ve huzurun 
temini için öncelikle adaletin tesisi gerekir. Bütün sorunlara, 
bütün vatandaşlarımıza, hatta bütün insanlığa adalet ölçülen 
içinde yaklaşılması ve adaletin herkesi aydınlatması ideali 
siyasi kimliğimizin en başta gelen unsurlarındandır. 

Bu nedenle Fazilet Partisi, huzur ve güvenin, ilerlemenin, 
zenginleşmenin ve sosyal barışın sağlanması için, ülkemizde 
öncelikle adaletin ve buna imkan verecek çağdaş bir hukuk 
sisteminin tesis edilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
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Ne var ki, hukuk sistemimiz bu amaçlan gerçekleştirmek 
bir yana. bunların önündeki en büyük engel haline gelmiştir. 

Türk hukuk sisteminin, evrensel ve temel hukuk 
prensiplerine uygun olarak ve toplumumuzun ihtiyaçları ile 
beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden oluşturulması 
gerekmektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki en önemli 
fark, gelişmiş ülkelerde hukuki güvencelerin her türlü kurum 
ve kurallarıyla yerleşmiş olmasıdır. Belirsizliklerin egemen 
olduğu, hukuki güven duygusunun bulunmadığı bir ülkede 
demokrasi ve insan haklan hayata geçirilemeyeceği gibi, 
ekonomik kalkınma da sağlanamaz. 

a. H u k u k Devlet i ve D e m o k r a s i 

Türkiye gerçek anlamda bir hukuk devleti olmalıdır. 
Hiçbir gerekçe ülkemizde hukuk devletinin evrensel normlara 
uygun olarak tesisini ve hukuka bağlı bir yönetim tarzını 
engellememelidir. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti 
ilkelerini korumadan demokrasiyi koruma ve geliştirmenin de 
imkanı yoktur. 

Hukuk devletinde bireyler inançlarına, düşüncelerine, 
hayat tarzlarına, ideolojik ve siyasi eğilimlerine göre bir ayrım 
yapılmaksızın kanunlar önünde eşittir. Fazilet Partisi de bütün 
vatandaşlarımızı eşit ve bir inci sınıf vatandaş olarak 
görmektedir . 1 

Demokratik hukuk devleti anlayışında, devletin 
yapılanması ve işleyişi, hukukun evrensel ilkelerine uygun 
olmalı ve halkın iradesini yansıtmalıdır. Bu itibarla Fazilet 
Partisi, bazı önemli kurumların oluşumları ile görev ve 
yetkilerinin yukarıda belirtilen ölçülere uygun olarak yeniden 
belirlenmesi gerektiğini düşünmektedir. 

18 

TBMM KUTUPHANESI



Fazilet Partisi, Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti 
olmasını hedeflemektedir. Demokrat ik ve insan haklarına 
saygılı bir ülke olmanın önündeki engeller kaldırılacaktır. 
Demokrasinin ülkemizde çağdaş normlara uygun olarak 
işletilebilmesi Fazilet Partisi'nin en başta gelen hedefidir. 

Anayasada değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif 
edilemeyeceği belirtilen hükümlerin dışında yeni bir 
Anayasaya süratle ihtiyaç vardır. Türkiye yeni bir yüzyıla bu 
Anayasa ile giremez. Bu nedenle, toplumsal bir uzlaşma ile ve 
bugüne kadar halkımızın elde ettiği kazanımlar korunarak yeni 
bir Anayasa hazırlanmalıdır. Bu Anayasa, 2 1 . Yüzyılda 
Türkiye 'nin gelişme ve hedeflerine rehberlik edecek bir yeni 
yüzyıl Anayasası olmalıdır. 

Gelişmiş ülkelerde halk iradesinin devlet yönetimine 
yansıtı lmasının en etkili müesseselerinden biri olarak yaygın 
bir şekilde referanduma başvurulmaktadır. Kitle iletişim 
araçları ile bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmenin de 
yardımıyla önümüzdeki yüzyılda, temsili demokrasiden 
doğrudan demokrasiye hızlı bir geçiş yaşanacaktır. Fazilet 
Partisi bu gelişmeyi tesbit eden ilk parti olarak, referandum 
müessesesinin yaygın bir biçimde kullanılmasını 
savunmaktadır. 

Hukuk devleti ve demokrasinin ülkemizde bütün kurum 
ve kurallarıyla tesisi için, Fazilet Partisi 'nin öncelik verdiği 
hedefler arasında şu hususlar bulunmaktadır: 

• Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini hayata 
geçirmeye elverişli yeni bir Anayasa ihtiyacının 
ulaştığı zaruretler gözönünde bulundurularak, 
toplumsal bir uzlaşma ile İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi 'ndeki standartlara uygun, Cumhuriyeti ve 
halkımızın kazanımlarını koruyan yeni bir Anayasa 
hazırlanacaktır. 
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• Hukuk devleti ilkesi, idarenin bütün eylem ve 
işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasını 
gerektirmektedir. Bu itibarla, öncelikle Anayasanın 
125. maddesi değiştirilerek, Cumhurbaşkanının 
işlemleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile 
Yüksek Askeri Şura kararları da dahil olmak üzere 
idarenin bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine 
tabi kılınacaktır. Fazilet Partisi hukuka uygun 
davranma kararlılığını taşıdığından, idarenin bazı 
eylem ve işlemlerinin yargı denetimi dışında 
tutulması için hiçbir neden görmemektedir. 

• Anayasada ve kanunlarda hak aramanın önüne 
konulan bütün engeller kaldırılacaktır. Bu amaçla, 
yargıya başvuru kolaylaştırılacak ve özellikle son 
yıllarda, haklarını yargı organlarında aramak 
durumunda kalanları caydıracak ölçüde yükseltilmiş 
bulunan yargı harçları düşürülecektir. 

• Bilgisayar ve kitle iletişim teknolojisinin ulaştığı 
seviye de dikkate alınarak, referandum kurumundan 
etkin bir biçimde yararlanılması sağlanacaktır. Bütün 
ülkeyi ilgilendiren temel sorunlar için ülke çapında; 
yerel sorunlar için mahalli düzeyde referanduma 
gidilebilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak ve 
halkımızın doğrudan demokrasinin bu imkanından sık 
sık yararlanması sağlanacaktır. 

b. Yasama Reformu 

Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri. gerçek halk 
iradesinin seçimler yoluyla parlamentoya yansıtılmasıdır. 
Seçimlerde halk etkinliğinin artırılması katılımcı demokrasiyi 
güçlendirecektir. Fazilet Partisi, halkımızın önüne seçimlerde 
çok tercihli bir yapının çıkarılabilmesi için, seçim sisteminde 
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değişiklik yapılmasını zorunlu görmektedir. Seçimin her 
aşamasında halkın önüne ne kadar çok tercih konulursa, 
sonuçların da o ölçüde sağlıklı olacağından kuşku yoktur. 

Diğer bir hayati sorun da siyasi partilerin iç işleyişlerinin 
demokratikleştirilmesidir. Siyasi partilerin iç yapılarını 
demokratikleştirmeleri sistemin sağlıklı işlemesi açısından 
zorunludur. 

Fazilet Partisi, milletvekili sayısının azaltılmasında da 
büyük fayda görmektedir. 

Milletvekili dokunulmazlığının yeni bir anlayışla ele 
alınması da zorunludur. Ancak, bu yapılırken, evrensel bir 
kurum olan ve parlamenterleri gayrimeşru baskılara karşı 
korumak suretiyle, esasen halk için de bir teminat olarak 
öngörülen müesseselerin de sarsılmaması gerekmektedir. 

Son yıllarda Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere bazı 
kurumların Anayasa ve kanunları yasama organının iradesiyle 
ilgisi bulunmayan yorumlara tabi tutması ve adeta TBMM'nin 
iradesini değişt irmeye kalkması sonucunda, 1961 Anayasası ile 
hukuk sistemimizden çıkarılan yasama y o r u m u n u n 
Anayasada yeniden düzenlenmesi ihtiyacı açıkça ortaya 
çıkmıştır. 

Fazilet Partisi, yasama yorumunun hukukumuza 
yeniden kazandırı lması gerektiğini düşünmektedir. Bu suretle, 
yorumunda tereddüt duyulan kanunların uygulanmasında, 
iradenin gerçek sahibi sıfatıyla TBMM'nin bağlayıcı yorumlar 
yapması sağlanacak ve yasama organının kanun hükmüyle 
amaçlamadığı ve öngörmediği sonuçların ortaya çıkması 
önlenecektir. 

Fazilet Partisi 'nin en büyük önceliği, hukuki güven 
duygusunun yerleşmesini sağlayacak bir hukuk sisteminin 
kurulması ve hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesidir. 
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Demokrasiye ve insan haklarına aykırı olan; toplumsal 
değerlerimizle bağdaşmayan; teknolojinin, ekonominin ve 
ticari hayatın gereklerine uymayan bütün hukuk kuralları 
ihtiyaçlara uygun hale getirilecek ve hak arama kanalları 
sonuna kadar kullanılabilecektir. 

Çok sayıda kanun çıkarmanın sorunlara çözüm 
olmayacağı açıktır. Problem çoğu kez kanunlarda değil, 
uygulamadadır. Yasama faaliyetinde önemli olan, etkili ve 
yararlı kanunların yapılması ve yürürlüğe konulmasıdır. 

Fazilet Partisi bu düşünceyle TBMM çalışmalarında 
sorunlara gerçek çözümler getiren kanunlar çıkarılmasına 
çalışacak ve bu konuda niceliğe değil, niteliğe önem verecektir. 

Bunun dışında, ülkemizde bir mevzuat enflasyonu 
olduğu gerçeğinden hareketle, sorunların nedenleri çok iyi bir 
biçimde belirlenerek ve öncelikle kötü uygulamalara son 
verilerek, gerektiğinde de yeni kanunlar çıkarılarak sorunlar 
çözümlenecek; yürürlükteki kanunlar ve düzenleyici işlemler 
titiz çalışmalarla ayıklanarak, bunların sayıları azaltılacaktır. 

Fazilet Partisi, yasama organının oluşumu ve çalışması 
konularında şu hususlara öncelik vermektedir: 

• Seçimin her aşamasında halkın önüne ne kadar çok 
tercih konulursa, sonuçların da o ölçüde sağlıklı 
olacağı düşüncesiyle, 2839 sayılı Milletvekili 
Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümler i Hakkında Kanun değiştirilecektir. 

• Siyasi partilerin iç işleyişlerinin demokratikleş
tirilmesini teminen, 2820 sayılı Siyasi Partiler 
Kanunu değiştirilecektir. 

• Milletvekili sayısı azaltılacaktır. 

• Evrensel bir kurum olan ve parlamenterleri 
gayrimeşru baskılara karşı korumak suretiyle, 
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esasen halk için de bir teminat olarak öngörülen 
müesseselerin de sarsılmaması gerektiği gözönünde 
bulundurularak, milletvekili dokunulmazlığı yeni 
bir yaklaşımla ele alınacaktır. 

• T B M M içtüzüğü değiştirilerek yasama çalışmaları 
hızlandırılacaktır. 

• Yasama yorumu Anayasada ve T B M M İçtüzüğünde 
yeniden düzenlenerek, hukuk sistemimizde önemli 
bir boşluk doldurulacaktır. 

• Parlamenter sisteme halkımızın doğrudan katılımını 
sağlamak amacıyla, belli sayıda bir vatandaş 
grubunun imza toplayarak T B M M ne kanun teklif 
edebilmesini sağlayan Anayasa ve içtüzük 
değişikliği yapılacaktır. 

c. Yürütme Reformu 

Fazilet Partisi, yürütme organı ile yürütme 
fonksiyonlarının da, toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap 
verecek ve hizmette kaliteyi artıracak şekilde yeniden 
düzenlenmesinde zorunluluk görmektedir. 

Bakanlar Kurulu, modern dünyadaki eğilimlere uygun 
olarak ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere 
küçültülmeli; bu amaçla devlet bakanlıklarının sayısı 
azaltılarak, görevleri kuruluşlarında hedeflenen gerçek 
fonksiyonlarını görebilecek şekilde yeniden belirlenmelidir. 
Aynı doğrultuda Başbakanlık da hizmet bakanlığı olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

Anayasanın "yürü tme" ile ilgili bölümünde düzenlenen 
kuruluşların örgüt lenme biçimleri ile görev ve yetkileri batı tipi 
demokrasilerdeki eşdeğerlerine paralel bir şekilde yeniden 
düzenlenmeli; bu kuruluşların Anayasada ve kanunlarda 
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öngörülen yetkilerini aşmalarını önleyecek mekanizmalar 
kurulmalı ve özellikle Y Ö K ' ü n daha demokratik bir kuruluş 
olmasını teminen, o luşumuna halk iradesinin yansıtılmasını 
kolaylaştıracak bir yapılanmaya gidilmelidir. 

Bu amaçlarla; 

• Bakanlar Kurulu, etkin ve verimli çalışmasını 
sağlamak üzere küçültülecek; 3046 sayılı Kanun 
değiştirilerek devlet bakanlarının sayısı yirmiden beşe 
indirilecektir. Ayrıca, 3056 sayılı kanun 
değiştirilerek, Başbakanlık da hizmet bakanlığı 
olmaktan çıkarılacaktır. 

• Anayasanın "yürütme" ile ilgili bölümünde 
düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu, yükseköğretim 
kurumları ve YÖK gibi kuruluşların örgütlenme 
biçimleri ile görev ve yetkileri batı tipi 
demokrasilerdeki eşdeğerlerine paralel bir şekilde 
yeniden düzenlenecektir. Bu amaçla 2945, 2547 
sayılı kanunlarda değişikliğe gidilecektir. Y Ö K ' ü n 
oluşumuna halk iradesinin yansıtılmasını 
kolaylaştırmak amacıyla, RTÜK ve Sayıştay 'da 
olduğu gibi. YÖK üyelerinin de TBMM tarafından 
seçilmesi sağlanacaktır. 

d. Yargı Reformu 

Yapılan kamuoyu araştırmalarında yargıya güvenin 
azaldığı görülmektedir. Bu ülkemiz için en büyük tehlikelerden 
biridir. 

Haklıların gecikmeden haklarını elde edeceğinden ve 
haksızlığa uğramayacağından emin olduğu bir sistem, vakit 
kaybedilmeden oluşturulmalı ve bu güven bunalımı aşılmalıdır. 
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Yargı sistemi bağımsız, tarafsız, etkin ve demokratik 
olmalıdır. Yargı bağımsızlığı herşeyden önce bir zihniyet 
sorunudur. Bu konuda herkese büyük görev düşmektedir. 

Son yıllarda yargı organları üzerinde yoğunlaşan baskılar 
yargı bağımsızlığının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Bağımsız bir yargı, adaletin sağlanmasının vazgeçilmez 
şartıdır. Ancak, bağımsız ya rg ın ın aynı zamanda tarafsız da 
olması gerekir. 

Yargının bağımsızlığını güçlendirmek ve tarafsızlığını 
sağlamak amacıyla, gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler 
yapılacak; ayrıca uygulamadan kaynaklanan sorunların 
giderilmesi ve yargı mensupları üzerinde uygulamada oluşan 
baskıların kaldırılması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Bu çerçevede gerçekleştirilecek en önemli düzenleme, 
hakim ve savcıların terfi sistemleri ile mali haklarının 
iyileştirilmesi konusundadır. Hakim ve savcıların terfılerinde 
bugün esas alman en temel ölçü, bunların yüksek yargı 
organlarına temyiz için gönderilen dosyalarının onanma ve 
bozulma oranlarıdır. Bu sistem hakim ve savcıları adalet 
dağıtımından çok onanma ihtimali yüksek dosyaları karara 
bağlamaya itmektedir. Hakim ve savcıların terfi sistemlerinde 
esas ölçü yüksek mahkemelerden aldıkları notlar değil, toplam 
dosya sayıları içinde karara bağlanıp kesinleşen kararlan 
olmalıdır. Bu sistem, hakim teminatını güçlendireceği gibi, 
mahkemelerin çalışmalarını da hızlandıracaktır. 

Yargı bağımsızlığı zedelenmeden hakimlerin 
sorumluluğunu sağlayacak bir sistem geliştirilerek, hakimlerin 
güvenceleri ile sorumluluklarını paralel olarak artıran 
düzenlemeler yapılmalıdır. Tarafsız olmadığı, karar verirken 
ideolojik ve hissi davrandığı yolunda haklarında çok sık 
şikayette bulunulan yargı mensuplarının durumlarının gözden 
geçirilmesini ve kasıtlı olarak hukuka aykırı kararlar verdiği 
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belirlenen yargı mensuplarının tazminat sorumluluğunun 
genişletilmesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

Ayrıca, yargı hatalarından zarara uğrayanların b u 
zararlarının dava açmadan karşılanabilmesini teminen gene l 
bütçeden kaynak ayrılmalıdır. 

Yargının demokratikleşmesi için, yargı mensuplar ının 
halk oyuyla seçilmesi Fazilet Partisi nin nihai hedefidir. B u 
konuda gerekli altyapı hazırlanıncaya kadar. A n a y a s a 
Mahkemesi üyeleri ile bazı Danıştay üyelerinin T B M M 
tarafından seçilmelerini öngören düzenlemeler yapılmalıdır. 

Hukukun ve yargının siyasallaşması devletimizin son 
dönemde karşılaştığı en büyük tehlikelerden bir ini 
oluşturmaktadır. Bu gelişmeyi durduracak önlemler derha l 
alınmalıdır. 

Bunun yanında, yargıda birliği bozan mevcut yap : 
düzeltilecektir. Fazilet Partisi sivillerin askeri mahkemelerde 
yargılanmalarına karşıdır. 

Devlet Güvenl ik Mahkemeleri adalet teşkilatında en 
fazla tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemes i ' n in D G M kararlarını adaletsiz addetmesi 
nedeniyle mevcut hükümetler asker üyelerin bu mahkemen in 
oluşumundan çıkarılmasını tartışmaya başlamışlardır. Ancak . 
DGM'lerin o luşumu ve çalışma tarzları bu tartışmaların sona 
ermeyeceğini ortaya koymaktadır . Bu nedenle Fazilet Part isi . 
DGM'lerin kaldırılarak, bunların görev alanına giren suçlar ın 
genel yetkili ceza mahkemeler ine bırakı lması , terör ve örgüt lü 
suçlar gibi konuların bu alanlarda ihtisaslaşacak genel yetkili 
ceza mahkemeler inde yargılanması gerektiği görüşündedir. 

Gecikmiş adaletin adaletsizlik olduğu gerçeğinden 
hareketle, usul kanunları değiştiri lmeli ve mahkemeler in hızlı 
bir şekilde karar vermeleri kolaylaştır ı lmalıdır . 
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Yargının hızlandırılması ve yargı hatalarının azaltılması 
bakımından ihtisaslaşma büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
amaçla genel mahkemeler arasında ihtisaslaşmayı sağlayacak 
tedbirler alınmalıdır. 

Mahkemelerdeki iş yoğunluğu artık inanılmaz boyutlara 
ulaşmıştır. Görülmekte olan davalara ait dosya sayısı 33 
milyona varmıştır. Mahkeme ve hakim sayısının yetersizliği 
nedeniyle birikmiş dosya sayısı giderek artmakta; sonuç olarak 
vatandaşlarımızın sorunları çözümsüzlüğe terkedilmektedir. 
Vatandaşlarımızın mahkeme kapılarında yıllarını tüketmelerine 
son verecek pratik çözümler en kısa sürede uygulamaya 
konulacaktır. 

Özellikle bilgisayar teknolojisinden azami ölçüde 
yararlanılmasını sağlamak üzere bütün yargı kuruluşlarında 
otomasyon tamamlanmalıdır . 

Yargılamanın hızlandırılması bakımından, delillerin 
noksansız ve hızlı bir şekilde toplanması zorunludur. Bu ise. 
adli makamların emir ve denetimi altında adli kolluğun 
kurulmasını gerektirmektedir. 

Gelişmiş batı ülkelerinde bilhassa özel hukuk 
problemlerinin çözümünde tahkim yoluna başvurulması en 
yaygın uygulamadır . Fazilet Partisi, ülkemizde de t a h k i m 
(hakeml ik ) kurumundan azami ölçüde faydalanmayı 
sağlayacak yeni düzenlemeler yapılmasının gerekliliğine 
inanmaktadır. Tahkim yolundan daha sık yararlanılması ve 
Hukuk Yargılama Usulü Kanunundaki sulh kurumunun 
kullanılmasının kolaylaştırılması mahkemelerdeki sıkışıklığın 
en pratik çözümlerinden biridir. 

Yargı konusundaki öncelikli hedeflerimiz arasında şu 
hususlar yer almaktadır: 

• 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 
değiştirilerek, yargının bağımsızlığını güçlendirmek 
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ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla, hakim ve 
savcıların terfi sistemleri yeniden düzenlenecektir. 
Hakim ve savcıların terfılerinde esas ölçünün yüksek 
mahkemelerden aldıkları notlar değil, toplam dosya 
sayıları içinde karara bağlanıp kesinleşen davalar 
olması sağlanacaktır. Bu sistem, hakim teminatım 
güçlendireceği gibi, mahkemelerin çalışmalarını da 
hızlandıracaktır. 

Hakim ve savcılarla diğer yargı mensuplarının mali 
hakları da iyileştirilecektir. 

Yargı hatalarından zarara uğrayanların bu 
zararlarının, dava açmadan tazmin edilebilmesini 
teminen genel bütçeden kaynak ayrılacaktır. 

Yargı mensuplarının halk oyuyla seçilmesi 
konusunda gerekli altyapı hazırlanıncaya kadar 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamının ve 
Danıştay üyelerinin cumhurbaşkanınca seçilen 
bölümünün T B M M tarafından seçilmelerini öngören 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Yargıda birliği bozan mevcut yapı düzeltilecektir. 
Sivil kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmalarını 
önleyici hukuki düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

DGMTerin kaldırılması; bunların görev alanına giren 
suçların genel yetkili ceza mahkemelerine 
bırakılması, terör ve örgütlü suçlar gibi konuların, bu 
alanlarda ihtisaslaşacak genel yetkili ceza 
mahkemelerinde yargılanması amacıyla gerekli 
Anayasal ve kanuni düzenlemeler 
gerçekleştirilecektir. 

Genel mahkemelerin belirli konular üzerinde 
ihtisaslaşmalarını sağlayacak tedbirler alınarak, 
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yargının hızlandırılması ve yargı hatalannın 
azaltılması sağlanacaktır. Bu çerçevede çocuk 
mahkemelerinin sayısı artırılacak ve aile hukuku ile 
ilgili davaları görmek üzere aile ihtisas 
mahkemeleri kurulacaktır. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunları ile 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
değiştirilerek, mahkemeler in hızlı bir şekilde karar 
vermeleri kolaylaştırılacak; yargının geç işlemesinin 
önemli sebeplerinden biri olan yargı elemanlarının 
sayıları ile niteliklerini yükseltecek tedbirler 
alınacaktır. 

Özellikle bilgisayar teknolojisinden azami ölçüde 
yararlanılmasını sağlamak üzere bütün yargı 
kuruluşlarında otomasyon tamamlanarak, uzun zaman 
alan ve davaların uzamasına yol açan "talimatla 
ifade alınması", "bilirkişi raporunun beklenmesi" 
gibi problemlere son verilecektir. 

Delillerin noksansız ve hızlı bir şekilde toplanması ve 
bu suretle yargı lamanın hızlandırılması amacıyla, adli 
makamların emir ve denetimi altında adli kolluk 
kurulacaktır. 

Gelişmiş batı ülkelerinde bilhassa özel hukuk 
problemlerinin çözümünde çok sık başvurulan 
tahkim kurumundan azami ölçüde faydalanmayı 
sağlayacak yeni düzenlemeler yapılmacaktır. Ayrıca, 
Hukuk Yargı lama Usulü Kanunundaki sulh 
kurumunun kullanılmasını kolaylaştıracak 
düzenlemeler yapılarak, mahkemelerdeki iş yükü 
azaltılacaktır. 
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• Hakim, savcı ve diğer personel açığı kapatılarak, 
mahkemeler in daha etkin ve verimli bir biçimde 
çalışmaları sağlanacaktır. 

• C M U K ' u n savunma hakkı ile ilgili hükümleri 
yeniden gözden geçirilerek, savunmanın pozisyonu 
çağdaş ülkeler düzeyine yükseltilecek; özellikle 
savunma makamının duruşmalardaki durumu savcılık 
makamı ile paralel hale getirilecektir. Bazı suçlar ve 
ihtilâflar için zorunlu savunma sistemine 
geçilecektir. 

e. Ceza İnfaz Reformu 

İnfaz ve ıslah sistemimiz de ıslaha muhtaç durumdadır. 
Ceza ve tutukevlerinin durumu içler acısıdır. Cezaevleri 
suçluların ıslahına yönelik hiçbir fonksiyon görememektedir. 
Cezaevi ezaevi olmuştur. Oysa çağdaş ceza infaz kurumlarında 
ıslah fonksiyonu cezalandırma düşüncesinin önüne geçmiştir. 
Fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle cezaevleri adeta suçlu 
üreten, hafif suçlardan mahkum olanların daha ağır suçlar 
işlemeye hazır duruma getirildiği yerlere dönüşmüştür. 
Yıllardır cezaevlerinin adeta birer terörist eğitim merkezine 
dönüştürüldüğünden şikayet edilmekte, ancak kalıcı ve etkin 
çözümler üreti lmemektedir . 

Fazilet Partisi bu yaraya bir an önce neşter vurarak, ceza 
ve tutukevlerini ayıracak ve cezaevlerinde ciddi, insanî, çağdaş 
ve bilimsel bir eğitim ve ıslah faaliyeti yürütülmesini 
sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirecektir. 

Hükümlüler eğitilip çalıştırılarak meslek edinmelerine 
yardımcı olunacak ve topluma yeniden kazandırılacaklardır. 
Tutukevleri sadece tutuklamanın gerektirdiği kadar kısıtlayıcı 
tedbirlerin uygulandığı yerler haline getirilecektir. Cezaevleri 
de mahkumlar ın ve suçların niteliğine göre kategorilere 
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ayrılarak çeşitlendirilecektir. Kadın ve çocuk hükümlüler ile 
tutuklular özel olarak korunacaktır. 

f. Yolsuzluk ve Kirlenme 

Ülkemize son yıllarda damgasını vuran en büyük 
sorunlardan biri korkunç boyutlara ulaşan yolsuzluklardır. 

Hukuk sistemindeki ve yargının işleyişindeki sorunlar 
nedeniyle, çığırından çıkan kirlenmeyle ve çetelerle gereği gibi 
mücadele edilememektedir. 

Türk hukuk sisteminde giderek bir ayrıcalıklar rejimi 
ortaya çıkmıştır. Bu tür ayrıcalıklar demokratik toplum anlayışı 
ile bağdaşmamaktadır . Yolsuzluklarla ve kirlenmeyle etkin bir 
mücadele için bu ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Zira kurallar 
herkes içindir. Fazilet Partisi, Türkiye'yi kuralların güçsüzlere 
uygulandığı, güçlülere uygulanmadığı bir ülke olmaktan 
çıkaracaktır. 

Milletin değerlerini, refahını ve haklarını esas alan 
Fazilet Partisi, yönetime talip olanların kendilerini sorumsuz ve 
kayıtsız görmelerini kabul edilebilir bulmamaktadır. Fazilet 
Partisi, devleti yönetenlerin ve bütün atanmışlarla seçilmişlerin 
yaptıklarının hesabını vermesi ve milletin onları kontrol etmesi 
yönünde taahhütte bulunmaktadır. 

Zaman aşımı bu günkü uygulama içinde kamu yararına 
işlememektedir. Yolsuzluklarla mücadelede genel zaman aşımı 
süreleri yeterli görülmemektedir. Bu süreler artırılmalıdır. 

Fazilet Partisi, mevzuat ve uygulamadaki aksaklıkları 
gidererek, yolsuzluklara ve kirlenmeye "dur" diyecektir. 

Ülkemiz, kötü işler yapanların yaptıklarının yanlarına kâr 
kaldığı, yolsuzluk yapanların serbestçe dolaşabildiği bir ülke 
olmaktan çıkarılacaktır. 
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Çetelerin varlık sebepleri yok edilecek ve örgütlü suçlar 
için caydırıcı cezalar getirilecektir. 

Vatandaşlarımızın haklarına ulaşmalarını sağlayacak 
hukuki mekanizmaların işlememesi sonucunda ortaya çıkan ve 
çek-senet tahsilatı gibi işlerle uğraşan yasadışı örgütlere son 
verilmesinin yolu da hukuki mekanizmaların sağlıklı biçimde 
işletilmesinden ve bunların varlık sebeplerinin 
kaldırılmasından geçmektedir. 

Suç örgütlerinin en önemli faaliyet alanlarından biri de 
devlet ihaleleridir. Kayırmaları ve yolsuzlukları önlemek 
amacıyla Devlet İhale Kanununda gerekli değişiklikler 
yapılarak, ihalelerde şeffaflık ve eşitlik ilkesi hakim 
kılınmalıdır. İhale mevzuat ında özel davet ve pazarlık usulü 
gibi kolaylık sağlayan birçok imkan bulunmasına rağmen, 
hükümetler önemli bazı ihaleleri bu mevzuatın dışında tutan 
kararnameler çıkarmaktadır. En büyük yolsuzluk 
kaynaklarından biri olan bu uygulamalara son verilmelidir. 

Devlet hayatına ilişkin bütün önemli tasarrufların 
yayımlanması gereken Resmi Gazete 'de, özellikle son yıllarda 
çok önemli ve büyük ölçüde parasal konularla ve ihalelerle 
ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının yayımlanmayarak gizli 
tutulduğu bilinmektedir. Bakanlar Kurulu ile bakanlıkların 
bütün kararnamelerinin Resmi Gazetede yayımlanarak 
kamuoyunun denetimi sağlanmalıdır. 

Fazilet Partisi 'nin yolsuzluklarla mücadelede öncelikli 
taahhütleri şunlardır: 

• Yolsuzluklarla mücadeleyi engeleyen ayrıcalıklar 
kaldırılacak; bu tür durumlarda yetersiz kalan ve 
konulma amacına aykırı işleyen zaman aşımı süreleri 
uzatılacaktır. 

• Bankaların gelişigüzel biçimde çek karneleri 
dağıtarak kötü niyetli kişilerin dolandırıcılık 
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yapmalar ına zemin hazırlamalarını önlemek 
amacıyla, muhatap bankaların, çekler üzerindeki 
yazılı miktarların tamamından sorumlu olmasını 
sağlayacak kanun değişikliği yapılacaktır. 

• Devlet İhale Kanununda değişiklik yapılmak 
suretiyle, hükümetlerin bazı ihaleleri, ihale 
mevzuat ının dışına çıkarak yapmalarına imkan veren, 
şeffaflığı önleyen ve kayırmalara yol açan hükümler 
kaldırılacaktır. 

• Kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması ve 
yolsuzlukların önlenmesi için, Bakanlar Kurulu ile 
bakanlıkların bütün kararnameleri Resmi Gazetede 
yayımlanarak kamuoyunun denetimine sunulacaktır. 

g. Af 

Adalet s is temimizin en sorunlu alanlarından biri de af 
konusudur. Fazilet Partisi, devletin af yetkisinin sadece devlete 
karşı işlenen suçlarla sınırlı olması gerektiği inancındadır. 
Bugüne kadar gerçekleşen af uygulamaları mağdurları üzecek 
ve suçluluğu teşvik edecek bir şekle bürünmüştür. 

Bu nedenle, kişiye karşı işlenen suçlarda af yetkisinin, 
suçların doğrudan ve dolaylı mağdurlarının rızasına 
bağlanmasını öngören Anayasa ve yasa değişiklikleri 
yapılacaktır. 

h. Hukuk ve Kalkınma 

Kalkınmanın ve ekonomik büyümenin temel şartı 
yatırım; yatırımların "olmazsa olmaz" şartı ise hukuki güven 
duygusudur. Günümüzde dünya üzerindeki ülkelerin hemen 
hemen tamamının aynı ekonomik kuralları uygulamasına 
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karşın pek azının gelişmiş bir pazar ekonomisine sahip 
olmasının nedeni, bunların hukuki güven duygusunu 
yerleştirmeyi başarmış olmasıdır. 

Hukuki güven duygusunun tesisi ise, sağlam bir hukuki 
yapının kurulmasını gerektirmektedir. Kısaca kalkınmanın 
hukuki altyapısı oluşturulmalıdır. 

Fazilet Par t is i 'ne göre, teşebbüs hürriyetinin ve mülkiyet 
hakkının korunması kalkınma için hayati bir önem 
taşımaktadır. Bu iki temel hürriyetin korunması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Kamulaşt ırma Kanunu ve bu kanunla ilgili istimlak 
uygulamaları hukuki güven duygusunu zedeleyecek ve 
vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını ortadan kaldıracak 
boyutlara ulaşmıştır. Uygulamada, aslında ihtiyaç duyulmayan 
araziler gereksiz yere istimlak edilmekte; istimlak bedelleri 
ise enflasyonla iyice aşınmadan ödenmemektedir. Kuşkusuz bu 
uygulamalar temel hakların ihlâli niteliğindedir. Ayrıca, hukuki 
güven duygusu sarsılmakta ve bu uygulamalardan ekonomik 
hayat da olumsuz olarak etkilenmektedir. Söz konusu 
aksaklıkların giderilmesi Fazilet Partisi 'nin öncelikli 
taahhütleri arasındadır. 

Bu çerçevede; 

• Yatırımları güçleştiren ve kalkınmayı engelleyen 
Anayasa hükümleri , Anayasal iktisat ilkelerine uygun 
olarak değiştirilecektir. 

• Mülkiyet hakkının korunması amacıyla, fikrî 
hakların korunmasına da büyük önem verilecektir. 
Fikri haklarla ilgili korsanlık faaliyetleriyle etkili bir 
mücadele yürütülecektir. 

• Ülkemizde yabancı sermaye yatırımlarını teşvik 
etmek ve yatırımcılara güven vermek amacıyla, 
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ihtilâfların uluslararası tahkim kurumlarında 
çözümlenmesinin önündeki engeller kaldırılacaktır. 

• Taşınmazları istimlak edilen vatandaşlarımızın hak 
kaybı önlenecek ve istimlak bedellerinin 
geciktirilmeden hak sahiplerine ödenmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, kamu hizmetleri için ihtiyaç 
duyulan gayrimenkullerin satın alınması yoluna daha 
sık başvurularak, istimlak uygulamalarının istisnai 
durumlara hasredilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla 
2942 sayılı Kamulaşt ırma Kanununda gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. 

4. T E M E L H A K VE Ö Z G Ü R L Ü K L E R 

Bütün insanlar eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına 
sahiptir. İnsan haklarını bütün insanlığın ortak değeri, bütün 
uygar ülkelerin ortak paydası olarak gören Fazilet Partisi, 
Türkiye'de yaşayan herkesin temel hak ve özgürlüklerden 
eksiksiz bir biçimde yararlanması için gereken her tedbiri 
almaya kararlıdır. 

Hiçbir siyasi ve ideolojik mülâhaza, insanların temel hak 
ve özgürlüklerden yoksun bırakılmasının gerekçesi olamaz. 
Anayasalar insan haklarının sınırlanması için değil, teminat 
altına alınması için öngörülmüş toplumsal mutabakat 
metinleridir. 

Devlet milleti için vardır. Fazilet Partisi, Anayasadaki 
"insan haklarına saygılı devlet" tanımı yerine, çağdaş 
Anayasalardaki "insan haklarına dayalı devlet" tanımını 
benimsemektedir. 

Türkiye'de yaşayan herkes dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır. Devlet, 
insan haklarını güvence altına alacak yasama çalışmalarının 
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yanısıra hukuk, adalet ve eşitlik ilkeleri ile bağdaşmayacak 
uygulamaları da engellemelidir. 

Fazilet Partisi kılık kıyafet sınırlamalarının ve 
yasaklarının da insan hakları ihlâli olduğunu ve sorunun ulusal 
uzlaşma ile çözümlenmesinin gerekliliğini savunmaktadır. 

Fazilet Partisi. Türkiye'nin demokratik ve insan 
haklarına dayalı bir ülke olmasının önündeki engelleri 
kaldıracaktır. 

Birey hayatına, özgürlüğüne, malına ve haysiyetine 
yönelecek her türlü tehlikeden korunacaktır. 

Demokratik düzenlerde asıl amaç. devletin faaliyetlerini 
hukukla sınırlayarak insan haklarını korumaktır. 

I )ini, mezhebi, milliyeti, ırkı, sınıfı, statüsü ne olursa 
olsun tüm insanlar insan olma onuruna ve eşitliğe sahip 
olacaktır. Hukuk, hem özgürlüklerin temel referansı hem de 
kuvvetlerin sınır taşı olmalıdır. 

Bu amaçlarla; Anayasanın temel hak ve özgürlüklere 
sınırlama getiren bütün hükümleri kaldırılacaktır. Temel hak ve 
özgürlükler konusundaki uluslararası bütün standartlar 
Anayasaya ve kanunlara yansıtılacaktır. 

5. D Ü Ş Ü N C E , İ N A N Ç , T E Ş E B B Ü S VE 

Ö R G Ü T L E N M E Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü 

Siyasi rejimlerin meşruiyet temelini oluşturan "insan 
haklan" ancak özgürlük içinde kullanılabilir. Kişi özgürlüğü bir 
evrensel haktır. Fazilet Partisi temel haklar ve özgürlükleri 
demokrasinin olmazsa olmaz şartı olarak görmektedir. 

Demokrasi , özgürlüklerle birlikte kabul edilmedikçe, 
Anayasa hükümleri birer temenni olmaktan ileri gidemez. 
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Demokrasinin nihai amacı, insanlara ideal bir özgürlük ortamı 
sağlamaktır. 

Demokrasi özgürlük ve hoşgörü rejimidir. Kimsenin 
diğerine göre daha üstün hak ve özgürlüğü yoktur. Farklı dil, 
din. soy, statü ve düşüncedeki insanlar yasaların eşit 
koruyuculuğu altında özgürce yaşarlar. 

Fazilet Partisi, Anayasa ve çeşitli yasalarda yeralan 
demokrasinin tüm kuralları ve kurumları ile tesisini ve 
işlerliğini engelleyen düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını 
temel bir siyasi ilke ve ülkeye hizmetin gereği saymaktadır. 

Temel haklar gibi özgürlükler de kötüye kullanılabilir. 
Ancak kötüye kul lanma ihtimali düşünülerek özgürlükler 
sınırlanamaz. Kötüye kullanma, özgürlükler sınırlandırılarak 
değil, suçlular cezalandırılarak önlenebilir. 

2 1 . yüzyılın eşiğinde Türkiye kanunlarla sınırlanması bile 
kabul edilemeyecek en temel hakların yönetmeliklerle ve 
genelgelerle sınırlandığı, insanların düşüncelerinden ve 
inançlarından dolayı yargılanıp mahkum edildiği bir ülkeye 
dönüştürülmüştür. 

Özellikle son yıllarda Türk Ceza Kanununun 312. 
maddesinin yorumu değiştirilerek, hiçbir suçu övmediği ve 
kimseyi suça teşvik etmediği halde, sadece görüşlerini 
açıklayan siyaset ve bilim adamları, gazeteci ve yazarlar bu 
maddeye dayanılarak mahkum edilmektedir. 

Sadece bu örnekier bile düşünce suçlarını düzenleyen 
kanun hükümlerinin evrensel hukuk ve özgürlük anlayışına ne 
kadar aykırı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle Fazilet Partisi düşünce suçlarını derhal 
kaldırmayı ve Türk Ceza Kanununun 312. maddesi ile Terörle 
Mücadele Kanununun 8.maddesi başta olmak üzere 
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düşünceyi cezalandıran hükümleri kanunlardan çıkarmayı 
temel görev ve sorumluluk saymaktadır. 

Ayrıca, temel hak ve özgürlükleri haksız yere sınırlayan 
ve kullanılamaz hale getiren keyfiliklere karşı önlemler 
alınacaktır. 

Din ve vicdan özgürlüğü hak ve özgürlüklerin temel 
taşıdır. 

Hiç kimse şu veya bu dini kabule zorlanamaz. Herhangi 
bir dinin öğretisine uygun yaşadığı için dışlanamaz ve baskı 
altına alınamaz. 

Fazilet Partisi laikliğin din, dinin ideoloji gibi 
anlaşılmasına karşıdır. 

Devletin görevi, dinin doğru öğrenilmesi, doğru 
yorumlanması ve doğru yaşanması önündeki engelleri 
kaldırmaktır. 

Laiklik, isteyenin istediği inancı seçebilmesi demektir. 

Devletin taraf değil, hakem olması demektir. 

Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünü kısıtlayacak ve dinin 
her türlü tezahürünü toplum hayatı dışına çıkaracak bir baskı 
aracı haline getirilemez. Aksi halde, bir çözüm müessesesi olan 
laiklik sorun haline gelir. Din insanın içinden çıkarılıp atılacak 
bir duygu değildir. İnanç konusundaki farklılıklar da ancak bir 
zenginlik olarak kabul edilmelidir. 

Milletimiz tarihte bu zenginliği daima teşvik etmiş, 
daima hoşgörü ile karşılamıştır. Bu yüzden laikliği İslam 
düşmanlığı olarak anlamak ve çarpıtmak da millete vurulacak 
en büyük darbedir. 

Fazilet Partisi, laiklik konusunda insan haklarını önde 
tutmaktadır. İnsanların istediği gibi inanma, başkalarının 
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haklarına müdahale etmedikten sonra istediği gibi yaşama 
hakkını savunmaktadır . 

Bu çerçevede; 

• Türk Ceza Kanununun 312. maddesi ile Terörle 
Mücadele Kanununun 8.maddesi başta olmak üzere 
düşünceyi cezalandıran hükümler yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

• Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu gibi 
kanunlarda yer alan temel hak ve özgürlükler ile 
çağdaş demokrasi normlarına aykırı hükümler 
değiştirilecektir. 

1Q 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DIŞ POLİTİKA, SAVUNMA VE 
GÜVENLİK 
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Türkiye: 

Bölgeselliği aşan 
Büyük bir güce doğru 

0 Türkiye içinde bulunduğu medeniyet 
havzasının merkez gücü ve bir büyük dünya 
devleti olacak. 

0 Tarihte yer alan değil, tarihi yapan Türkiye: 
Güçlü ordu, Güçlü savunma, Güçlü dış politika 
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1. DIŞ P O L İ T İ K A 

İki kutuplu dünya sistemindeki büyük kırılmanın yol 
açtığı yeni dünya düzeni arayışlarının dünya ülkelerinin dış 
politikalarını olduğu kadar siyasi, idari ve sosyal yapılarını da 
sarsan ciddi sonuçlar ürettiği gözlenmektedir. 

Yeni şartlar, içinde bulunduğu havzanın büyük, güçlü ve 
merkez ülkesi olan Türkiye 'nin önemini artırdığı gibi, Türkiye 
için yeni, yeni olduğu kadar da tarihi insiyatif ve sorumluluk 
alanları oluşturmaktadır. 

Türkiye 'n in tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel 
yakınlıklarının da üstünde kader ilişkisi bulunan Balkan 
ülkeleri. Orta Asya Türk Dünyası ve Ortadoğu'daki yeni 
gelişme ve oluşumlar ülkemizi doğrudan ilgilendirmektedir. 

Türkiye asla kayıtsız kalamayacağı, konjonktürel değil 
tarihi bir kavşak noktasında bulunmaktadır. Bu durum, 
Türkiye dış politikasının dün olduğundan daha çok tarihi bir 
perspektife yaslanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Türkiye paylaşan, kucaklayan ve ülkelerin sorunlarını 
aşabilmelerine katkı veren bir ülke olarak bölgede büyük 
sorumluluğunu icra ederken, bu ortak iradeyi dünya barışına 
bir katkıya da dönüştürmek zorundadır. 
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Fazilet Partisi olarak soğuk savaşın sona erdiği bir 
dönemde Türk dış politikasını tespit ederken, ülkemizin 
jeopolitik konumunu da yeniden yorumlamak, Türkiye'nin dış 
politika stratejisine yeni bir anlam kazandırmak ve yeni 
tanımlamalara gitmek zorunda olduğumuz inancındayız. 

Türkiye 'nin jeopoli t ik konumu, dünyaya açılmanın ve 
bölgesel etkinliği global etkinliğe dönüştürmenin bir aracı 
olarak görülmelidir. Sınırlara dayalı etkinlikten, küresel 
etkinliğe yönelmenin öncelikli şartı, jeopolitiğin uluslararası 
ekonomik, siyaset ve güvenlik ilişkilerinde dinamik bir çerçeve 
içerisinde kullanılmasıdır. Doğal olarak bu yeni tanım, 
Türkiye 'n in siyasi, ekonomik ve güvenlik ile ilgili uluslararası 
temel stratejilerini doğrudan etkileyecektir. 

Türkiye 'nin gelecek yüzyıla yönelik dış politika 
stratejisinin, küresel güç merkezleri ile ilişkilerinin alternatifli 
tarzda yeniden düzenlenmesi ve oluşturulması temellerine 
dayandırılması gerekmektedir. 

Bu genel çerçeve içinde Fazilet Partisi nin dış 
politikadaki temel yaklaşımları şöyledir: 

• 1 liçbir ülke ve bölge yoktur ki, komşularıyla ve yakın 
çevresiyle güven ve istikrarı tesis etmeden, ekonomik 
kalkınmasını gerçekleştirebilmiş olsun. Bu noktadan 
hareketle, komşularımızla ve bölgemizle güven ve 
istikrarı temin etmek birinci önceliğimiz olacaktır. 

• Komşularımızla olan siyasi, ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin arttırılarak geliştirilmesine katkıda 
bulunmak önceliklerimiz arasındadır. 
Komşularımızın ekonomik potansiyellerini ve 
kaynaklarını ihtilâf sebebi olarak değil, işbirliği 
unsuru olarak görüyor ve ortak projeler ile bölgesel 
entegrasyonun geliştirilmesini amaçlıyoruz. 
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Başta komşu ülkeler olmak üzere, tüm ülkelerin 
Türkiye 'n in toprak bütünlüğü, egemenlik ve terör 
konusundaki hassasiyetini dikkate almalarını 
bekliyoruz. Bu hassasiyetimiz her türlü çıkar 
mülâhazasının üzerindedir. 

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve tarihi birikim 
açısından, Avrupa ile ilişkilerden uzak kalamaz. Bu 
ilişkilerin düzeyi Türkiye 'nin uluslararası konumunu 
etkilemeye devam edecektir. Bununla birlikte, 
imzalanan G ü m r ü k Birliği anlaşmalarının her türlü 
siyasi ipotekten uzak ve karşılıklı çıkarlar 
çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Öte yandan, Türkiye 'n in çıkarları açısından, Avrupa 
Birliğine üyelik sürecinin tamamlanmasını 
hedefliyoruz. 

Varşova P a k t ı ' n i n dağılmasından sonra, bir misyon 
tanımlaması sıkıntısı çeken N A T O ' n u n . soğuk savaş 
sonrası dönemde ortaya çıkan güç boşluğunun 
oluşturduğu çat ışma alanlarında aktif ve yapıcı bir rol 
üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye 'nin 
N A T O içindeki etkin rolünü sürdürmeye kararlıyız. 

Amerika Birleşik Devletleri 'yle uzun yıllara dayalı 
stratejik ve savunma ağırlıklı olan işbirliğinin, 
ekonomik işbirliği ve yatırım konularında da 
genişletilerek sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Atlantik ve Avrupa ile yakın işbirliğini sürdürmekle 
birlikte, Türk dış politikasını daha geniş kapsamlı ve 
atak bir yapıya kavuşturmak amacındayız. Türkiye, 
Avrupa ile birlikte kendi yakın kıta havzasını Kuzey 
Afrika, Güney Asya, Doğu Asya, Orta ve Kuzey 
Asya şeklinde görmek durumundadır. Bu çerçevede, 
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Avrasya temelli bir dış politika hassasiyeti içinde 
olacağız. 

Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlıkların kalıcı ve 
karşılıklı çıkarları kollayan bir müzakere ve diyalog 
süreci çerçevesinde çözülebileceği inancındayız. Öte 
yandan, iki ülke arasındaki gerginliğin, her iki taraf 
açısından da ciddi bir kaynak israfına yol açtığı göz 
önünde tutulmalıdır. 

Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, bu adada yaşayan Türk 
toplumunun kendi kaderini tayin hakkını dikkate 
almayan, dayatmacı hiçbir çözüm kabul edilemez. 
Kıbrıs Rum Kesimimi Kıbrıs ' ın tek temsilcisi kabul 
edilerek Avrupa Birl iği 'ne tam üyelik sürecine dahil 
edilmesini, Avrupa Birl iğimin ciddi bir yanılgısı 
olarak değerlendiriyor ve bunun, Kıbrıs meselesinin 
çözümünü daha da zorlaştırıcı bir etken olacağını 
düşünüyoruz. 

B a l k a n l a r d a Türk dış politikasının ekonomik temeli, 
ulaşım ve ticarettir. Bu çerçevede, Balkanların 
Ortadoğu ve Asya ile kara ve deniz ulaşımında etkin 
bir koordinasyon temin edilmeli ve bu ulaşım yolları 
gerektiğinde, hem işbirliği hem de bir dış politika 
unsuru olarak devreye sokulmalıdır. 

Türkiye Kafkas la rda , soğuk savaş şartlanmalarının 
dışına çıkarak, daha etkin ve dinamik bir politika 
takip etmek zorundadır. Kafkasların, gerek Karadeniz 
üzerinden Balkanlar ile, gerekse Doğu Anadolu 
üzerinden Ortadoğu ile bağlantılar kurmasında uzun 
dönemli diplomatik ve ekonomik bir strateji takip 
edilecektir. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, ekonomik 
ve kültürel her türlü işbirliğini en üst seviyede 
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geliştirmeye kararlıyız. Bu ilişkilerin 
kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması için gereken 
tüm tedbirlerin alınması, en öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır. 

• Türkiye 'nin, bölgedeki petrol ve doğalgaz 
potansiyelinin değerlendirilmesinde, çok daha etkin 
bir politika takip etmesi gerekmektedir. Gerek bu 
kaynakların çıkarılması sürecinde, gerekse boru 
hatları ile aktarılması ve pazarlanması konusunda, 
uluslararası diğer aktörlerle iş birliği yaparak 
inisiyatif gücümüzü arttırmamız gerekmektedir. 

• Türkiye 'nin, Orta Asya ile Batı Asya politikalarının 
koordineli hale getirilmesi açısından Ekonomik 
İşbirliği Örgütünün (ECO) çok önem taşıdığına 
inanıyoruz. E C O Yatırım ve Kalkınma Bankası ' n ın 
bölgeye getireceği iktisâdi ve siyasi faydaları dikkate 
alarak, bankanın en kısa sürede hayata geçirilmesini 
sağlayacağız. 

• Türkiye 'nin Ortadoğu politikası da ciddi bir 
revizyondan geçirilmek zorundadır. Türkiye 
geçmişteki Batı bloğuna endeksli Ortadoğu politikası 
ile. hem Ortadoğu 'nun jeo-kültürel yapısına 
yabancılaşmış; hem de Batı blokunun dış politika 
stratejilerinin maliyetlerini üstlenen, kârlarına ise 
ortak edi lmeyen bir kıskaç içerisinde kalmıştır. 

• Orta ve Batı Asya 'dak i ekonomik kaynaklar ve Doğu 
Asya 'daki ekonomik dinamizm ile gittikçe ağırlığını 
hissettiren Asya kıtasını ihmal eden bir dış politika 
stratejisinin. Türkiye 'nin ufkunu daraltacağı 
inancındayız. Bu bağlamda, Türkiye 'n in 
inisiyatifinde ve öncülüğünde gerçekleştirilen D-8 
oluşumunun desteklenmesi ve geliştirilmesini 
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Türkiye 'nin uzun vadeli çıkarları açısından 
kaçınılmaz görüyoruz. 

• Bu çerçevede İslam ülkeleri arasındaki ilişkilere de 
büyük bir önem veriyoruz. İslam Konferansı 
Örgütümün etkin bir kurumsallaşmaya yönelmesi 
için gerekli adımların atılmasına öncülük edilecektir. 
Ayrıca uluslararası platformlarda Türkiye'nin haklı 
tezleri için İslam Konferansı Örgütü 'nün ağırlığını 
hissettirmesine dönük aktif girişimlerde 
bulunulacaktır. 

2. S A V U N M A VE G Ü V E N L İ K 

İki kutuplu dünya sistemindeki büyük kırılma ve buna 
bağlı olarak yeni dünya düzeni arayışının yol açtığı küresel ve 
bölgesel sorunlar, Türkiye 'nin etkin ve caydırıcı bir güce sahip 
bulunmasını zorunlu kılmaktadır. 

Yeni dünya düzeni arayışlarının, merkezinde 
Türkiye'nin yer aldığı bilhassa Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu 
ve Körfez ülkelerinde yeni siyasi ve etnik parçalanmalara, 
idari ilıiilât ve ihtilâflara, bazı hatırı sayılır ülkelerin lokalize 
olması gibi sonuçlara yol açtığı düşünüldüğünde, Türk Silahlı 
Ku\ veileri'nin gücünün önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. 

balkanlarda, Körfez bölgesinde ve Kafkaslarda yaşanan 
sorun \ c giderek derinleşme istidadı taşıyan siyasi bunalım ve 
bölünmeler, yaşanan sıcak gelişmeler, bölgenin en önemli gücü 
ve merkez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın 
sağlanmasındaki rol ve önemini daha da artırmaktadır. 

bölgemizde gelişen her yeni durum, Türkiye'yi doğrudan 
ya da dolaylı ama mut laka ilgilendiren yeni insiyatif alanları 
kusturmaktadır . 
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Türkiye'nin bölgenin büyük ülkesi ve en önemli gücü 
olması yanında tarihi, siyasi ve ekonomik imkan ve standartları 
bakımından bölge için bir cazibe merkez i oluşturması, 
ülkemizin yeniden büyük sorumluluklar yüklenmesini zorunlu 
kılmaktadır. 

Gelişen yeni dünya şartları karşısında dünya sistemini 
etkileme ve dünya barışına katkı yapma gücü yüksek bir 
Türkiye, bölge barışının sağlanmasında geliştireceği 
insiyatifleri ve kararları büyük önem ve değer taşıyan bir ülke 
konumundadır . 

Bu durum, Türkiye'nin savunma ve güvenlik sistemlerini, 
dünya konjontürünü ve bölgesel istikrarsızlıkları dikkate alan 
bir teyakkuzla oluşturmayı, inşa etmeyi ve güçlendirmeyi 
zorunlu hale getirmektedir. Bu şartlarda, Türk Silahlı 
Kuvvetlerine önem vermek milli varlığımıza ve Türkiye'nin 
geleceğine özen göstermek anlamı taşır. 

Fazilet Partisi de böylesine tarihi, milli endişelerden 
hareketle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral gücünü olduğu 
kadar teknik gücünü yüksek tutan anlayış, tutum ve 
yaklaşımları besleyecek, destekleyecek politikaları, 
konjonktürel siyasi mülâhazaların önünde ve üstünde 
tutmaktadır. 

Fazilet Partisi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü ve 
etkinliğini artıracak her önlemi almayı. Türkiye'nin büyük 
potansiyeli olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri savunma 
sanayi sisteminin içine katan, yerli kaynakları harekete geçiren 
bir anlayışla savunma sanayimizi güçlendirmeyi zorunlu 
görmektedir. 

Türkiye, güçlü bir savunma sanayi sistemi oluşturacak 
bilgi birikimine, insan kaynaklarına, altyapı ve teknolojilere 
sahip bulunmaktadır . Milli kaynaklan, çağdaş bilgi ve 
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teknolojilerle besleyerek ordumuzun gücünü arttırmak temel 
hedeftir. 

Hassas bir bölgede olmamız ve ülkemizin jeo-stratejik 
konumu, milli ve bağımsız bir savunma sanayi kurmak için en 
önemli nedenlerden birisidir. 

Savunma sanayi sadece milli güvenliğin teminatı değil 
aynı zamanda diğer sanayilerin gelişmesinin önemli bir 
katalizörü, hatta dinamiğidir. 

Fazilet Partisi, ordumuzun gücünü artıracak bir savunma 
sanayinin inşâsı yanında profesyonel askerlik sistemine 
kademeli geçişi sağlayacak tedbirlerin alınmasını ve buna 
ilişkin altyapıların hazırlanmasını da önemsemektedir. 

3. İÇ G Ü V E N L İ K 

Ülkemizin en önemli iç güvenlik sorunu olan bölücü 
terörün ortadan kaldırılması, Türkiye 'nin her bölgesinde 
olduğu gibi Güneydoğu bölgemizde de huzur ve güvenin 
sağlanmasında. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet 
Teşkilatımızın elde ettiği başarı ve alınan mesafeler her 
takdirin üzerindedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatımızın, ulusal 
birlik ve bütünlük bilincinin beslediği üstün görev anlayışı 
içinde sürdürdüğü uzun vadeli mücadelenin terörün elebaşının 
ele geçirilmesi ile sonuçlanması , çok önemli bir gelişme 
olmuştur. 

Türkiye 'nin geleceğinin; bu ülkede yaşayan ve bu 
ülkenin kimliğini taşıyan herkesin ve her kesimin barış ve 
kardeşlik idealleri etrafında birleşmesinde ve bütünleşmesinde 
yattığı aşikardır. 
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Bu ortak ülkü, milletimizin ortak hayatı, müşterek değeri 
ve müşterek iradesidir. 

Fazilet Partisi bu ortak bilinç ve iradenin, Türkiye 'nin 
gelişme iradesine dönüşeceğinden ve yakın yılların yaralarının 
süratle sarılacağından asla şüphe etmemektedir. 

Bu çerçevede Emniyet Teşkilatımızın iç güvenlikle ilgili 
büyük başarılar elde ettiği kuşkusuzdur. Polis teşkilatının daha 
fazla örgütlendiği, ihtisaslaştığı ve teknik donanıma kavuştuğu 
görülmektedir. İç güvenliğin ve huzurun teminatı olan Emniyet 
Teşkilatının güçlendirilmesi ve emniyet mensuplarının feragat 
ve fedakarlıklarına karşılık olabilecek özlük haklarına 
kavuşturulmaları temel hedeftir. 

Çağdaş ülkelerde olduğu gibi, iç güvenlik alanının çok 
başlılıktan ve dağınıklıktan kurtarılması ve polis teşkilatının 
insiyatifinin daha da artırılması temel hedef olmalıdır. 

İstihbarat kuruluşları ve birimleri arasında zaman zaman 
medyaya da yansıyan bir koordinasyon problemi yaşandığı 
açıktır. Bu bakımdan istihbarat kuruluşları arasında alan ve 
görev tanımlarının gözden geçirilerek; Milli İstihbarat 
Teşkilatımızın dış. Emniyet Teşkilatımızın da iç istihbarat 
hizmetlerinde etkin kılınması önem taşımaktadır. 
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Tüketen ekonomiden 
Üreten ekonomiye, 
Rant ekonomisinden 
Reel ekonomiye 

0 Üreten Türkiye, ürettiğini adaletle paylaşan 
Türkiye. 

(7j Büyüklere teşvik, küçüklere enflasyon: 
Rant ve borç sömürüsüne son 

0 Bürokratik devlet değil, hizmet üreten 
devlet. 
İşte Türkiye: 100 milyar dolar dış, 37 milyar 
dolar iç borç. 
Ekonomide şiddetin de, enflasyon 
terörünün de kaynağı bu tabloda yatıyor. 
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1. D E V L E T İ N R O L Ü N Ü N YENİDEN 

B E L İ R L E N M E S İ 

Ekonomilerin küresel bütünleşmesi ve demokrasinin tüm 
dünyaya yayılması devletin ekonomik ve toplumsal 
kalkınmadaki rolünü de değiştirmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası 
yıllardan kalan müdahaleci ve üreten devlet anlayışı dünyanın 
bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de yerini, 
kolaylaştıran, düzenleyen ve denetleyen devlet anlayışına 
bırakmıştır. 

Devletlerin kıt kaynaklarıyla çok fazla iş yapmaya 
kalkışması etkinliklerini azaltmaktadır. Kıt kaynakların 
seçilmiş belirli görevler için kullanılması devletin etkinliğini 
artıracaktır. Büyüyen fakat etkin olmayan devlet yapısı, yerine 
küçülen fakat etkin bir devlet sistemi benimsenmelidir. 
Devletin ekonomide başlıca beş görevi olmalıdır: 

• Piyasaların iyi işlemesi için hukuk temelinin 
oluşturulması. 

• Güvenlik ve adalet gibi temel toplumsal hizmetlerin 
sağlanması. 

• Fiziki ve sosyal alt yapı yatırımlarının yapılması, 

• Makro ekonomik istikrarın sağlanması ve bu ortamın 
muhafazası, 
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• Toplumdaki zayıf, güçsüz ve bakıma muhtaçların 
korunması. 

2. T E M E L E K O N O M İ K YAKLAŞIMLARIMIZ 

Siyasal partilerin en önemli fonksiyonlarından birisi de, 
ülkenin kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacak, halkın refah 
düzeyini arttıracak ekonomi politikaları izlemektir. Türkiye 
gibi gelişmekte olan ve global ekonomiyle entegrasyon 
sürecinin sancılarını çeken bir ülkede, doğru ve istikrarlı 
ekonomi politikalarını geliştirmek ve uygulamak çok daha 
önemlidir. 

2 1 . yüzyıla girerken Türkiye, herkesin ve her kesimin 
coşkuyla katıldığı ve paylaştığı, kalkınmanın ve gelişmenin 
sonuçlarından katkı ve emeği ölçüsünde yararlanacağına 
inandığı, insanı merkez alan bir büyüme ve gelişme projesinin 
sosyal, siyasal, kültürel, psikolojik ve bürokratik şartlarını ve 
zeminini hazırlamak zorundadır. Bu zemin üzerinde; 

• Serbest piyasa şartlarına uygun, özel mülkiyete ve 
teşebbüs hürriyetine dayalı, 

• Dışa açık, üretim ve rekabet gücü yüksek, 
sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirilmelidir. 

Fazilet Partisi bu hedefleri gerçekleştirmeyi en önemli 
görevlerinden biri olarak görmektedir. Fazilet Partisi, bütün 
toplumun refah ve mutluluğunu amaçlayan bir ekonomik 
program uygulayacaktır. 

Fazilet Partisi, ekonomi yönetimini çok başlılıktan 
kurtararak, kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak, 
kaynakların etkin, şeffaf ve verimli kullanımı ile ekonomide 
istikrar içinde büyümeyi gerçekleştirecektir. Bu hedefe 
ulaşmak için para, maliye ve üretim politikalarını birlikte 
kullanacak, uygulanacak ekonomik politikalarla ilgili olarak 
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işveren sendikalar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri 
yanında Dünya Bankası , IMF ve uluslararası fınans 
kurumları. Karadeniz ekonomik işbirliği ve E C O gibi 
Bölgesel kuruluşlarla da sağlıklı ilişkiler kuracaktır. 

Yıllardan beri izlenen ekonomik politikalar, büyüme ve 
kalkınmamıza katkıda bulunmakla beraber bir çok ekonomik 
soruna da çözüm üretememiştir . Fazilet Partisi, ekonominin 
temel sorunlarını; 

• Enflasyon 

• Kamu açıkları 

• Yüksek faizli ve kısa vadeli iç borçlanma 

• Gelir dağılımının adaletsizliği 

• Sanayide rekabet gücünün zayıflığı ve teknolojik 
gelişmenin yetersizliği 

• Finans piyasalarında mali derinleşmenin sağlana
maması 

• Sosyal güvenlik sistemindeki bozulma ve artan 
finansman açıkları 

• Genişleyen kayıtdışı ekonomi olarak görmektedir. 

3. E N F L A S Y O N 

Ülkemizde yaşanmakta olan enflasyonun ana nedenleri; 
• Kamu açıkları ve bu açıkların finansmanından 

kaynaklanan talep enflasyonu, 
• Ücret, faiz ve kurlardaki gelişmeler sonucunda oluşan 

maliyet enflasyonu, 

• Hızlı kentleşme, 
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• Piyasaların yapısı , 

olarak sıralayabiliriz. Ancak ülkemizde son yıllarda yaşanan 
enflasyonun en önemli kaynağını yüksek kamu açıkları 
oluşturmaktadır. 

Kamu kesiminin mali sistem üzerindeki baskısının 
giderek artması; mali derinleşmenin yeterince sağlanamadığı 
bir ekonomide, faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte vade 
yapısının kısalmasına ve enflasyonist bekleyişlerin süreklilik 
kazanmasına yol açmaktadır . 

Devletin borç ve israf batağı içinde olup, kıt kaynakları 
verimli ve üretken bir şekilde kullanamaması, hükümetlerin 
uyguladıkları ekonomi politikalarına güveni sarstığı gibi 
enflasyonun kronik bir hale gelmesine de katkıda 
bulunmaktadır. . 

Enflasyonun kalıcı bir biçimde düşürülmesi; enflasyonla 
mücadelede yapısal reformların gerçekleştirilmesine öncelik 
veren orta vadeli bir programın bütün toplum kesimlerinin de 
görüşleri ve destekleriyle uygulamaya konulması ile 
mümkündür. Partimiz, bunun için temel şart olan siyasi irade 
\ e kararlılığa sahiptir. 

• Orta vadeli program çerçevesinde kamu açıklarında 
sağlanacak daralma, verimlilik artışı ile uyumlu 
gelirler politikası, kamunun Merkez Bankası ve mali 
piyasalar üzerindeki baskısının hafiflemesi 
sonucunda para politikasının etkinliğinin artması ve 
sosyal güvenlik sistemindeki gibi yapısal reformlarda 
sağlanacak gelişmelere bağlı olarak enflasyonun 
tedricen düşmesi mümkün olacaktır. Kamu kesimi 
açıklarının azalması, kamunun mali piyasalardaki 
kullanılabilir fon talebini azaltacak, bu da reel faiz 
oranlarında düşmeye neden olacaktır. Ayrıca, özel 
kesimin kullandığı fonların maliyeti mali tasarrufların 
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arttırılması ve mali sistemin etkinleştirilmesi suretiyle 
düşecektir. Böylece, enflasyonun aşağı çekilmesinde, 
artan üretim kapasitesi ve üretim genişlemesi önemli 
ölçüde katkıda bulunacaktır. 

• Piyasalardaki tekelci yapı önlenerek rekabet ortamı 
getirilecek bu da enflasyonun düşmesine, kaynak 
tahsisinde etkinliğe ve tüketicinin refahının artmasına 
neden olacaktır. 

• Uygulayacağımız orta vadeli bir program 
çerçevesinde, Fazilet Partisi olarak amacımız üç yılda 
enflasyonu yüzde 10'un altına indirmektir. 

4. G E L İ R D A Ğ I L I M I N D A K İ A D A L E T S İ Z L İ K 

Türkiye'de ekonomik göstergelerin en kötüsü gelir 
dağılımı göstergeleridir. Türkiye, dünyanın gelir dağılımı en 
bozuk ülkeler sıralamasında beşinci sıradadır. Nüfusun en 
zengin yüzde 20'lik dilimi milli gelirden yüzde 55 pay alırken, 
en fakir yüzde 20'lik dilimi ise milli gelirin sadece yüzde 5'ini 
alabilmektedir. En fakir ve en zengin yüzde 20'lik dilimler 
arasındaki fark yaklaşık 11 kattır ve bu oran dünya ülkeleri 
arasında çok yüksek bir seviyeye işaret etmektedir. 

Türkiye 'de bölgeler ve iller arasındaki gelir dağılımı da 
çok bozuktur. Ülkemizin toplam gelirinin dörtte üçünü 
İstanbul. Ankara. İzmir ve Kocaeli sağlamaktadır. Fert başına 
düşen milli gelir Marmara Bölgesi 'nde 7.096 dolar iken, 
D o ğ u d a sadece 654 dolardır. 

Günlük geliri bir-iki dolar arasında tam 10 milyon 
insanımız açlık, her üç aileden biri ise yoksulluk sınırında 
yaşamaktadır. Bu durumu ne insanlık anlayışı, ne de çağdaş 
devlet anlayışı ile izah edebiliriz. 
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Fazilet Partisi bu vehametin en fazla farkında olan 
partidir. Bu yüzden Fazilet Partili belediyeler aşevleri, öğrenci 
bursları ve çeşitli sosyal yardım programlarıyla nüfusun yoksul 
kesimlerine yönelik ciddi katkılarda bulunmaktadır. 

Fazilet Partisi, gelir farklılıklarını en aza indirebilmek 
için: 

• Toplumun yoksul kesimleri için genel ve yerel 
yönetimler bazında geniş çaplı bir sosyal yardım ve 
destek programı uygulayacaktır. 

• Ücretli, maaşlı, emekli ve dul yetimlerin gelirlerini 
reel olarak arttıracaktır. Yoksulluğun en önemli 
nedeni olan işsizliği, bir yandan kamu ve özel sektör 
yatırımlarını harekete geçirerek diğer yandan 
istihdam potansiyeli daha ucuz ve yüksek olan küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin yanısıra ev ekonomisinin 
teşviki ile önleyecektir. Esnaf ve sanatkârlarımız için 
bir güven ortamı oluşturacaktır. 

• Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkınmada 
öncelikli yörelerde yatırımlara ağırlık verecek, bölge 
şartlarına uygun yeni istihdam alanları oluşturacaktır. 
Katma değeri yüksek yatırımlar özendiril irken, 
spekülatif kazançları gerileten ve bölgesel dengeleri 
gözeten bir ekonomi politikası izlenecektir. 

5. K A M U MALİYESİ 

Ülkemizde bütçe, bir yıllık bir ekonomik ve mali 
program yerine hukuki bir metin gibi görüldüğünden ekonomik 
kalkınmayı sağlayacak bütçeler değil, Meclisten geçebilecek-
bütçeleri hazırlamak tercih edilmiştir. Kaldı ki bütçeler maliye 
politikası olma fonksiyonunu da yitirmişlerdir. Fazilet Partisi 
olarak amacımız kamu açıklarını azaltmak suretiyle, 1999 
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yılında bütçe üzerindeki yüzde 40Tara varan faiz yükünü 
düşürmek ve bütçeye tekrar bir maliye politikası olma vasfını 
kazandırmaktır. 

a. Kamu Açıkları 

Özellikle son on yıldır kamu gelirlerinin kamu 
harcamalarını karşılamada yetersiz kalması ve kamu kesimi 
açıklarının iç borçlanma ile finanse edilmesi, faizlerin bütçe 
üzerinde giderek daha fazla yük oluşturmasına neden olmuştur. 
Yüksek kamu açıklarının nedenleri ise şunlardır: 

• Cari harcamalarda zaman zaman sağlanan yüksek 
reel artışlar, 

• Kısa vadeli yüksek reel faizli iç borçlanma, 

• Verimsiz ve hantal kamu idaresi, 

• Yüksek maliyetle ve verimsiz olarak çalışan KİT' ler , 

• Gelir-gider dengeleri bozulmuş sosyal güvenlik 
kuruluşları, 

• Rasyonel olmayan teşvik, sübvansiyon ve tarımsal 
destekleme politikaları. 

Kamu açıklarının azaltı lmasında harcama ve gelirler 
politikası yanında yapısal reformlardan ve özelleştirmeden 
yararlanılacaktır. 

Kamu açıkları kapatıldıktan sonra ekonomik istikrarı 
sağlamanın ön koşulu olan kamu gelir ve harcamalarının 
dengelenmesi için denk bütçe uygulamasına geçilecektir. 

b. Harcama Politikası 

Fazilet Partisi tarafından, bütçe uygulamasındaki tenkis 
sistemi yeniden gözden geçirilecek, yıl sonlarında harcamacı 
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kuruluşların kullanılmayan ödeneklerinin tenkis edilmemesi 
ve bir sonraki yıl ödenek taleplerini olumsuz yönde 
etkilememesi için ödeneklerin tamamının harcanması 
şeklindeki uygulama önlenecektir. 

Devlet muhasebe sistemi, tek düzen muhasebe sistemine 
paralel hale getirilecek, devlet harcamalarının nasıl 
yapılacağını düzenleyen ve ihtiyaca cevap veremeyen 1050 
sayılı Genel Muhasebe Kanunu değiştirilecektir. Kamu 
hazinedarlığı ilkesi tavizsiz olarak uygulanacaktır. Bütçeden 
verilen ödeneklerin kamu kurumlarınca özel bankalarda repoya 
yatırılması, ayrıntılı harcama planı uygulaması ile önlenecektir. 

Yatırım proje stoğu yeniden ele alınacak, bir yandan 
kamu açıklarının azaltılmasına paralel olarak yatırımlara daha 
fazla kaynak aktarılacak, diğer yandan yatırımlar için ayrılan 
kıt kaynağın çok sayıda projeye dağıtılmak yerine belirlenecek 
öncelikli sektörlerdeki projelere verilmesi suretiyle yatırımların 
bir an önce tamamlanması sağlanacaktır. 

c. Vergi ve Gelirler Politikası 

Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını karşılamada 
yetersi/ kalması nedeniyle kamu gelirleri içinde önemli bir 
paya sahip olan vergi gelirlerinin arttırılması hususunda genel 
bir mutabakat mevcuttur. Ancak önemli olan husus vergi 
gelirlerinin nasıl, hangi yöntemle arttırılacağıdır. 

Fazilet Partisi olarak ülkemizdeki gelir dağılımı 
adaletsizliğini de dikkate alarak vergi gelirlerini arttırmak için 
izlenmesi gereken yolun, mevcut mükellef kitlesinin yükünü 
arttırmaksızın vergi gelirlerini arttırmak olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun için ilk hedefimiz, kayıtdışı ekonomiyi ve 
kayıtdışı gelirleri kayıt altına almak suretiyle vergi tabanını 
genişletmektir. 

Vergi adaletinin sağlanamadığı, toplanan vergilerin kamu 
otoritelerince savurganca kullanıldığı ve bazı kesimlere haksız 
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transferlerin yaygın olduğu bir ortamda vergi mükellefleri 
üzerinde vergi bilinci oluşturmak ve devlete güveni tesis etmek 
mümkün değildir. Fazilet Partisi olarak; rüşvet, yolsuzluk ve 
israfı ortadan kaldırarak vergi mükelleflerinin devlete olan 
güvenini yeniden tesis etmek sureti ile "temiz yönetimcin 
temellerini yerel yönetimlerde olduğu gibi merkezi idarede de 
atmayı taahhüt ediyoruz. 

Temmuz 1998'de yapılan düzenleme ile gelir vergisinde 
oranlar indirilmiş, ancak KDV ile ilgili olarak herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. Uygulanan KDV oranları makul 
seviyelerin üzerindedir. KDV'deki farklı oran sayısı, lüks 
mallar ve standart mallar olmak üzere ikiye indirilecek; lüks 
mal tanımı yeniden belirlenecektir. Standart KDV oranı yüzde 
10'a indirilecektir. 

Toplam gelir vergisi içinde diğer kesimlere nispetle ücret 
ve maaşlar üzerinden alınan verginin artma eğiliminde olması, 
vergi sisteminin, gelir dağılımının bozulmasında önemli rol 
oynadığını göstermektedir. Bu nedenle, üretim faktörlerinin 
adil ve dengeli vergilendirilmesi sağlanacak, ücretler 
üzerindeki vergi dışı mali yüklerden en önemlisi olan zorunlu 
tasarruf kesintileri kaldırılacaktır. 

Temmuz 1998'de yürürlüğe giren 4369 sayılı yeni vergi 
yasası gözden geçirilerek, ekonomi ve mükellefler üzerinde 
olumsuz etkiler yapan, geçici vergi, yatırım indirimi, 
finansman gider uygulaması, beyanname verme gibi bazı 
düzenlemeler değiştirilecektir. 

Vergi sistemi basitleştirilecek, günümüz şartlarına 
uygulanabilirliğini yitirmiş olan veya etkinliği kalmamış olan 
vergiler kaldırılacak, yerel nitelikteki vergiler yerel idarelere 
bırakılacaktır. 

Asgari ücret 3 yıllık bir süre içinde tedricen vergi dışı 
bırakılacaktır. 
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Vergi iadesi sistemi yeniden gözden geçirilerek, zorunlu 
ihtiyaçlar için yapılan harcamalarda daha yüksek bir vergi 
iadesi ödenmesi sistemi getirilecektir. 

Kamunun gelirlerini arttırmak için sadece vergilerden 
yararlanılmayacak, vergi dışı gelirlerin de arttırılması için 
gerekli çaba gösterilecektir. Kamunun elindeki taşınmaz 
mallardan satılması uygun olanların tamamı satılacaktır. 
Satılması mümkün olmayanların kullanım bedeli rayiç bedele 
getirilecektir. 

6. ÖZELLEŞTİRME 

Devletin asli görevlerine dönmesi ve etkin bir hale 
getirilmesinde devletin elindeki teşebbüslerin özelleştirilmesi 
önemli bir role sahiptir. Uygulama ve üretim içinde olmayan 
fakat düzenleyen ve denetleyen devlet için kamu bankalarının 
KİT'lerin özelleştirilmesi gereklidir. 1983 yılından beri devam 
eden özelleştirme çabaları başarılı olmamıştır. Ülkemizden 
sonra özelleştirme çabalarına girişmiş olan ülkeler daha başarılı 
olmuşlardır. 

Özelleştirmede başarısızlığın en önemli nedeni, 
özelleştirmenin kısa vadeli ve dar görüşlü bir zihniyetle 
yürütülmeye çalışılmasıdır. Oysa, sadece değerli kamusal 
varlıkların satışı ve bu suretle kamu açığının finansmanına 
yönelik bir özelleştirme politikası yerine, özel sermayenin 
hareket alanını genişleten, iç ve dış rekabet imkanlarını artıran 
bir ekonomik altyapı oluşturma çabası ve programı içinde ele 
alınacak bir özelleştirme programı, ekonomik büyümenin temel 
dinamiği olacaktır. 

Fazilet Partisi olarak başarılı bir özelleştirme için 
aşağıdaki şartların sağlanmasının gerekli olduğunu 
düşünmekteyiz. Fazilet Partisi iktidarında; 
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• Hukuki yapıdan kaynaklanan ve özelleştirme 
uygulamalarının tıkanmasına neden olan aksaklıklar 
giderilecektir. Bu çerçevede öncelikle kamu 
bankalarının hızla özelleştirilmesinin önü açılacak, 
kuruluş bazında bölünerek özelleştirme ya da 
varlık/tesis satış yoluyla özelleştirme imkanları için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

• Özelleştirmenin nasıl yapılacağı ve hangi kuruluşların 
özelleştirileceği konusunda bir takvim yapılacak ve 
bu takvime uymada siyasi kararlılık kesin olarak 
gösterilecektir. 

• Özelleştirme süreci şeffaf bir şekilde yürütülecektir. 

• Özelleştirme yapılırken mümkün olduğu ölçüde 
mülkiyetin tabana yayılmasına çalışılacaktır. Bunun 
için çalışanların mutabakatı aranacak ve 
özelleştirilecek kuruluşlardan çalışanlara pay 
verilecektir. 

• Özelleştirilmesi kısa ve orta vadede mümkün 
olmayan KİT'lerde özel yönetim mekanizması 
bağımsız ve etkin çalışma ilkelerine göre yeniden 
düzenlenecektir. 

• Özelleştirmede yurtdışındaki işçilerimize, küçük 
sermaye sahiplerinden oluşan çok ortaklı şirketlere, 
işçilere, sendikalara ve yöre insanına öncelik 
verilecektir. 

Fazilet Partisi öncelikle kamu bankalarını 
özelleştirecektir. Halk Bankası bir KOBİ bankası haline 
getirilecek, çiftçileri destekleme görevi Ziraat Bankasfnın 
bankacılık kesiminden ayrılacak ve bankacılık kesimi 
özelleştirilecektir 
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Özelleştirmeden sağlanacak gelirler öncelikle iç borç 
servisinde kullanılacaktır. İç borç servisinde sağlanacak 
iyileşmelere bağlı olarak özelleştinneden yatırımlara ve 
KOBFlere kaynak aktarılacaktır. 

7. YATIRIM VE ÜRETİM, KAYNAKLARIN 

VERİMLİ KULLANILMASI 

İşsizlikten hayat pahalılığına, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikten diğer sosyal ve ekonomik sorunlara kadar bir 
çok bunalımın sebebi kaynakların verimli kullanılmaması ile 
yeterli yatırımın yapılamamasıdır. 

Fazilet Partisi, uygun yatırım alanlarını ve öncelikli 
sektörleri tespit edecek, parasal teşvikler yerine üretimi 
arttıracak, maliyet dezavantajlarını azaltacak bir teşvik 
politikası izleyecektir. 

• Alt yapı yatırımlarına ağırlık ve öncelik vererek, 
serbest bölgeler, uluslararası havaalanları, limanlar, 
haberleşme ulaşım ve enerji alanlarında büyük 
altyapı projelerini Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet gibi 
değişik metotlarla finanse ederek süratle 
tamamlayacaktır. 

• Yatırım ve üretimi artırmak için bankaların ve fınans 
kurumlarının projesi olan fakat kaynağı olmayan 
küçük müteşebbise kredi vermesini, risk sermayesini, 
özendirici tedbirler alacaktır. 

• Bölgeler arası eşitsizlikleri azaltmak için yatırımları 
tüm bölgelere yaygınlaştıracak, üniversite-sanayi 
işbirliğini destekleyerek yeni teknoparklar 
oluşturacaktır. 

66 

TBMM KUTUPHANESI



• Özel teşebbüsün yatırım yapmasını engelleyen 
faktörler dikkatle ele alınacak ve yatırımcıların önünü 
açacak tedbirler geliştirilecektir. Başta, Doğu ve 
Güneydoğu olmak üzere bütün bölgelerimizdeki 
yarım kalmış ya da faaliyetlerine ara vermiş 
işletmeleri yeniden ekonomiye kazandıracak 
düzenlemelere gidecektir. 

8. İÇ VE DIŞ B O R Ç L A R 

Türkiye'nin bugün yaşadığı ve diğer sorunların da ana 
kaynağı olan en büyük ekonomik meselesi iç ve dış 
borçlanmadır. Yüksek iç borçlanma ve enflasyon ile aşırı 
derecede yükselen faiz oranları, faiz giderlerini maliyetlerin 
sabit ve en önemli kalemi haline getirmiş, maliyet artışı 
sebebiyle enflasyonu arttıran bir unsura dönüşmüştür. 

Bankacılık sektörü reel ekonomiye kaynak aktaran 
kuruluşlar olmaktan çıkmış, kaynaklarının büyük bir kısmını 
devlet tahvili ve bonolarına yatırarak devletin en büyük ve tek 
alacaklısı haline gelmiştir. 

Türkiye'nin dış borcu 100 milyar doları aşmış, iç borç 
stoku ise 11,6 katrilyon (37 milyar dolar) lirayı bulmuştur. 
Devletin borçlanma ihtiyacı yüzde 150'ler civarında bir faizle 
gerçekleştirilebilmiş, faizlerin bu derece yükselmesi 
yatırımcıları yatırım yapamaz hale getirmiş, yatırım yapma 
imkanı olanları ise rant ekonomisine yöneltmiştir. 

1998 yılı itibariyle her yüz liralık vergi gelirimizin 67 
lirasının faiz ödemelerine gitmesi borç krizinin ne kadar ciddi 
boyutlara ulaştığının en açık göstergesidir. 

500 büyük sanayi kuruluşunun faaliyet dışı kârlarının 
(faiz gelirleri) yüzde 54.6 olarak gerçekleşmesi bunun en açık 
delilidir. 
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1999 yılında devletin, toplayacağı vergilerin tamamına 
yakın bir kısmını iç borç faizlerinin ödemesine ayırmak 
durumunda kalacağı dikkate alınırsa ne kadar ürkütücü bir 
tablo ile karşı karşıya olduğumuz görülecektir. 

Fazilet Partisi'ne göre böylesine dev bir ekonomik soruna 
kalıcı bir çözüm, kamu maliyesinde disiplinin sağlanması 
suretiyle israfın önlenmesi, kamu açıklarının azaltılması, 
borçlanma vadelerinin uzatılması, borçlanma enstrümanlarının 
fazlalaştırılmasıyla mümkündür. Bunun yanında reel faizlerin 
azaltılması, özelleştirme ve kamu taşınmaz mallarının 
satışından elde edilecek gelirlerin iç borç servisinde 
kullanılması ve sosyal güvenlik reformu gibi yapısal reformları 
da içeren bir programın uygulanması gerekmektedir. 

İç borç-faiz-döviz kısır döngüsüne çözüm bulunması aynı 
zamanda sıcak para politikasına son verilmesi anlamına 
gelecektir. Bu ise bir yandan ülkemizin dünyadaki ekonomik 
krizlere bağlı olarak kriz ortamına girmemesini veya daha az 
etkilenmesini sağlayacak, diğer yandan sıcak para yoluyla 
dışarıya net kaynak transferi olan sömürüyü durduracaktır. 

9. PARA VE SERMAYE PİYASALARI 

Bankacılık sektörü, para politikasını etkilemek, sektörler 
arası kaynak dağılımını değiştirmek, gelir ve servet dağılımını 
etkilemek, kaynakların verimli alanlara aktarılmasını sağlamak 
gibi, çok önemli fonksiyonlara sahiptir. 

Ancak, Türk banka sektörü enflasyona dayalı kârlılığın 
yüksek olması, holding bankacılığının ön plana çıkması, 
önemli ölçüde kamu sektörünün finansmanına ağırlık 
verilmesi, ihtisaslaşmanın düşük seviyede bulunması ve 
sonuçta aksak rekabet koşullarının hakim olması gibi pek çok 
olumsuzlukları bünyesinde barındırmaktadır. 
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Yüksek kârların risksiz olarak önemli ölçüde devletten 
sağlanması ve küçük ölçekli bankaların hızla artması sektör 
dinamizmini ortadan kaldırmıştır. 

Fazilet Partisi, Türk banka sektörünün kendisinden 
beklenen fonksiyonları yerine getirebilmesi için, yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip kişilerden oluşan ve operasyonel bağımsızlığı 
olan denetim biriminin kurulmasına; banka yönetimiyle 
ekonomik/fınansal suç-ekonomik/finansal ceza ilişkisinin, 
uluslararası standartlarda olmasına yönelik düzenleme ve 
denetim sistemi kuracaktır. 

Fazilet Partisi, kaliteli bankacılık ürün ve hizmetlerinin 
sunulmasını sağlamak amacıyla sektöre güveni artırmak ve 
korumak, piyasa şeffaflığını sağlamak, her bankanın standart 
kriterlere göre belirlenen risk profilini yönetilebilir pozisyonda 
tutmak, piyasa disiplinini rekabetçi yapıda sağlamak, 
raporlama süreçlerinde uluslararası muhasebe standartlarını 
uygulamak, veri ve bilgi akışını güçlendirmek ve hızlandırmak 
gibi konularda gerekli tedbirleri alacaktır. 

Fazilet Partisi, meclis gündeminde bulunan ve bankacılık 
mevzuatını uluslararası standarda yaklaştıran bankalarla ilgili 
kanun tasarısının Meclisten bazı değişiklerle birlikte bir an 
önce çıkarılıp kanunlaşması için gerekli bütün çabayı 
gösterecektir. 

Fazilet Partisi, sektör içinde payları küçülen kalkınma ve 
yatırım bankalarının hem bilanço toplamlarını hem de sunduğu 
fınansal ürün ve hizmetlerin çeşit ve kalitesini uluslararası 
seviyeye yükselterek etkinliklerini artıracaktır. 

Para ve sermaye piyasalarının gelişmesi için; 

• Para ve sermaye piyasalarında istikrar, güven ve 
derinlik sağlanacaktır. 
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• Şirketlerin halka açılması vergi teşvikleri ile 
desteklenecektir. 

• Dünyadaki menkul kıymetler borsaları arasında 
önemli bir yer tutan İstanbul Menkul. Kıymetler 
Borsası desteklenmeye devam edilecektir. Ayrıca 
İMKB'deki spekülatif hareketleri engelleyerek geniş 
halk kitlelerinin tasarruflarının buraya 
yönlendirilmesi sağlanacaktır. Büyük miktarlı bazı 
fonların İMKB'de değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

• İstanbul Altın Borsası desteklenecek ve Altın 
Bankacılığı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

• Ekonomideki atıl kaynakların ve yurt dışında çalışan 
işçilerin tasarruflarının ekonomiye kazandırılması 
için alternatif bankacılık sistemlerine önem verilecek 
ve gerekli yasal düzenlemeler yapılarak özel finans 
kurumlarının daha sağlıklı şartlarda faaliyet 
göstermeleri sağlanacaktır. 

• Küçük tasarrufçuların bir araya gelerek çok ortaklı 
şirket oluşturmaları desteklenecek ve bu tür 
kuruluşların başarıları göz önünde" tutularak daha 
sağlıklı bir bünyeye kavuşması için gerekli hukuki 
yapı oluşturulacak ve küçük tasarrufçuların hakları 
korunacaktır. 

10. KÜÇÜK ESNAF VE KOBİ'LER 

Dünyada büyük ölçekli işletmelerin hantal, yeni şartlara 
adapte olamayan ve dönüşemeyen yapısı küçük ölçekli sanayi 
kuruluşlarını birden bire öne çıkarmıştır. Türkiye'de kendi 
tarihi, toplumsal özelliklerinden ve büyük sermaye sahiplerinin 
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azlığından dolayı KOBİ'ler kendiliğinden bir gelişme 
göstermiştir. 

Devletin hemen hiç bir desteği olmadan varolan bu 
kuruluşların özellikle son iki yıl içinde durumları son derece 
kötüleşmiştir. Ülkenin kaynaklan iki senedir iç borçlanma, 
yanlış özelleştirme uygulamaları ile belli kesimlere ve özel 
bankalara aktarılmış, bu nedenle zaten büyük ölçüde ihmal 
edilen KOBİ'ler büyük bir krizin içine yuvarlanmışlardır. 

Türkiye'de üretimin yüzde 48'ini, toplam katma değerin 
yüzde 37'sini, toplam istihdamın yüzde 46,5'ini gerçekleştirdiği 
halde KOBİ'lerin toplam kredi kullanımındaki payları yüzde 3-
4 civarında kalmıştır. Aynı şey esnaflarımız için de geçerlidir. 
Kendi işinin hem işçisi hem patronu olan esnaflarımız ve 
KOBİ'ler hem ekonominin hem de toplumsal yapının 
merkezini oluştururlar. Ne yazık ki, bu merkez son iki yıldır 
bizzat hükümetler eliyle çökertilmektedir. 

Fazilet Partisi, esnafın ve KOBİ'lerin toplumsal ve 
ekonomik önemini her zaman öne çıkaran bir anlayışa sahiptir. 
Bu yüzden Fazilet Partisi, KOBİ'lerin ülke ekonomisine ve 
istihdamına katkısı ölçüsünde desteklenmesini temel 
politikalarından biri haline getirecek, yeni küçük sanayi 
siteleri, organize sanayi bölgeleri açacak, KOBİ'lerin büyük 
sermaye karşısında ezilmemeleri için kendi aralarında birleşip 
ortak dış ticaret şirketleri kurmalarını teşvik edecek, 
maliyetlerini düşürecek ve üretimlerini arttıracak bir destek 
programını uygulamaya sokacaktır. 

Fazilet Partisi, Halk Bank'ı bir KOBİBANK olarak 
esnaflara, ferdi teşebbüslere, ev ekonomisi ve KOBİ'lere 
destek veren bir banka haline getirecektir. 

KOBİ'lerin finansman, bilgi, teknik, eğitim ve araştırma 
desteği artırılacaktır. Bu amaçla kurulmuş bulunan KOSGEB 
yeniden yapılandırılacak ve hantallıktan kurtarılacaktır. 
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11. DIŞ T İ C A R E T 

Dış ticaret, ekonomik gelişmenin dışa açılan ayağıdır. 
Türkiye ekonomisi özellikle 1980'li yıllardan sonra dışa açık 
ve ihracata dayalı bir ekonomi politikasına geçmenin getirdiği 
yeni sorunlarla ve umutlarla yüzyüze gelmiştir. Ancak 
ihracattan daha hızlı artan ithalatı ile dış ticaret dengesi ithalat 
lehine bozulmuştur. Fazilet Partisi dış ticaret açığının 
azaltılmasını, Türkiye ekonomisinin sağlıklı ve istikrarlı 
gelişmesinin bir gereği olarak düşünmektedir. 

Bu hedefe ulaşmak için Fazilet Partisi iktidarında; 

• Gerçekçi bir kur politikası uygulanarak, ihracatta 
rekabetin sürekliliği sağlanacaktır. 

• İhracatçı firmalar için ihracatı kolaylaştırıcı ve 
arttırıcı, navlun primleri, seyahat kolaylıkları, sergi ve 
fuarlara katılım imkanları, imaj ve marka 
geliştirilmesi gibi konularda destekler sağlanacaktır. 

• Rekabet gücü yüksek sektörler desteklenecektir. 

• Eximbank kredileri miktar olarak arttırılacak ve 
bütün ihracatçıların bu kredilerden yararlanması 
sağlanacaktır. 

• Türk Lirası ile birlikte düşük maliyetli döviz kredisi 
verilmesi çalışmaları da başlatılacaktır. 

• Ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan yurt dışı 
müteahhitlik hizmeti veren firmalar desteklenecek ve 
ülke riskine karşı sigortalanacaktır. 

Bulunduğumuz coğrafyanın sağladığı dış ticaret 
imkanlarından sonuna kadar yararlanılacak, Avrupa Birliği ile 
ilişkiler sürdürülecek, yeni dış pazarlar bulunacak ve dış 
ticaretimiz bulunan ülkelerle ticaret hacmimiz genişletilecektir. 
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12. DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN 
KALKINiMASI 

Fazilet Partisi Türkiye'nin sorunlarını, bütünlükçü bir 
bakış açısıyla ele alıyor. Bu bütünlük Türkiye'nin 
bütünlüğüdür. Bölgeler arası kalkınmadan gelir dağılımına, 
uluslararası ilişkilerden merkeziyetçi bürokratik yapıya kadar 
geniş bir alanda sorun Türkiye'nin kendine güvenmesiyle 
çözümlenecektir. 

Fazilet Partisi'nin çözümü öncelikle Türkiye'nin 
gücüne inanmaktır. Hukuki güven zemini kalkınmanın temel 
şartı olduğu gibi sosyal sorunları çözmenin de temel şartıdır. 
Hiçbir siyasi mülahaza hukukun, barış ve kardeşliğin, ülke 
bütünlüğünün önünde değildir. Bu noktada Türkiye'nin bin 
yıllık tecrübesi temel güvencemizdir. 

Fazilet Partisi olarak temel ilkemiz güven zemininde 
kalkınmadır. Bu anlamda şehirleşmeye ve yerel yönetimlerin 
güçlenmesine büyük öncelik veriyoruz. Güvenlikte alınan 
mesafe ekonomik ve sosyal tedbirlerle geliştirilip 
güçlendirilerek, bölgede huzur ve güven ortamının oluşmasının 
kalıcı temelleri atılmalıdır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
bir an önce tamamlanmalıdır. İşsizliği önleyecek, istihdam 
kapısını açacak yatırımlara öncelik vermek temel 
sorumluluktur. 

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan hayvancılık 1980' 1 i 
yıllara kadar Türkiye'yi beslerken bugün tükenme noktasına 
gelmiştir. Bu bölgelerimizin kalkınması için, insan kaynakları 
başta olmak üzere bütün imkanlar seferber edilerek bölgenin 
gelişmesine öncülük edilecektir. 
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Fazilet Partisi olarak sorunların insan unsuruyla 
çözümleneceğine inanıyoruz. Bu inançla bu ülkenin geleceğini, 
bu toprağın kimliğini taşıyan herkesin barış ve kardeşlik ideali 
etrafında birleşmesinde ve bütünleşmesinde görüyoruz. 
Terörün aynı zamanda bir sonuç olduğu gerçeğinden hareketle, 
uygulayacağımız sosyal ve ekonomik politikalarla milletimizin 
ortak değerleri ve ortak iradesiyle sorunların çözüleceğine 
inanıyoruz. 

Fazilet Partisi, Türkiye'ye güvenmeyi Doğu ve 
Güneydoğu'nun kalkınmasını, ekonomik ve sosyal sorunların 
çözümünü, bu sorunların kaynağının doğru teşhis edilmesinde 
gömlektedir. Sosyal politikaları ekonomik politikalarla birlikte 
ele almak hizmet ilkemizin temelidir. 

Doğu ve Güneydoğu sorunu çözüm bekleyen diğer 
sorunlarımızla iç içedir. Fazilet Partisi adaletli bir gelir dağılımının, 
vatandaşlık hukukunu öne alan bir yönetim anlayışının, yoksulluk ve 
işsizliğin önlenmesinin terörün beslendiği kaynağı kurutacağına 
inanmaktadır. 

13. T Ü K E T İ C İ N İ N K O R U N M A S I 

Ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki gelişmelere 
paralel olarak ürünlerin sayısının ve çeşitliliğinin artması yeni 
problemleri ve düzenlemeleri gündeme getirmiştir. Serbest 
piyasa ekonomisinin değişen şartları karşısında, tüketicinin 
sağlık ve güvenliğini teminat altına alacak, ekonomik 
çıkarlarını koruyacak, onları aydınlatacak ve eğitecek 
önlemlerin alınması daha da önem kazanmıştır. 

Çok gecikmeli olarak ülkemizde de, tüketici haklarının 
korunması için çıkarılan, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
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Kanun 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 
öngördüğü Tüketici Konseyi, Hakem Heyetleri, Reklam 
Kurulu oluşturulurken, bu kanunun uygulamasından doğacak 
ihtilâfların çözümü için kanunda öngörülen Tüketici 
Mahkemeleri kurulamamıştır. Esasen, tüketicinin korunması 
yönünde kanunun öngördüğü mekanizmalar da yeterince 
işletilememektedir; adeta yeni bürokratik yapılanmalar 
oluşmakta, yine tüketici korunmasız kalmaktadır. 

Fazilet Partisi olarak, insan ve toplum merkezli politika
larımızın bütünü içinde tüketicinin, yani insanımızın 
korunmasına özel bir önem verilecek, tüketici bilincinin 
geliştirilmesi amacı ile, gerek örgün ve yaygın eğitim, gerekse 
kitle iletişim araçlarından yoğun şekilde yararlanılacaktır. 

Tüketicinin korunması için sivil veya gönüllü 
kuruluşların katkısının alınması önem taşımaktadır. Tüketici 
örgütlerinin tüketicinin sağlıklı tercih yapabilmelerine yardımcı 
olabilmesi için ürün testleri yapmalarını kolaylaştırmak amacı 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından bedelsiz 
ve öncelikle yararlanmaları sağlanacaktır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun kolay ve 
etkili uygulanması için tedbirler alınacak, engeller kaldırılacak, 
oluşturulan kurulların pratik çalışmasına destek verilecek, 
doğacak ihtilâfların çabuk çözümlenmesi için ilgili Kanunun 
da öngördüğü Tüketici Mahkemeleri acilen kurulacaktır. 
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Enerji ve ulaşımda 
Kavşak ülke: Türkiye 

Üretici birliklerde bürokratik vesayete son. 
Tarımı ihmal, Türkiye'nin yarınını ihmaldir. 
Bakü-Ceyhan boru hattı, 
Türkmenistan-Türkiye Doğalgaz boru hattı; 
Mısır, Irak ve Mavi Akıntı boru Hatları. 
Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve 
Ortaasya'yı ulaşım ağıyla birbirine 
bağlayacağız 
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1. T A R I M VE H A Y V A N C I L I K 

Yakın zamana kadar tarımda kendine yeterli az sayıdaki 
ülkelerden biri olan Türkiye, izlenen yanlış politikalar 
nedeniyle tarım ve hayvancıl ık alanında dışa bağımlı hale 
gelmiştir. 

Türkiye bugün yoğun göç ve hükümetlerin büyük 
ihmalleri sebebiyle en verimli tarım alanlarını, verimli bir 
şekilde kullanamayan veya geri dönülmeyecek biçimde 
kaybeden; bu yüzden beslenme ve elyaf ihtiyacının bir 
bölümünü ithalat yoluyla karşılamak durumunda kalan bir 
ülkedir. 

Bu gelişmeye paralel olarak, son yıllarda köylü ve 
çiftçimiz fakirleşmiş; tarım sektöründeki kriz; enflasyondan 
işsizliğe, pahalı ve yetersiz beslenmeye kadar bir dizi ciddi 
sorunla ülkemizi yüzyüze bırakmıştır. 

Fazilet Partisi'nin tarım ve hayvancılık politikalarının 
temelini, halkımızın yeterli ve dengeli beslenmesinde ve 
sanayimizin bir kısım ham madde ihtiyacını karşı lamada 
yeniden kendine yeterli hale gelmesi ve bu amaçla verimliliğin 
ve üretimin artırılması; buna paralel olarak köylü ve 
çiftçimizin reel gelirlerinin yükseltilerek insanca bir hayat 
standardına ulaşmalarını sağlamak oluşturmaktadır. 
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Türk tarımının en önemli yapısal sorunlarından biri tarım 
topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması ve tarım 
arazisinin ekonomik olarak verimli olmayacak ölçüde 
bölünmesidir. Son otuz yılda G A P büyüklüğünde bir tarım 
arazisinin tarım dışına çıkarılması meselenin büyüklüğünü 
ortaya koymaktadır. Bu sorunların çözülmesi için acil tedbirler 
alınmalıdır. 

Tarım sektöründeki en önemli sorunlardan biri de tarım 
ürünlerinin fiyatlarının oluşmasında karşılaşılan sıkıntılardır. 
Köylümüzün ve çiftçimizin bu sıkıntılarını giderecek tedbirler 
Fazilet Partisi'nin öncelikleri arasında yer almaktadır. 

Son yıllarda hayvancıl ık sektörü karşılaşılan sorunlar 
nedeniyle ciddi bir tehdit altındadır. Ülkemizde et fiyatları 
diğer ülkelere oranla çok yüksek seviyelerdedir. Hayvancılıkla 
ilgili acil önlemler al ınmazsa hayvancılığımızın sonunun 
geleceğinin bilincinde olan Fazilet Partisi, gerekli 
düzenlemeleri yapacak ve her tedbiri alacaktır. 

Fazilet Partisi, ülkemizin en değerli tabiî varlıklarından 
olan ormanları hepimizin ortak varlığı olarak görmekte ve 
ormanların gelecek nesillere aktarılmasının en büyük görevi 
olduğunu düşünmektedir. Bugüne kadar hükümetler ormanları 
gelir kaynağı olarak görmüş ve özellikle son yıllarda 
ormanlarımız devlet eliyle sistematik bir kıyıma uğratılmıştır. 
Fazilet Partisi, ülkemizin orman varlığını binlerce yıldır 
koruyan orman köylümüzün, ormanların korunması açısından 
yine gerçek söz sahibi olması gerektiğine inanmaktadır. 

Bu nedenlerle Fazilet Partisi'nin taahhütleri arasında 
şunlar yer almaktadır: 

• Kıymetli tarım alanlarının amaç dışı kullanımını 
önleyecek düzenlemeler getirilecektir. 

• Tarım işletmelerinin ve tarım alanlarının 
parçalanmaması ve belirli bir büyüklüğün altına 
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düşmemesi için Medeni Kanunda gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacak; verimliliğin yüksek olduğu 
değerli tarım alanlarındaki parçalanmış arazilerde, 
toplulaştırma projeleri uygulanarak arazilerin 
bütünleştiri lmesine hız verilecektir. Arazi 
toplulaştırılması hakkındaki kanunun noksanlıkları 
giderilerek daha etkin şekilde uygulanması 
sağlanacaktır. 

Köylü ve çiftçimizin ürün bedellerinin peşin 
ödenebilmesi için her türlü tedbir alınacaktır. Taban 
fiyatları önceden belirlenip açıklanacak ve bazı tarım 
ürünleri için destekleme alımı sürdürülerek köylü ve 
çiftçimizin istikrarlı bir gelir düzeyine ulaşmaları 
garanti edilecektir. 

Çiftçiye yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin 
sertifikalı tohumluklarının temininde her türlü 
kolaylık ve teşvik sağlanacaktır. 

GAP projesi hızla tamamlanacaktır. 

İkinci ürün tarımı çalışmalarına devam edilecek ve 
mevcut problemler aşılarak daha da 
yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, nadas alanlarının 
azaltılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir. 

Bitki koruma, sulama ve gübreleme gibi verimi 
artırıcı girdilerin dengeli ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde kullanımı teşvik edilecektir. 
Organik tarımın yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. 

Yem bitkileri üretiminin artırılması için her türlü 
tedbir alınacaktır. Beş yıllık süre içerisinde yem 
bitkileri üretim alanları yüzde 5 seviyesine 
çıkarılacaktır. 
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• Mer'a Kanununun hızlı ve etkili bir şekilde 
uygulanması sağlanacaktır. Gerekli olan teknik 
elemanların yetiştirilmeleri, çiftçilerin 
bilinçlendirilmeleri, bütçeden yeterli ödeneğin 
ayrılması ve Mer'a Fonunda biriken paranın bu 
amaçlarla kullanılması temin edilecektir. 

• Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi için öncelikle 
904 sayılı "Islahı Hayvanat Kanunu" yerine, günün 
koşullarına uygun "Hayvan Islahı ve Yetiştiriciliği 
Kanunu" çıkarılacaktır. 

• Hayvancılıkta verim artışı sağlamak için yüksek 
verimli kültür ırkı hayvanlar temin edilecektir. 
Damızlık ithalatında sperma ya da embriyoya öncelik 
verilecektir. 

• Mer'aya dayalı koyunculuğun yapıldığı Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kullanılamayan 
mer'alar en kısa sürede çiftçinin kullanımına 
açılacaktır. 

• Hayvan ve hayvansal ürün yönünden kendimize 
yetecek duruma gelinceye kadar üreticiler 
desteklenecek ve bu ürünlerin ithalatındaki 
kısıtlamalar sürdürülecektir. 

• Su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi ve 
korunması için; kamusal organizasyon eksiklikleri 
giderilecek, konu ile ilgili teknik kişilere öncelik 
tanınarak bölgesel teşvikler verilecek ve 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu günün ihtiyaçlarına göre 
yeniden düzenlenecektir. 

• Tarım ürünleri fiyatlarının serbest rekabet ortamında 
oluşabilmesi ve üreticilerin korunması için ürün 
borsaları ve canlı hayvan borsaları geliştirilecek ve 
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yaygınlaştırılacaktır. Bu borsalarda vadeli işlemlerin 
yapılabilmesi sağlanacaktır. 

• Doğal afetlere karşı tarım ürünlerini ve hayvancılığı 
kapsayacak şekilde Tarım Sigortası Kanunu 
çıkarılacaktır. Tar ımda çalışanların sosyal güvenlik 
kapsamı genişletilecektir. 

• Erozyonun hızla önlenebilmesi için tarla, mer'a ve 
orman alanlarında gerekli tüm önlemler hızla hayata 
geçirilecektir. 

• Bitkisel gen kaynaklarını oluşturan yabani türlerin 
erozyon ve aşırı tüketim ile yok olması önlenecek ve 
ekonomik değeri olanların kültüre alınması teşvik 
edilecektir. 

• Gübre destekleme prim tutarları kilo başına sabit 
miktar yerine yüzde olarak ve günün şartlarına göre 
yeniden belirlenecektir. Böylece çiftçilerin gübre 
fiyatlarındaki artışlardan zarar görmesi önlenecektir. 
Destekleme prim tutarlarının peşin ödemesine devam 
edilecektir. 

• Süt üreticilerine verilen destekleme primi kilo başına 
sabit miktar yerine yüzde olarak belirlenecek ve 
günün şartlarına uygun hale getirilecektir. 

• Ziraat Bankası kredileri artırılacak ve bu kredilerin 
tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara verilmesi 
sağlanacaktır. 

• Özel ormancıl ık çalışmaları hızla teşvik edilecektir. 
Orman köylerinin kalkındırılması için arıcılık, 
seracılık, meyvecil ik, süt sığırcılığı, kültür mantarı 
ve dokumacıl ık gibi faaliyetler daha çok makine, 
ekipman, araç ve gereç gibi ayni kredi vermek 
suretiyle teşvik edilecektir. 
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2. ENERJİ 

Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınmayı 
gerçekleştirebilme şansı doğru, tutarlı ve milli bir enerji 
politikası uygulama şartına bağlıdır. 

Türkiye 1997 itibariyle 73 milyon ton petrol eşdeğeri 
(TEP) birincil enerji tüketirken aynı yıl sadece 27 milyon TEP 
birincil enerji üretebilmiştir. Enerji ihtiyacı 2000 yılında 91 
milyon TEP olacaktır. Eğer bugünkü trendler devam ederse, 
Türkiye 2000 yıl ında 31 milyon, 2010 yılında 53 milyon ve 
2020 yılında ise 81 milyon TEP enerji üretecektir. Enerji 
ihtiyacımızın çok kısa bir süre içinde üretimin üç katına 
çıkacağı göz önüne alınırsa enerji meselesinin önceliği ve 
önemi ortaya çıkacaktır . 

Fazilet Partisi enerji meselesini öncelikli bir mesele 
olarak görmekte ve enerji politikalarının tesbitine önem 
vermektedir. Bu nedenle enerji ihtiyacının karşılanmasına 
ilişkin her projeye destek verecektir. 

• Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık enerji yatırım 
programları ile üretim plan ve programları kısa, orta 
ve uzun vadeli arz-talep öngörüleri dikkate alınarak 
yapılacaktır. 

• Mevcut rezervler arttırılırken yeni kömür, doğalgaz, 
petrol ve uranyum rezerv arama çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Çevre ve insan sağlığına uygun, temiz, güvenilir ve 
kaliteli enerji üretimi amaçlanacaktır. Yerli üretime 
önem verilirken ithalatta ülke ve kaynak 
çeşit lendiri lmesine gidilecektir. 

• Elektrik enerjisi sanayinin itici gücü olduğundan ayrı 
bir öneme sahiptir. Türkiye bugün kişi başına 1187 
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k\Vh elektrik enerjisi üretmektedir. Dünya ortalaması 
ise 2250 kWh'tir. Önümüzdeki yıllarda bir elektrik 
enerjisi darboğazı tehlikesi bizi beklemektedir. 
Fazilet Partisi ilk aşamada dünya ortalamasının 
üstüne çıkmak için 2010 yılına kadar yılda en az 5 
milyar dolarlık yatırım yapılmasını hedeflemektedir. 
Bunun için gerekli kaynak Yap -İşlet- Devret, Yap-
İşlet. Üretim ve Dağıt ımda İşletme Hakkı Devri, 
Kendi Elektriğini Kendin Üret ve Fazlasını Sat gibi 
modellerle sağlanacaktır. 

• Hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak, hem de 
dünya pazarlarına açılarak Azerbaycan, Türkmenistan 
ve Kazakistan'ın kalkınmasına yardımcı olacak 
Bakü-Ceyhan Boru Hattı ile Hazar Geçişli 
Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru 
Hattı Fazilet Partisi'nin en çok önem verdiği 
projelerdendir. Ayrıca Karadeniz geçişli "Mavi 
Akıntı Boru Hattı", Mısır Doğalgaz ve Irak 
Doğalgazı Boru Hattına önem verilecektir. , 

• Bilindiği gibi İran geçişli Türkmen Doğalgazının 
Türkiye'ye getirilmesine ilişkin çalışmalara 1997 
yılında başlanmış ve bu projenin temelleri 54. 
Hükümet döneminde atılmıştır. Fazilet Partisi her üç 
ülke içerisinde yer alan mesafeleri de dikkate alarak 
Türkmenistan, İran. Türkiye doğalgaz boru hattını en 
kısa zamanda gerçekleştirilebilecek bir proje olarak 
görmektedir. Bu yüzden, bu projenin bir an önce 
bitirilmesi için dikkat ve özen gösterecektir. 

• Termik santrallerin verimini yükseltecek, işletme 
maliyetlerini düşürecek ve çevreye olan zararlarını 
asgari düzeye indirgeyecek yeni teknolojiler 
kullanılacaktır. 
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• Termik santrallerde kullanılacak ucuz. kaliteli ithal 
kömürlerin maliyetleri fonların azaltılması yoluyla 
düşürülecektir. 

• Verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyetleri 
düşük, inşası kısa sürede tamamlanabilen doğalgaz 
çevrim santrallerine öncelik verilecektir. 

• Nükleer santrallerin enerji üretim güvencesi 
sağladığı, daha büyük güçlerde kurulabildiği, çevreyi 
kir letmeyen temiz ve ekonomik bir enerji kaynağı 
olduğu, batı tiplerinde güvenliğin sağlandığı 
gerçekleri gözönünde bulundurularak 1.000 M W 
kurulu güçten daha fazla nükleer santrallerin 
kurulması desteklenecektir. 

• Dünyanın en büyük rezervine sahip olduğumuz 
t o r y u m u n yakıt olarak kullanılması çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Çevre dostu alternatif enerji alanlarıyla ilgili olarak 
da (Güneş, biokütle, jeotermal ve rüzgâr gibi) ileriye 
yönelik teknolojik gelişmeler takip edilerek kullanma 
imkanları araştırılacaktır. 

• Hidrolik enerjide inşa edilmesi gereken ve kurulu 
gücü 100 MVV'ın altında kalan baraj ve santrallerin 
yapımı Yap-İşlet modeliyle gerçekleştirilecektir. 

• Enerji teknolojileri konusunda araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri ile yatırımlarına önem verilecektir. 

3. U L A Ş T I R M A 
Gelişme ve kalkınma politikalarının vazgeçilmez 

ullarmdan biri de ekonomik faaliyetlerin altyapısını 
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oluşturan yeterli ve etkin bir ulaşım ağıdır. Ulaşım, modern 
toplumlarda temel bir kalkınmışlık ölçütüdür. 

Uç tarafı denizlerle çevrili, iki ayrı kıtanın birleştiği bir 
coğrafyada yer alan ülkemizde yük taşımacılığının yüzde 87"si 
k a r a y o l l a r ı , yüzde 5.6'sı demi ryo l l a r ı , yüzde 5.2"si 
den izyol la r ı ile sağlanmaktadır. 

Bu oranlar, B a l k a n l a r ' d a n K a f k a s l a r a ve O r t a d o ğ u ' y a 
uzanan geniş bir coğrafyanın buluşma noktasında olan 
ülkemizin ulaşım politikalarının yetersiz ve isabetsiz olduğunu 
göstermektedir. Yolcu taşımacılığının yüzde 95' inin karayolları 
ile yapılması trafik kazalarının en yüksek olduğu ülkeler 
arasında Türkiye 'nin ilk sıralarda yer almasına yol açmıştır. 

Fazilet Partisi olarak ulaşım politikalarımızın temel 
hedefi: şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu 
taşımacılığında en ucuz ve en güvenli yol olan demi ryo l l a r ı 
ile den izyo l l a r ına ağırlık kazandırmaktır . Türkiye 'nin dört bir 
yanını kuşatan ve milli ekonomiye canlılık kazandıran ulaşım 
ağlarının kurulmasında ve geliştirilmesinde, önemli ulaşım 
hatlarının çağın gereklerine uygun bir sür 'at, konfor ve 
kolaylığa kavuşturmak temel önceliğimizdir. Bu yol ile her yıl 
binlerce vatandaşımızın ölmesine, sakat kalmasına ve büyük 
ekonomik kayıplara sebeb olan trafik kazalarını azaltmak esas 
alınacaktır. 

• Bu amaçla sık sık dile getirilmesine rağmen 
çıkarılamayan T a ş ı m a K a n u n u çıkarılacak. Devlet 
Demi r Yol la r ı (TCDD) bu esaslar çerçevesinde 
yeniden yapılandırılarak, demiryollarımızdaki 
eksiklikler giderilecektir. T C D D demiryolları hatlar 
baz alınarak özelleştirilecektir. 

• Ulaştırma poli t ikamızda, Türkiye 'nin dışa açılma ve 
bölgesel fonksiyonları da dikkate alınarak ekonomik, 
ticari ve kültürel çevremizi oluşturan ülkelerle ve 
Avrasya politikalarının artan önemi doğrultusunda; 
B a l k a n l a r , Ka fkasya , O r t a d o ğ u ve O r t a Asya 
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arasında bir köprü olma işlevi ön planda tutulacaktır. 
Bu amaçla ülkemizin modern teknolojiye uygun, 
güvenli , rahat ve sür'atli bir kara, deniz ve demiryolu 
ağına sahip olması ekonomik gelişme 
politikalarımızın en büyük ve önemli hamlesi 
olacaktır. 

• Karayollar ımızda yaşanan trafik terörünün önemli 
bir nedeni de, yol kusurlarından ve yetersizliğinden 
kaynaklanmaktadır . Trafik terörünün önlenmesi 
ülkemizin acil sorunlarının başında gelmektedir. 
Ulaşım politikalarımızın başlıca ölçütlerinden biri 
büyük can ve mal kayıplarına neden olan trafik 
terörünü önlemektir. Bu amaçla karayollarında; bütün 
devlet yolları bölünmüş yol haline getirilecek, 
güvenliği arttırıcı denetim ve mühendislik hizmetleri 
etkinleştirilecek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun, 
gerçekçi fizibilite etüdleriyle planlanacak ve Yap-
İşlet-Devret modeliyle gerçek-leştirilecek otoyol 
yapımına ağırlık verilecektir. 

• Denizcilik Müsteşarlığı daha etkin ve verimli hale 
getirilmek üzere yeniden yapılandırılacak, deniz 
filosunun gençleştirilmesi ve yenilenmesi sağlanacak, 
liman işletmeciliğinde otonom liman idareciliğine ve 
özelleştirmeye gidilecek, dünya deniz ticaretine uyum 
sağlamak için ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. Özellikle kıyı şeridinde bulunan 
büyükşehirler ile belli başlı merkezler arasında yük 
ve yolcu taşımacılığında denizyolunun daha etkin bir 
şekilde kullanılması için modern deniz araçlarından 
yararlanmak, Fazilet Partisi 'nin önemli hedefleri 
arasındadır. 

• Böylece bölgelerarası ulaşım kolaylaşacağı gibi, 
karayollarındaki aşırı izdihamın yol açtığı trafik 
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sorunları da önlenmiş olacaktır. Ayrıca hızlı ve 
güvenli deniz taşımacılığı turistik hareketliliği de 
arttıracaktır. 

• Türk Hava Yolları özelleştirilecek, özel havacılık 
işletmeleri teşvik edilecek, mevcut hava alanlarının 
kapasite ve standartları yükseltilirken, gelişme 
potansiyeline sahip illerimize havaalanı yapılacaktır. 

• Petrol ve petrol ürünleri ile doğalgaz taşımacılığında 
boru hatlarına önem ve öncelik verilecektir. 
Türkiye 'y i ; Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu 
doğalgazınm dünyaya açılan kapısı haline getirecek 
doğalgaz boru hatlarının ve milli meselelerimizden 
biri olarak gördüğümüz Bakü-Ceyhan boru hattının 
bir an önce hayata geçirilmesi Fazilet Partisi 
açısından ertelenemez konular arasındadır. 

4. T U R İ Z M POLİTİKASI 

Turizm, ülkemizin hızlı ve düzenli bir gelişme gösteren, 
ama son yıllarda krize giren önemli sektörlerinden biridir. 
Komşu ülkelerle ilişkilerimiz, terör, hizmet üretimindeki 
aksaklıklar ve her şeyden önce tanıtım faaliyetlerinin tek 
düzeliği ve yetersizliği turizmin gelişmesini engellemektedir. 
Fazilet Partisi uluslararası alanda turizme dönük etkili, düzenli 
ve periyodik tanıtım kampanyaları ile turizmin gelişmesini 
sağlayacaktır. Turizm tesisleri ile firmaların ihtiyaçlarını ve 
eksikliklerini tespit ederek, destekleyici programlar 
uygulayacak, bu amaca hizmet eden projelere destek 
verecektir. 

Turizmin çeşitlendirilmesi sağlanacak, dağ, nehir, 
kaplıca, yat, inanç, kültür ve kongre turizmine dönük 
yatırımlar teşvik edilecektir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SOSYAL POLİTİKALAR 
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Devlet Yeniden 
Sosyal Devlet Olacak 

0 Kuşatan değil, kucaklayan devlet: 
Kimse yalnız, kimse sahipsiz kalmayacak. 

0 Asgari ücret yoksulluğu meşrulaştırma aracı 
olamaz 

0 SSK'yı işçi, Bağ-Kur'u esnaf, Emekli 
Sandığını memur yönetecek. 

0 Mesleki eğitim temel eğitime kilitlenemez. 
0 YÖK giyimle değil, bilimle uğraşmalı. 
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1. S O S Y A L P O L İ T İ K A ANLAYIŞIMIZ 

Sosyal barış ve sosyal güven, gelişme ve kalkınmanın 
teminatı ve ön şartıdır. Bu insanî gerçeklik Anayasamızda 
temel bir ilke olarak yer almıştır. 

Anayasamızın 2. Maddesi, devletin niteliklerini 
tanımlarken "sosyal dev le t " ilkesini devletin değişmez 
özellikleri arasında kabul etmiştir. 

Fazilet Partisi bu anayasal ilkeye, toplumsal barış ve 
gelişme, istikrar içinde kalkınma ve ulusal bütünlüğümüz 
açısından hayati bir önem atfetmektedir. 

Devletimizin sosyal hukuk devlet olduğuna ilişkin 
Anayasal teminat ancak birey ve toplumun gelişmesini 
sağlayacak hizmet kanallarının açılmasıyla gerçeklik 
kazanacaktır. 

Üretimi desteklemeyen, sosyal yaraları sarmayan ilke ve 
tanımlar. Anayasa hükmü olsa da, devlet teşkilatı toplumu ve 
bireyi güçlendiren politikalar üretmedikçe bu hükümler gerçek 
anlamına kavuşmayacaktır . 

Modern hayatın kazandığı ivme, hızlı kentleşme, göç ve 
teknolojik değişimler, bu değişime hazır olmayan ülkelerde 
derin yaralara yol açmakta, sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alınmayan b i rey , aile ve t o p l u m daha da güçsüzleşmektedir. 

93 

TBMM KUTUPHANESI



Fazilet Partisi nin anlayışında sosyal politikalara öncelik 
vermek Türkiye 'ye öncelik vermektir, Türkiye 'nin 
bütünlüğünü teminat altına almaktır. 

Gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye'nin en can alıcı 
sorunudur. 

Gelir dağılımı adaletsizliği, işsizlik, ahlakî değerlerin 
bozulması , toplumun yaşadığı gelecek kaygısı bizi toplumsal 
bir sorumluluğa davet etmektedir. 

Bugün ülkemizde milli gelirden yüzde 55 düzeyinde pay 
alan nüfusun yüzde 20Tik bölümü, Batı Avrupa standartlarında 
bir yaşam düzeyine sahip olurken; nüfusun yüzde 60 ' ı 
yoksulluk sınırında, yüzde 20 's i ise yoksulluk sınırının da 
altında bulunmaktadır. 

Toplumun direnç noktası aile ve dayanışmadır. 
Toplumun en güçlü noktaları sosyal, kültürel ve ekonomik 
politikalarla birlikte ele alınmadığı için zayıflamakta, 
toplumsal çözülme, ahlaki yozlaşma, kültürel erozyon 
yoksulluktan beslenerek devam etmektedir. 

Devletin ekonomi ve mali politikaları sosyal bilinçten, 
devletin ilgili kurumları da böyle bir toplumsal sorumluluk ve 

<görev anlayışından soyutlanamaz. 

Fazilet Partisi, bir anayasal ilke olan sosyal devlet 
anlayışını, toplumun her kesimini gözeten, kuşatan ve 
kucaklayan bir işleyiş ve etkinliğe kavuşturmaya kararlıdır. 

Türkiye 'n in birikmiş sorunlarının çözümsüz olduğuna 
inanmıyoruz. Fazilet Partisi çözümsüz gibi gösterilen sorunları, 
Türkiye 'n in ekonomik ve beşeri kaynaklarını bir imkana 
dönüştürerek, toplumla birlikte alınacak demokratik kararlarla 
çözüme kavuşturacaktır. 

Fazilet Partisi yönetiminde sosyal devlet önce, kendi 
sorumluluklarını yerine getirecek, merkezi idarenin 
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sorumluluğunu yerel yönetimlerle paylaşarak toplumun huzur 
ve refahı için bütün sivil alanlardan gelen talepleri yatırıma ve 
üretime dönüştürecektir. 

Fazilet Partisi, bu alanda toplumsal duyarlılığı arttıracak 
politikalar yanında sivil inisiyatiflerden yerel yönetimlere 
kadar her birim ve her kurumun geliştireceği insanî ve sosyal 
amaçlı bütün projeleri birer yatırım projesi olarak kabul edip 
teşvik ve destek vermeyi milli bir sorumluluk yanında vicdani 
bir görev saymaktadır . 

2. Ç A L I Ş M A H A Y A T I 

Çalışma hayatı işçi, işveren, memur, emekli ve işsiz 
olmak üzere nüfusun hemen tamamını içine alan sorunlar 
alanıdır. Bu alandaki sorunlar sosyal devlet, sosyal barış ve 
sosyal adalet kavramlarının kapsamına girdiği gibi 
demokrasinin olmazsa olmaz şartı olan örgütlenme hakkı ve 
sosyal güvenlik boyutuyla Türkiye 'nin birikmiş sorunlarının 
adresidir. 

Devletin ekonomi politikaları sosyal politikalarla birlikte 
ele alınmadığı için çalışma hayatının tarafları uzun yılların 
getirdiği bir çözümsüzlükle yüz yüzedir. Çalışma hayatının 
mağdurları kadar bu alana ilişkin kurumlar da batma 
noktasındadır. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, İş ve İşçi 
Bulma K u r u m u izlenen yanlış politikalar sonucu 
fonksiyonlarını yitirmiş, sorunları çözmek bir yana sorunun 
kaynağı durumuna gelmişlerdir. 

Sosyal güvenlik çatısı tamamen çökerken, ekonomik 
krizle birlikte binlerce işyeri kapanmış, dün işveren 
konumunda olan çok sayıda insanımız bugün işsiz kalma 
noktasına gelmiştir. 
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Fazilet Partisi olarak bu çöküşü sosyal barışın üzerindeki 
en büyük tehdit olarak görüyoruz. Çalışma hayatındaki derin 
bunalımı aşmanın ilk şartı, şimdiye kadar Ankara 'dan izlenen 
yangını seyretme politikalarının terk edilmesidir. 

Fazilet Partisi insan onurunu esas alan bir anlayışla 
çalışma hayatının sorunlarının çözüleceğini kabul etmektedir. 
Sosyal politikalarla mali politikalar birlikte ele alınmadıkça, 
yönetimde kirlenme, kaynakların israfı devam edecek ve 
yönetimden kaynaklanan kriz, toplum aleyhine derinleşecektir. 

Fazilet Partisi, batmakta olan yerel yönetimlerdeki büyük 
krizi çözdüğü, yolsuzlukları giderdiği, buralarda şeffaf bir 
yönetim oluşturduğu gibi, sosyal güvenlik kurumlarını da ıslah 
edecektir. Sosyal güvenlik çatısının yeniden inşasını 
önceliklerimiz arasına almış bulunmaktayız. I M F ve D ü n y a 
B a n k a s ı n ı n eğilim ve telkinlerini öne alan, toplumun 
beklentilerini görmezlikten gelen politikalar yıllarca çalışma 
hayatının sorunlarını kördüğüm haline getirmiştir. Çalışma 
hayatının sorunları tarafların katkı, katılım ve mutabakatıyla, 
toplumun desteğini alarak çözülecektir. 

Fazilet yönetimi, kaynakları rekabetçi ve üretici bir 
e k o n o m i ile birlikte kalkınma hedefine yönlendirecektir. İşçi 
ile işveren münasebetlerinde çalışma barışı tesis edilecek, 
üretim sürecinin bütün tarafları kalkınmanın dinamiği haline 
getirilecektir. 

Fazilet yönetimi sosyal politik sorunların çözümünde 
çağdaş dünyanın birikiminden, uluslararası kurumların tecrübe 
ve katkılarından yararlanarak çözüm ve işbirliği imkanları 
geliştirecektir. 

Çalışma hayatının sorunları yalnızca fınans. toplu 
pazarlık sorunu değil, bir zihniyet ve sistem sorunudur. 

Çal ışma hayatının krizi sistemin ürettiği bir krizdir. 
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Merkezi yönetimdeki statükocu zihniyet, bürokratik 
mekanizmaların çözüm üretmek yerine çözümsüzlüğü kalıcı 
kılmak üzere kurulmuş yapısı, üretim ilişkilerini düzenlemeyi, 
istihdam kapıları açmayı getirmiyor; SSK örneğinde olduğu 
gibi açılan kapıları da kapatıyor. 

Çalışma hayatının katlanarak büyüyen sorunları kapalı 
politikalarla hukuki prensiplerden yoksun, ideolojik 
önyargılardan beslenerek büyümüştür. 

Büyük Türkiye idealine bağlı Fazilet Partisi bütün 
alanlarda rekabete açık, gerçek bir demokratik yönetim 
anlayışıyla vatandaşlığı hukuki bir kimlik olarak kabul ederek, 
çalışma hayatının sorunlarını toplumsal uzlaşma anlayışı içinde 
çözmeyi hedeflemektedir. 

a. Kanayan Yara; işsizlik 

Türkiye 'de çalışabilir nüfusun yüzde 20 's i işsizdir. 
Ekonomide krizin yol açtığı daralma sonucu sadece son bir 
yılda 500.000 işçi işten çıkarılmış ve işsiz kalmıştır. İşsizlik 
bütün sosyal yaraların kaynağıdır. İnsanın hayatını anlamlı 
kılacak üretime katı lma hakkından mahrum kalması toplumdan 
soyutlanması ile eşdeğerdir. 

Yoksulluk zemininde beslenen şiddet, aile kurumundan 
başlayarak siyasal ve toplumsal alanlara yayılmaktadır. 
Hukuku korunmayan, üretim sürecine katılamayan, topluma 
aidiyetini yitiren birey yalnızlaşmakta ve içinde yaşadığı 
topluma yabancılaşmaktadır . 

Türkiye 'de küçük bir azınlık hiçbir ekonomik risk 
almadan, üretim sürecine katılmadan, istihdam kapısı açmadan 
parayla para kazanırken; yüz binlerce insan her gün ekmeğini 
ve işini kaybediyor. Üniversite mezunlarının asgari ücretle 
çalışabilecek bir iş imkanı bulamadığı, lise mezunu olmanın 
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hiç okul yüzü görmemekle aynı anlama geldiği bir Türkiye 
fotoğrafı toplumun geleceğini ciddi biçimde tehdit etmektedir. 

Fazilet Partisi, imkanların doğru kullanılmasıyla 
Türkiye 'deki mevcut görüntünün değişeceğine inanmaktadır. 
Vurgunculara giden büyük kaynakların üretime dönüşmesi, 
ekonominin istihdamı esas alan politikalara yönelmesi Fazilet 
Partisi iktidarıyla mümkün olacaktır. 

b. Sosyal G ü v e n l i k K u r u m l a r ı 

Sosyal güvenlik sistemi ekonominin ve çalışma hayatının 
öncelikli ve en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 
Bugün, nüfusun yüzde 20's i sosyal güvenlik şemsiyesinin 
dışındadır. SSK, B A Ğ - K U R , E m e k l i Sandığı gibi sosyal 
güvenlik kurumları GSMFT nin yüzde 3 'üne ulaşan bütçe 
transferleriyle ayakta tutulmakta, açıkların kapatılması için 
yaklaşık 1 katrilyon kaynak aktarılması gerekmektedir. S G S ' d e 
ak tüe rya l b o z u l m a n ı n temel göstergesi, bir aktif sigortalıya 
bir emekli/pasif sigortalı olması gerekirken, 2.2 pasif 
sigortalıya bir aktif sigortalı düşmesidir 

Sosyal güvenlik kurumları politik müdahalelere açık bir 
yönetim biçimine sahiptir. Yönetimdeki kirlenme ve yozlaşma 
sosyal güvenlik kurumlarına yansıdığından kurumların mevcut 
dengesi bozulmuş; israf ve suistimallerle kaynakların talan 
edilmesine yol açmıştır. 

Ekonomik politikaların sosyal politikalardan bağımsız ele 
alınması, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmaması, 
kaynakların iyi kullanılmaması, bozulan sosyal güvenlik 
sistemine zamanında müdahale edilmemesi ve nüfusun büyük 
bir kısmının sosyal güvenlikten yoksun olması sistemin 
açıklarını sürekli büyütmüştür. 
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Devlet, sosyal güvenlik kuruluşlarına gelişmiş 
ülkelerdeki gibi katkıda bulunmadığı, emeklilik yaşı ve süresi 
ile ilgili bir standart oluşturamadığı için sosyal güvenlik 
kurumlan işlevlerini yerine getiremez bir duruma 
sürüklenmiştir. 

Fazilet Partisi, makro ekonomik istikrarın sağlanması ve 
sosyal devlet niteliklerinin yerine getirilmesi için sosyal 
güvenlik sistemimizde reform yapacaktır. Bu reformla, devletin 
temel sorumlulukları yanında bireylerin kendi gelecekleri 
konusunda daha fazla sorumluluk üstlenecekleri ve inisiyatif 
alacakları bir sisteme kademeli olarak geçilecektir. Fazilet 
Partisi olarak, sosyal güvenlik sisteminde yapacağımız ilk ve 
en önemli icraat, bu alanda da devletin rolünü ve sistem 
üzerindeki etkisini yeniden tanımlamak ve sistem üzerindeki 
politik etkileri en aza indirgemektir. 

Fazilet Partisi işçi, işveren, memur ve esnaf temsilcisi 
kuruluşların üzerinde mutabakata vardığı acil bir eylem 
planıyla uygulanabilir bir paket program çerçevesinde 
çözümsüz gibi görünen sosyal güvenlik sorunlarını çözmeyi 
hedeflemektedir. Bu reform şu çözümleri içermektedir: 

• Sağlık giderleri sosyal güvenlik kurumlarının 
giderlerinde önemli bir boyuta ulaştığı için sağlık 
sigortası ve emeklilik sigortası birbirinden 
ayrılacak, ardından özel sağlık sigortası sistemine 
geçilecektir. 

• Sadece emeklilik sigortasıyla uğraşacak olan sosyal 
güvenlik kuruluşları E m e k l i Sand ığ ı , SSK ve B A G -
K U R uzun vadede tek bir çatı altında toplanacaktır. 
Bu sürece geçilene kadar SSK'n in yönetiminde 
işçilerin ve işverenlerin; Emekli Sandığı 'nın 
yönetiminde memurların; Bağ -Kur 'un yönetiminde 
ise esnafın ağırlıklı bir şekilde temsili ve sosyal 
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güvenlik kurumlarının özerk hale getirilmesi 
sağlanacaktır. 

Çalışan sigortalılar aynı göstergeler üzerinden prim 
ödeyecek ve emekli aylığı alacaklardır. 

Devlet sistemin finansmanına, çalıştırdığı personel 
için prim ödeyerek katılacaktır. 

Emeklilik yaşı geçiş dönemi öngörülerek tedricen 
yükseltilecek ve ülkemizin şartları da dikkate alınarak 
emeklilik yaşı kadın için 50-52, erkek için ise 55-57 
yaşları arasına yükseltilecektir. 

Prime esas kazançların alt ve üst limiti memur maaş 
katsayısına göre değil, asgari ücrete göre 
belirlenecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının alacaklarının kısa 
vadede tahsiline imkan sağlayan yasal düzenlemelere 
gidilecek ve uygulanabilir çözümler üretilecektir. 

Zaman içinde özel emeklilik sigorta sistemi 
geliştirilecek ve çalışanlar zorunlu sigorta sistemine 
değil emeklil ik sigortalarını istedikleri özel sigorta 
şirketine yaptırabilecektir. Ancak, özel sigorta sistemi 
üzerinde devlet sıkı bir denetim oluşturacak ve 
çalışanların iki s igorta t ü r ü n d e n birine mutlaka 
sigorta olması zorunluluğu getirilecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının menkul, gayrı menkul 
kaynaklarının kullanımında kârlılık ve verimlilik 
sağlanacaktır. Bu kurumların gerçek ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen ve kârlı olmayan gayrı menkulleri 
satılacaktır. 
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c. Sefalet Kriteri: Asgari Ücret 

Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan 4 kişilik bir aile, 
kişi başına milli gelirden bir yıl boyunca yaklaşık 350 dolar 
alarak ayakta durmaya çalışmaktadır. Üretim sürecine katılan, 
vergisini peşin ödeyen vatandaşını yoksulluk sınırının altında 
tutan bir devlet acaba gerçekten vatandaş kimliğini tanımış 
sayılabilir mi? 

Tespit edilen ücret, asgari bir hayat standardı 
sağlamadığı için, asgari ücret uygulaması yoksulluğu ve ücret 
düşüklüğünü meşrulaştıran bir kavrama dönüşmüştür. 6 aylık 
dilimler halinde tespit edilen asgari ücret, 6 aylık süre içinde 
zaten yüzde 30 oranında erimektedir. 

Fazilet Partisi asgari ücreti, insanca yaşanabilir çağdaş 
bir hayatı kriter alarak belirleyecektir. 

Fazilet Partisi, asgari ücretten alman vergiyi kademeli 
olarak kaldıracaktır. 

d. Çocukluğunu Yaşayamayan Çocuk işçiler 

Türkiye 'de yaklaşık 4 milyon çocuk işçi küçük sanayide, 
büro hizmetlerinde, tarım sektöründe ya da sokakta, karın 
tokluğuna çalışarak yoksul aile bütçesine katkı sağlamaya 
çalışmaktadır. 

Çalışan çocuklar sosyal haklarını koruyacak kurumlardan 
yoksundur. Onlar ne çocuk olarak kabul ediliyor ne de işçi 
sayılıyorlar. Türkiye 'de çalışan çocukların hukukunu 
koruyacak hiçbir mekanizma bulunmamaktadır. 

Araştırmalara göre 6 ila 14 yaş arasındaki her 10 
çocuktan 3'ü, başka bir ifadeyle Türkiye 'de sigortalı işçi 
sayısına yakın çocuk işçi, her türlü koruma ve güvenlikten 
yoksun olarak çalışmaktadır. 
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• Çalışan çocuklar, sık sık işyeri değiştirmek, işyerinde 
şiddete maruz kalmak, ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılmak, izin haklarını kullanamamak, yasal 
çalışma sürelerinden fazla çalıştırılmak gibi bir çok 
sorunla yüz yüzedir. 

• Fazilet Partisi , toplumu bütün olarak gören bir 
dikkatle korumasız çocukların haklarını hukuki 
güvenceye kavuşturmayı ve çocuk işgücünün 
istismarına dönük tedbirleri öncelikli hedefleri 
arasına almıştır. 

• Ancak b iz im için asıl hedef, öğrenim yaşındaki 
çocukların eğitimini sürdürebilmesidir. Aile 
yardımlarının bir boyutu olarak, ileri toplumlarda 
yaygın bir uygulama alanı bulan eğitim katkısı ile 
sokaktaki ve işteki çocuklarımızın okul sıralarına 
dönmesi sağlanacaktır. Çalışan gençlerin ihmal ve 
istismarı şeklindeki uygulamalara kesinlikle fırsat 
verilmeyecektir . 

e. Çalışan Kadınlar ve Kadının Statüsü 

Fazilet Partisi, çalışan kadınların haklarının korunmasını 
öncelikli çözüm bekleyen sorunlar arasında görmektedir. 
Çalışan kadınların d o ğ u m izni, kreş gibi Fiziki sorunlarının 
yanı sıra. ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları, kadın 
işgücünün istismara açık ucuz işgücü olarak algılanması 
çalışma hayatının önemli sorunları arasındadır. 

• Fazilet Partisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı hukuki 
sorunları ele alarak bu alandaki mevzuat boşluğunu 
giderecek ve kadınlarımızın ekonomik hayatta 
erkeklerle eşit duruma gelmesini sağlayacaktır. 
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• Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının işçi ya da 
memur olarak çalışan kadınların aleyhine işlemesinin 
önüne geçilecektir. Çalışan kadının kılık ve 
kıyafetine yapılan müdahale hukuki bir sorun olduğu 
kadar, kadının üretim sürecinin dışına atılması 
açısından da önemli bir sorundur. Fazilet Partisi 
Anayasanın eşitlik prensibini ihlal eden, cinsiyet 
ayrımcılığını esas alan, kadını toplumsal hayattan ve 
üretim sürecinden dışlayan antidemokratik 
keyfilikleri kaldıracaktır. Çalışan kadınların hakları 
Anayasanın eşitlik ilkesine göre, ekonomik üretim ve 
sosyal barış anlayışıyla çözüme kavuşturulacaktır. 

f. Örgütlenme Hakkı ve Sendikalar 

Demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biri 
örgütlenme hakkıdır. Toplumun demokratik sürecin işleyişine 
katılması, demokratik kültürün aşağıdan yukarıya toplumda 
yayılması ancak örgütlenme hakkının önündeki engellerin 
kaldırılmasıyla mümkün olacaktır. 

Çalışma hayatında demokratik katılım ve örgütlenme 
sorunu hem üretim, hem de yönetim boyutu olan bir konudur. 
Aşağıdan yukarıya demokratik katılımı sağlayacak olan sistem 
her şeyden önce örgütlenme hakkını korumalıdır. 

Sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri bürokratik 
mekanizmanın tamamlayıcı unsurları değil, toplumsal sorunları 
birlikte çözecek demokratik sistemin aracı kurumlarıdır. 

Fazilet Partisi olarak topluma güvenmeyi esas alıyor, bu 
güven zemininin hak arama kurumlarıyla çoğalmasını 
demokrasi ve rekabeti esas alan kalkınma açısından önemli 
hedefler olarak kabul ediyoruz. 
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Hak arama mekanizmaları gelişmedikçe toplumun da 
gelişmeyeceğine inanıyoruz. Bu amaçla katılımın 
demokratik sistemin güvencesi olduğu gerçeğinden 
hareketle, çalışma hayatında örgütlenmenin, 
sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılacaktır. 

Çalışma hayatındaki sorunların bir insanlık sorunu 
olduğu inancından hareketle bu sorunların hak ve 
adalet anlayışı içinde çözülmesi öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Fazilet Partisi 
çalışma hayatının sorunlarını yerel özellikleriyle, 
mevzi şartları dikkate alarak toplumsal barış 
temelinde çözecektir. Sorunların uluslararası niteliği 
uluslararası anlaşmalar ve evrensel normlar 
çerçevesinde ele alacaktır. 

Birbirini besleyerek büyüyen çalışma hayatının 
sorunları demokratik mekanizmaların 
güçlendirilmesiyle çözümlenecektir. 

Fazilet Partisi , sorunların çözümünde çalışma 
hayatının tarafları olan işçi, işveren ve devlet 
üçlüsünü bir araya getirecek, ortak çözümler 
üretilmesini, tarafların çözüm alternatiflerinde 
mutabakat sağlamasını politikalarının temeli 
yapacaktır. 

Özetle, sorunların çözümünde uzlaşma, katılım ve 
sorumluluk ile çıkar birliği esas alınacaktır. 

Üretim, verimlil ik ve kalite yalnızca işverenin değil, 
işçi kuruluşlarının da üzerinde durabileceği, çözüm 
üretebileceği alanlar haline getirilecektir. 

Başta kamu kuruluşları olmak üzere işyeri 
yönetimine işçilerin de katılımını mümkün kılan bir 
zemin hazırlanacak; demokratik, adil ve hoşgörülü bir 
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çalışma ortamıyla işyeri , ve çalışma barışı 
sağlanacaktır. 

• Çalışma hayatındaki sorunların merkeziyetçi , 
bürokratik ve ideolojik bir zihniyet sorunundan 
kaynaklandığı açıktır. Fazilet yönetimi sorunları 
geniş bir demokrat ikleşme programı çerçevesinde 
çözümleyecektir. 

• Başta Anayasa olmak üzere çalışma hayatındaki 
antidemokratik yasa ve hükümler 
demokratikleştirilecek, sendikal hak ve özgürlüklerin 
önündeki engeller kaldırılacaktır. 

• Çalışma hayatıyla ilgili yasalar ILO Mevzuat ına ve 
uluslararası normlara uygun hale getirilecektir. 

• İşçi kuruluşlarına getirilen siyaset yapma yasağı 
kaldırılacak, meşru siyaset yapma hakkını çalışan 
kesimlere tanımayan mevcut uygulamalara son 
verilecektir. 

• Fazilet Partisi işçi ve işveren kuruluşlarını bürokratik 
yük ve işlemlerden kurtaracaktır. 

• Fazilet yönetimi, çocuk ve kadın iş gücünün istismarı, 
çalışma hayatında eşitlik prensibinin kadınlar 
aleyhine işletilmesi, sosyal güvenlikten yoksun 
kesimleri, üretim sürecine katılma hakkı veri lmeyen 
işsizleri dikkate alarak toplumun tamamı için 
demokratik hukuk temeli üzerinde barış ve adalet 
üretecektir. 

g. Zorunlu Tasarruf Fonu 

Çalışanların önemli sorunlarından biri de memur ve işçi 
aylıklarından yaygın adıyla Zorunlu Tasarruf Fonuma yapılan 
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kesintilerdir. Fonda 1988 yılından bu yana biriken 1.9 katrilyon 
TL nin akıbetini çalışanlar bilmemektedir. 

Öte yandan devlet piyasaya sürdüğü tahvillere yüzde 150 
oranında faiz öderken zaten yoksulluk sınırında yaşayan işçi ve 
memurların ücretlerinden re ' sen kesilen işçi ve memur 
kesintilerine ancak yüzde 5.2 oranında faiz uygulamaktadır. 

• Fazilet Partisi. Zorunlu Tasarruf Fonu uygulamasına 
son verecek fonda biriken parayı hak sahiplerine iade 
edecek, yapılan kesintileri işveren katkısı dahil 
çalışanların ücretine ilave edecektir. 

3. S A Ğ L I K 

Sağlık, ülkemizin en temel sorunu, toplumsal vicdanı 
yaralayan en temel problem alanıdır. Toplum sağlığı ve sağlık 
hizmetleri ertelenemez, zamana bırakılamaz, üzerine politika 
yapılmaması gereken yegâne hizmet alanıdır. 

Sağlık hizmetlerindeki yetersizliğin ya da ihmalin bedeli 
insandır. Bedeli insan olan bir hizmet alanında yaşanabilecek 
ihmal bir kusur değil, insanlık suçudur. 

Anayasada altı özenle çizilen sosyal devlet ilkesi gereği, 
toplumun tümünü kuşatacak etkin, verimli sağlık hizmeti ve 
programları devletin en temel sorumluluğu ve görevidir. 

Ülkemizde sadece sağlık güvencesinden yoksun 
kesimlerin değil, toplumun genelini ilgilendiren, olumsuz 
etkileyen, düşündüren daha da önemlisi acı veren sağlık 
uygulamaları ve yaşanan trajik görüntüler bu sorumluluğu kat 
kat artırmaktadır. 

Yetersizliği en başta bilinen, hiçbir hazırlığı içermeyen 
kısa zamanda da geçersizliği ortaya çıkan Yeşil K a r t 
uygulaması, çaresiz insanların çaresizliğini daha da artırmıştır. 
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Yeşil kart, yoksul ve çaresiz insanın elinde daha 
hastaneye girişinde kırmızı karta dönüşmektedir. Siyasi bir 
motif etrafında konjonktürel bir uygulama olarak başlayan ve 
hemen herkes üzerinde aldatıcı bir sağlık güvencesi kartı hissi 
uyandıran ' 'YEŞİL KART' ' tatbikatını devletin ağırlığına ve 
ciddiyetine yakışır bir rasyonel tatbikata ve devlet taahhüdü 
zeminine oturtmak zorunludur. 

Yeşil Kart mekanizması ve kriteri yeniden gözden 
geçirilerek, geçerliliği ve işlerliği olan bir yapıya mutlaka 
kavuşturulacaktır. 

Fazilet Partisi, böylesine insanî ve vicdani sorumluluk 
alanında gerçekçi olmayı, politik söylemi aşan bir duyarlılıkla 
görüş oluşturmayı siyaset ve hizmet anlayışının temel ilkesi 
saymaktadır. 

Bu hassasiyetten hareketle, insanlarımızın sağlığını 
korumayı öncelikli ve temel bir görev kabul eden Fazilet 
Partisi halen Sağlık Bakanlığınca yürütülen koruyucu sağlık 
hizmetlerinin, daha etkin ve yaygın hale getirilmesi için her 
tedbiri alacaktır. 

• Sağlık Bakanlığı, birinci basamak denilen koruyucu 
sağlık hizmetlerinin bizzat sağlanması dışında, 
personel, yönetim ve organizasyon, hizmet sunumu 
vb. açılardan uygulayıcı değil; politikalar geliştiren, 
planlamalar yapan standartlar koyan ve denetleyen 
bir fonksiyon icra edecektir. Koruyucu sağlık 
hizmetleri dışındaki sağlık hizmetlerinin arzı ise. 
özerk sağlık işletmelerince yapılacaktır. Bu arada, 
özel sektörün ve yerel yönetimlerin sağlık yatırımları 
teşvik edilecek; bu meyanda yerel yönetimler 
reformuna paralel olarak yetki ve sorumlulukların 
yerel yönetimlere devri ile, mevcut aşırı merkeziyetçi 
yapıdan kaynaklanan aksaklıklar da giderilmiş 
olacaktır. 
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Özel kanunla kurulacak olan özerk sağlık hizmetleri 
ile sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli, etkili ve 
erişebilir sunumu sağlanacaktır. Yönetim noktasında 
özerk ve daha karar verici olarak hareket edecek 
sağlık işletmeleri ile personel dağılımı ve 
ücretlendiri lmesindeki dengesizlik de giderilmiş 
olacak, sağlık personelinin mesleklerinin ağırlık ve 
özelliğine ve kişisel performansına uygun ücret 
alması sağlanacaktır. Sistemdeki politik etkiler de, bu 
sayede asgariye indirilmiş olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin fınansmanındaki aksaklıkların 
giderilmesi için sağlık sosyal güvencesi ve sağlık 
sigortası yardımlarından yararlanma hakkı olmayan 
yaklaşık 21 milyon vatandaşımızın sağlık güvencesini 
de sağlayacak şekilde Genel Sağlık Sigortası 
uygulaması gerçekleştirilecektir. Ödeme imkanı 
olmayan vatandaşlarımızın sağlık sigortası primleri 
devletçe karşılanacaktır. 

Sağlık sigortası alanında mevcut karmaşa, çok 
başlılık ve yetersizliğe son vermek için, bütün sosyal 
güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortaları emeklilik 
sigortalarından ayrılarak, sağlık sigortası veya 
finansmanı tek çatı altında toplanacaktır. 

Bu değişikliklerle hizmeti sunan, satın alan ve 
denetleyen kurumların birbirinden kesin olarak 
ayrılması ve verimli işlemesi hedeflenmektedir. Bu 
şekilde hizmet kalitesi artırılacak, hastane kapısı dert 
kapısı olmaktan çıkarılacaktır. 

Halen gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olan, genel 
bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan pay 
artırılacaktır. Sağlık personeli yetiştirilmesinde 
sayıdan çok, kaliteye önem veren bir plan ve program 
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esas alınacaktır. Sağlık alanında, teknolojinin ve 
bilginin doğru yerde ve zamanında kullanılması, 
karar alımlarının doğru bilgiye dayanması 
sağlanacaktır. 

4. E Ğ İ T İ M 

a. Gene l O l a r a k Eği t im 

Yeni kuşakları topluma, toplumun geleceğine yararlı, 
olumlu, nitelikli bireyler ve çağdaş toplumun beklentilerine 
karşılık olabilecek donanımlara sahip olarak yetiştirmek temel 
hedeftir. 

Bu bakımdan eğitim, devlet ve millet hayatımız için 
hayati bir önem taşımaktadır. 

Yaşanan pekçok sıkıntının kaynağının da, çözümünün de 
eğitimde saklı bulunduğuna inanan Fazilet Partisi, Türk eğitim 
sisteminin yeni kuşakların özgüven duygusuna sahip, özgür 
bireyler olarak yetişmelerine imkan ve fırsat veren bir anlayışla 
yeniden düzenlenmesini zorunlu görmektedir. 

Türkiye 'n in çağdaş dünyadaki yeri eğitimde alınacak 
mesafe ile çok yakından ilgili bulunmaktadır. 

Bilginin ve teknolojinin belirleyici güç, ülkelerin ve 
toplumların en önemli dinamiğini oluşturduğu çağımızda 
eğitimde yeni mesafeler almayı değil, eğitime sınırlar ve 
standartlar koymayı hedefleyen anlayışlarla Türkiye bir yere 
varamaz. 

Eğitimde özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, 
kendi toplumunun ve evrensel anlayışın ufuklarından haberdar 
ve hayatın güçlükleriyle başedebilecek donanımlı, yeterli ve 
yetenekli kişiler yetiştirmek temel hedef olmalıdır. 
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Bu nedenle, alternatif çözümlere kapalı, rekabeti ve 
fırsat eşitliğini yok eden, baskıcı, tek tip, tekdüze eğitim 
anlayışı yerine öğrenci , öğretmen, veli ve toplumun tüm 
katmanlarını hesaba katan, renkli, çoğulcu, katılımcı bir anlayış 
geliştirilmelidir. 

Fazilet Partisi eğitim sisteminde, çağın ve toplumun 
ihtiyaçları ile uyumlu ve bizi geleceğimizden emin kılacak bir 
zihniyet değişikliği ve buna bağlı yapısal dönüşümü de zorunlu 
görmektedir. Fazilet Partisi eğitimi; bilgiye ve yüksek bir hayat 
seviyesine ulaşmanın yolu, uluslararası alanda ayakta kalmanın 
gereği, demokrasi , insan hakları ve hukukun üstünlüğünü esas 
alan bir siyasal ve toplumsal sistemi geliştirmenin vazgeçilmez 
şartı olarak kabul etmektedir. 

Eğitim düzenlemeleri mutlaka pedagojik eğitim kuralları 
içerisinde yapılmalıdır. 

b. Mesleki Eğit im, İst ihdam, Çalışma Hayatı 

Fazilet Partisi, Türkiye 'n in geleceğini çalışma hayatı ile 
ekonominin ihtiyaçlarına cevap veren ve dünyadaki değerlere 
ayak uydurabilen bir eğitim politikasında görmektedir. 

Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olan 
Türkiye, kalkınma hedeflerine ulaşmak için, sanayi ve 
teknolojinin kalifiye eleman ihtiyacını eğitim sisteminin 
merkezine alarak, bu büyük potansiyeli ülkenin enerjisine 
dönüştürmeyi mutlaka başarmalıdır. 

Bugün için, çalışma hayatı ile ekonominin ihtiyaç 
gösterdiği alanlara yönelik bir eğitim uygulamasını, sisteme 
bütünüyle egemen kı lmak gerekmektedir. 65 milyonluk büyük 
bir ülkede işsizliğin önüne geçilmesinin; vasıflı nesiller 
yetiştirmekten geçtiği gerçeği asla unutulamaz. Milli Eğit im 
Bakanlığımın geleneksel yaklaşımlarının, çalışma hayatı ve 
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ekonominin vasıflı eleman beklentileri ile ters istikametlerde 
ilerlediğini özellikle vurgulamak gerekmektedir. 

Nitekim 1994 yılında, Dünya Bankasının kredi teşvikiyle 
Türkiye 'de İst ihdam ve Eğitim başlıklı bir proje başlatılmiş ve 
ilk elde 250 meslek çeşidi tespit edilmiştir. Bu 250 meslek 
çeşidinin asgari 250 mesleki eğitim programı anlamına 
geldiğinin burada kaydedilmesi gerekiyor. Ayrıca Türkiye 'de 
halen 1.500 'ün üzerinde meslek çeşidi olduğu tespit edilmiştir. 

250 veya 1500 mesleki alanın ihtiyaç duyduğu vasıflı 
eleman nereden ve nasıl yetişecek? Türk eğitim sistemi bu 
sorunun cevabını henüz verebilmiş değildir. 

Bu arada, Avrupa 'ya giden işçilerimizin mesleki 
vasıflardan yoksunluğunu dikkate alan Avrupa Topluluğu, 
Türkiye 'deki mevcut Mesleki ve Teknik Eğitim ve Çıraklık 
Eğitimiyle yakından ilgilenmek durumunda kalmaktadır. 

Ayrıca planlı • döneme geçtiğimiz yıllardan beri, DPT 
tarafından hazırlanan Yıllık Kalkınma Planlarında mesleki 
eğitime önem verileceği ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılacağı 
taahhüt edilmesine rağmen; üniversite önlerindeki yığılmalar 
ve genel lise eğitimini tamamlamış gençlerin yüz yüze kaldığı 
işsizlik sorunu, ülke olarak aldığımız mesafenin en açık 
göstergesi hükmündedir . 

İşte Fazilet Partisi, gençlerin yaratıcı gücünün ve aile 
ekonomilerinin heba edilmesi sonucunu doğuran bu gerçeğe 
parmak basıyor. Çalışma hayatının ihtiyaçları ve Türkiye 
ekonomisindeki beklentilerle; eğitim uygulaması arasındaki 
tezada özellikle vurgu yapmak ihtiyacını duyuyor. Çünkü 
mevcut haliyle eğitim, ülke kalkınmasına transfer edilebilecek 
kaynakları verimliliğe dönüştüremiyor. 

Bunun en açık göstergesi, işsizlik oranlarındaki 
yükseklikte kendisini gösteriyor. Çıraklık okulları ve meslek 
lisesi mezunları is t ihdamda ön sıraları alırken, genel ortaokul 
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ve lise mezunları işsiz sınıflar arasında en başlarda yer 
almaktadır. 

Ülke gençlerimizi daha erken yaşlarda hayata 
hazır lamamız ve mesleki donanıma kavuşturmamız gerekirken; 
son iki yıldır Türkiye ilkokul ve ortaokulu birleştirmek gibi 
çağdaş bir faciaya da sahne oldu. İmam-Hatip okullarına 
karşı anlamsız bir muhalefetten kuvvet alan bu tutum, 
gençlerimizi işten, meslekten ve hayattan koparmaktadır. 
Halbuki mesleğe yönelme ne kadar erken yaşlarda başlarsa, o 
nispette başarılı nesiller yetişebilmektedir. 

Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde ilkokul alabildiğine kısa 
tutulur ve mesleki eğitim o nispette erken başlatılırken, 
Türkiye 'deki mevcut yaklaşımın mantığını yakalamak daha bir 
güç hale gelmektedir. 

65 milyonluk bir ülkede işsizliği önlemenin yolunun 
meslek ve hüner sahibi, vasıflı nesiller yetiştirmekten geçtiği 
gerçeği asla unutulamaz. 

Gençlerimizi daha erken yaşlarda hayata hazırlamamız 
gerekirken, mesleki eğitimi temel eğitim olgusuna kilitleyen, 
hatta feda eden bir anlayış ülkenin ve toplumun geleceğini 
ciddi risklere maruz bırakmıştır. 

Sadece İmam-Hat ip okullarına karşı anlamsız bir 
muhalefetten dolayı, eğitim sistemimiz çağdışı bir hale 
getirilmiştir. Bu tutumun gençlerimizi meslekten ve hayattan 
kopartmakla kalmadığı , toplumun geleceğini de tehdit 
edebilecek bir potansiyel taşıdığı asla gözden uzak 
tutulmamalıdır. 

Fazilet Partisi, mesleki eğitime alabildiğince önem ve 
öncelik vermektedir. 

Normatif ve genel eğitim anlayışının yol açtığı 
üniversite önündeki yığılmayı, gençleri ve ailelerini 
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bunalımlara sürükleyen gelecek endişesini, emek, enerji ve 
kaynak israfını önlemenin yegâne çaresi eğitim sistemi içinde 
çok sayıda mesleki eğitim verecek okul türlerinin geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması, imkan ve kaynakların sözkonusu eğitim 
altyapıları için teksif edilmesidir. 

c. Din Eğitimi 

Din eğitimi, bir eğitim konusu olmanın ötesinde bir temel 
hak ve özgürlükler konusudur. Din ve vicdan hürriyetinin en 
geniş alanını kapsayan bireyin dinini öğrenme ve öğretme 
hakkı, ülkemizde özgürlükçü ve demokratik bir ülkede olması 
gereken çerçevede değildir. 

Din eğitimi ülkemizde, beklenti ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda layık olduğu yere kavuşturulmalıdır. 

Temel eğitim sürecinde çocuklarımız ve gençlerimiz din 
kültürü ve ahlak bilgisi deslerinin yanısıra, tercihe bağlı olarak 
Hz. Peygamber ' in hayatını da ders olarak alabilmelidir. 

Bu bakımdan Fazilet Partisi 'nin eğitim anlayışını 
Türkiye 'nin ihtiyaçları ve öncelikleri oluşturuyor. Bu 
çerçevede: 

• Üniversite önündeki aşırı yığılmanın, genel lise 
eğitimin ülke çapındaki yaygınlığından kaynaklandığı 
gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Hem üniversite 
önündeki yığılmanın sona ermesi ve hem de 
üniversiteyi kazanamayan gençlerimizin daha kolay 
iş imkanlarına kavuşması bakımından, mesleki 
ortaokulların devamı olacak şekilde mesleki 
liselerin sayısının alabildiğince artırılması 
öngörülmektedir . 

• Mesleki ortaokul ve lise çeşidi; çalışma hayatı ile 
ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarla doğrudan 
orantılı olacaktır. Alman ve Japon kalkınmasının 
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temelinde mesleki eğitimin yattığı gerçeği gözardı 
edilmemelidir. 

• Böyle bir uygulama ile genel lise mezunlarına meslek 
edindirme amacını taşıyan L İ M M E gibi projelere de 
ihtiyaç kalmayacaktır . 

• Böyle bir uygulama ile, bir yandan ailelerin eğitim 
namına maruz kaldığı ekonomik israfın sonu 
alınırken; öte yandan da gençlerimiz, hem hayata 
daha erken başlayabilecek, hem de daha kolay iş 
imkanlarına kavuşabileceklerdir. 

• Fazilet Partisi böyle bir eğitim planlaması ile 
gençlerimizin teşebbüs kabiliyetini geliştirmelerine 
ve ileride kendi işlerini kurmalarına da ayrı bir önem 
atfetmektedir. 

• Bu uygulamaya göre genel liselerin sayısı hayli 
azalmış olacağı için, lise eğitiminin kalitesi de 
alabildiğine yükselebilecektir. 

• Öğretmenlerimizin özlük hakları iyileştirilecektir. 
Geçim kaygısı ve sıkıntısı ile derse giren öğretmenin 
öğrencilerini yeterince paylaşabilmesi ve motive 
olması m ü m k ü n değildir. 

• Türkiye 'n in ekonomiden, politikaya, teknolojiden 
kültüre birçok alanda yaşadığı değişimlere eğitim 
sisteminin ayak uydurabilmesi için öğretimin her 
kademesinde özel okulların yaygınlaştırılması 
kaçınılmazdır. 

Özel okulların gelişimi için eğitim hizmeti vermek 
isteyen müteşebbislere her türlü maddi manevi destek 
verilecektir. 
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• Eğitim yapıları, fiziksel ve eğitsel donanım yönünden 
geliştirilecektir. Okullarda sınıf esası yerine ders 
esasını temel alan Fiziki yapı lanmaya gidilecektir. 

• Globalleşen dünyada bireyler, toplumlar ve 
milletlerarası diyalogun sağlanmasında yabancı dil 
bilmenin ve öğrenmenin önemi büyüktür. 

Bu nedenle yapılan yabancı dil öğretimi modern imkan 
ve araçlarla kolaylaştırılacaktır. 

Yabancı dille eğitim, bazı zorunlu haller dışında terk 
edilecektir. 

• Bedensel, zihinsel ve ruhsal özellikleri nedeniyle 
normal eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 
çocuklarımız için özel eğitim sistemleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

Bu amaçla hizmet veren özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyeti teşvik edilecektir. 

• Eğitim ve öğretim maliyetini taşımakta güçlük çeken 
aileler desteklenecek, kredi ve burs programları 
toplumu kuşatacak şekilde genişletilecektir. 

d. Yüksek Öğretim Kurumu 

Üniversitelerimizdeki yönetim sorunu farklı ve yeni 
sorunlara kaynaklık eden bir problemdir. Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) bugüne kadarki uygulamalarıyla bilim üretme 
ve aydınlanma tutkusu ile heyecanını körelten, üniversite 
sorunlarını gidermek, bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini 
artırmak, öğrenci ve öğretim üyelerinin sorunlarını çözmek 
yerine farklı düşünceye imkan tanımayan bir denetim kurumu 
haline gelmiştir. 
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Fazilet Partisi üniversitenin evrensel tanımına 
kavuşmasını öngörüyor. Üniversite politik 
mülâhazalar la bir müdahale alanı olmaktan 
çıkarılacaktır. Üniversiteler bürokratik kurumlar 
değil, özgür bir ortamda bilimsel üretimin yapıldığı, 
Türkiye 'y i evrensel değerlere taşıyacak birer kurum 
haline getirilecektir. 

YÖK, bilimi ve özgürlükleri sınırlayan bir kurum 
olamaz. Y Ö K giyimle değil, bilimle uğraşan bir 
kurum olacaktır. 

Kendi karar ve ihtiyaçlarını tespit eden özerk 
kurumlar olması gereken üniversitelerin bu 
niteliklerini gölgeleyen bütün anti-demokratik 
uygulamalara son verilecektir. 

Yüksek Öğret im Kurumu üniversitelere müdahale 
eden, her şeyi elinde tutan, bilim adamlarının 
iradesini anlamsız kılan bir kurum olmaktan 
çıkarılacaktır. 

YÖK Başkanlığı çoğalan ve yaygınlaşan yüksek 
öğretim kurumları açısından koordinasyon sağlayıcı 
bir kuruluş haline getirilecektir. 

Y Ö K idaresinin oluşumu yeniden düzenlenecektir. 
S A Y I Ş T A Y örneğinde olduğu gibi demokrasinin 
üniversite yönet imine yansıması için YÖK üyelerinin 
T B M M tarafından seçilmesini sağlayacak yeni bir 
düzenleme yapılacaktır. 

ünivers i te lerdeki göstermelik rektörlük seçimlerine 
son verilecek ve üniversiteler rektör ve dekanlarını 
kendileri seçecektir. 
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• Her yıl üniversite sınavına giren 1,5 milyon 
gencimizin çok az bir kısmı üniversite kapısını 
aralayarak örgün eğitim kapsamına alınmaktadır. 

• Öğrencilerin bir ömür boyu sürdürecekleri 
mesleklerle ilgili Öğrenci Seçme Sınavı, lise 
öğrenimindeki başarıyı da yansıtacak şekilde yeniden 
düzenlenecek ve üniversiteye giriş tek seçenekli bir 
şansa bırakılmış olmaktan çıkarılacaktır. 

Meslek okulları mezunları yüksek okulda mesleki 
alanlarına yönlendirilecek, ancak eşit rekabet şartlarında daha 
büyük başarılar elde etmeleri engellenmeyecek, başarı 
cezalandırı lmayacak, ödüllendirilecektir. 

5. BİLİM VE T E K N O L O J İ 

19. yüzyılın başında gerçekleştirilen sanayi 
devriminden sonra, insanlık tarihinin en önemli değişim 
süreçlerinden biri günümüzde yaşanmaktadır. Nasıl ki sanayi 
devrimi sanayi toplumunu ortaya çıkarmışsa. enformasyon 
devrimi adı verilen bu süreç de, sanayi ötesi toplumu diğer bir 
deyişle enformasyon toplumunu oluşturmaktadır. 

Bu sürecin en belirgin özelliği, üretim sistemlerinde ve 
bu sistemlerin dayandığı teknolojik alt yapılarda köklü 
değişimlerin olması ve bağlı olarak ülkede üretilen katma 
değerin kompozisyonunda radikal değişimlerin 
gerçekleşmesidir. Bilginin katma değerdeki payı, neredeyse 
diğer tüm girdilerin paylarından daha fazla hale gelmiştir ve bu 
payın 21 . yüzyılda daha da artacağı beklenmektedir. 
Enformasyon teknolojilerinde meydana gelen olağanüstü 
gelişmeler, bu değişimde çok etkin rol oynamaktadır. 

Enformasyon çağında ülkelerin rekabetçi üstünlükleri 
sanayi toplumunda olduğu gibi. sadece sahip oldukları doğal 
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kaynaklara ve sermaye birikimlerine bağlı değildir. Ulusların 
rekabetçi üstünlükleri , aynı zamanda ve belki de hepsinden 
daha fazla "bilgi ve teknoloji üretme yeteneklerine" bağlıdır. 
Yani. bu değişim sürecinde teknolojiye ve bilime egemen olan 
ülkeler ve bunları , üretimin her aşamasında verimli olarak 
kullanabilen ülkeler, diğer ülkelere oranla daha gelişmiş, daha 
müreffeh ve güçlü olacaklardır. 

Yukarıda sıraladığımız gerçeklerden dolayı, Fazilet 
Partisi olarak biz, Türkiye 'nin dünyadaki varlığını 
sürdürebilmesinin, etkinliğini arttırabilmesinin ve güçlü bir 
ülke olmasının en önemli koşulunun "Türkiye'nin Bilim ve 
Teknoloji Kapasitesini" arttırmak olduğuna inanıyoruz. 
Benzer şekilde. Türkiye 'nin "Yeni Buluşları Üretime 
Kazandırmaya" yönelik bir yapılanma içinde olmasının da, 
olmazsa olmaz bir şart olduğunu kabul ediyoruz. 

Bu bağlamda bilimsel ve teknolojik çalışmaların 
desteklenmesi, Türkiye 'de araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin birinci öncelikli faaliyetler olarak algılanması, 
başta. T Ü B İ T A K ve üniversitelerimiz olmak üzere tüm 
araştırma kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesini 
öncelikli hedefler olması gerektiğine inanıyoruz. 

Fazilet Partisi, Türkiye 'nin bilim ve teknoloji kapasitesini 
arttırmaya ve yeni buluşları üretime kazandırmaya yönelik her 
türlü çabayı destekleyecek ve bu konularla ilgili gerekli yasal 
düzenlemeleri öncelikli olarak çıkaracaktır. 

Özel olarak, önümüzdeki dönem içinde; 

• Tüm ülkeyi global sisteme entegre edecek, 
bürokraside hızlı iyileştirmeleri gerçekleştirecek, 
sanayi kuruluşlarına Türkiye ve dünyadaki tüm 
gelişmelerden haberdar olma imkanını verecek ve 
bilgi kaynaklarına hızlı erişme olanağı sağlayacak 
enformasyon ağıyla donatılacaktır. Bu bağlamda ilk 
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dört yılda Milli A R - G E Ağının kurulmasını 
hedeflemekteyiz. 

Devlet Bütçesinden Gayrı Safı Milli Hasılanın 
%1 ' inden az o lmamak üzere ve her yıl belirli 
oranlarda arttırmak kaydıyla "AR-GE Bütçesi" 
ayrılacak ve bu bütçeye özel teşebbüsün katkısı da 
sağlanacaktır. 

Amerika Birleşik Devlet ler ' inin Silikon Vadis i 'nde 
olduğu gibi Türkiye 'de Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin kurulması zorunludur. Bu konuda 
bugüne kadar yapılan ve ağırlıklı olarak "teknopark 
- endüstri parkları" kurmaya odaklanmış 
çalışmaların hızlandırılması zorunludur. Türkiye 'n in 
her bölgesinde kurmayı düşündüğümüz Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinde, o bölgenin özelliğine göre 
belirli konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 
yürütecek şirketler kurulacaktır. Bu şirketler çeşitli 
teşvikler vasıtasıyla devlet tarafından 
desteklenecekler ve performanslarına göre Milli AR-
GE Bütçesinden pay alacaklardır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulu bulunan 
AR-GE şirketlerinin yanı sıra bu bölgelerde 
Üniversite - Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri 
kurulacak ve böylelikle üniversite sanayi işbirliğine 
öncelikli önem verilecektir. Bu amaçla Y Ö K 
kanununda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Küçük 
ve Orta Büyüklükteki Sanayilerin ihtiyaç duyduğu 
teknoloji ve inovasyon (buluş) desteği de bu 
merkezlerden sağlanacaktır. 

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de yeni 
buluşların yatırıma dönüştürülmesinde yaşanan 
engellerdir. Yeni buluşlar üretme becerisi olan genç 
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beyinlerin teşviki ve katma değeri yüksek 
yatırımların hayata geçirilebilmesi için bu engellerin 
ortadan kaldırılması şarttır. Bu amaçla "Risk 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının" yaygınlaş
tırılması ve bu ortaklıkların önündeki bürokratik 
engellerin kaldırılması, öncelikli hedeflerimiz 
arasındadır. 

• Türkiye 'y i 2 1 . yüzyıla hazırlamanın ön şartlarından 
birisi de, geleceğe yön veren, başta enformasyon ve 
iletişim teknolojileri olmak üzere, bir çok alanda 
araştırma faaliyetlerini yoğunlaştırmaktır. 
Enformasyon ve iletişim teknolojileri araştırmalarına 
özel önem verilecektir. Hedefimiz bu alanda öncü 
ülkeler arasına girmektir. 

• Bilim ve Teknoloji polit ikamızda milli bir savunma 
sanayi oluşturmanın özel bir önemi vardır. Hassas 
bir bölgede olmamız ve ülkemizin jeo-stratejik 
konumu, milli ve bağımsız bir savunma sanayii 
kurmak için en önemli nedenlerden birisidir. 
Savunma sanayii sadece milli güvenliğin sigortası 
değil, aynı zamanda diğer sanayilerin gelişmesinin de 
katalizörüdür. Savunma sanayi ürünlerinin kompleks 
olması, bu sektörde ileri teknolojilerin ve elektronik 
teknolojisinin yoğun bir biçimde kullanılması ülkenin 
bilimsel ve teknolojik birikimini çok hızlı bir biçimde 
arttıracaktır. Milli bir savunma sanayinin 
geliştirilmesinin bir diğer nedeni de, bilimsel 
araştırmalarda meydana getireceği çarpı etkisidir. 
Yüksek teknolojili milli bir savunma sanayii sistemi 
geliştirip bunun uygulamasını kolaylaştırmak için 
Başbakanlık seviyesinde koordinasyona gidilecektir. 
Bunun için bütçeden yeterli kaynak ayrılacaktır. 
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• Savunma sanayi teknolojileri yanında diğer tüm 
alanlarda da AR-GE faaliyetlerine ağırlık 
verilecektir. Bununla beraber, en yüksek katma değer 
üretme potansiyeline sahip şu alanlarda A R - G E 
faaliyetlerine özel önem verilecektir 

Enformatik mühendisliği , 

Bioteknoloji ve genetik mühendisliği, 

Enerji teknolojileri, 

Gıda teknolojileri, 

İleri malzeme teknolojileri 

Esnek üretim sistemleri teknolojileri, 

İnsan sağlığı teknolojileri. 

• Türkiye 'de sosyal ve beşeri bilimlerde araştırma 
faaliyetlerine gereken önemin verilmediği bir 
gerçektir. Oysa ki, kalkınma bir bütündür. Pozitif 
bilimlerde dünyanın en iyisi olan ülkeler, aynı 
zamanda sosyal ve beşeri bilimlerde de çok 
ilerdedirler. Türkiye 'n in tarihsel ve kültürel 
birikimini gün ışığına çıkartacak, sosyolojik 
gerçekleri tespit edecek; sahip olduğu insan 
kaynaklarını zenginleştirecek, Türkiye 'ye özgü 
sosyal ve ekonomik politikalar geliştirecek 
çalışmaların yapılması, en az pozitif bilim ve 
teknoloji alanında yapılacak çalışmalar kadar 
önemlidir. Fazilet Partisi olarak, Milli AR-GE 
bütçesinden ayrılacak pay ile bu alanda yapılacak 
çalışmaları teşvik edeceğiz. 

Nitekim aile ve toplumsal sorun alanlarımıza ilişkin 
bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bulunan 
Başbakanlık Aile Araşt ırma Kurumu bu alandaki yoğun 
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ihtiyaçlar çerçevesinde, önemle desteklenmesi gereken 
kurumların başında yer almaktadır. 

Ayrıca, T ü r k Tarih Kurum ile Türk Dil 
Kurumu nun yaptığı araştırmalar da bu kapsam içinde 
değerlendirilmelidir. 

6. K Ü L T Ü R V E S A N A T 

Kültür ve sanat hayatı, toplumun ve onu oluşturan 
fertlerin inisiyatifi ile şekillenir. Kültür ve sanat faaliyetleri de 
toplumun tercihleriyle belirlenir. Her toplum kendi kültürel 
dinamiklerine yaslanarak gelişmesini sürdürür. Devletin 
öncelikli görevi kültürel birikimin korunması, geliştirilmesi ve 
yaşatılmasıdır. 

Günümüzde müzik, sinema, tiyatro eserleri kısa sürede 
yaygınlaşarak evrensel kültür içindeki yerini almaktadır. Sahip 
olduğumuz zengin kültür mirasının ve başarılı sanat eserlerinin 
milli sınırları aşarak evrensel kültüre dahil olabilmesi devletin 
katkılarıyla mümkündür . Kültürümüzün uluslararası alanda 
rekabet edebilmesi de kendi kültür dinamiklerimizin korunarak 
gelişmesine bağlıdır. 

Kültür ve sanat faaliyetleri eğitim ve ekonomi olarak 
gelişmiş belli kesimlerin değil, herkesin ilgilenebileceği bir 
alandır. Fazilet Partisi kültür ve sanat alanındaki seçkinci 
dayatmacılığa karşıdır. Herkes bütünleşebileceği kültür 
alanlarını tercih etmekte özgür olmalıdır. Devlet, kültürel 
hayatın korunması , üretimi ve yaygınlaşmasına katkıda 
bulunabilir. Devlet kültür oluşturmaz, destekler ve gelişmesini 
sağlar. 

Kültür ve sanat polit ikamızın ikinci ekseni uluslararası 
rekabet ve evrensel kültüre katılımdır. Tarih boyunca farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye çok zengin bir 
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birikime sahiptir. Kültür ve sanat alanı yerel olduğu kadar, 
bölgesel ve evrensel bir etki alanıdır. Kültür ve sanat 
birikimimizin uluslararası alanda rekabet edebilmesi bütün 
alanlarda kendi kültür haritamızın rengini taşıyan telif eserlerin 
üretilmesiyle mümkündür . 

Fazilet Partisi, kültür ve sanatın özgürlük ortamında 
gelişebileceğine, güçlü bir Türkiye'nin kendi kültürel 
zenginliklerimize sahip çıkılmasıyla mümkün olabileceğine 
inanmaktadır. 

Fazilet Partisine göre kültür, konuştuğumuz dil gibi 
toplumun bütün unsurları tarafından ortaklaşa üretilen bir 
değerler dünyasıdır. Türkiye'de uzun yıllar izlenen politikalarla 
toplum kültürel üretim süreçlerinin dışında tutulmuş, yalnızca 
verileni a lmak zorunda olan tüketici bir kitle olarak 
görülmüştür. 

' Yönet imin merkeziyetçi karakteri kültür oluşturma 
görevini devlet kurumlarına vermektedir . Kültür ve sanat 
oluşturan resmi kurumların sübvansiyonla ayakta tutulması da, 
oluşturulan kültürün ne kadar milli kültüre dahil olduğunu 
göstermektedir. 

Merkezi yönetimin bazı yetki ve sorumluluklarının yerel 
idarelere devri , toplumun kültürel üretim sürecine katılması 
için büyük bir imkandır. Türkiye bunu başardığı takdirde yerel 
basın hareketlenecek, mahalli radyo ve televizyonlar 
güçlenecek, kitap ve dergi yayıncılığı hızlanacaktır. 

1983'den sonra yeni bazı ekonomik imkanlarla takviye 
edilen yerel yönetimlerin kültürel üretime yaptığı katkılar, 
kültür hayatının canlanmasında büyük rol oynamıştır. Başta 
İ s t a n b u l ve Diyarbakır olmak üzere Fazilet Partili 
belediyelerin kültür hayatımıza yaptığı katkılar bütün kültür 
camiası tarafından ilgiyle izlenmiş, şehir kültürleri bir ölçüde 
milli kül türümüze dahil edilmiştir. 
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Fazilet Partisi, tamamen sivil bir alan olarak gördüğü 
kültür ve sanatın sivil toplum örgütleri, vakıflar ve gönüllü 
kuruluşların desteklenmesiyle güçleneceğine inanmaktadır. 
Bulunduğumuz bölgede tarihi, kültürel bir merkez olarak 
kültürümüzün dünyaya yayılması öncelikle çevremizle 
kuracağımız kültürel işbirliğiyle mümkün olacaktır. 

Kültür hayatımızın yabancı film ve müziklerin tazyiki 
altında olduğunu asla unutamayız. Uluslararası pazar 
kabiliyetini haiz dizi ve filmler üretmek ihtiyacı açıktır. Türk 
filmlerinin Orta Asya, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu 
ülkelerinde gördüğü ilgi gözönünde tutularak, bu büyük pazara 
yönelik film ve dizilerin desteklenmesi gerekmektedir. 

Kültürel işbirliğine dayalı ortak yapımlar aynı destek 
kapsamı içinde değerlendirilmelidir. Balkanlar, Orta Doğu, 
Orta Asya, Rusya ve Kuzey Afrika Ülkeleri müzik zevki 
birbirine yakın havzalar teşkil etmektedir. Türk müziği başta 
olmak üzere sanatçılarımızın ve sanat eserlerimizin .bu 
toplumlarda gördüğü yakın ilgi, kültürel işbirliğinin 
uluslararası ilişkilerde hangi kapıları açacağını da 
göstermektedir. 

• Fazilet Partisi Türkiye'nin taraf olduğu her türlü 
bölgesel ve uluslararası nitelikli entegrasyon ve 
oluşumları, sırf dış politika ve ekonomi ile sınırlı 
tutmayarak; bu ilişkileri toplumların kardeşliği, 
kültürlerin birbiriyle diyalogu ve ülkemizin açılım 
imkanları olarak değerlendirmeyi hedeflemektedir. 

Bu arada her kültürel form, kendi çağının, anlayışını 
zevkini, estetiğini yansıtır. Kültürler, kendilerini iç 
dinamikleriyle ve kültürel alışverişlerle zenginleştirerek 
yenilerler. Geleneği olmayan, kendi değerler sisteminden 
hareketle yeni formlara ve üst terkiplere ulaşamayan, kendi 
kimliğini özgün biçimde sunamayan kültürlerin, yabancı 
kültürler karşısında varlığını koruması mümkün değildir. 
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Kültürel politikalarımız bu temel sosyolojik gerçeklerden 
hareketle, yerli a m a çağdaş, kendi kimliğini özgün biçimde 
ortaya koyan bir kültürel atmosferi hedeflemektedir. 

Bu hedefe ulaşmak için; 

• Kül türümüzün dayandığı temel değerler ve eserler, 
bilimsel ve çağdaş çalışmalarla yeni kuşakların, 
kültür ve sanat çevrelerinin istifadesine sunulacaktır. 

• Kültür ve sanat çalışmalarının her türlü 
yönlendirmeden, dayatmadan, baskıdan uzak, özgür 
bir ortam içerisinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

• Kültür ve sanat çalışmaları vergi politikalarıyla 
desteklenecek ve bu alandaki vergi oranlan 
minimum noktaya indirilecektir. 

• Kültür ve sanat çalışmalarının hedefi, bireyin her 
bakımdan mükemmelleşt ir i lmesi ve kimliğinin 
güçlendirilmesidir. Bu amaca dönük olarak, yurt 
çapında çok amaçlı kültür merkezlerinin kurulması 
desteklenecek ve bu konuda teşvikler sağlanacaktır. 
Çok amaçlı kültür merkezlerinde cep tiyatrosu, cep 
sineması, sergi salonu, kütüphane, çok amaçlı 
salon, sanat ilişkileri ve belirli yaşama alanlarının 
bulunması esas olacaktır. 

• Plastik sanatlar ile klasik Türk-İslam Sanatlarının 
gelişimini ve geniş kitlelere ulaşımını sağlamak 
amacıyla, sanat galerilerinin ve sanat ilişkilerinin 
kurulması teşvik edilerek, desteklenecektir. 

• Sinema salonlarında yabancı filmler lehine 
oluşturulan tekeli kırmak, Türk filmlerinin seyirciye 
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ulaşmasını sağlamak amacıyla bütün sinema 
salonlarında en az yüzde 30 oranında yerli film 
gösterme zorunluluğu getirilecektir. 

Yerli sinemanın yabancı sinemalarla rekabet edebilir 
noktaya gelebilmesi için, konulu film çalışmaları ve 
gösterimleri her türlü vergi ve rüsumdan muaf 
tutulacaktır. Yerli sinemanın gelişmesini sağlamak 
için film platoları ve stüdyolarının kurulması teşvik 
edilerek, desteklenecektir. 

M. Kemal Ata türk 'ün ifadesiyle "özü bir, inancı bir, 
sözü bir" kardeşlerimizin yaşadığı Türk 
Cumhuriyetleriyle işbirliği yapılarak T Ü R K 
D Ü N Y A S I S İ N E M A B İ R L İ Ğ İ ' n i n T Ü R K - İ M A J 
adı altında kurulması sağlanacaktır. 

Bunun yanısıra tarihimizi, edebiyatımızı, kültür ve 
medeniyetimizi ve çağdaş sorunları konu alan, 
dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirici, insanlık 
kültürüne katkı sağlayıcı film çalışmalarını 
desteklemek amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Kültür ve sanat çalışmalarında hareket noktası 
olabilecek gerekli bilgi birikimini sağlamak, yeni 
formlara ulaşmada ufuk açıcı çalışmalar yapmak 
üzere Klas ik T ü r k S a n a t l a r ı F a k ü l t e l e r i n i n 
kurulması için gerekli hukuki zemin hazırlanacaktır. 

Yerli motif ve renkleri taşıyan, çok sesli müzik 
çalışmaları ve bu çalışmaları gerçekleştirecek 
besteciler desteklenecektir. , 

Ödenekli tiyatroların personel rejimi gözden 
geçirilerek, yeteneğe, çalışmaya ve başarıya dayalı 
rekabetçi bir yapı oluşturulacaktır. 
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• Kategorileri tespit edilmiş alanlarda genç yazarların 
ilk oyunlarını oynayan özel tiyatrolara proje bazında 
destek sağlanacaktır. 

• Ödenekli tiyatroların ihtisaslaşmasına ağırlık 
verilerek, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ve Kukla 
Tiyatrosu gibi girişimler desteklenecektir. 

• Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları Avrupa 
ülkeleri ile tarihi ve kültürel bağlarımız olan 
ülkelerde "Kültür Merkezleri"nin kurulması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

• Kültür ve sanatımızın gelişimine katkı sağlayacak 
eserler ile milli kül türümüzün klasiği niteliğindeki 
temel eserlerin yayını konusunda çalışma yapacak 
yayınevlerine, proje bazında mali destek 
sağlanacaktır. 

• Kültürümüzün dayandığı temel değerleri işleyen 
animasyon filmler, proje bazında desteklenecektir. 

• Kültür ve sanat çalışmalarının gerçekleştirilmesinde 
yerel yönetimler ağırlıklı olarak öne çıkarılacak ve 
konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

7. AİLE VE AİLE POLİTİKALARI 

a. Ailenin Önemi 

Aile, Türk toplumunun temelidir (Anayasa, madde: 41). 
Kültürümüzün, kimlik ve kişiliğimizin oluşmasında ve 
yaşatılmasında vazgeçilmez temel bir kurumdur. Aile, geçmişle 
gelecek arasında köprüdür. 

Fazilet Partisi 'nin sosyal politikalarının özünde aile 
olacak ve bütün hizmetler aile temeli üzerine inşa edilecektir. 
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Aile. her çağda ve her toplumda en temel ve tabi sosyal 
birim olarak varola gelmiştir. 

Sanayileşme ve büyüyen şehirleşme hareketi, iletişim 
imkan ve araçlarının kazandığı ivme; sosyal değişimi, yeni 
ihtiyaçları, tutkuları ve yeni davranış kalıplarını da beraberinde 
getirmektedir. 

Bu problemlerin yer yer aile kavramı üzerinde 
tereddütlere ve çözülmelere yol açtığı bilinmektedir. Modern 
toplumlarda daha yoğun olarak gözlenen bu gelişme, bugün 
aynı toplumların varlığını tehdit eden tehlikelere yol açmış 
bulunmaktadır. 

Yalnızlık duygusu, bu duygunun yarattığı şiddet ve 
intihar eğilimleri, stres, alkol ve uyuşturucu alışkanlıkları ve 
benzeri sorunlar, modern toplumlarda gözlenen olumsuz 
gelişmelerin en çarpıcı yansımalarıdır. 

Modern şartların doğurduğu ve modern toplumların 
önünde duran bu temel sorun, insanlığı aile müessesesinin 
vazgeçilmezliği üzerinde ortak bir bilince doğru 
sevketmektedir. 

Bu uluslararası iradenin bir yansıması olmak bakımından 
Birleşmiş Milletler D ü n y a Aile Yılı ile ilgili kararında; 
hükümetler, politika yapanlar ve sosyal sorumluluk taşıyan 
kurum ve kuruluşların toplumun temel birimi aileye daha çok 
duyarlılık gösterilmesi; ulusal ve uluslararası düzeyde ailenin 
gerekliliği ve önemi üzerinde yeni bir bilinç ve ortak bir irade 
meydana getirilmesi hakkında etkinlik ve aktiviteler için çağrı 
yapması; sorunun sadece bir toplum için değil her toplum için 
önemine işaret bakımından evrensel bir değer taşımaktadır. 

Bu gelişmeler, aile kavram ve kurumunun azalan değil 
artan önemi üzerinde bir uluslararası iradenin gerçekleşmekte 
olduğunun işaretidir. 
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Türk toplumunun çok yoğun bir sosyal değişim vetiresi 
yaşadığı bilinmektedir. Elbette ki bu sosyal değişimden 
toplumun en temel birimi olan ailenin etkilenmeyeceğini 
düşünmek m ü m k ü n değildir. 

Fazilet Partisi, milli varlığımızın en temel dayanağı olan 
aileyi insanlığın ortak bilinci haline dönüşmüş evrensel 
değerler ve kendi kültürel gerçeklerimiz temeline dayanan yeni 
sosyal politika ve mekanizmalarla geliştirip zenginleştirmeyi 
öngörmektedir. 

Milletimizin geleceğine olan güven duygumuz, aile 
yapımızın tarihi ve tabiî vasıflarından, örf ve adetlerimizle 
perçinlenmiş bunal ıma sevgi, saygı, feragat ve fedakarlık 
hislerimizin güçlü bir ortak şuur olarak varolmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Bugün sosyal bir bilince yaslanmayan ekonomik ve 
sosyal çelişkilerin, derin bir toplumsal bunalıma 
dönüşmemesinin altında yatan temel sebebin Türk aile 
yapısında varolan geleneksel sorumluluk anlayışı; paylaşma ve 
dayanışma kültürü olduğu asla unutulmamalıdır. 

Buna rağmen Fazilet Partisi sosyal problemlerin ihmale 
tahammülü olmadığı gerçeğinden hareketle, aile odaklı 
sorunları Türkiye 'n in en öncelikli sorunu olarak görmektedir. 

Ekonomik ve sosyal sorunların, yetersizlik ve çelişkilerin 
besleyip büyüttüğü aile huzursuzlukları, yalnız kalan yaşlılar 
ve çocuklar, aile bölünmeleri her ne kadar spesifik görünse de 
toplumsal huzursuzlukların, mutsuzlukların temel sebepleri, 
açık tezahürleridir. 
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b. İşsizlik ve Yoksul luk Sorununa 

Aile Merkezl i Bir Çözüm 

Fazilet Partisi, Türkiye 'nin işsizlik ve yoksulluk 
sorununu aşmadan, sosyal problemlerin makul bir seviyeye 
düşmeyeceği inancını taşımaktadır. 

Sosyal bir bil ince yaslanmayan ekonomi politikaları, 
üretim yetersizliği, nüfus hareketliliği, kentleşme ve göç 
olgusu ve benzeri etkenlerden beslenen işsizlik ve yoksulluk, 
ülkemizin en temel sorunlarını oluşturmaktadır. 

İşsizlik ve yoksulluk sorunu, siyasi ve sosyal sorumluluk, 
samimiyet ve kararlılık içinde ele alınmayı gerektirecek bir 
öneme ve özelliğe sahip bulunmaktadır. 

Fazilet Partisi böylesine ağır; bireyi, aileyi ve tüm 
toplumu istismar malzemesi yapan anlayışlara karşıdır. 

İşsizlik ve yoksulluk sorununu, Türkiye 'nin hayati 
sorunlarının başına alan Fazilet Partisi, sorunun aşılmasına 
katkı yapacak, paylaşılabilir, uygulanabilir, reel çözümler 
geliştirmeyi daha çok önemsemektedir . 

Fazilet Partisi temel ilke olarak, ülkemizde işsizliği, 
dolayısıyla yoksulluğu besleyen asıl sebebin üretim yetersizliği 
olduğuna inanmaktadır. 

Yeterince üretemeyen, ürettiğini adaletle paylaşamayan 
Türkiye gerçeği, hepimizin gerçeğidir. 

Fazilet Part is i 'nin hedefi aileyi, aile bireylerinin her 
birinin durum ve tutumunu doğrudan etkileyen bu olumsuz 
gerçeği değiştirmektir. Yeterince üretemeyen, ürettiğini 
adaletle paylaşamayan Türkiye 'yi üreten; ürettiğini adaletle 
paylaşan Türkiye gerçeğine dönüştürme inanç, irade ve 
kararlılığı taşımaktadır. 
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Türkiye 'nin gelişmesine ve büyümesine imkan verecek 
üretim kaynaklarına, beşeri kaynaklara, bilgi ve teknolojilere 
sahip olduğuna inanan Fazilet Partisi, gelişmenin önündeki en 
büyük engel olarak, kamu yönetiminin hizmet yerine bürokrasi 
üreten yapısında ve siyasi irade eksikliğinde görmektedir. 

Eğitim sistemimiz, genç kuşakları üretim süreçlerine 
katabilecek bir formasyon kazandırma anlayışından uzaktır. 

Toplumun eğitim süreçlerinde emek verdiği ve ağır 
maliyetler ödediği yetişmiş insan kaynağı, büyük ölçüde asker 
ya da sivil bürokraside yer alarak, üretim süreçlerinin dışında 
kalmaktadır. 

Yanlış istihdam politikaları sonucu bugüne kadar ve hala 
devam eden bir tutumla, büyük ölçüde kamu idaresine taşman 
yetişmiş ve eğitilmiş işgücü, kamuda büyük ölçüde kendisini 
tüketmektedir. 

Türkiye 'nin halen üretim gücünü şu veya bu sebeple 
eğitim sürecinin dışında kalmış işgücü temsil etmektedir. 

Gayri Safı Milli Hasılanın oluşumunda temel faktör ve 
sürükleyici güç, halen halkın tabiî gücü ve teşebbüs 
kabiliyetidir. 

Eğitilmiş ve yetişmiş insan kaynağının büyük ölçüde bir 
hizmete karşılık olmaksızın kamuya odaklanması ve bu 
geleneksel eğilimin halen sürüyor olması, hem bu işgücünün, 
hem kamunun, hem de toplumun en temel handikapmı 
oluşturmaktadır. 

Türkiye 'nin üretim gücüne ivme katacak asıl dinamik, 
yetişmiş işgücü kaynağının üretim süreçlerinde etkin bir 
şekilde yer almasıdır. 

Fazilet Partisi, kamu idaresindeki bu geleneksel, verimsiz 
hatta yersiz istihdam politikasına son vererek, yetişmiş insan 
kaynağını ekonomik, sosyal veya kültürel ama mutlaka 
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toplumsal üret im süreçlerine yönlendirecek, üretime 
katılmalarını ve katkı vermelerini sağlayacaktır. 

Vasıfsız i şgücünün ancak sağlayabildiği bir üretim 
kısırlığı yaşayan Türkiye , dünyaya açık ve bilgiden beslenen 
bir üretim anlayışına sahip olmak durumundadır. 

Türkiye, otoriter anlayıştan demokratik anlayışa rant 
ekonomisinden üretim ekonomisine, tüketim ekonomisinden 
tasarrufa ve ihracata dayalı verim ekonomisine geçmeden ne 
işsizliği önleyebilir, ne de yoksulluğu!.. 

Fazilet Partisi bu gerçeklerden hareketle, Türkiye'nin 
imkanlarını toplumsal atılıma dönüştürmek üzere bir 
"Toplumsal Atılım Projesi" hazırlamıştır. 

5 yıllık vadede toplam 2,5 milyon insanımızı üretim 
sürecine katmayı ve iş sahibi yapmayı hedefleyen bu projeden 
elde edilecek yüzde 70 ' l ik bir başarı, Türkiye'nin başarısı 
olacaktır. Bu, orta direğin yeniden doğuşu anlamına geldiği 
gibi, üretim ve ist ihdam anlayışına ve kalkınma politikalarına 
yepyeni bir perspektif de getirecektir. 

Birinci yıl 500 b in kişiyi kapsayacak proje ile 5 yıllık 
periyotta 2.5 milyon insanımızın üretim sürecine katılması 
hedeflenmektedir. 

c. Sosyal Durum Sosyal Çözüm 

Bu politikaların ışığında ülkemizde yüksek enflasyon, 
işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle temel fonksiyonlarını 
sürdürmekte ciddi sıkıntılar yaşayan ailenin güçlendirilmesi, 
korunması ve refah düzeyinin yükseltilmesi temel hedeftir. 

Aileyi, icra ettiği fonksiyonları itibariyle en tabiî, en 
devamlı sosyal hizmet ünitesi olarak gören Fazilet Partisi, bu 
konuda sosyal niteliği dolayısıyla devlete olduğu kadar, 
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toplumsal her birim ve her kuruma da önemli görevler 
düştüğüne inanmaktadır. 

Günümüzde eğitim, sağlık, konut, ulaşım ve benzeri 
sorumluluklar ailelere büyük yükler getirmektedir. 

Ailelerin günlük zaruretlerini dahi karşılamakta ciddi 
güçlüklerle karşılaşması, toplumun en temel direnç noktasının 
tehdit altında olduğunu gösteren somut yansımalardır. 

Ailenin güç kaybetmesi konut, eğitim, beslenme gibi 
temel sorunları ve sorumluluklarını yerine getirmekte zaafa 
sürüklenmesi, özellikle ailenin güçsüz bireyleri olan kadın, 
çocuk ve yaşlıları olumsuz etkilemektedir. 

Modern şartların bir yansıması olarak, paylaşma ve 
dayanışma kültüründe yaşanan kırılmalar da ciddi bir 
handikap oluşturmaktadır. 

Fazilet Partisi bu gerçeklerden hareketle, gelişme ve 
kalkınma politikalarını aile politikalarının ayrılmaz bir parçası 
kabul etmektedir. 

• Fazilet Partisi, sosyal politikaların sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi bakımından, gerekli her türlü potansiyele 
sahip olduğumuz halde, bu alandaki hizmet 
kanallarının etkin bir işleyişe sahip olmadığına 
inanmaktadır. 

• Fazilet Partisi, bu potansiyeli yerel yönetimler ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile etkin hizmet 
kanallarına dönüştürecektir. 

• Her şeyden önce devletin sosyal niteliği Anayasal bir 
ifade olmanın ötesinde hayata geçirilecek, devlet 
yeniden sosyal devlet olacaktır. 

• Temel aile politikaları geliştirmenin yanında, 
ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve 
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ailelere yönelik sosyal sorumluluklar üstlenen 
kuruluşlar arasında ahenk, işbirliği ve bütünlük 
sağlamak temel hedeftir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
( S H Ç E K ) ' n a ilaveten, sosyal devlet anlayışından 
hareketle kamu idaresine katılan Başbakanlık Aile 
Araşt ırma Kurumu, Başbakanlık Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı ve Başbakanl ık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu idaresi , Türkiye'nin 
toplumsal ve milli zaruretlerine tekabül eden önemli 
kuruluşlar arasındadır. 

Fazilet Partisi toplumsal sorumluluklara ve toplumsal 
vicdana doğrudan yönelik bu kuruluşları etkinliklerini 
artırmak üzere Aile Bakanlığı çatısı altında 
toplayacaktır. 

Bundan böyle aile yardımlarının tespiti ve matrah 
ve limitlerinin belirlenmesindeki kriterler Maliye 
Bakanlığı tarafından değil, Aile Bakanlığı tarafından 
tayin ve tesbit edilecektir. 

Sosyal politikalar kapsamında, sosyal hizmet ve 
sosyal yardım programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanmasında sivil kuruluşlar da inisiyatif ve söz 
sahibi yapılacaktır. 

Ülkemizde sayıları bine yaklaşmış bulunan Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile insanî ve 
toplumsal amaçlar taşıyan sivil kuruluşların işbirliği 
teşvik edilecek; ortak proje uygulamaları kaynak 
katkısı verilerek desteklenecektir. 

İnsanî ve toplumsal amaçlar için çalışan pek çok sivil 
girişim ve gönüllü kuruluş imkansızlıklar içinde 
kıvranırken; devletin aynı amaçlar için tahsis ettiği 
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kaynaklar, çoğu kez bankalarda mevduatlar olarak 
tutulmakta, atıl vaziyette bekletilmektedir. 

• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 15 
bine yaklaşan kadrosu ile, ancak 30 bin dolayında 
çocuk, genç, yaşlı ve özürlüye hizmet 
verebilmektedir. 

• Kurum bünyesinde barındırılan çocukların 
ekseriyetini psikososyal ya da ekonomik sorunları 
olan ailelere mensup çocuklar ve gençler 
oluşturmaktadır. 

• Kurum hizmetlerinin, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin topluma olumlu bireyler olarak 
katılmalarına imkan veren bir hizmet kalitesi 
içermediği açıktır. 

Bu nedenle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'nun pek-çok fonksiyonunun sivil inisiyatiflere, 
gönüllü kuruluşlara ve yerel yönetimlere bırakılması, hizmetin 
kalitesini de, boyutunu da arttıracaktır. 

• Fazilet Partisi bu amaçla sivil inisiyatifler ve insanî 
ve toplumsal duyarlılıktan etkilenen ve beslenen 
kuruluşların sosyal amaçlı girişimlerine kaynak 
katkısı yanında, bu tür organizasyonları yatırım 
değerinde kabul edip teşvik edecektir. 

• Fazilet Partisi ülke çapındaki "Aileye Dönüş' 1 

programı kapsamında, ekonomik yetersizlik 
dolayısıyla çocuklarını SHÇEK' in himayesine 
bırakan aileler başta olmak üzere, aynı sorunu 
yaşayan ve çocuklarına bir sığınak arayan ailelere, 
S H Ç E K bünyesindeki bir çocuğun aylık maliyetinin 
üçte ikisi oranında nakdi destek sağlayacaktır. 
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Özürlü çocuğu olan gelir vergisi mükellefi anne ve 
babaların gelir vergilerine de indirim ve istisna 
uygulanacaktır . 

Çalışmayan ve ailesine bağımlı özürlülerimize her ay 
asgari ücretin yarısı kadar bir ücret ödenecektir. 

Aylık ödeme kapsamına alınacak özürlülerin aile 
bağımlılığı ve yoksunluk durumu, altı ayda bir 
düzenlenecek raporlarla yeniden tespit edilecektir. 

Eğitim maliyetini taşımakta güçlük çeken aileler için 
destek programları geliştirilecek bu kapsamda temel 
eğitimde yer alan çocuklarımızın ve gençlerimizin 
temel ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Dar gelirli üniversite öğrencileri için başlatılan ve her 
öğretim yılında 100 bin öğrenciye verilen burs 
programının kapsamı genişletilecektir. 

Aile bütünlüğünü tehdit eden, özellikle çocukların 
ruh ve beden gelişimi ile topluma katılmasına 
olumsuz etkiler yapan kötü alışkanlıklara karşı 
tedbirler alınacaktır . 

Önleyici tedbirler olarak, kötü alışkanlıkların önüne 
geçmek ve ailelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi 
başta gelmektedir . Bunun yanında aile danışma 
hizmetlerini yaygınlaştırarak aile içi sorunların 
çözümü konusunda yardımcı olmak, bu konuda sivil 
inisiyatifleri güçlendirmek Fazilet Partisi 'nin 
öncelikleri arasındadır. 

Gerek boşanma kararı aşamasında, gerekse 
boşanmadan sonra doğabilecek sorunlar tamamen aile 
bütünlüğü ve birey haklarıyla ilgili konulardır. Bu tür 
davaların danışmanl ık hizmetini de verebilecek 
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ihtisasa dayalı Özel Aile Mahkemeleri tarafından 
yürütülmesi gerekmektedir. 

• Boşanmadan soma ortada kalan kadının ve küçük 
çocukların geçici olarak barındırılması ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması, sosyal 
devletin en önemli gerekleridir. 

• işsizlik sigortasını aileyi odak alan bir anlayışla ele 
almak temel hedefimizdir. 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince eşi 
çalışmayan memurlara ödenen eş ve çocuk 
yardımları, günümüz ekonomik şartlarına uygun hale 
getirilecektir. 

• Doğum yapan kadın memurlar ın ücretli doğum izni 
altı aya çıkarılacaktır. Ücretsiz izin süresi ise isteğe 
bağlı hale getirilecektir. 

• Fazilet Partisi 'nin anlayışına göre göre sosyal devlet, 
yaraları saran ve muhtaçları barındıran devlettir. 

d. Kadın 

Günümüzde aile fertleri ile ilgili temel sorunlardan biri 
kadının toplumsal konumu ve haklarıdır. Kadın, aile 
bütünlüğünden ve toplumdan ayrı telakki edilemez. 
Kadınımızın en önemli sorunu iş hayatı ile aile hayatı arasında 
yaşadığı ikilemdir. 

Çalışma hayatının güçlükleri nedeniyle annelik rolünü 
ihmal eden kadınımıza çocuğunu yetiştirme konusunda her 
türlü desteğin sağlanması temel yaklaşımlarımızdan birisidir. 

Kadının çalışarak aile gelirine katkıda bulunmasının ve 
kendisini gerçekleştirmesinin bedeli çocukların ve ailenin 
ihmali olmamalı ; bütün yük ve sorumluluk • kadına 
yüklenmemelidir 

137 

TBMM KUTUPHANESI



Kadın eğit imde, siyasette ve ekonomik hayatta erkekle 
eşit haklara sahip olmalıdır. 

Fazilet Part is i 'nin kadın konusundaki temel yaklaşımı; 
bir yandan kadının sahip olması gereken temel hakları 
korumak, bir yandan da aile birliği ve mutluluğunu sağlayıcı 
politikalar geliştirmektir. 

Modern toplumlarda kadınların çalışarak kendilerini 
geliştirmeleri ve aile bütçesine katkıda bulunmalan toplumsal 
kalkınma açısından kaçınılmaz bir durumdur. 

Fazilet Part is i 'nin hedefi, aile birliği ve bütünlüğü içinde 
kadının temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. 

e. G e n ç l i k 

12-19 yaş grubundaki yaklaşık 9 milyon gencin yüzde 
34'ü faal çal ışma hayatı içindedir. Çocuk işçiliğinin önemli bir 
tezahürü sokakta çalışan çocuklardır. Ailenin sosyo-ekonomik 
düzeyindeki düşüklük çocukları çalışmaya zorlayan en önemli 
faktördür. Çalışan çocuklar çoğunlukla eğitimlerini yarıda 
bırakmak zorunda kaldıkları gibi toplumsal gelişmelerini 
sağlayacak ortam ve süreçlerden de mahrum kalmaktadır. 

Bu konuda yapılan pek çok hukuki düzenlemeye rağmen 
çocuk ihmali ve istismarının önüne geçilebilmiş değildir. 
Ailelerin çocuk eğitimi konusundaki bilgi açıklarının 
kapatılması yanında, çocuklara yönelik ekonomik destek 
programları ile bu sorunun önüne geçilecektir. 

Çocukların ve gençlerin sigara, alkol, uyuşturucu gibi 
kötü alışkanlıklardan ve suç ortamlarından korunabilmesi her 
şeyden önce ailelerin bilinçlendirilmesi ile mümkündür. S o k a k 
çocuk la r ı olarak tanımlanan korumasız çocuklar çoğunlukla 
kötü alışkanlıklar edinmekte ve istismar edilmektedirler. Anne-
babası sağ olan çocuklarda uyuşturucu kullanma oranı yüzde 
3.4 olduğu halde anne-babası olmayan, çocuklarda bu oran 
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yüzde 15.8'e kadar yükselmektedir. Uyuşturucu alışkanlığı 
yüzde 52Tik bir oranla ilkokuldan sonra eğitim görmeyenlerde 
görülmektedir. Bu da göstermektedir ki, öğrenim durumu ile 
kötü alışkanlıklar arasında yoğun bir ilişki vardır. 

• Ailedeki geçimsizlik nedeniyle sokakta çalışan veya 
sokakta yaşayan çocukların potansiyel birer suçlu 
olarak yetişmeleri önlenecek, yerel yönetimlerle 
birlikte birbirini tamamlayan programlar dahilinde 
s o k a k çocuk la r ın ın topluma kazandırı lmasına 
çalışılacaktır. 

• Sportif ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması 
gençliğimizin kötü alışkanlıklardan korunmasının 
etkin bir yöntemi olarak ele alınacaktır. 
Gençlerimizin, kendilerini geliştirmeleri ve hayata 
hazırlanmaları için yerel yönetimler ve gönüllü 
kuruluşlar işbirliğiyle kültür, sanat, spor ve folklor 
faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır. 

• Türkiye 'n in değişen şartları doğrultusunda, 
gençliğimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir 
spor politikası oluşturulacaktır. Amacımız , sporun 
seyirlik bir yarış olmaktan çıkıp genç, yaşlı, kadın, 
erkek her kesimin ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
çeşitliliğe ve yaygınlığa kavuşmasıdır. 

f. Yaşlılar 

Yaşlıların yaşam kalitesinin arttırılması, ailenin huzur ve 
refahıyla ilgili bir konudur. 65 yaş ve üstündekilere verilen 65 
Yaş Maaşı ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Özellikle 
büyük şehirlerde yaşlıların vakit geçirebilecekleri uygun 
ortamlar oldukça sınırlıdır. Ülkemizde yaşlıların yüzde 63 ' ü 
geçim ve barınma açısından bağımlı olup, bunların büyük bir 
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kısmı çocuklarıyla birlikte yaşamaktadır. SHÇEK bünyesinde 
bulunan 39 huzurevinde sadece 5.075 yaşlı barınmaktadır. 

Başta dini ve ahlaki değerler olmak üzere, geleneksel 
milli değerlerimiz Türk toplumunda yaşlılara karşı duyulan 
saygı ve ilginin en önemli temellerini oluşturmaktadır. 
Yaşlıların kendilerine mahsus bedensel ve ruhsal ihtiyaçları 
ancak sıcak bir aile or tamında karşılanabilecek özellikler 
arzeder. Bu nedenle yaşlıların aile içinde bakımını 
kolaylaştırıcı önlemlerin alınması bu konudaki politikamızın 
temelini oluşturmaktadır . 

• Yaşlılara mahsus dinlenme ve eğlenme mekanları 
yanında danışmanlık hizmeti verecek kurumlar 
oluşturulacaktır. 

• Toplutaşım vasıtalarından ücretsiz yararlandırılmaları 
ile rehabilitasyon ve bakım ihtiyaçlarının gönüllü 
kuruluşlar-yerel yönetimler işbirliği içinde 
çözümlenmesi yaşlılara götürülecek önemli 
hizmetlerdir. 

• Fazilet Partisi bakıma muhtaç yaşlılara hizmet 
üretmeyi sosyal politikalarının vazgeçilmez bir ilkesi 
olarak kabul etmektedir. 

g. Özürlüler 

Ülkemizde 7.5 milyon civarında özürlü yaşamaktadır. Bu 
oran nüfusun onda birinden daha fazladır. Eğitimi, bakımı ve 
sağlığı ile ailelere önemli yükler getiren özürlülere devlet 
tarafından sağlanan hizmetler sınırlı ve yetersizdir. Halen 
S H Ç E K bünyesinde bulunan 22 rehabilitasyon merkezi ancak 
9 bin özürlü vatandaşa hizmet vermektedir. Büyük bir kısmı 
eğitilebilir durumdaki özürlülerin çok az bir kısmı öğrenim 
imkanı bulabilmektedir. Yine sakatlık nedenlerine bakıldığında 
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açıkça görülmektedir ki koruyucu önlemler yetersizdir. 
Ülkemizdeki sakatlık nedenlerinin oranı şöyledir: Doğuş t an 
gelen sakatlık yüzde 34.6, h a s t a l ı k sonucu oluşan sakatlık 
yüzde 35.7. t r a f ik k a z a l a r ı sonucu oluşan sakatlık yüzde 5.4, 
iş kazası sonucu oluşan sakatlık yüzde 9.8'dir. 

• Özürlülerin problemlerinin çözümünde resmi 
kurumlar, gönüllü kuruluşlar ile ailelerin işbirliği 
zorunludur. Bu amaçla düzenlenecek Ö z ü r l ü l e r 
Ş u r a s ı ' n d a işbirliği imkanlarının tartışılması ve 
uygun görülen çözüm yollarının hızla hayata 
geçirilmesini hedefliyoruz. 

• Özürlü vatandaşlarımızın başta eğitim ihtiyaçlarının 
giderilmesi ve zorunlu istihdam ile topluma 
kazandırılması bu konudaki politikalarımızın temelini 
oluşturmaktadır. Böylece bir taraftan özürlü bireyi 
olan ailelerin yükü azaltılmış olacak, bir taraftan da 
özürlünün hayatla bütünleşmesi sağlanacaktır. 

• Özürlü vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları s a k a t 
a r a b a s ı , iş i tme cihazı , k a b a r t m a dakt i lo ve benzeri 
araç-gereçleri acil olarak temin edilecektir. 

• Bütünüyle bakıma muhtaç özürlülerin ise aile 
ortamında barınmasını temin amacıyla ai lelere 
yöne l ik des tek p r o g r a m l a r ı u y g u l a n a c a k t ı r . 
Özellikle eğitim ve bilgi açıklarının kapatılması için 
hızlı ve etkin bilgilendirmeyi sağlayacak kitle iletişim 
araç 1 arından yararlanılacaktır. 

• Özürlülerle ilgili danışmanlık ve rehabilitasyon 
hizmetlerinin süratle karşılanması için, aile 
danışmanlığı yaygınlaştırılacaktır. 

• Özürlü bireyin ve özürlü bireyi bulunan ailenin 
yalnızlığı aşılacak, çal ışmayan özürlü vatandaşlara 
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her ay asgari ücretin yarısı kadar sosyal yardım 
ödemesi yapılacaktır. 

8. K E N T V E Ç E V R E 

a. Çevre Sorunları 

Yirminci yüzyı lda karşılaşılan yeni problemlerin başında 
çevre gelmektedir. Çevre konusunda ortaya çıkan problemlerin 
global etkilerinin yanı sıra yerel etkileri de söz konusudur. 
Türkiye 'nin karşı laşmakta olduğu çevre sorunlarının bir kısmı 
kendi yerel koşullarından, bir kısmı da dünyadaki genel 
sorunlardan kaynaklanmaktadır . 

Dünyada baş gösteren önemli çevre sorunlarından biri 
toprak e rozyonudur . Bir yandan gübre amacıyla kullanılmakta 
olan kimyasal maddelerin, diğer yandan erozyonun etkisiyle 
dünyada her yıl İngiltere büyüklüğünde tarım arazisi 
kaybolmaktadır. Toprak erozyonu Türkiye için de çok önemli 
bir sorundur. Türk iye 'de değişik amaçlarla yok edilen 
o r m a n l a r çıplak arazilerin ortaya çıkmasına yol açmakta, bu 
da erozyona sebebiyet vermektedir. Erozyonun etkisiyle her yıl 
binlerce hektarlık verimli tarım arazisi yok olmaktadır. 
Kaybedilen araziyle birlikte toprak için ehemmiyetli olan flora 
kaynakları da yok olmaktadır. Dolayısıyla topraklarımız her 
geçen gün çöl leşmekte ve verimsizleşmektedir. 

Bu arada dünya nüfusunun yüzde 80 'den fazlası az 
gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmış iken, bu nüfus ancak 
dünyadaki gelirin yüzde 26'sını alabilmektedir. Böyle olunca 
gelişmiş ülke insanları daha nitelikli eğitim ve sağlık 
imkanlarına kavuşabildiği gibi, daha fazla tüketim imkanına da 
sahip olabilmektedir . Gelişmiş ülke insanları bugün için 
Türkiye 'de yaşamakta olan bir vatandaştan 15 kat fazla kağıt, 
10 kat fazla çelik, 12 kat fazla enerji tüketebilirken; 10 kat 
fazla eğitim, 12 kat fazla sağlık imkanı elde edebilmektedir. 

142 

TBMM KUTUPHANESI



Bugün bilgi sektörüne yatırım yapan toplumlarla bilgi 
t o p l u m u n u n gereğini yerine getiremeyen toplumlar arasındaki 
mesafe her geçen gün açılmaktadır. 

Türkiye 'nin yaşadığı diğer bir çevre problemi hava 
kirliliğidir. Hava kirliliği Türkiye 'n in acilen çözüm bulması 
gereken sorunların başında gelmektedir. Gerek sanayide, 
gerekse evlerde kullanılmakta olan katı atıkların çevreye 
saldığı kükürtdioksit , azotoksit, karbonmonoksit ve 
karbondioksit gibi gazlar hava kirliliğine neden olmaktadır. 
Bu gazların etkisi altında özellikle kış aylarında bir çok 
kentimiz yaşanmaz hale gelmekte ve insanımızın sağlığı ciddi 
bir tehlike altına girmektedir. Hava kirliliği probleminin 
üstesinden gelmek için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek 
kaçınılmazdır. Bu çerçevede güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, 
doğalgaz ve biyogaz gibi enerji kaynaklarına yönelmek 
gerekiyor. 

Türkiye nin karşılaşmakta olduğu çevre problemlerinden 
biri de toprak ve su kaynaklarının kirliliği problemidir. 
Çevreye bırakılan atık maddeler hem su kaynaklarını, hem de 
toprağı aşırı şekilde kirletmektedir. Bu atıklar aynı zamanda 
çevreyi sağlık bakımından yaşanmaz hale getirmektedir. Bir 
yandan ülkenin kendi atıkları, bir yandan da Türkiye 'ye yurt 
dışından getirilen atıklar doğal kaynaklarımızı kullanılmaz hale 
getirmektedir. Atık maddelerden kaynaklanan kirlilik 
problemini çözmenin yollarından biri fabrikalarda 
"desulfirizasyon" sistemini yaygınlaştırmak, biri de atıkların 
yeniden sanayiye kazandırılmasını sağlamaktır. 

Gelişmiş ülkelerde atıkların yeniden sanayiye 
kazandırılması konusunda yaygın tedbirler alınmış, sırf bu 
konuda faaliyet gösteren firmalar bu alanda önemli bir 
ekonomik sektör oluşturmuşlardır. A lmanya 'da yüzlerce büyük 
firma ekonomik faaliyet alanı olarak atıkların yeniden sanayiye 
kazandırılması işiyle uğraşmaktadır. Japonya 'da katı atıkların 
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yüzde 5O'si yeniden sanayiye kazandırılmaktadır. Amer ika 'da 
özellikle orman kaynakl ı katı atıkların geri kazanılmasıyla 
ormanlardan yüzde 20 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Katı 
atıkların yeniden kazanı lması çevreyi kirlilikten kurtarmanın 
yanında, ekonomiye kaynak temin etmek ve ülkeyi dış 
bağımlılıktan kur tarmak gibi sonuçlara da sahiptir. 

Türkiye önemli yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip 
olmanın yanında bitki ve hayvan türleri bakımından da 
dünyada en zengin ü lke konumunda bulunmaktadır. Bazı 
ülkeler ekolojik açıdan son derece önemli olan hayvan ve bitki 
türlerini kaçırarak kendi ülkelerindeki genetik bankalarda 
toplamaktadırlar. Genet ik bankalarda toplanan türler üzerinde 
yapılan genetik kopya lama çalışmaları neticesinde yeni türler 
elde edilmekte ve bu türler ekonomik amaçla dünya piyasasına 
sürülmektedir. Halbuki hayvan ve bitki türleri Türkiye'nin 
doğal kaynakları o lduğu için doğal olarak Türkiye'nin bu 
kaynaklardan gelir elde etmesi gerekmektedir. 

b. Çarpık Kent leşme, Gecekondu ve Toplumsal 

Göçler 

Sanayileşme ve kentleşme gibi süreçlerle beraber 
başgösteren iç göçler sonucu, büyük şehirlerimizde kentle köy 
arasında farklı bir toplumsal öbek oluşmuştur. Gecekondu; 
gelir, konut, eğitim, ist ihdam gibi sahalarda kendine özgü 
dinamikleri bir arada barındırmaktadır. Böylece bir yandan 
kırsal değerleri kente taşıyarak koruma eğiliminde olan. diğer 
yandan şehirdeki yaşama ayak uydurmaya çalışan farklı bir 
sosyo-kültürel kuşak ortaya çıkmıştır. Halen üç büyük 
şehirdeki gecekondu nüfusunun yaklaşık oranları şöyledir: 
Ankara yüzde 70, İs tanbul yüzde 55, İzmir yüzde 50. 
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îç göçlerin yol açtığı aşırı yığılmaya karşı alınacak 
tedbirlerin başında tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi 
gelmektedir. 

Gecekondu bölgelerinin ıslahı acil çözüm bekleyen 
konulardan biridir. 

Gecekondu bölgelerinin alt kültür kuşağı olarak 
tanımlanması gerçekçi değildir. Bize göre gecekondu, kırdan 
kente göç halindeki Türkiye 'nin toplumsal ve kültürel değişimi 
açısından tampon bölgeleridir. 

Gecekondu pek çok toplumsal çelişkiyi ve çatışmayı 
yumuşatarak birlikte yaşama sanatına dönüştürür. Halen büyük 
şehirlerimizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın 
yoğun olarak yaşandığı bölgeler gecekondulardır. Cemaat 
yapısı nedeniyle organik ilişkiler daha canlı ve belirleyicidir. 

• Akraba, komşu ve hemşehri dayanışmaları 
sonucunda yardıma muhtaç ailelerin sorunları 
çözülmekte, yoksullar gözetilmektedir. Bu olumlu 
yapının korunarak modern kent yaşamına özgü yeni 
örgütlenmelere dönüştürülmesini hedefliyoruz. 

• Fazilet Partisi, ülkemizde önemli bir yekûn teşkil 
eden gecekondu bölgelerinin imar ve ıslah 
çalışmalarının hızla tamamlanması için yerel 
yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının 
genişletilmesini öngörmektedir . Böylece hem çarpık 
kentleşmeyi önlemek ve hem de büyük şehirlerin 
kenar mahallelerinde oturan insanımızın refah 
düzeyini yükseltmeyi hedefliyoruz. 

• Fazilet Partisi 'ne göre bu ülkede yaşayan herkes 
birinci sınıf vatandaştır. Hizmette öncelikli olan 
kesimler sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplum 
katmanlarıdır. Bunların başında da gecekondu 
bölgeleri gelmektedir. 

TBMM KUTUPHANESI



• Kırdan kente göçü önleyici politikalar 
geliştirilecektir. Türkiye 'n in potansiyel bir tarım 
ülkesi olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 
nüfusumuzun tarımdan koparak kentlerin 
varoşlarında işsizler o r d u s u haline dönüşmesi 
ekonomik verimlilik açısından büyük bir sorun 
oluşturmaktadır. Bugün nüfusun yüzde 60 civarındaki 
bir kısmı kentlerde yoğunlaşmış ve bu nüfus 
Türkiye 'deki işsizler ordusunu meydana 
getirmektedir. Bu bakımdan nüfusu kendi yöresinde 
tutacak şekilde kentlerdeki imkanları buralara 
götüreceğiz. Bir yandan ekonomik yatırımlar, bir 
yandan eğitim ve sosyal imkanlar, bir yandan da 
tarımdaki modernizasyonla nüfusumuzu buralarda 
tutarak geniş topraklarımızı verimli topraklar haline 
getireceğiz. 

• Planlı ve düzenli kentler oluşturacağız. Düzensiz 
kentleşme yalnızca çevre görüntüsü açısından 
problem teşkil e tmemekte , aynı zamanda hizmetlerin 
düzenli bir şekilde buralara götürülmesine de engel 
teşkil etmektedir. Düzensiz ve çarpık kentleşme 
insanın fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde de 
büyük olumsuz etkiler yapabilmektedir. Düzenli, 
temiz ve planlı kentlere ancak sağlıklı bir konut 
üretimi politikası ile ulaşılabilir. Fazilet Partisi 
İstanbul 'daki örnek çalışmalarıyla belediyelerin nasıl 
düzenli konutlar üretebileceğini göstermiştir. Fazilet 
Partisi planlı kentlerin geliştirilmesi için belediyelere 
büyük kaynaklar aktaracak ve belediyelerimizin 
konut üretmesini sağlayacaktır. 

• Düzenli, temiz ve güzel bir çevre ancak devlet-
toplum işbirliği ile sağlanabilir. Bu konuda devlet tek 
başına yeterli başarıyı sağlayamaz. Bununla birlikte 
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gönüllü çevre kuruluşlarının ortaya çıkması ve 
gelişmesi için teşvik politikaları geliştirerek topluma 
"çevre bilinci"nin yayılmasını sağlamaya 
çalışacağız. 

• Fazilet Partisi kirliliği önlemek için alternatif enerji 
kaynaklarına yönelecektir. Fazilet Partisi termik 
santrallere dayalı enerji üretiminin yanı sıra, 
doğalgaz, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisinden 
yaygın biçimde yararlanacak sistemler ve politikalar 

4 geliştirecektir. Bununla birlikte teknolojinin 
sağlamış olduğu imkanlardan yararlanarak katı 
atıkları yaygın biçimde yeniden ekonomimize 
kazandıracak sistemler geliştireceğiz. Fazilet Partisi, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'n in bu yönde 
gerçekleştirmiş olduğu bir modeli bütün belediyelere 
yaygınlaştıracak, kentlerimizi birer çöp yığını haline 
gelmekten kurtaracaktır. 

• Yeşil bir çevre oluşturmak için yeşillendirme ve 
ağaçlandırmaya ülke çapında büyük önem 
vereceğiz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 
belediyelerimiz bu konuda büyük bir başarı örneği 
ortaya koymuş ve kentlerimize yüz binlerce ağaç 
kazandırmışlardır. Belediyelerimizde uyguladığımız 
bu modeli Fazilet Partisi olarak yurt sathında, 
uygulamaya çalışacağız. 

• Ülke çapında gerek konut, gerekse fabrika 
bacalarından çıkan gazları ıslah çalışması 
başlatacağız. Teşviklerde öncelik vermek suretiyle 
çevreye zarar vermeyen, ya da baca atıklarını ıslah 
eden işletmelerin gelişmesini Fazilet Partisi olarak 
teşvik edeceğiz. 
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