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Evet, biz! 

Cesaretiyle Hz. Ali'nin, 
Adaletiyle Hz. Ömer'in, 

Eşsiz önderliğiyle M. Kemal Atatürk'ün, 
Fikirlerimize, gönüllerimize muştaladığı işaretle partimizi kurduk. 

Partimizin kurulmasına nasıl "bu sözler" kaynaklık yapmışsa, Partimizin devamına da, 
onun kurduğu "Bağımsız Türkiye CumhuriyetTnin "emanetçisi" olan "Aziz milletimizin" 
her ferdinin ve her kesiminin "destek" olacağı umudundayız. 

Partimizin kurulmasının fikri temellerinin, gerçekleştirmek istediği amaçlarının, öncelik
leri ile alakalı temel yaklaşımlarının, çok ana başlıklarıyla bazı sosyal-ekonomik, siyasi ve 
diğer konulardaki bakış açılarının ifadesini bulduğu parti siyasi felsefesini ortaya koyan 
" M D H P " Parti Programım, 

Yüce Türk Millet imizin ve tüm dünyamızın kamuoyuna, 

En yüksek heyecan, duygu ve saygılarımızla arz ederiz... 

Kurucular Kurulu Adına 
MDHP Genel Başkanı 

Av. Yusuf E R l K E L 
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Umudu, Gayesi ve Yarınları Karartılmak îstenen, 

Büyük Türk Milletinin, 
ve 

Tüm insanlığın 

Dikkatlerine, Bilgilerine ve Vicdanlanna Seslenerek , 

Deriz ki; 

Giriş 

Osmanlı imparatorluğunun yıkılması ile alakalı plan yapan çevreler bu imparatorluğun 
devamında Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü, ufuk sahibi, diri ve tüm dünyada söz sahibi 
olabilecek bir devletin kurulabileceğini tasarlamamış ve buna dair ihtimal hesaplan yap
mamışlardı. 

Bu yıkım sürecinde etkin olan gerek dış çevrelerin ve gerek içerdeki mandacı çevrelerin 
ortaya koymaya çalıştıklan çizgileri, etkinlikleri ve bunun yanı sıra varlığını kaybeden ve 
adeta can derdine düşen milletin asıl, öz unsurlannın zayıf bırakılmışlığı göz önüne 
alındığında yeni, diri, güçlü bir devletin, Türkiye Cumhuriyetinin kunılacağının hesa-
planamamış olması da normal sayılabilirdi. 

Önce Osmanlı Devletinin yıkılışı ve bununla da yetinilmeyerek Türkün tarih kadar eski ve 
etkin admın dünden ve bugünden silinmesi ile alakalı planlar, ince hesaplar yapılmış ama 
bu planlamalar istenilen şekilde tutmamıştır. Yapılan hesapların üzerinde de hesap ola
bileceği gerçeği tecelli etmiş ve Allah bu milletin bağnndan tüm yanlış hesaplan alt üst 
edecek, zeki, fedakâr ve cesur bir şahsı M. Kemal Atatürk' ü çıkarmıştır. 

Bu Büyük şahsın önderliğinde birleşen millet, izzet ve hizmet taraftarlan, efsanevi bir 
gayret ve dâhiyane manevralar ile yapılan çalışmalar sonucunda Türk'ün ters gitmesi 
hesaplanan kaderini değiştirmişler ve yapılan tüm yanlış hesapları bozarak tarihi 
insanlığa hizmet ve şereflerle dolu olan bu aziz milletin adının ve gücünün devam ettiği 
Türkiye Cumhuriyetini kurmayı ve kurumlaştırmayı başarmışlardır. 
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Türk Devleti, Türk tarihi ve Türk Milleti üzerinde çıkar planları kuranlar, bu planlarının 
ilk aşamasında kayba uğramışlar ve o günden bu güne bu kayıplarını telafi için sinsi 
çalışmalar, planlar yapmışlardır. Bunun için de her yere sızmayı, herkesi kullanmayı, her 
şeyi yapmayı denemiş ve uygulamışlardır. 
Yıkıcı ve sinsi hesaplan ilk planda tutmayan çevreler kaybettikleri ilk aşamadan sonra 
kendisi genç ancak ruhu, sistemi tarih kadar köklü olan bu Cumhuriyetin ve aziz devletin 
zayıflatılması ve neticede yıkılması ile alakalı çalışmalarına hiç ara vermeden ve azim
lerinden hiçbir şey kaybetmeden devam etmişlerdir. 

Cumhuriyet düşmanlığının amacına açıkça yapılacak saldırılarla ulaşamayacağını çabuk 
kavrayan dâhili ve harici organizeler plan değişikliğine gitmişlerdir. 

Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu ve hamisi olduğu Cumhuriyet Halk 
Partisine karşı demokratik muhalefet görüntüsü ile ve demokratik zeminleri kullanarak, 
rejim, cumhuriyet ve devrimler hakkında yeterince bilinçli olmayan ve bunları kavraya
mayan saf ve temiz niyetli kitleleri cumhuriyetin aleyhinde kullanmak istemişlerdir. Bu 
amaca ulaşmak içinde özellikle milletin hassas olduğu konuları istismar yapmışlardır. 

Ne var ki, bu demokrasi kılıfına saklanmış yıkıcı ve sinsi planlar yeni kurulmuş devletin 
başındaki dahi lider Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarının tedbirli ve bilinçli 
yönetimi ile bertaraf edilmiş ve bu vahşet senaristlerine asla aman ve fırsat verilmemiştir. 

İsteseydi kurduğu Türkiye Devletinin tek hâkimi olup, kendisini bu devlette hükümdar 
ilan edebilecek kudret ve sevgiye sahip olan Atatürk'ün; 
Türk Devletini ve Yüce Türk Milletini Cumhuriyetle tanıştırması, 
Adil bir hukuk devleti kurup 
Vatandaşlarına kendi kaderlerinde rol alma hak ve yetkisi, 
Özgürlükçü ve eşit haklara sahip bireyler. 
Sosyal adaleti ve demokrasi içeren, 
Hiçbir kimsenin diğer bir kimseyi ırgat saymayacağı, yapamayacağı, 
Laik, vatandaşlarına hiçbir inancı dikte etmeyen, kişileri inanmakta veya inanmamakta 
sonuna kadar serbest olduğu, 
Ahlaklı olmanın mutlak bir erdem sayıldığı, 
Başı dik, vicdanı hür insan olma, 
Vicdanından ve hukuktan başka kimse karşısında eğilmeyeceği 
Bir sistemin yolunu açmış olması... 
Yani Cumhuriyeti îlan etmesi 
Gerek Türk ve gerekse islam tarihi içinde bu insanın ne derece şerefle anılması gerek
tiğinin sadece küçük bir örneğidir. 
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İşte bu Aziz Şahsiyet sadece Cumhuriyeti kurmakla kalmamış bunun kurumsallaşması, 
sistemleşmesi, Cumhuriyetin gaye edindiği üstün amaçlara ulaşması için de öncülük, 
hamilik yapmıştır. Ve bunun için Cumhuriyet Halk Partisini Kurmuştur. 

Demokratik muhalefet yolu ile amacına ulaşamayanlar bir zaman sonra yolunu bulup 
CHP'nin içine sızmış önce partiyi kuruluş amacından uzaklaştırmış ve yanlış düşünceleri
ni bu partinin mensubu insanlann ağızlarından söyletme ve elleriyle yaptırma yoluna 
gitmişlerdir. 

Açıkça görülemeyen ve hissedilmeyen bu zihniyet Yüce Önderin vefat yılı olan 1938 
sonundan itibaren daha etkin olmuş ve rahat manevra alanı bulmuştur. 

Bu mandacılığı sadırlarında gaye olarak saklayan çevreler 1938 sonrası dönemde partide 
daha etkin olmuşlar ve ülke yönetimindeki idari, siyasi kadroları yanlış uygulamalar yap
maya yönlendirmiştir. 

Millete rağmen yapılan yanlış uygulamalara karşı oluşan milletin tepkisini ise, baskıcı 
denetimle, hukuk ve adalet anlayışından uzak kanun devleti tavrıyla bastırmaya 
çalışmışlar ve adeta Mustafa Kemal'in yeniden var ettiği bu yüce millete karşı bir fiili 
mücadele ve hukuk dışı baskılar serisi uygulamışlardır. 

Öncelikle CHP'yi kullanarak özel dünyalannda var olan Türk Milletinin değerlerine karşı 
olan kavgalarını, kinlerini Cumhuriyet ve Atatürk inkılâpları istismarcılığı denilebilecek 
bir kılıfla uygulamış ve neticede hedefledikleri gibi Türk Milletinin büyük bir kısmını 
adeta canından bezdirerek cumhuriyetine, devletine kırgın bir hale getirmeyi 
başarmışlardır. 

Çoğu milletimizin fertlerinin adeta hafızalanna kazınmış olan onlarca , yüzlerce hadise 
ve yanlış uygulama ve Türk Milletinin dinine, vicdanına , örfüne, mukaddesatına, 
Duygularına, Milli anlayışına, Bütünlüğüne.., karşı yapılan yanlış idari ve siyasi uygula
malar sonucunda bu mandacı zihniyet amacına ulaşmış ve her olayı, yapılanları, uygula
maları, geri planındaki mandacı temelinden ve amacından bir bütünlük ve bakış açısıyla 
bilememesi, görememesi normal sayılabilecek olan Yüce Milletimizin bir kısmı da iste
meyerek, bilmeyerek ve bu şer mahfillerinin oyuna gelme şansızlığına düşürmüşlerdir. 

Milletimizin bir kısmı Büyük Atatürk ün kurduğu Cumhuriyet halk Partisine ve bu par
tiyle özdeşleştirdiği Cumhuriyete ve o Cumhuriyetin kurucu kadrolarına karşı bir buruk
luk ve kırıklık hissiyatına kapılmış veya bu duygulara bazı yanlış fikirlere 
yönlenmişlerdir. 
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Aslında Türk milletini bu kırgınlıklara ve devletine karşı burukluklara yol açan CHP ikti
darının uygulamaları ne ismet Paşanın, ne Büyük önderin istediği ve işaret ettiği siyasi, 
idari uygulamalardı ve nede Bu büyük Önderlerin amaçladıkları , istedikleri bir sonuç
tu...., 

Fakat oyun büyüktü ve mandacı zihniyet ilk aşamada hedefine nispeten 
ulaşmıştı. 

Yanlış idari uygulamalar karşısında adeta patlama noktasına gelen Büyük Türk Milletinin, 
sıkışmış enerjisini bir nevi organize noktasında düşünülen muhalefet hareketi zaruret 
olmuş ve bu iktidara gelen demokratik muhalefet hareketi beraberinde içinde hmç ve 
kırgınlıklar olan bazı kişileri de bir şekilde iktidara taşınmıştır. 
Bu oluşan muhalefetin kullandığı slogan olan "yeter söz milletindir" söylemi ve bu 
söylemin partisinin tüm seçim entrikalarına rağmen aldığı oy oranına bakıldığında bek
lide Atatürk'ün çoğu "yaptıkları yanlışlıklara fırsat vermeyerek kapatabileceği" CHP'nin 
halkı psikolojik olarak ne hale getirdiği ortaya çıkacaktır. 

Belki bazı noktalarda CHP yanlış anlaşıldığını iddia etse de, o gün bugündür kalbinde 
Atatürk sevgisi taşıyan millet asla sevgisini bu oranda Atatürk'ün partisi olduğunu sadece 
kendisi iddia eden CHP'ne aktarmamıştır. 

Mustafa Kemalin "bağımsızlık ve halka hizmet" çizgisini kaybeden CHP, böylece hem 
kendi öz çizgisini kaybetmiş ve sağ-sol gibi çizgilerin ortaya çıkmasına da sebep 
olmuştur. Bu iki siyasi çizginin de o gün bu gündür Atatürk'ün çizgisini hala yakalaya
mamış olmasının ve geldiğimiz bu kritik siyasi ortamın en başta sorumlusu Atatürk'ün 
izinden ayrılan ve hala ne olduğunu, kimin izinde olduğunu halka anlatamamış CHP dir. 

CHP'nin uygulamalarına karşı muhalefet hareketi olarak doğan Demokrat Parti hareketi, 
Özünde demokrasi ve hürriyet gayelerini ve uygulamaları halka taşıma hedefındeydi. 

Bununla beraber yıllardır baskı altında olan ve Demokrat Parti aracılığıyla iktidara gelen 
bazı kimseler her ne kadar özünde devlete, cumhuriyete, cumhuriyetin ilkelerine karşı bir 
düşmanlık taşımasa da, bir şekilde daha önceki CHP'nin yanlış uygulamaları sebebiyle 
oluşan karşı fikir ve duyguların etkisiyle yanlış çevrelerin hedefi olmuşlardır. 

Bu kitlenin yaşadığı bazı duygulan istismar eden, daha önce Cumhuriyet Halk Partisini 
hedef alan ve onun içine sızarak halkı canından bezdiren uygulamaları yapmasını orga
nize eden, aslında temelde mandacı olan ve Türk milletinin ve bu milletin değerlerinin 
düşmanı olan kişiler, Bu seferde aynı amaçla Demokrat partiyi ve bu partinin tabanındaki 
kitlelerin içinde bulundukları duygusallıkları ve kırgınlıkları bir nevi rejime karşı yön
lendirmeyi, Türkiye devletini ve Cumhuriyetini halkından koparmayı hedeflemişlerdir. 
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Çok şükür ki bu partilerin içinde olan yönetici ve üyeler mümkün olduğu kadar mandacı 
kişi ve çevrelerin gayelerine tam olarak alet olmamışlardır ki, Türk devleti ve milletini 
tarih sahnesinden silmeye muvaffak olamamışlardır. 

Demokrat partinin kısaca değindiğimiz duygusallıklarını olumsuz amaçları uğrunda yön
lendirmede nispeten muvaffak olan ve iktidara yanlışlar yaptıran çevreler, diğer başka 
taraftan da yeni iktidara karşı tabii bir muhalefet görevinde bulunan CHP yi içinde bulun
duğu muhalefet ortamında yanlış üsluplara yönlendirdiler. 

Bunun karşısında iktidarın verdiği gücü ve yetkiyi kullanmada ölçüyü lanı ayarlayamayan 
Demokrat Partiyi de muhalefet karşısında yanlış uygulamalar yapmaya zorlayan çevreler 
ülkede bir nevi darbe ortamı hazırlamışlardır. 

Bu kargaşa ortamında ülkesini korumak ve kollamakla görevli olan Türk Silahlı 
Kuvvetleri kendince en doğru olanı yapmıştır. 

Her devletin ordusun olduğu bir dünyada, Bu ülkenin kurtuluşunda ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin kurulmasında ki katkılarıyla adeta "devleti olan ordu " konu
mundaki TSK ilk aşamada kendince en doğru olanı yapsa da, Devletin bekası anlayışıyla 
yapılan askeri müdahaleden sonraki yılarında maalesef yanlışlıklar yapılmış, uzun 
zamandır CHP ve DP yi istediği gibi yönlendirmeyi nispeten başarıyla uygulayan mandacı 
zihniyet bu kez de TSK üzerinde de etkili olmuştur. 

Mandacı çevreler ve bunun dâhili uzantıları TSK'nin ihtilal sonrası bazı uygulamalarım 
gereğinden fazla vurgulayarak ve adeta istismar ederek asıl amaçlan olan milletimizin 
çok hassas olduğu ordusuna karşı bir kınklık ve bunıkluk duyması yönünde bir propa
ganda ve organizeler planını kurmuşlardır. 

Milletin çoğunluğu tarafından alt yapısında var olan kültürü sebebiyle kutsal kabul ettiği 
olan "sağ" kavramıyla desteklenen ve özünde temiz bir hareket olan bu Demokrat Parti 
hareketi ve devamı hareketlerin bazı mensuplan istemese de, mandacı odaklann yön
lendirmesiyle CHP'nin ve TSK'nin bazı uygulamalanndaki yanlışlığın sorumluluğunu 
bunu yapan kişilere ve davranışlanna değil de, kurumlara ve birazda Cumhuriyetle yük
leme hatasına düşmüşlerdir. 

Ve bu yanlış yorumlann izlerinin bazı noktalarda gönüllere yansıdığı, fikirlere işlendiği 
Adalet Partisinin iktidan da mandacı odaklarının etkisinden kurtulamamış ve zaman, 
zaman önceki siyasi hareketler gibi yanlış uygulamalar yapmış ve sinesinde bu kişileri 
banndırmıştır. 

Adalet Partisine karşı muhalefet görevini yapan Büyük Atatürk'ün kurduğu CHP, yine 
aynı yanlış odaklar tarafından ve ilkinden daha farklı yeni bir taarruza manız kalmıştır. 
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Atatürklün çizgisinde olması gereken ve Atatürk'ün vefatından sonra bu çizgiden haylice 
sapmış olan bu hareket artık amacından, kuruluş gayesinden ve kurucularının çizgisin
den nerdeyse tamamıyla uzaklaşmış ve bu günkü çoğu mensuplarının bir zamanlar kul
landığı ifadesiyle adeta Marksistimsi veya ne olduğu belli olmayan ve varlığıyla yokluğu 
hissedilmez bir çizgiye gelmiştir. 

Bu temelde sanki biraz Marksist, sanki birazda Avrupa'nın ne olduğu belli olmayan yarı 
sosyal demokrat enternasyonal çizgisine, yani tam manasıyla milletin anlayamadığı ve 
benimseyemediği kendi özüne ve değerlerine ters kabul ettiği için yoğun desteğini uzun 
süredir esirgediği ve Atatürk'ün kurduğu gerçek CHP çizgisinden uzak bugünkü hâlihazır 
çizgisine gelmiştir. 

Bu partinin yöneticileri ne kadar yüce Atatürk'ün adını sık, sık kullansa da, Türk Milleti 
artık CHP'nin kuruluş amacına ve milletin özüne yabancı değerlere dayanan çizgisini ve 
son yıllardaki yönetim uygulamalarında ortaya çıkan ve manşetlere yansıyan, sanki yan 
menfaatçiliği, sanki biraz vurgunculuğu, biraz hortumculuğu, biraz kargaşayı, sanki biraz 
hizipçiliği vs. hatırlatır üslup ve yaklaşımlarının ve uygulamalarının, aslında temeli mil
lete, vatana, adalete, hakka dayanan Mustafa Kemal'in çizgisinden ne kadar uzakta 
olduğunu gördüğünden bu partiden sıdkını sıyırmış ve yaklaşık 50 kusur yıldır Atatürk'ün 
gerçek partisini arayan, özleyen millet, bu içler acısı haldeki CHP yi hem vicdanında ve 
hem .de sandıkta bir umut olarak görmemiştir. 

Bu yanlış ve milletin benimsemediği felsefi ve siyasi çizgiye gelen CHP hareketi, artık 
zamanla milletin değerleri bakımından asla kalbinin ısınmayacağı bir ifade olan "sol" diye 
de ifade edilmiştir. 

Bu mandacı, sinsi odaklar Atatürk'ün aziz hatırası olan partiyi Milletin ısınmayacağı ve 
benimsemeyeceği çizgiye getirmekle kalmamış daha da yanlış uç noktalara taşımak iste
miştir. 

Ancak bu noktada mazisinin içinde bıraktığı hatıraların engel olmasıyla ve CHP kadro
larının da, daha fazla yanlışa sapmamada gösterdiği dirayetle ve vatanseverlikle bu siya
sisi hareketin büyük kısmı nispeten az yanlış siyasi çizgide varlığını korumuştur. CHP 
fikri bünyesinden kopan yeni oluşan grup ise milletin değerlerinden daha uzak bir çizgiye 
kaymış ve siyasal hayatta bu grup "aşın sol" olarak anılmıştır. 

Aslında bu siyasi kesim Fedakârlık, paylaşım, adil bölüşüm ve sosyal adalet gibi yüksek 
duygularla dolu fertlerden oluşmuş olsa da, sol veya aşın sol gibi kavramlar ve bu siyasi 
kadroların uygulamalan milletçe benimsenmediği için merkezden daima dışlanmışlardır. 
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Ve maalesef bu aşın sol hareketin bazı mensuplan zaman içinde mandacı zihniyetin oyu
nuna, belki de bilmeyerek gelmişler, amaçlamasalar da ülkedeki huzur bozucu hareketler 
için kullanılmışlardır. 

Yine bu arada Cumhuriyete ve Devlete ve rejime ve devletin kunımlanna karşı bazı 
burukluklannı sinesinde taşıyan kitlelere istemese de sığınaklık yapmış olan Demokrat 
Parti ve Adalet Partisi ve devamı olan siyasi hareketler dahi, hep yukarıda ısrarla söyle
diğimiz mandacı şer odaklannın hedefinden ve sarmallanndan kurtulmamıştır. 

Bu siyasi çizginin seçmen kitlesi içinden, kendilerinin dinsel değerlere karşı daha duyarlı 
olduğunu kabul eden bazı gunıplar da yine bir şekilde yönlendirilerek, bu yapıdaki fikir 
sahiplerinin Milli Nizam, Milli Selamet ve devamı olan siyasi çizgiyi organize etmeleri 
sağlanmıştır. 

Söylem olarak "Milli bir görüş" sahibi olduğunu söyleyen bu çizgi ve hareket dahi diğer 
hareketler gibi kendini yukanda izah ettiğimiz Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletini 
yok etmek hedefine yürümeyi gaye edinen, şerli organize, mandacı hareketlerin etkisin
den kurtaramamış ve yanlış üsluplara ve uygulamalara sebep olmuşlardır. 

Mandacı odaklann tesirinden kendini tam manasıyla koruyamamış olan bu siyasi 
hareket, zaten kavram kargaşası, enformasyon ve bilgi kirlenmesi yaşayan ülkemizde, 
kendince kurguladığı saptınlmış din ve yanlış mukaddesat anlayışlan adına, devletine, 
rejimine, vatanına karşı alternatif duygular taşıyan, ancak sanki ülkedeki meri hukukun 
ve rejimin kurumların aşılamayacağı ve emellerine geçit vermeyeceği sebebiyle bir 
zaruret gereği demokrasiyi hedeflerine ulaşmakta sadece bir araç kabul eden hareket 
izlenimini vermişlerdir. 

Bu siyasi hareketin bir tehdit gibi görülmesine veya yukandaki şekilde anlaşılmasına, 
kuşku duyulmasına da bizzat bu hareketin içinde bulunanlann üslupları sebep olmuştur. 

Bu biraz milli, biraz kendince dini hareket de zaman içinde şer odaklannın etkisi ile 
birçok yanlışlar yapmışlardır. 

Genel çizgi olarak bu siyasi hareket yıkıcı organizelerden kendini büyük ölçüde konı-
muşsa dahi, bu siyasi guruptan da aşın uçlann çıkması bir şekilde sağlanmış ve bu aşırılar 
ülkede zaman, zaman ülkenin ve milletin yaranna olmayan hedefler doğrultusunda ve 
yasadışı eylemlerde istemeseler de kullanılmışlardır. 

Yine bu arada, Kutsal sağ kavramı taraftarlan arasından Milli duygularını daha bir mil
liyetçi çizgiye taşıyan ve samimi duygularla amaçlarının mutlu Türkiye ve Türk 
Milliyetçiliği olduğunu ifade eden başka bir siyasi gurupta oluşmuştur. 
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Ne yazık ki bu hareket de yukarıda saydığımız odaklarının etkisi ile zaman, zaman 
istemese de yanlış çizgilere, kavga ve kargaşaya çekilmiştir ve ne kadar samimi olsalar da 
bir şekilde yıpratılmış ve halkın nezdinde bekledikleri ilgiye mazhar olamamışlardır. 

Ülkenin terakki ve tealisini düşünen ve sonraki siyasi hareketlere çoğu noktada kay
naklık eden siyasal oluşumlardan belli başlılarını kısaca incelediğimizde gördük ki; 

Kökü evrenin yaradılışın temeline kadar giden, 
Kötülüğün etkisinde olan, 
Kötülün etkisiyle her yere kötülüğü yaymak isteyen, 
Kötülüğün dünyada tam olarak egemen olmasının önünde, ancak aziz Türk Milletinin 
engel olabileceği gibi çok doğru bir tespit yapan, 
Kötülük merkezinin planlayıcılan ve uygulayıcıları, 
Neticede bu güzel ülkedeki tüm kişi ve kurumları, planlı bir süre içinde ve sis
temli bir şekilde karşı karşıya getirmişlerdir. 
Öyle ki; Güzel vatanımızda, 
Aile içinde ki ihtilaflar, 
Akraba içindeki ihtilaflar, 
Belde veya köydeki ihtilaflar, 
Bölgedeki ihtilaflar, 
Tüm ülkeye yayılan fikri ihtilaflar, 
Dini ihtilaflar, 
Mezhebi ihtilaflar, 
Politik ihtilaflar, 
Yapay olarak oluşturulmuş ve bu Yüce Milletin bir şekilde ve herhangi bir sebeple bir
birine karşı kırgınlık duymasına sebep olunmuş ve sonuçta bunlardan yararlanmak 
isteyen kötülük merkezlerinin Türk Milletine karşı temelinde vatanı, devleti ve milleti yok 
etme planlarını uygulamaları için daha kolay bir ortamın oluşmasına katkı sağlanmıştır. 

Özetlemek gerekirse, şer güçlerin nihai amaçlan, Atatürk'ün kurduğu genç, tüm dünya 
ülkelerinin içinde yükselmede ve iyiliğe öncü olmada hedefi en yüksek devlet ve millet 
olan Türkiye Cumhuriyetini ve Büyük Türk Milletini tümüyle dünya, siyaset ve devlet sah
nesinden silmek ve bundan soma kötülüğün nihai zaferini ilan etmektir. 

Bu hiçbir zaman asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğümüz ( ve partimizin temelini bu 
duygu ve düşünceyle kurduğumuz ,) yanlış davalan için büyük bir azimle yıllardır gece 
gündüz gayret eden çevreler, 
Bu ülkedeki her siyasi veya kültürel organizeye bir şekilde sızarak, 
Bu organizeleri Türk devletinin yıkılmasında ve zayıflatılmasında kullanmak, yön
lendirmek istemişler ve nispeten bunda başanlı olmuşlardır. 
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Mandacı mihraklar ortamın olgunlaştığı ve zamanın geldiği inancı ile bir zaman Alevilik-
Sünnilik adı altında mezhep ayrımcılığını kışkırtmışlarsa da, temelinde Türkiye'yi yıkmak 
olan bu senaryolara Milletimiz kanmamış ve bu sinsi ve hain taarruzlar milletin tarihi ve 
derin kültürü ve mezhebi, ırkı cinsi, kökeni ne olursa olsun "temelde kardeş olduğu" düs
turunu benimsemiş olan Aziz Türk milletini aldatamamışlardır. 
Daha sonra ki bir zamanda tekrar amaçladıkları ortamın ve hain emellerinin zamanı 
geldiği inancında olan mandacı çevreler, adı tarihte Türk milleti olan ve tarihte herkes 
tarafından Türk milleti kabul edilen ancak çok çeşitli kökenlerden müteşekkil kültür 
toplumunu, bir ırki tasnifle ayırmak istemişlerdir. 

Bu emelleriyle alakalı olarak, Türk devletini yıkma noktasında çok planlar yapmışlar ve 
daha öncede uygulamak istedikleri senaryoyu bir kez daha çok ciddi bir şekilde uygula
ma gayretine girmişlerdir. 

Bu mandacı hareketin uzantıları özellikle bazı bölgelerde Aziz Atatürk'ün " Ne mutlu 
Türküm diyene " sözünü de bu sinsi, bölücü planlannda kullanmışlardır. 

Zaten bu insanlığı sömürmeyi amaçlayan, Anadolu'ya göz koyan ve bizi, kültürümüzü bu 
topraklardan atmayı saplantı haline getirmiş çevreler öncelikle bu büyük sözün tamamını 
Türk Halkından saklamışlar ve adeta başını kopardıkları sözü bir ayrımcılık aracı yap
mayı beklide önceden planlamışlardır. 

Atatürk aslında tam metin olarak; 

"Türk demek, Türkçe demektir. 

Ne mutlu Türküm diyene." 

diyerek, öncelikle bu önemli sözün içinde "Türk'ün" ne demek olduğunu en veciz şekilde 
açıklamıştır. 

Atatürk bu önemli sözünde, "Türk" demekle bir ırki varlığın ifadesinden ziyade, Türk 
olmak demenin, bir kültürün parçası olmak demek olduğun beyan etmiştir. 

Ve gerçektende dikkatlice irdelenirse, 

İğdır'ın Azeri kökenli Türk vatandaşı ile, Nahcivan'ın Azerisi veya iran'ın Azerisi, 

Şırnak'ta, Diyarbakır'da Kürtçe de konuşan, Kürt kökenli Türk vatandaşı ile Irak'ın, 
Süleymaniye'nin, Zaho'nun Kürt kökenli insanı, 
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Veya yine son dönemlerde ortaya çıkan örneklerden hareketle, 
Siirt'te, Mardin'de, Hatay'da vs. yaşayan Arap kökenli Türk Vatandaşımız ile Irak'ın, 
Bağdat'ın, Arap kökenli insanı tamamıyla birbirinden farklı kültür ve mizaçtadır. 

Bu olumlu ve çok noktada mümeyyiz olan fark aslında, 
asil bir kültürün, 

yani Türk milletinin evladı olmanın farkıdır. 

Aslında mana olarak, 

Türk; 

Beyrut'ta doğan, Galiçya'da savaşan, geri döndüğünde Beyrut elden gittiği için 
Anadolu'yu vatan edinenin adıdır, kimliğidir. 

Türk; 

Batum'da doğan, Medine müdafaasında savaşan, geri döndüğünde Batum elden gittiği 
için Anadolu'yu vatan edinenin adıdır, kimliğidir. 

Türk; 

Selanik'te doğan, Şam'da, Trablusgarp'ta savaşan, geri döndüğünde Selanik elden gittiği 
için Anadolu'yu vatan edinenin adıdır, kimliğidir. 

Türk; 

Zaho'da, Erbil'de doğan, Çanakkale'de savaşan, döndüğünde bu topraklar elden gittiği 
için Anadolu'yu vatan edinenin adıdır, kimliğidir. 

Türk; 

Halep'te, Girit'te, doğan, Yemen'de savaşan, döndüğünde bu topraklar elden gittiği için 
Anadolu'yu vatan edinenin kimliğidir. 

Türk; 

Üsküp'te, Bosna'da Arnavutluk'ta doğan, Sarıkamış'ta savaşan, döndüğünde bu topraklar 
elden gittiği için Anadolu'yu vatan edinenin adıdır kimliğidir. 
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Türk; 

Yerini yurdunu bırakıp, 
Allah'ı, vatanı, namusu, bayrağı uğrunda dört bir cephede savaşan, 
Topyekûn imha edilmek, 
Şerefi elinden alınmak 
Tarih sahnesinden silinmek istenen, 
Üstün medeniyet sahibi bir kültürün sahibi olan aziz insanların, tüm zorlamalara rağmen 
direnerek, teslim olmayarak bu topraklara sığınmasıyla ve sahiplenmesiyle oluşturduk
ları "ırklar ve milliyetler üstü bir asaletin, bir beraberliğin, bir milletin ve bir 
halkın" adıdır. 

Türk; 

Irakta, Suriye'de Balkanlarda, Arabistan'da Anadolu'da Erzurum'da, Çanakkale'de, 
Yozgat'ta, Giresun'da, Kars'ta, Hakkâri'de velhasıl "Devleti Aliyenin" vilayetlerinden her
hangi birinde doğan, 

Dört kıtada savaşan, 
Gidip gelmeyenlerin, 
Gelip görmeyenlerin 

Ve maalesef 
Yıllardır gülmeyenlerin 

Hak ettikleri yerde olamayanların 
Adıdır, 

Kimliğidir. 

tşte Türkiye; 

Bu ırklar üstü, kahraman, muhacir ve yetim insanların "kanlarıyla suladığı vatanın ve 
canlarıyla kurdukları aziz devletin" adıdır. 

Türkçe ise; 

Bu aziz devletin, yüksek karakter ve necabet sahibi vatandaşlarının tamamının birbiriyle 
anlaşmasını ve kaynaşmasını sağlayan, tüm yönleriyle de adeta "tılsımlı ve engin 
karakterli dilin" adıdır. 

16 



MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ İPPPB* PARTİ PROGRAMI 
MDHP 

Ve işte; 

"Ne Mutlu Türküm Diyene" 

sözü de, tüm ırksal anlayışın dışında olan, bu en mukaddes duygu ve beraberliği mana-
landırsın için söylenen, ruhunda bir "tarih ve kader beraberliği olan insanları" 
birleştirici özdeyiştir. 

Ama ne var ki, bu mandacı çevreler, tüm bu mana beraberliğinin var ettiği millete ve ruh 
birlikteliğine rağmen, çeşitli sinsi ve hain planlan ısrarla uygulayarak "ırki aynmcılığr 
körüklemeye ve buradan bir ihtilaf noktası yakalayarak milleti bölmeye çalışmışlardır 
ve çalışmaktadırlar. 

Bu hain çevrelerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, Türk Milletini bölmek 
ve Anadolu insanını bu coğrafyadan sürmektir. 

Dün aynı bölge insanının "dedesine çuvallarla altın karşılığı" yaptıramadıkları işi, bugün 
"torununa" yaptırmayı denemektedirler. 

Her şeye rağmen, kendini vatanından, devletinden, milletinden ve rejiminden kopar-
mayan Kürt, Arap veya diğer etnik kökenden bile olsa, aslında Aziz Türk milletinin evladı, 
Temelde kardeş olduğu şuurundan aynlmayan, 
Temiz, 
Kalender, 

Vicdanlı, inançlı, erdemli, çilekeş, sabırlı, şuurlu bölge halkı, 

Uyanık, kahraman, cefakâr, güçlü TSK, 
Ve Tüm Türk Milleti bu hain planları ve sahiplerini akamete uğratmış, 
Kötülük senaryoları neticesiz kalmıştır. 

Tahminimizce, bu şer odaklan kendüeri açısından planladıklannın yapılması ile ilgili 
zamanının sıkıştığı sebebiyle olacak ki, son ve en karmaşık planı uygulamaya 
koymuşlardır. 

Buna göre, bu ülkede ne yapsalar, ne tür kışkırtma yapsalar da ulaşamadıklan emeller
ine, geçmişte yapılan yanlış siyasi ve idari uygulamalardan dolayı bunlan yapan poli-
tikalan ve geri plandaki mandacüan değil de, CHP'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet 
rejimini ve Laik devleti sorumlu sayan ve bu rejime alternatif arayan, amaçlan uğnında 
yaptıklan gayretlerine dinsel dayanaklar dahi bulan marjinal kitlelere ve bu yanlış 
gayelere bilmeden alet olabilecek dinsel yaklaşımlann taraftan olan şahıslara dikkatleri 
çektirmiş, bu kişileri vizyona taşımış ve bunlan toplumun gözünde efsaneleştirmiş ve 
büyütmüşlerdir. 
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Ülkenin çoğunluğu içinde geçmişte uzun süre marjinal olan bu siyasi düşüncenin hatta bu 
kitlenin dahi içinden en uç çizgide olan şahısların ön plana çıkarılması ve bir değişim rüz-
garıyla ve anlaşılmaz efsanevi taktiklerle iktidara getirilmesi planını uygulamaya 
konmuştur. 

Bu yapılan "yeni plan" içinde, bir süredir izledikleri, bu zaman içinde gerek idari görev
lerindeki uygulamalarında işe yarayacaklarına inandıkları, 

Rejime olan kinlerini ve hınçlarını zaman, zaman istemeseler de dışa yansıtmış olan, 

Hedeflerine ulaşmada "dini" dahi istismar etmiş olduklarını ifade eden, 

Biraz milli bir kepçe ile karıştırılsalar " altlarından çok çapanoğlu çıkacağı" muhakkak 
olduğu halde, nedense ısrarla makyajları tazelenen ve ancak mikroskobik ve hassas 
incelemeyle ancak gayeleri görülecek olan, 

Manşetlerden bilgilendiğimiz üzere muhtemelen caiz gördükleri, davalarına ulaşmak için 
diye vicdanlarını rahatlattıkları ancak davalanna harcamakla birlikte, 

Yine muhtemelen şahsi hesaplan için de yığdıkları, kaynağı kamu gücü ve imtiyazı olan 
mallarla "heybelerini, belki hangarlarını" dolduran kişilikleri özellikle tercih etmişlerdir. 

Ve yine bu çevreler planlarını uygulamada materyallerini seçerken, özellikle konumlarını 
ihale yüzdelerinden veya da kamu erkinin ayrıcalığıyla oluşmuş ticari faaliyetlerden 
edinilmiş imkânlara, imtiyazlara borçlu, 

"Gönül beraberliği" gibi kavramlarla oluşmuş anlaşılmaz bağlarla sarmalanmış, 
Eşe dosta kanalize edilmiş ticari bayiliklerden ve tüm bu ve başkaca "şüpheli iş"lerin bir 
araya gelmesiyle oluşan sermayelerin keş-nakit gücüyle organizeler yapan, partiler kuran 
kurum ve kişileri tercih etmişlerdir. 

Bu hain çevreler, Aradıkları tiplemelere uyan kişilikleri eğer gündeme getirirsek, 
efsaneleştirirsek, vizyona taşırsak, 

Zaten devlet ve rejime bir şekilde tarih içinde kırgınlık noktasına getirilen ancak bu nok
taya gelmelerindeki asıl merkezi göremeyen, 

Sorumlu olarak cumhuriyeti ve Atatürk'ü ve ilkelerini gören, 
Bunların ortadan kalkmasının bir cihat, bir dinsel görev olduğu şuurunda, altyapısında 
olan, 
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Ancak daha sonra "birdenbire değişikliğe uğramak" ihtiyacı hisseden, 

Belki de asıl amaçlarının "açıkça izharındaki" sorunlar sebebiyle, şimdilik demokrasi 
ortamında "Surda bir gedik açmayı" hedefleyen, 

Gerekirse bu noktada karşısına çıkacak engelleri aşmada yalnız, çaresiz kalırsa ve de 
başta TSK olmak üzere bu rejimin temelini koruyan kurumlan etkisizleştinnek için özel
likle "Avrupa Topluluğuna girme" çabasına sanlmanın akılcı olacağını hesap eden, 

Tüm gayretini buna teksif eden, kendince "cin fikirli", Atatürk'ün tarifiyle "dâhili bed
bahttan" umut diye pompalarsak, 

Siyaset yansında karşısına "tersinden aynısı olan" bir organizeyi çıkarırsak..., 

Yüzyıllardır içimizde olan amacımıza ulaşırız ve bu "sanal umut" partisi, umudu tükenen 
halkın, "aman o parti gelmesin de bu olsun" anlamına gelen desteğini alır, neticede bizim 
kurduğumuz sinsi tuzağa düşer, 

Sonra da alternatifsiz, çaresiz ve aldatılmış Anadolu insanını yine 75 yıl önCe yaptığımız 
gibi "süngüyle doğrar, ırzını heder eder", 

Ve o günkü Damat Fer'ite yaptıramadığımızı bugünkülere yaptınr, 

Neticede bu milleti "hep var olduğu ve yön verdiği tarih sayfasından" sileriz... Hesabı 
yapmışlardır. 

Maalesef ülkemizin yönetimi; 
Bir şekilde İçi kırgınlıklarla, yanlışlıklarla muammalarla dolu olan, 
Geçmişlerine baktığımızda, yann ne yapacakları belli olmayan, 
Yann tekrar dönüp " ben aslında şöyleydim " demelerinin normal olabileceği yapıda, 
Çok sayıda, mürai, 
Her devrin adamı, 
Batan gemilerin öncellikle batışını sezerek ilgili gemileri terk eden kişilikteki tiplerin, 
kompozisyonlann oluşturduğu, 

"Eskimiş aylann kırpılmasından müteşekkil sönük yıldızlann" bol miktarda ve temel 
yörüngesinde var olduğu, 

Bir " anfi veya sanal " diyebileceğimiz siyasi hareketin, Sanki sadece "zuhurat gereği" bir-
birileriyle aynı ortamı paylaştıklan ve siyasi bağlılık kurduklan izlenimi veren, 

Her biri sanki "başka tarafa bakanlardan" oluşmuş organizenin, 
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Bir ifade ile pençesine, eline, inisiyatifine çok sistemli bir plan sonunda düşürülmüştür. 

Yine ülkemiz maalesef; 

İktidarın içyüzünü açıklamakla yükümlü olan, 
Muhalefet yaparak iktidarın alternatifi olması gereken, 
Ancak yıllardır "mazisine aykırı" davranışlarla, tavırlarıyla bu ülkedeki çoğu yanlışlıklara, 
kargaşalara meydan veren, ve hatta Halkımızın bazı kesimlerinin Mustafa Kemal'in 
çizgisinden uzaklaşmasında, yaptıkları siyasi, idari ve üslup yanlışlıkları sebebiyle büyük 
rol sahibi olan, 
Siyasi, felsefi ve idari çizgisini Mustafa Kemal Atatürk'ün , ( herkesin bugün için aradığı 
ve ancak takip etmekle kurtulacağı ve tamamıyla kendine özgü ) milli çizgisinden 
saptıran ( ki bu çizgi incelenirse, bu çizginin aslında Alparslan'ın, Fatih'in, Hz. Ali'nin Hz. 
Ömer'in çizgisi olduğu anlaşılacaktır ), 

Bu sağlam çizgiyi terk etmekle kalmamış, çizgisini kimsenin anlamadığı noktaya getirmiş, 

Ne yapacağını, eline geçen fırsatlarda ve iktidar uygulamalannda göstermiş olan, 
Şu anda artık çok yönleriyle Atatürk'le alakası olmayan, kalmayan, 

Siyasi çizgisini kimsenin benimsemediği yarı Marksizm, yan ne olduğu belirsiz, yarı 
kaostan medet uman, yarı hizipçi vs.yi andınr bir çizgiye dayandıran, 

Ve bu nedenle de millet tarafından terk edilen, 

Ne var ki yine de mazisinin ve adının hatınna az bir oy alan, 

Ve bugün için "Milli, Atatürkçü bir bakış açısı" ile etraflıca irdelenirse temelde iktidar par
tisinden de farkının olmadığı, kalmadığı görülecek olan..., 

"Sol" olduğunu söyleyen, solculukla ve "amacı olması" gereken "sosyal adaletle" alakası 
kalmayan, Çizgisi "Dünya bankası solu" olmuş, 

Veya da tek görevi "iktidarın ve mensuplarının daha da kenetlenmesine" ve iktidarın 
oylarının artmasına yardımcı olmak gibi siyasi tavırları olan, anne muhalefet partisine 
terk edilmiştir. 

Ne acıdır ki, "iktidar" ve "anne muhalefetin" dışındaki tüm hareketler ve siyasi oluşumlar 
ve bunların kadroları daha önce belirli bir plan dâhilinde uygulanan projelerle halkın 
gözünden düşürülmüştür. 
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Bu siyasi hareketlerin gözden düşmelerine dış, şer güçleri kadar kendi yanlış ve hatalı 
davranışları ve kendilerine tanınan fırsatları yeterince halkın yaranına kullanamamaları 
da etken olmuştur. 

Gerçekten de, 
Ülkedeki çoğu kesimlere bir türlü güven vermeyen, 
Askeriyle, siviliyle, 
işçisiyle, işvereniyle, 
Köylüsüyle, çiftçisiyle, 
Yetimiyle, emeklisiyle, 
Memuruyla, emekçisiyle, 
Şoförüyle, berberiyle 
Bakkalıyla, marketiyle, 
Kadınıyla erkeğiyle 
Velhâsıl tüm kesimlerlerle kaynaşma ve kenetlenmeye bir türlü öncülük edemeyen, 
Eline iktidar, imkân geçtiğinde ise halkın sorunlarına ve önceliklerine önem vermeyen, 

Kaşarlaşmış ve eskimiş, köhnemiş, devlete kapak atmış, imtiyazlı kazancın yolu olan 
siyaset anlayışını ve bu anlayışların mensuplarını ve partileri imkan olsa da, "Bir turnu
sol kağıdında" test etmiş olsak..., 
Eminiz ki çoğunun, yaldızlı söylemlerinin ve vizyonlarının altındaki renk ve fotoğraf 
aynıdır. 

Artık bu "kaplama ve gizli siyasetten" kurtulmanın, Mustafa Kemal'in yeniden dirilişini 
sağlamanın, millet olarak yeniden var olmanın ve kendimize gelmenin zamanı gelmiştir. 

Aslında oluşturmak istediğimiz ve partisini 
kurduğumuz bu siyasi hareket " Samsundan doğan 

güneşin" her yerden doğmasının gerçeğidir. 

Artık oynanan oyun bozulacak ve başlattığımız bu siyasi hareket " Yeter artık " diyen ve 
"hayatından memnun olmayan" tüm kesimleri, 

Tüm Türkiye'yi, 

Ve tüm insanlığı engin ufuklara ve yüksek mutluluklara taşıyacak, 
Yeniden uyarlanmak istenen "kadastro yapılanmasına" asla fırsat vermeyecek, 

ve "Türkiye ebediyen Türk Milletinindir" diye var gücüyle haykıracaktır. 
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Gün, "Samsun'dan karaya çıkan" bu kervana, millet olarak tüm ülke sathında 
katılma günüdür. 

Şu bilinmelidir ki; 

Yıllardır bu yanlış çevrelerin etkisiyle yanlışlıklar yaptırılan çoğu partiler tükenmiş 
durumdadır. 

Sonuçta Mandacılar adeta alternatifleri tükenen milletin önünde de " ne yapalım, kime 
güvenelim, oy verecek kim kaldı ki!" , anlayışı ile ve bir umut olarak çıkarılan iktidar orga
nizasyonu ile de, acaba bu temelinde kırgınlıklar ve yanlışlıklar olan "kaplama dinci" 
hareketi, Türkiye'nin üniter yapısını ve sonrasında tüm Devleti ve nihayette Türk 
Milletinin ortadan kaldırılmasında bir nevi kullanır mıyız umudunu en üst noktada taşır 
hale gelmişlerdir. 

Temenni ederiz ki, bu partilerin parlamentodaki iyi niyetli mensupları olayı fark eder ve 
"bu sanal hükümeti" milletin başından kısa zamanda istifa ettirip, bu mandacı umutların 
suya düşmesine vesile olurlar ve etrafı kuşatılan "canımızdan, cananımızdan" daha 
kıymetli vatanımıza ve Milletimize çok büyük bir hizmet yapmış olurlar. 

Parlamentodaki "iyi niyetli saydığımız" halkın vekili olması gerekenler eğer bu halkın 
beklentisi olan iyi niyeti ve cesareti göstermezler ise, 
Uyanık ve meseleleri bilen, 

Dağlan yırtan, engellere sığmayıp taşan, 

Afaki çelik zırhla dahi kuşatılsa, "iman dolu göğsü ve serhaddıyla" bunlan tarumar ede
cek güçte, 

Değil dolarlan, kredileri "dünyalan da alsa, cennet vatanını vermeyecek", 
Aziz milletimiz, çok kısa sürede organize olarak, 

Kıbns'taki entrikalan meşrulaştıracak oylamayı "yeni ve gerçekten milli" bir parlamento
nun yapmasıyla alakalı niyetini, Milli ve hedefe varan sistemli muhalefetini ortaya 
koyarak gerçekleştirecek, 

Ve "gün doğmadan" ne hayırlı gelişmeler olacağını herkes görecektir. 

22 



MDHP 

Bundan sonra kurulması gereken, 
Partimizin ve fikrimizin kuracağı iktidar 

gizli mahfillerin değil, 
Gönlü anıtkabire bağlı, 

Millete bağlı, 
Allaha bağlı, 

Bağımsız karakterde ki vatan evlatlarının kuracağı 
Türkiye'nin gerçek iktidarı olacaktır. 

Ve 

"Tarih ve çağ tekrar değişecektir." 

Tekrar vurgulamak gerekirse, 

Şu anda ülkemiz çok, evet çok kritik bir ortamdadır. 

Aziz Devletimiz .., 

Yanlış bir altyapı ve içi geçmişte, özellikle Atatürk sonrası ve asla Atatürk'le alakası 
olmayan sağ veya sol veya milli olan ancak asla Türkiye Cumhuriyetinin millisi olmamış 
siyasilerin yaptıkları yanlışlıklar sebebiyle, kalbinde tüm kurumlara karşı kırgınlıklarla 
dolu kadroların var olduğu, 

"Umudunu kaybetmiş" halkımıza "son çare" diye gösterilen, 

Bir süredir devam eden iktidar uygulamalarından üzülerek hissettiğimiz gibi, kötülük 
merkezlerine hizmet etmek, alet olmak tavırlarında olan, 

Ve belki bu merkezlerin planlarına engel olmak isteseler de, zamanında yaptıkları idari 
ve fikri ve mali yanlışlarının kurbanı olan, 

Ve artık bir şekilde istemeseler, kabul etmeseler de, "iplerinin ucunu kötülük merkezine 
kaptıran" bu "sanal iktidar" ile, 

Bu iktidarın yanlışlarına dur demeyi bırakm, 
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Bu iktidarın günden güne güçlenmesine, 
Değil muhalefetin, bu iktidara oy verenlerden çoğunun dahi iktidarı eleştirmelerinin 
önünü adeta tıkayarak, bu siyasi kitlenin daha da kenetlenmesine yardımcı olmaktan, 

Ve şovdan, kargaşadan, 

Boş ve kaba, saba kavgacı, amacından sapan salon nutukları atmaktan, 

Ve halkın çoğunluğunu endişelendiren ve bazen de çoğu kesimleri kıran söylemlerden 
başka akıllarda kalan bir siyasi etkinliği olmayan ..., 

Ve yine, 

Fikri Derinlikten, 

Duygusallıktan ve samimiyetten ve etkileyicilikten uzak, 

Sanki hiçbir muhalefet görevi yapmayan, 

Adeta "iyilikte yönlendirici ve yanlışlıkta engelleyici" fonksiyonu olmayan, 

Sadece göstermelik "sırf olmak için olan" görüntüsünde ki "Sanal anne Muhalefete" mey
dan bırakılmıştır. 

Ancak ne var ki, 
Seçimlerden çok kısa süre geçmiş olmasına rağmen bu partilere oy veren kitleler dahi, oy 
verdikleri bu partilerinden, hatta yaşadıkları bu güzel ülkelerinden umutlarını kesmiş ve 
"bu ülkede yaşanmaz, bu devran düzelmez" noktasında gelerek, 

Ülkelerine, kaderlerine ve siyasete küsmüşlerdir. 
Tüm kesimler tarafından Anlaşılması gerekir ki, 

Bu iktidar ve muhalefet 
Uzun yıllardır şer planı yapanların, yanlış dış programların 

"son ve en isabetli" senaryosudur. 

İktidarın uygulamalarına ve ortaya çıkan sorunlara karşı yaklaşımlarına baktığımızda, 

Önce Kıbrıs'ı ve Kıbrıs'taki Türk varlığını, 
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Ve arkasından Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırma gayretinde olan çevrelerle sami
mi ilişki kurmada özel ve fikri dünyasmda zerrece beis görmeyecek alt yapıda olan, 

Konjöktür icabı, zorunlu olarak değişmiş görünen, 

Aslında ** öyle olmuyormuş, ne yapalım böyle olurmuş " çizgisine gelindiği basiret 
sahiplerince görülen, hissedilen, 

Ve eline geçen ilk yönetim ve güç fırsatlarında, bu yanlış anlayışlarının iktidarına giden 
yolda lazım olan azığın tedarikinde özellikle "emini" olarak görevlendirildiği kamu imkân
larını ve imtiyazlarını en meşru ve kılıfına uygun olarak değerlendiren, 

Bu sebeple yaklaşık 1,5 yıllık iktidar dönemlerinde milli reaksiyonu çok noktalarda 
gösterememiş sanal iktidarının şimdilik alternatifsiz olduğu izlenimi verilerek, bir şekilde 
istikrarsızlıktan, kargaşadan bıkmış çoğunluğun ve aslında milli olan bazı kesimlerin de 
desteği sağlanmak suretiyle, bu ülkenin başına örülen çorabın, mandacı şer odaklarının 
nihai hedefine ulaşmasına kadar, devam etmesi hesaplanmakta ve amaçlanmaktadır. 

Ancak bu hükümet ve bu hükümetin dolaylı destekçisi, 
fikri bakımdan ise tersinden aynısı olan, özellikle meclisteki muhalefet ve bunların hami
leri kötülük odakları bilmelidir k i , 

Hesapların üzerinde hesap vardır. 

Ve Kötülüğün hesabı tutmayacaktır. 

Türk Devleti 
Ve Türk Milleti asla sarsılmayacak, 

Bu yaşadığı girdabı aşacak, 
İyiliği, hakkı ve adaleti tekrar dünya gündemine taşıyacak, 

Ve bu kavramları, bu en kısa zamanda oluşturacağı, öncü olacağı, güzel idari ve siyasi 
sistemi, 

Bucak, bucak.., 
Ev, ev 

Nefes, nefes her yere taşıyacaktır. 

Bilinmelidir ki; 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurduğu bu Cumhuriyet, ne sağ, ne dinsel, ne de sol, ne 
sosyal adalet, ne sosyal demokrasi vs. gibi kavramları sadece yanlış gayeleri doğrul
tusunda kullanan, 
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istismar eden, 

Dâhili ve destekçileri olan harici bedbahtlarca yıkılamayacak, 

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"... 

Bu gün için artık, 

Yıllardır yanlış siyasi yönetim sebebiyle, 
Umudunu kaybetmiş kitlelere umut, 
Gayesizleştirilmiş kitlelere gaye, 

Hedefini kaybettirilen kitlelere, hedef gösterme zamanı gelmiştir. 

Bu gün artık, 
Yıllardır üzerine ölü toprağı serpilen ve öz benliğine yabancılaştmlan, 
Aziz milletimizin silkinme ve kendine gelme zamanı gelmiştir. 

Bu gün artık, 

Mustafa Kemal'in gösterdiği hedef olan " Çağdaş medeniyetin üstüne çıkma " ideali
ni Milletimize hatırlatmanın zamanı gelmiştir. 

Bugün artık, 

içinde bulunulan sosyo-ekonomik keşmekeşten, 
Politik girdaptan çıkmak için, yegâne alternatif olan, 
Sadece hukukun egemen olduğu, 
Hakkın sahibine en kısa zamanda mutlaka verildiği, 
Sosyal adaletçi, 
En ideal demokrasinin mevcut olduğu, 
Her noktadaki Özgürlüklerin doyasıya hissedildiği, 
Laik, 
Demokrat ve halkçı, 
Kökünü Atatürk'ten alan, 
Fatih'ten alan, 
Alpaslan'dan 
Hz. Ali'den, 
Hz. Ömer'den alan, 
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Milli, 
Sosyal adaletçi, 

Demokrat, 
Vicdanı ve irfanı, 

Özgürlüğü ve hakça bölüşümü, 
Evrenselliği ve sömürmemeyi 

Halkı ve değerlerini ve beklentilerini, 

"Kuruluşunun ve var oluşunun" merkezine almış, 
Halkının tamamını sağına ve soluna, 

tşinin ehli olan ve hiçbir beklentisi olmaksızın "benim ülkem" 
diyen herkesi bünyesine almış, 

ve halkıyla birlikte siyasetin uçlarından uzak 
halkın beklediği siyasetin tam merkezinde durmayı amaçlayan...., 

İçinde bulunduğumuz, sıcağında ısındığımız, ışığında 
aydınlandığımız vatanla, milletle ve bayrakla sembolleşen..., 

Bu ülkenin çilekeş, 
Elinin emeğiyle geçinmeye çabalayan, 
Samimi, 
İnançlarına bağlı insanlarını, 
Yıllardır kamu imtiyazlarını kullanan ve bunu meslek haline getiren, 
istismarcı, 
Menfaati için değil vatanını, Dini, kültürel, felsefi tüm değerlerini zaman içindeki uygula
malarında zaten terk etmiş, istismar etmiş olan, 

Tüm çileli yüzleri, nasırlı elleri, 
Kırık gönülleri yanına almış, 

Yepyeni, pırıl, pırıl bir Siyasi hareketi 

başlatmanın zamanı gelmiştir. 
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Bunu da itiraf eden zihniyetlerden, 

Ve yine; 

Sosyal demokratlık, 
Halkçılık, 
Demokratlık, 
Solculuk, sağcılık vs. iddialarına rağmen yönettikleri kamu idareleri, başında bulunduk
ları belediyelerden, kurumlardan vs. gelen pis kokuların ayyuka çıktığı, 
Ortalıklarda manşet olduğu, 
Halkının çoğu değerlerine yabancı ve sanki varlıklarının sebebi sırf bu değerlere muhale
fet etmek olmuş, 

Felsefî ve fiili köklerini Yüce Atatürk'ten ve çoğu milli değerlerden koparmış, 

Milletinin değerlerine, inançlarına ve beklentilerine ve arzularına ve umutlarına dayan
mamış tüm siyasi organizasyonlardan.., 

Bu Masum milleti kurtaralım.. 

Geliniz, 

Bu ülkenin insanına, 
Çağdaş medeniyet adına "batıyı", 
Dindarlık adına "Arabi", hedef ve gaye gösteren, 

Kendi aslından, özünden, örfünden uzaklaşmış zihniyetlerden kurtaralım. 

Geliniz, 

insanımıza Öyle bir hedef gösterelim, 
Öyle bir sosyo - ekonomik sistem kuralım ki, kimilerince yolunu şaşırmış, değerlerini 
kaybetmiş, bir nevi "dışı bizi yakar, içi onları yakar" hale gelmiş olan batıyı aşalım ve 
hatta onları da güzelliklerle tanıştıralım. 
Tüm erdem sahiplerinin, " işte insan böyle olur " dediği vatandaşlar topluluğu olmuş, 

Tüm Dinlerin, 
Tüm Felsefi öğretilerin öngördüğü, 

" iyi ve işinin ehli insanların " en önde ve en etkin olduğu bir ülke olalım. 

Geliniz, 
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Yıllardır bu ensesi kalın, 
Lafazanlıktan başka doğru, dürüst ve yeterince bir iş yapmayan 
Ve iş yapacakları da, yani işin ehli olanları da asla layık oldukları noktalara, görevlere 
yaklaştırmayan, 

Devleti "ahbap, çavuş" mantığıyla yöneten ve de bu yüzden yönetemeyen, 

Duygularını, Milliliklerini, 
Samimiyetlerini, heyecanlarını kaybeden, 
Adeta ihtirasları ve menfaatleri akıllarının önüne geçmiş, siyasilerin elinden..., 

Bir alına onca kırışık sığdıran, 
elindeki nasırlan artık tabaka olmuş..., 

garip milletimizi kurtaralım.. 

Geliniz, 

Sıkıntılara ve karamsarlıklara boğulmuş işverene, 
Sanayiciye, müteşebbise, 
Umudunu kaybetmiş işçilere, çiftçilere, 
Yolculara, şoförlere, 
ihtiyarlara, gençlere, 
Kadınlara, erkeklere, 
Toplumun tüm kesimlerine, 

Bir an önce bu aziz vatanımız Türkiye'yi, 

ve sonra da tüm dünyamızı içine düştüğü şaşkınlıktan, gayesizlikten çıkaralım.. 

Geliniz, 
Tüm dünya insanlığının medeniyet, 
Hukuk, Adalet, 
Demokrasi, özgürlük, şahsiyet 

Yeniden bir hayat ışığı doğuralım. 

Geliniz, 

Bu ülkeyi bir anda "gecenin karanlığından gündüzün sıynlması" gibi, 
içinde bulunduğu tüm sıkıntılardan sıyıralım, çıkaralım. 

Geliniz, 
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Tüm dünya ülkelerini ve güçlerini organize edelim, 
ve böylece tüm insanların saygısını sevgisini kazanalım.. 

Geliniz, 

Güzel kamu yönetimini, 
Ve ahlaklı, 
Adil, 
Halkının razı olduğu " bolluğun adeta su gibi herkesçe hissedildiği " idare ve yönetim 
örneklerini tarih sayfalarından çıkarıp, 

Bu örnekleri "Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinde" yeniden canlandıralım. 

Geliniz, 

iyileri, 
Ve yaptığı kötülükten pişman olmuş, 
Ellerlini kötülükten çekmişleri, 
Yani her doğru yolun yolcusunu yanımıza alarak, güç ve duygu ve heyecan birliği 
yaparak, 

Kötülüğün, yanlışlığın, zulmün, sömürünün, 
Yoksulluğun, umutsuzluğun, 
Emniyetsizliğin, sıkıntıların ve ızdırapların pençesinde adeta inleyen, 
Tüm beşeriyeti kurtaralım. 

Geliniz, 

Kimilerince Platonun "ideal devlete en yakın devleti" olarak tanımlanan Osmanlı 
Devleti'ni nasıl biz kurmuş isek, 

Tam " ideal ve güzel beklentilerin devletini ve yönetimini " de yine biz kuralım ve 
tüm dünyaya gösterelim, 

Ve bu ideal, 

Adeta cennet ortamını, 
Tüm dünya coğrafyasında, 
Fert, fert 
ülke, ülke yayalım.. 

30 



MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ % p H P E * PARTİ PROGRAMI 
MDHP 

Tüm dünya insanlığının, 

Uganda'dan, Bolivya'ya, 
Amerika'dan, Kore'ye, 

Çin'den, Alaska'ya 
Hollanda'dan, Malezya'ya 

Cezayir'den, Fransa'ya 
İngiltere'den Iskoçya'ya, 
Çeçenistan'dan Rusya'ya, 

Birbiriyle el ele, omuz omuza sevgiyle kenetlenmesini sağlayalım. 

Geliniz, 

Kötülüğün "tam hâkimiyet" noktasındaki son adımına ve hedefine ulaşmasına adeta 
ramak kaldığı şu hassas ortamda, 
Bu her yeri saran, 
Herkesi yakmak amacında olan kötülük ateşine .., 

Önce Türk milleti, 
Sonra tüm insanlık olarak, 
En güçlü nefesimizle üfleyelim, 

Ve bir daha bu ateşi değil yanmayacak, tütmeyecek şekilde söndürelim. 

Geliniz, 
Kimsenin kimseyi horlayamayacağı, 
Ezemeyeceği, sömüremeyeceği, 
Hakkını yemeyeceği bir ekonomik-sosyal ortamın var olduğu, 
Zenginlik dolu, 
Kanaat dolu, 

Bir Türkiye ve dünya kuralım. 

Geliniz, 

Arabasına binen, 
Veya yaya olarak, yürüyen bir kişinin, 
Tek başına Türkiye'yi ve hatta tüm dünyayı dolaştığı halde, 
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Vicdanının dışında, 
Hukukun dışında, 

Hiçbir beşeri kuvvetten korkmadan yol aldığı, 

Gecelerin bile gündüz kadar emniyetli olduğu, 

Bir emniyet ülkesi Türkiye ve dünya kuralım. 

Geliniz, 
Kanunların adalete uygun olduğu, 
Ve adaletin de hukukun zirvesini yansıttığı, 
Hukukun da sistemde yegâne egemen olduğu, 
Kimsenin kimseye haksızlık yapamayacağı, 

Bir hukuk devletini, bir hukuk dünyasını kuralım. 

Geliniz, 

En büyük değerin ahlak kabul edildiği, 
Ve bu ahlaka ulaşmayı amaçlayan eğitimin gölgesinde, her meslek sahibinin yetiştiği, 

Milli kültürünü ve bunun vazgeçilmez unsuru olan "ulusal dilini" en iyi şekilde öğrenen ve 
kullanan, 
Bunun yanında özel dilini, kültürünü unutmayan ve bunun "ulusal zenginlik" olduğu bil
incinde olan, 
Iç içe geçen dünyada iletişim, ticaret ve daha çok şeyler için lazım olan bir diğeriyle 
eşdeğer yabancı dillerden en az bir kaçını yazan, konuşan bir öğretimin mevcut olduğu 
maarif, 

Sonuçta birbirini tamamlayan ahlak ve bilgi numunelerinin, bir ahlak ve ilim denizi 
oluşturduğu, 

Yüksek değerler ve bilim ülkesi Türkiye, 

ahlak ve bilim okyanusu noktasına gelmiş olan bir dünya yaratalım.. 

Geliniz, 

Bu terse doğru, 
Yanlışa doğru, 
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Kaosa doğru, 
Yokluğa doğru giden.., 
Devranı durduralım. 

Ve hep beraber ellerimizi makas gibi açarak 

"durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak" diye haykıralım.. 

Geliniz, 

Yaşayanların ölmek istemediği, 
Kimsenin kimseyi incitmediği, 
ihtiyarlamış dünyanın çoktandır hasretle beklediği 
Huzur ve saadet dönemini biz getirelim. 

Ey! 
bizim umutları kırılan, 
adeta canından bezmiş, 

Canımız, 
Milletimiz! 

Sakın Umudunu kaybetme, 
Artık kötü günler geçmiştir, 
Bilmiyor musun? 

Sana ebediyen "izmihlal" yok, 

Sen "hakka tapan milletimin" istiklaline kimse engel olamaz. 

Şöyle bir düşün! 

Kötülükte olmaz, 

İmkânsız, denilen neler, neler olmadı mı ki? 

İyilikte ve güzellikte olmaz diye bir şey olsun..! 

O halde gel, katıl bize, 

Katıl, "Samsundan doğan güneş misali" yola çıkan kervana, 

Katıl "Milli Demokrat" Harekete, 
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Katıl "halkın partisine", 

Yani "senin partine", 

Katıl da, hep beraber el ele verelim, iyiliği yükseltelim, 

Tüm kötülükler ve kötüye gidişler için, 

Dünyada en çok bilinen kavramla " stop " diyelim.. 

Biz, 
Senin bağrından doğanlar, 
Senin ekmeğini yiyenler, 

Senin verginle okuyup kemale erenler, 
Senin imkânlarınla namütenahi imkânlara kavuşalar, 

Senin dualarını alanlar, , 
Senin terakkini amaç edinenler, 
"Canımı, cananımı alsında Hûda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" diyenler, 
Bugün var isek, 

Hayattaysak, 
Ve olur diyorsak, 

İnanıyorsak, 
Her güzel şey olur, 

Biz var olduğumuz sürece; 
Ne mabedine, ne köyüne, ne şehrine, ne şerefine 

"namahrem eli" uzanamayacaktır. 

"Sana" ve yurt edindiğin "Anadolu'ya" olan düşmanlık "kimin pis sinesinde" 
varsa, bilmelidir ki, bizim de ona ve onun işbirlikçilerine karşı tedbirimiz, kini

miz ve her zaman seve seve verecek canımız vardır. 

Artık 
"hilalin şafaklar gibi dalgalanma", 
"Ebediyen Hür yaşamış Milletimin" 

yaşadığı topraklara mührünü bir kez daha vurma, 
Ve garip, fakir bırakılmış halkımın müreffeh, huzurlu, yaşamla hep 

birden tanışma ve kalkınma zamanı gelmiştir., 
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Yıllardır 
Milletimiz 

ve 
Tüm insanlık 

bu mutluluk anını beklemektedir. 
Artık kurulmuş olan Partimiz, 

Yani, Hepimizin Partisi, 

Milli 
Demokrat 

Halkın Partisi 

Sadece ve sadece tüm bu saydığımız amaçların gerçekleşmesi için kurulmuştur. 

ARTIK., 

" Milli Demokrat Halkın Partisi " 
vardır ve bunun için ; 

Bu aziz milletimizin tüm fertlerini, 

Yıllardır "yaşadığı köyünden şehre" dahi inemeyen, 

Üç tarafı denizle çevrili ülkesinde, "ayağını henüz tuzlu suya değmemiş" olan, 

Emekli kuyruklarında can veren kitlelerin, 

Elleri, çok çalışmaktan dolayı nasırlı, 

Yüzü, geleceğinden umutsuz olduğundan dolayı çileli, 

Gönlü, kendisine layık görülenlerden ve yapılanlardan dolayı yaralı, 

İstikbale dair tüm umutları karartılmış, 

Aziz Türk Milletinin 

Ve Tüm insanlığın kurtuluş vakti gelmiştir. 
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ARTIK, 

" Milli Demokrat Halkın Partisi " 
vardır ve bunun için; 

Yıllardır uygulanan yanlış mali politikalarla, dünya ölçeğinde mesamesi okunmayan, 

Rantiyeci, hortumcu vs. gibi kavramlarla boynu bükülmüş, 

iştahı kırılmış Türk sanayicisinin ve Türk sermayesinin tüm sarmallardan kurtularak, 
"aklının almayacağı, tahmin edemeyeceği zenginlik ve bereket ortamıyla" tanışacağı, 

Ve ekonomik manada "Dünyanın devlerinden" olacağı vakit gelmiştir. 

ARTIK, 

" Milli Demokrat Halkın Partisi " 
vardır ve bunun için; 

Çalıştığıyla geçinmek şöyle dursun, karnını dahi doyuramayan işçinin, 
Tarlasından kaldırdığı mahsulle, yaptığı masrafını dahi karşılayamayan çiftçinin, 
Yanlış uygulamalarla işini, sosyal güvencesini ve ne acıdır ki yüreğindeki umudunu dahi 
kaybetmiş, yokluk ve yoksullukla imtihan geçiren milletimin, 
Bolluk ve berekete ulaşma, 
Maddi, manevi, psikolojik her noktada yeniden dirileceği ve her noktada yeniden yükse
leceği, hatta bayraklaşacağı vakit gelmiştir. 

ARTIK, 

" Milli Demokrat Halkın Partisi " 
vardır ve bunun için; 

Çok kazanan işadamın, 
Bu kazancını İşçisiyle, 
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Toplumun tüm kesimiyle, 
Seve, seve paylaşırken gözlerinin parladığı bir ülkenin, 

Ve çalıştıkça çok kazanan, 
Çok kazandıran işçi - işveren olmakla övünülen, 
Bir sevgi döneminin vakti gelmiştir. 

ARTIK, 

"Milli Demokrat Halkın Partisi" 
vardır ve bunun için; 

Her ferdinin, 
Vatanına, Devletine, Rejimine, 
Bir ulvi ve kutsi bağla bağlandığı, 
Değil o devletin değerlerini çiğnemek, 
"Benim devletim" derken gözünün içinin güldüğü, 
Göğsünün kabardığı, 
Neşe ve mutluluk, 
Adeta rüyalar ülkesi Türkiye'nin 
Ve dünyanın kurulma Ve bu hedeflere 

Milli 
Demokrat 

Halkın Partisi 

Siyasi çizgisinde, 
Yeniden silkinecek ve var olacak olan, 

Büyük Türk Milletinin öncülüğünde yürüme vakti gelmiştir. 

O halde, 

Biz, 
Bunları yapmayı gaye edinenler, 

Acı, acı ülkemin ahvalini seyredenler, 
Tüm dürüst , cesur ve aziz halkımız.., 
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Üniter devletimizin ve çağdaş Cumhuriyetimizin ve sarsılmaz idari yapımızın simgesi olan 
Ankara'dan, 

Aşkın ve sevginin ve medeniyetin beşiği ve milyonlarca şehidin emaneti olan Aziz 
Türkiye'min bağrından doğan, 

Ve hem ülkemi ve hem de tüm beşeriyeti ve hatta tüm evreni ışığıyla ısıtacak, sıcağıyla 
ısıtacak hasretiyle gönüllerin tutuştuğu ufuklara ulaşmak için oluşturulan bu sevgi ve 
bağımsızlık ve yeniden dirilişin sembolleştiği, 

Pek çok noktada "Mustafa Kemalin bıraktığı yerden" işe başlayacak, 

Partimizin ambleminin ve çizgisinin etrafında toplanalım. 

Ve yine, yeniden kurulması planlanan, 
Ancak bazı temel yanlışlıklar sebebiyle bir türlü kurulamayan "bir ve beraber dünyayı", 

"Tüm medeni Ülkeleri yanına alarak" 
Tüm insanlığı "en yüksek erdem" çizgisinde yapacağı yönlendirmelerle yeniden 

düşündürecek, kenetleyecek ve harekete geçirecek, 

Yukarıdaki açıklamalarımızda ayrıntılarıyla saydığımız, 

Herkesin çalıştığından da, 
Kazandığından da, 
Paylaştığından da, 
Yaşadığından da, 
Öldüğünden de, 

razı ve memnun olduğu, 

Bu "yepyeni dünyanın kurulmasında" en aktif ve en öncü rolü alacak bir Siyaset ve idare 
yapısını organize etme, 

Hayata geçirme noktasında kurulmuş olan partimizin, yani, 

Milli 
Demokrat 

Halkın Partisi 
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e t r a f ı n d a v e ç i z g i s i n d e h e p b i r l i k t e 

t o p l a n a l ı m , b i r l e ş e l i m . 

Bu huzur ve afiyet dönemine, 

Bu fitnenin, kargaşanın, sömürünün tamamıyla kalkıp, 

Hukukun, sevginin ve barışın her noktada egemen olduğu, 

Tarihin bile heyecanla beklediği, 

Ve bu olmaz sanılanların olacağına, 

Bu güzelliklerin yaşanacağına inandığı, 

Bu günlerin habercisi güneşin doğacağını "vaat ettiği", 

Bu günlerin gelmesinde, Bu dünyanın kurulmasındaki gayret sahiplerini müjdelediğinin, 
Tebrik edildiğinin, heyecanı ve mesuliyetiyle 

Milli 
Demokrat 

Halkın Partisi 
etrafında ve çizgisinde hep birlikte toplanalım, birleşelim. 
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Hz. Alifnin cesaretiyle, 

Hz. Ömer'in Adaletiyle, 

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle, 
Allaha, 
Vatana, 
Millete 

insanlığa 
olan sevgimizle, 

Tüm iyiliklerin gerçekleşmesi için, 

Tüm yanlışlıkların düzeltilmesi için, 

Milli 
Demokrat 

Halkın Partisi 
etrafında ve çizgisinde hep birlikte toplanalım, birleşelim. 

Ey Aziz Milletimizin, 

Henüz İşgal edilmemiş Kaleleri, 

Ele geçirilmemiş tersaneleri Olan, 

Birinci vazifesi Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olan, 

Mevcudiyetin ve istikbalinin yegâne temeli bu olup, En kıymetli hazinesi "muhafaza ve 
müdafaa" etmekle sorumlu olduğu "Bağımsız cumhuriyet" olan, 
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En zor devrelerde, 

Hatta ülkesinin dâhili ve harici bedbahtlarca sarmalandığı, 
Yöneticilerinin gaflet dalalet ve hatta hıyanet içinde olabildiği, 

Çoklarının, hatta neredeyse herkesin ""artık olmaz bu iş bitti, dönülmez akşamın ufkun-
dayız"" dediği, 

Bu Fakir bırakılmış milletin " ahu-enininin " baykuş çığlıklanyla susturulmak istendiği, 

Milletimin ve insanlığın düşmanlarının " oh tamam Kıbrıs ta, Anadolu da artık bizim " 
demek üzere olduğu anda ve zamanda, 

Muhtaç olduğu kudreti inancında, tarihinde ve kültüründe, 

Velhasıl damarlarında insanlığın en kısa zamanda güzel ufuklara ulaşması sevdası, heye
canının ve kanının var olduğu, 

İman dolu göğsünde, 
Bilgi dolu kafasında, sevgi dolu kalbinde, 
En yüce idealleri hisseden, 

Milletimin Saygıdeğer evlatları, 

Gelin, bu dünyayı iyi yönde değiştirelim, 
Gelin, bu olmaz sanılanı, olduralım.., 
Gelin, bu sıkıntıları ve yanlışlıkları, durduralım. 
Bu olacakların, olması gerekenlerin nasıl olabileceğini 
Hepimizin partisi, 

Hayır! 
tam bağımsız ve özgür Türkiye 

diye haykıran, 
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Etrafında ve çizgisinde hep birlikte toplanarak, birleşerek ve de çok çalışarak, gayret 
ederek gösterelim. 

Milletimize hizmet etme amacıyla kurulan partimizin 
temel fikirleri ve kuruluş felsefesi bu olup 
iktidarımızda neler yapacağımızla alakalı program
larımız ana hatlarıyla aşağıda arz olunmuştur. 
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HUKUK DÜZEN! 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Ülkemizdeki ve dünyamızdaki sorunların temelinde, siyasi ve idari uygulamalara 
"hukukun" kaynaklık yapmaması yatmaktadır. 

Bir başka sıkıntı da "hukukun kaynağıyla" alakalı, hukukçular arasında tam bir "muta
bakatın sağlanamamış olmasıdır. 

Yine bir başka sıkıntıda "hukuk" ile adaletin arasında "rabıta" olmamasından dolayı 
"hukuk uygulanıyor" zannıyla, "adaletsizliklerin ve zulümlerin" yapılmasıdır. 
Partimizin "hukuk, adalet ve bunlara ait sisteme ilişkin temel yaklaşımı "parti tüzüğünde" 
olduğu gibi ülkemizde ve dünyada gerçekten "laik hukuk anlayışının ve vicdan adale
t inin" tam manasıyla hâkim olması gerektiği şeklindedir. 

Buna göre, tüm kurumlar "devlet" dâhil, varlıklarını hukuka borçlu olacakları için, varlık 
sebebi olan hukuka riayet etmeleri kendilerinden öncelikle beklenecektir. 

Hukuka "kaynaklık" etmenin en birincil öğesi, bu kaynağın vaaz ettiği değerlerin "ilmi ve 
bilimsel" olması gerektiğidir. Eğer bir değer ilme ve bilimsel kriterlere uygunsa ancak 
hukuk bunu kendine kaynak alacak, bu sayede asla cehalet, önyargı, s ta tüko, kon-
jök tü r hukuka kaynaklık yapamayacaktır. 

Değerleri ve mevzuatı bu temel yaklaşımlarla oluşturulacak olan "hukukun uygulan
masından" ortaya çıkan sonuç "adalet" olacak ve bu "adalet" vicdanların sükûnunu 
sağlayacaktır. 

Böyle bir "üstün hukukun" tecellisi sonucu ortaya çıkan "adalet" kavramının var olduğu 
"ilama" asla hiç bir vicdan "hayır" diye "kanayarak" veya "sızlayarak" haykıramayacaktır. 

İşte kaynağı ve sonucu belli olan adil, üstün hukuk yapısı temelindeki anlayışla "var ola
cak" ve böylece "devam edecek" siyasi - idari yapı, neticede vatandaşlarının ve tüm 
muhataplarının emniyet, huzur, asayiş ve istikbal ile istiklallerinin teminatı olacaktır. 

Tarih göstermiştir ki, adil sonuçlarını muhataplara hissettirmeyen, "adı adalet" olan sis
temler "yokluğa" mahkûm olmuşlardır. 
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Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve temellendirdiği "Cumhuriyetin Hukuk Yolu", 
aslında "batıyı iktibas" yolu değil, en yüce ve adaletli hukuk sitemine gidiş ve mutlak 
varışta "batıdan da istifade" yoludur. 

Parti olarak Hedefimiz; Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı, ancak "maksatlı" olarak ve 
kapalı tutulan "İlim ve Bilim" yolunu açarak, bu yolla tüm yasal mevzuatımızın tekrar 
gözden geçirilmesi ve Hukukun amacını sağlayamayan tüm hukuksal "donelerin" 
kaldırılarak yerine "gerçek hukuk" ve "adaleti" temin eden mevzuatlar konulması 
çalışmalarını başlatmaktır. 

Bu amaçla Üniversitelerin, tüm Anayasal ve sosyal kuruluşların da içinde olacağı 
"komisyonlar" derhal oluşturulup, siyasi, dini, kültürel mülahaza ve önyargılardan 
uzak kalınarak " en güzel ve en doğru " ne ise, onun hukuk ve kanun olması için 
hukuksal altyapı çalışmalan başlatılacaktır. 

Bu noktada "en son konuşması gereken siyasiler" oluşturulan komisyonların 
çalışmasını tamamlaması neticesinde, ortak anlayışla yapılan yeni mevzuatları yürürlüğe 
koyacak ve tatbik edeceklerdir. 

Anayasası ve temel mevzuatları "en doğru sistemle " yapılmış olan adaletli hukuk sis
teminin diğer altyapıları olan tüzük ve yönetmelikler de bu amaçlar ve sistem ışığında 
ilgili kuruluşların "ehil görevlileri" tarafından, "olması gereken" hale getirilecektir. 

Vatandaşların "ortak inanç ve anlayışıyla" ülkenin tüm kesimlerince ve bilimin 
öncülüğünde oluşturulacak "ideal hukuk sistemini" artık kimse çiğneme noktasında "vic
dani dayanak" bulamayacaktır. 

Artık, 

Hukuku çiğnemek toplumu çiğnemek, 
Hukuku yok saymak, toplumu yok saymak, 
Hukuku hafife almak, toplumu hafife almak.... 
demek olacağı için, 
Hukuka kalkan el, toplumun huzuruna uzanan el, 
Hukuku yaralayan işlem, toplumun vicdanını yaralayan işlem olacaktır. 
Ve bunu yapan "kim" olursa olsun, 

İsterse "bir kerecik yapsın" 
Derhal gerekli cezaya çarptırılacak ve "hukuku çiğneyen dâhi" bu ihlal karşılığı verile
cek cezaya seve, seve katlanacaktır. 
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Hukukun, üstün erdemleri ve vatandaşların ortak duygusunu vaaz ettiği ülkemizde, adeta 
"bir cennet" ortamı oluşacak ve belki de artık "mikroskoplarla" suçlu aranacak nok
taya gelinecektir. 

Milli Eğitim ve Öğretimle de desteklenecek olan, aslında, özünde yüksek vicdan sahibi 
Aziz milletimizin fertleri, bu olmaz sanılan "huzur" ortamının vücuda gelmiş olduğunu 
"iktidarımızın i lk anlar ında" görecektir. 

Can, mal, namus, şeref, onur, konut, iş, servet emniyetinin varlığı öyle hissedilecek 
ki, Ülkemiz ve Dünyamız "afakini saran" karanlıklardan bir anda sıyrılarak, "vaat 
edilen" aydınlığa kavuşacaktır. 

Kimse oturduğu apartmanının "en üst ka t ına" değil, "zemin kat ına" dahi demir par
maklıklar yaptırmayacak, kimse acaba biri gelirde "kapar" mı korkusuyla "çantasını 
vücuduna" bağlamayacaktır. 

Partimizin Ülkemizin iktidarını devraldığını "kurtla kuzunun yan yana dolaşması" 
misali, en kısa zamanda ülkeye yayılacak "güven ve asayiş" ortamından herkes hissede
cektir. 

Uygulamalarımız , "Hukuk Bilimine ve Hukuk Tarihine ", 
En üstün değerlerin kanun olduğu, 
En adil sonuçların hüküm olduğu 
ve En ehil insanların "hâkim" olduğu..., 
"yüksek mutluluk" ve "üstün değerler hukuku" dönemi olarak geçecektir. 
Tüm bunları Atatürk 'ün yeniden "var" ettiği biz "Türk mil let i" yapacak ve bu mil
letin yürürlüğe koyduğu Üstün, ideal hukuku, başka ülke insanları da "iktibas" edecek
tir. 

Artık bizim "Yargıtay'ımızın vereceği kararlar" başka ülkelerin mevzuatları için temel 
kaynak ve bağlayıcı hüküm olarak kabul görecektir. 

Tüm Açıklamalar ışığında., 
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YAPILMASI GEREKENLER 

• Adalet Bakanlığının teşkilatı ve yapısı ıslah edilecektir. 

• Adalet Bakanı, "adaletin başı" değil, sistemin organizatörü olacaktır. 

• Yargı idarenin tasarrufundan kurtarılarak, yargıya siyasi baskı vs. gibi bir ihtimalin ola
bileceği şüphesi dahi ortadan kaldırılacaktır. 

• En yüksek maaşı Adalet Personeli, kendi içinde hiyerarşi yapısı olan sistem dâhilinde 
alacak, adalet teşkilatının ekonomik sıkıntıları tümüyle kaldırılacaktır. 

• Adaletin "tecelligahları" olan adliye binaları ile "adalet" kavramı arasındaki "yücelik" 
açısından var olan "dengesizlik" ortadan kaldırılacaktır. 

• Adalet personelinden savcı ve hâkimlerin derece ile orantılı görev yerlerinde çalışması 
sisteminde daha faydalı modele geçilecek, Hâkimlerin yer değiştirme ve haksız tayin 
korkularına son verilecektir. 

• Vatandaşların tüm işlemlerini Avukatlar aracılığıyla yapması sağlanacak ve Barolarla 
sigorta şirketlerinin de bu noktada koordineli çalışmalar yapması sağlanacaktır. 

• Tüm vatandaşların Hukukun himayesinden azami derecede yararlanması için "aile 
Avukatlık" sistemi geliştirilecek ve özendirilecektir. 

• Baro Başkanlarına ve ilçe bazında baro temsilcilerine protokolde en ön sıralarda yer 
verilecektir. 

• Baroların, "Dayanışma fonu" oluşturabilmeleri için gerekli yasal ve mali düzenlemeler 
yapılacaktır. 

• Mahkeme harç ve masraflarında sosyal devlet uygulaması hissettirilerek, "adli müza-
haret" sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 

• Tahkim sistemi özendirilerek buna dair harç ve masraflar daha asgari düzeyde tutula
caktır. 

• 5 yıllık Avukatlara tahkim sisteminde "hakemlik" yapma hakkı verilerek buna dair 
yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

• Adil ve hızlı yargılamanın bütün alt yapısı öncelikle tamamlanacaktır. 
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• Bölge "istinaf mahkemeleri" kurularak Yüksek Yargıtay'ın iş yükü hafifletilecektir. 

• Her il de "Nesafet kurulları" oluşturulacak ve bu kurulun heyet üyeleri bölgenin müm
taz şahsiyetleri içinden yerel idare tarafından seçilip önerilerek, "Hâkimler Savcılar 
Yüksek Kurulu" tarafından atanacaklarıdır. 

• İstinaf mahkemesi kararlarına karşı bu kurula müracaat edilecek ve bu müracaatın 
usul ve esaslarına dair yasal düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. 

• Bu kurullar idari ve hukuki yapıyı ve uygulamaları denetleyerek, gerektiğinde resen 
harekete geçecek ve Sistemde olabilecek eksikliklerin düzeltilmesine yardımcı ola
caktır. 

• Ülkedeki "il nesafet kurullarının" üzerinde olacak bir "Milli Nesafet Kumlu" oluşturu
lacak ve ülkedeki tüm idari, hukuki işlemlerin şikâyet edildiği son merci olarak, sis
temin işleyişindeki eksikliklerin giderilmesinde etkin görev alacak ve yine bu kurul "il 
nesafet" kurullarının havale ettiği işlemleri karara bağlayacaktır. 

• Ayrıca bu kurul Yüksek Yargı Organlarının Verdiği kararlara karşı yapılan itirazların 
son değerlendirme mercii olacaktır. 

• Bu kurul, müracaat edilmesi halinde, ülke dışında da verilen, gerek Türk vatandaşları 
ve gerekse yabancılarla alakalı yargı kararlarını "değerlendirme ve son inceleme" 
mercii olacaktır. 

• Bu kurulun verdiği kararların sonuçları "uluslar arası" niteliğe haiz olacaktır. 

• Hukuk eğitimi "ilkokullardan başlamak üzere" yaygınlaştırılarak, vatandaşlarımıza 
küçük yaştan başlamak üzere "hukukun üstünlüğü bilinci" yerleştirilecek ve 
hukukçulara bu derslerde öğretmenlik yapma hakkı verilecektir. 

Vel hâsıl, 

• Partimizin idaresindeki "Mutluluklar Ülkesi Türkiye" de sadece ve sadece hukuk ola
cak, hukukun dışında ve üstünde hiçbir şey, hiçbir güç, hiçbir kişi ve hiçbir kurum 
olmayacaktır. 
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INSAN HAK VE HÜRRIYETLERI 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GÎRlŞ 

insanı birey olarak sevmeyi ve onu korumayı hedef alan bir kültürün getirdiği birikimle, 
partimizin var oluşunun en önemli amacı; "insan haklarını", "insan olmanın gereklerine 
en yaraşır " şekilde tesis etmektir. 

Bunun için öncelikle tüm inanışların ve üstün medeniyetlerin koyduğu en temel insan 
haklan sayılan, Beden, namus, mal, dokunulmazlığının ve yine buna bağlı olarak düşünsel 
dokunulmazlığın en mükemmel anlamda korunması ana ilkemizdir. 

insan hakları "evrensel beyannamesinde kabul edilen hakları hiçbir kesintiye 
uğramaksızın uygulamak temel amacımız olacaktır. 

insanca yaşama hakkını, öncelikle asgari düzeyde tüm insanlarımıza sağlamak, sonrada 
fırsat eşitliği sağlayarak en ideal anlamda onların gelişimlerini desteklemek ana hede
flerimizdendir. 

Her ne gerekçeyle olursa olsun bireylere yapılacak kötü muamele işkence sayılacak, kim
senin bunu yapmaya cesaret edemeyeceği caydıncı önlemler alınacaktır. 

Toplumun temeline yerleşmiş olduğuna inanılan "dayak" kültürünü yok etmek, dayağın 
ilkelliğini benimsetmek için öncelikle "ailelerin" eğitimlerine, okullarda ise "öğretmen" ve 
"öğrencilerin" eğitime önem verilecektir. 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Öncelikle insan haklan ihlallerini tamamen yok edecek şekilde mevcut organizasyon
lar desteklenecek, bu konuda gerçekten Türk halkı için çalışma yapan sivil toplum 
örgütleri gerekli hukuki ve teknik donanıma sahip kılınacaktır. 

• Milli eğitim sistemi, insan haklannı ön planda tutacak şekilde düzenlenecektir. 
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• Adalet ve güvenlik birimlerimiz, temel görevlerini insan haklan içinde gerçekleştire
bilecekleri düzenlemeye kavuşturulacaktır. 

• Global ve ulusal konjonktürün en olumsuz olduğu durumlarda dahi ülke insanı ve 
vatanına bağlı olanlar için insan haklan ön planda olacaktır. 

• İfade özgürlüğünün kullanılmasını devletin engellememesi, ifade özgürlüğünün korun
ması açısından yeterli değildir, ifade özgürlüğünün kullanılabilmesi için gereken ted
birleri almakla da devlet yükümlü olacak, bu konuda gerekli yasal düzenlemeler 
toplumumuzun ruhuna ve devletimizin bekasına uygun şekilde yapılacaktır. 

• İnsanımız için "devlet gücü", toplumsal ve ferdi güçler karşısında kendisini güvende 
hissedeceği kadar sağlanacaktır. 

• İnsan haklannı, "alman nefes kadar doğal" ve "insanımızın içine sindirdiği bir olgu 
olarak" ,bu hakkın tartışılmasının dahi düşünülmediği ideal bir topluma ulaşmak için 
eğitimi ve alt yapısı tamamlanmış bir özgür Türkiye meydana getinuek için ne gerekiy
orsa yapılacaktır. 

• Devletin ilgili ilgisiz tüm birimlerinin "onuruna düşkün insanımızın haklarına" karşı 
yapılacak her türlü saygısızlığa karşı uyanık olması sağlanacaktır. 

• Devlet kadrolannda liyakat, aynı zamanda "insan haklanna verdikleri öneme" göre de 
belirlenecektir. 

• İnsan haklan inceleme komisyonlannın görev alanlan ve yetkileri genişletilecek, 
Anayasa ve yasalardaki insan haklannı kullanımını kısıtlayıcı tüm hükümler yeniden 
düzenlenecektir. 

• Sonuç olarak, insan haklan ve buna bağlı tüm haklar özelliklede düşünce ve 
düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik süreçte çok önemli bir yer tutmak
ta olup, "Yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasının zeminini ifade özgürlüğünün 
oluşturduğu" gerçeğinden hareketle, özgür bir toplum oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

• Birbirinden farklı fikirlerin olması ve bunlann tartışılması bireylere farklı düşünceler 
arasında seçim olanağı sunacaktır. Demokratik bir toplum, ifade özgürlüğü, yönetici
lerin veya kamu makamlannın hoşuna gidecek şeyleri söyleme hakkı değil, her türlü 
düşünceyi serbestçe açıklama özgürlüğünün olduğu ideal toplum oluştunuak temel 
amacımız olacaktır. 
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DıŞ POLITIKA, KıBRıS, AB 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GlRİŞ 

Dış politika, bir devlet için güvenlik ve savunma kavramlarının beraberinde yer alan bir 
kavramdır. Devletler "güvenlik ve savunmayı nasıl yaşamsal noktada önemserler veya 
önemsemeleri gerekirse Dış ilişkilerde ki denge ve dış ilişkilerle alakalı politikaları dahi 
birincil ve vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görürler. 

Tarihin ilk devirlerinden bu yana, devletler, başka devletlerle ilişki ve ilgi içinde 
olmuşlardır. Bu ilişki ve ilginin içinde, ekonomik, kültürel ve benzeri bazı temel nedenler 
olsa da, bunlardan en önemlisi siyasi nedendir. 

Siyasi temel neden denilince de akla güvenlik ve savunma gelmektedir. 

Bu nokta itibariyle, Türkiye Devleti de, elbette başka devletlerle ilişki içinde olacak ve 
özel ilgi alanı bulunan bölge ve devletleri de gözetecektir. Temel ilke "bütün devletlerle 
iyi ilişkiler" içinde olmaktır. Bu ilkenin yanında başka bir ilke ise "özel ilgi alanlarını ve 
ülkeleri" gözetmektir. 

Türk Dış Politikasının Atatürk'ün sevk ve idaresinde olduğu yıllardaki karakteri "modern, 
anti-emperyalist, barışçı ve mücadeleci" bir politikadır. 

Dış Politikada böyle bir karaktere bürünmenin en temel nedeni güvenlik ve savunmanın 
ülke için en önemli ihtiyaç olması sebebiyledir. 

Ancak Büyük önderin vefatından sonra zaman, zaman bu karakterden sapmalar olmuşsa 
da (dibi görünmeyen kuyuya girmeye teşebbüs etme misali bazı hareketler ve teşebbüsler 
varsa da), Türk Dış Politikasının yine de genel karakteri, 

Doğrultusunda tezahür etmiştir. 

Bu kapsamda; Türkiye'nin özel ilgi alanı ve özel önem atfettiği ülkeler, başta 
Ortadoğu, sonra Balkanlar, sonra Kafkasya ve sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'dir. 

Yurt'ta sulh, Cihan'da sulh 
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Dış Politikadaki ilkeleri böyle koyduktan sonra asıl hedefin;" başta komşularımız olmak 
üzere, tüm uluslarla ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve benzeri ilişkileri en azami düz
eye çıkarmak " şeklinde belirleyebiliriz. 

• Dış Politikada yukarıdaki ilke ve hedefler çerçevesinde; toprak bütünlüğümüzü ve 
siyasi egemenliğimizi tehlikeye atmayacak plan ve programlar geliştirilecek, bu 
sağlandıktan sonra, dünyada güçlü bir konum elde etmeye yönelik politikalar uygu
lanacaktır. 

• Tüm medeni ülkelerle özellikle ABD, Rusya, Çin, İsrail, Doğu ve Uzak doğu Ülkeleri ve 
AB ülkeleriyle tüm dünya insanlığının yaşam standardının yükselmesine yönelik 
çabalar doğrultusunda acil ve hissedilir işbirliği yapılacaktır. 

• Kıbrıs konusuna "güvenlik ve savunma" noktasında bakılmalı ve kesinlikle 
taviz verilmemeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomik bakımdan güçlendirilecek, 
Bunun için özel çalışma ve programlar oluşturulacaktır. 

• Kıbrıs konusuna ülkemizin ilgisinin yalnızca stratejik olmadığı, aynı zamanda insani ve 
hukuki bakımdan da bu konuyla ilgilenmeye hakkımızın olduğu diğer devletlere tam 
olarak anlatılacaktır. 

• 1960 Garanti Antlaşması'nda öngörülen yükümlülükler ülkemize hukuki hak tanımak
tadır. Bu kazanılmış hakları zaafa uğratacak çabalardan ve adımlardan kaçınılacaktır. 

• Irak'taki sorunun çözümü ile alakalı BM çerçevesinde, Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği 
ve eşgüdüm içinde çözümlenecektir. 

• Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, iktisadi ve kültürel alanda yardımlaşma ve 
dayanışma en üst seviyeye çıkarılacaktır. 

• Ülkemizin "Avrupa Birliği Tam Üyeliği" olmazsa olmaz bir şart değildir. Demokrasi ve 
insan haklan alanındaki noksanlık ve aksaklıklar Ülkemizi dış politikada güç dununa 
sokmaktadır. Bu aksaklıklar ve noksanlıklar milli bir anlayışla biran önce giderilme
lidir. 

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlanmızın sorunlanna yıllarca ilgisiz kalınmıştır. Bu 
durum Ülkemize ve konumumuza yakışmamaktadır. Güçlü devlet yurtdışındaki, 
dünyanın en ücra köşesindeki vatandaşlarına sahip çıkan ülkedir. Yurtdışındaki vatan
daşlanmızın, ekonomik ve sosyal haklannın güçlendirilmesi, çifte vatandaşlık, seçme 

YAPILMASI GEREKENLER 
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ve seçilme haklarının tanınması, Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabilmeleri için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

• Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarlı bir nizamı tesis etmek üzere, adeta "Avrupa 
Birliği" kuruluşu ve işleyişi temel alınarak yeniden bir yapılanma gereklidir. Bilindiği 
üzere Avrupa Birliği, 2. Dünya Savaş'ından sonra, "barışı korumak ve ekonomik ve 
sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı" ile bir araya gelmiş 6 (Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) Devlet tarafından kurulmuştur. Böyle bir birliktelik 
Ortadoğu için de şarttır. 

• Irak sorunu, Ortadoğu sorunu içinde en hassas bir noktayı oluşturmaktadır. Irak'taki 
kargaşa ve belirsizlik yukarıda belirttiğimiz " toprak bütünlüğümüzü ve siyasi ege
menliğimizi tehlikeye atmamak " hedef ve ilkesini zedelemektedir. Bu sorun ne kadar 
uzarsa, bizim açımızdan o kadar kötü gelişmeler gündeme gelebilecektir. Bu nedenle, 
Irak sorunu sürüncemede bırakılamaz ve "bekle gör" politikası uygulanamaz. 
Ortadoğu birliği kurulduğunda Irak ta bu birlik içinde yerini alacağından, kaos ve belir
sizlik giderilecek Ülkemiz menfaatleri korunacaktır. 

• Balkanların, Türk tarihinde her zaman önemli bir rolü olmuştur. Stratejik açıdan has
sas olan bu bölge, Türkiye'nin kıta avrupasma geçiş kapısını oluşturmaktadır. Türkiye 
ve Balkan ülkelerinin halkları arasında Türkiye'nin bölgeyle yakın ilişkisini yansıtan 
bağlar daha da güçlendirilecek ve savunma, güvenlik, ekonomi, sosyal, kültürel 
ilişkiler noktasında Balkan Ülkeleri ile ortak hareket edilecektir. 

• Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin sağlanması Ülkemiz için hayati önem 
taşımaktadır. Bu bölgede yaşayanların refahı artırıldıkça çatışma ve gerginliklerin 
yerini barış ve huzur alacaktır. Bu sebeple Türkiye, Çeçenistan, Dağlık Karabağ ve 
Abhazya başta olmak üzere tüm ihtilafların barışçı çözümüne katkıda bulunarak, bu 
bölgenin Avrupa-Atlantik kurumlarıyla yakın ilişkilerinin ve bütünleşmelerinin 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

• Kafkaslarda sağlam ve banşçıl kararlar almak için Rusya ile müştereken bölgede huzu
ru sağlamaya yönelik politika geliştirilecektir. 

• Türk halkının Orta Asya halklarıyla yoğun kültürel ilişkileri ve yakınlığı mevcuttur. 
Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine özel önem ve öncelik verecektir. 
Bu ülkelerin zengin doğal ve beşeri kaynaklarından yararlanabilmeleri için ulus
lararası işbirliği ve yatırım şarttır. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bütünsel bir bakış 
açısıyla ele alınmalı ve bu cumhuriyetlerle "hamasi nutuklann ötesinde" sağlam ve 
ekonomik ilişkiler kurulacaktır. 
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• Ülkemiz insanına akrabalık bağı olan, daha "düne kadar" bizim halkımız olduğu gibi, 
aslında dün "kaderin acı cilveleriyle" bizden, ülkemizdeki akrabalarından ayrılan, 
bugün dahi bizim dostumuz olabilecek yapıdaki Irak ve diğer bölge insanıyla ilişkiler
imiz kuvvetlendirilecek, kültürel yakınlığımızın avantajıyla daha sıcak ve güvene 
dayalı bağlar kurularak bu kardeşlerimizin mevcut sıkıntüarının çözümünde daha 
etkin rol alınacaktır. 

• Önceliği yukarıdaki hususlara verdikten sonra ve temel ilke ve hedeflere sadık 
kalınarak Avrupa Birliği ile ilişkiler geliştirilecektir. 

• Tam üyelik "olmazsa olmaz" bir şart olarak öne sürülmeyecek, Güçlü bir ekonomi yol
unda ilerlerken Avrupa Birliği imkânlarından yararlanılacak, aleyhimize olan fiili 
durumlar düzeltilecektir. 

• Iran ve Türkî Cumhuriyetlerle başta demiryolu olmak üzere ulaşım imkânları geliştir
ilerek ekonominin canlanması sağlanacaktır. 

• Ermenistan'da bulunan nükleer santral Ülkemizi sağlık ve çevre açısından tehdit 
etmektedir. Bu konu kesin bir çözüme kavuşturulacak, sürüncemede bırakılmaya-

• Rusya, Iran ve Türkiye'den oluşan bir başka ekonomik pakt kurulacak, ABD ve AB ile 
dostluk ilişkileri çok daha fazla geliştirilecek ve hem Türkiye'ye hem komşu ülkelere 
ve hem de tüm dünyaya huzur ve refah getirecek adımlar ivedilikle atılacaktır. 

• Türkiye 1936 yılında, stratejik öneme sahip Türk Boğazlan'ndaki egemenliğini iade 
eden ve Boğazlardan geçişi düzenleyen Montrö Sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme 
günün şartlan dikkate alınarak ve Boğazlardaki petrol tankerlerinin başta istanbul 
olmak üzere, Ülke güvenliğini etkilediği noktasında yeniden ele alınacaktır. Boğazlar 
petrol yolu olmayacaktır. 

• Küreselleşme bir olgu ve kaçınılmaz bir gelişmedir. Dünyamız küçülmüş ve "global bir 
köy" haline gelmiştir. Bu nokta itibariyle, dünyaya açık olmak ve gelişmeleri yakından 
takip etmek bir zarurettir. Bu zaruret nedeniyle, gelişen ve değişen koşullara ayak 
uydurabilmek için yetişmiş insan gücü elzemdir. Bu insan gücünü meydana getirmek 
için "think-thank" kuruluşlarının sayısının artırılması için Devlet destek verecektir. 

• Devlet bu tür düşünce kuruluşlarına ve enstitülerine parasal destek başta olmak üzere 
her türlü desteği verecektir. 

• Günümüzde bazı sivil toplum kuruluşları uluslararası ilişkilerde önemli faktör konu-

caktır. 
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muna gelmiştir. Birleşmiş Milletler NGO ( Non-Goverment Organization ) şeklinde 
adlandırılan sivil toplum kuruluşlarına bünyesinde (hem de resmi olarak) yer vermeye 
başlamıştır. Maalesef Ülkemizi NGO olarak BM'de savunacak, haklarını devamlı gün
deme getirecek bir sivil toplum kuruluşu halen vücuda getirilememiştir. Acilen böyle 
bir kuruluş kurulacaktır. 

• Turizm ve tanıtma fonu parasal kaynakları artırılacak, bu alanda bürokrasiden ve katı 
kurallardan arındırılmış bir yapılanma içinde olunacaktır. "İnsan bilmediğinin, 
tanımadığının düşmanıdır" kuralı, devletler için de düşünüldüğünde, "insan bilmediği, 
tanımadığı bir devlete dost olabilir mi"? Elbette hayır. Öyleyse Devletimizi ve Ülkem
izi tanıtmaya ve dost sayısını artırmaya önem verilecektir. 

• Türkiye, dünyanın bugüne kadar tespit edilmiş enerji kaynaklarının yüzde 70'inin 
bulunduğu Orta Doğu ve Hazar Denizi havzasına coğrafi olarak yakındır. Bu yakınlığı 
kendi lehine çevirecek gerçekçi politikalar oluşturulacak ve araştırmalar yapılacaktır. 

• Ulusal ve uluslararası terörizmle etkin mücadele için, diğer ülkelerle işbirliği içinde 
olmak ve eşgüdüm oluşturmak büyük önem taşımaktadır. Bunun yollan ve etkenleri 
araştınlacak ve mücadele edilecektir. 

• Güçlü ve itibarlı bir Türkiye, tüm dünya için "Bansın garantisi, savaşın engelleyicisi" 
olacaktır. 

Vel hâsıl, 

• Şahsiyetli ve aktif yani Atatürk'ün izlediği şekilde bir dış politika siyaseti izlenecektir. 

KıBRıS 

GİRİŞ 

Dış Politikamızın en hassas noktası Kıbns'tır. 

Güvenlik ve savunma açısından Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne ihtiyacımız vardır. 

Kıbns konusu, Avrupa Birliği'ne girişte bir engel gibi gösterilemez. 

Çünkü Kopenhag Kriterleri arasında Kıbns konusu yer almamıştır. Kopenhag Kriterleri, 
Siyasi kriterler, (Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan ve azınlık haklan, bunların 
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güvenceye olan kurumların varlığı) ekonomik kriterler, ( İşleyen pazar ekonomisi, reka
bet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip bir ekonomi) ve yükümlülük alabilme kap
asitesi ( Siyasi ekonomik ve parasal birlikten doğan yükümlülüklerini üstlenebilme 
yeteneğine sahip olma ) şeklinde belirlenmiştir. 

Halkımıza bu husus tam ve yerli yerince anlatılmadığından, vatandaşlarımız ya Avrupa 
Birliği ya da Kıbrıs gibi çok acımasız bir ikileme düşmektedir. 

Bu ikilem bazı çevrelerce kasıtlı bir şekilde oluşturulmaktadır. 

Esasında hem Avrupa Birliği'ne girme, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
bağımsızlığının devamı aynı anda sağlanabilir ancak nedense beyinler ısrarla bu yönde 
yorulmamaktadır. 

Kıbrıs'ın Türkiye için neden bu kadar önemli olduğu sorulursa; cevabımız, Kıbrıs güven
lik ve savunma bakımından Türkiye Devleti'nin "birincil ve vazgeçilmez" noktasıdır. 

Partimizin bakış açısıyla Kıbrıs, 

"Türk'ün hem canıdır, 
Hem de kanıdır." 

Dolayısıyla Tarih ve coğrafya Kıbrıs konusunda Ülkemize çok büyük sorumluluklar yük
lemektedir. 

KKTC ve ya da en güzel Tabirle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve öyle 
kalacaktır. 

Orada bulunan "Kahraman, Aziz Türk askeri " İşgalci değil, " Kıbrıslı kardeşinin ve 
vatanının hem kurtarıcısı, hem de koruyucusudur ". 

Tarafımızca "Uluslararası hukuk, bu yöndeki kaynaklar ve olaylar doğrultusunda " 
yorumlanmaktadır. 

Partimiz ve Mensupları var olduğu sürece Kıbrıs Türk Devletinin ve Vatandaşlarının 
kazanılmış haklarının korunması noktasında hassas olunacaktır. 

Kıbrıs'ın " Girit" Yapılmasına asla imkân ve fırsat verilmeyecektir. 

Kıbrıs'ta sorun yoktur. Kıbrıs'ta sorun olduğunu iddia edenler en anlaşılır tarifle " maksat 
"hdır 
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YAPILMASI GEREKENLER 

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi ayaklan üzerinde durmasını sağlayacak 
sağlam ekonomik adımlar atılacaktır. 

• Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinin "oteller ve kumarhaneler" memleketi görünümün
den kurtulması için tanm, ticaret, bilişim ve hizmet sektörüne dayanan projeler 
oluşturulacaktır. 

• Kuzey Kıbns'ta çok acil kalkınma hamlesi başlatılacaktır. 

• Kuzey Kıbns yasaları ve hukuk mevzuatının daha da millileşmesi çalışmaları 
yapılacaktır. 

• Kuzey Kıbns'ta milli bir kültürel kalınma hamlesi başlatılacaktır. 

• Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetindeki Türk askeri sayısı azaltılmayacak ve hatta orada
ki kuvvetlerimiz daha modern donanım ve cihazlarla takviye edilecektir. 

• Kıbns'ta " can veren Mehmetçiklerin birinci derecede yakınlanna, kahraman gazilere 
ve yine özellikle belli ölçekte yatınm yapacak bilişim sektörü ve tarımsal sanayi vs. 
sahiplerine derhal Kıbns Türk Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik 
çalışmalar koordineli olarak başlatılacaktır. 

• "Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti" olan ismin telaffuzunu, uygulamada ve ifadede özel
likle Kıbns Türk Cumhuriyeti şekliyle yaygınlaştıracaktır. 

• Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti ile entegrasyon her zaman bir ihtimal olarak göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Türkiye ile Avnıpa Birliği'nin ilişkileri çok eskilere dayanmaktadır. Belki Avrupa Birliği 
1950'li yıllarda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu kuran Paris Antlaşması (1951), 
Avnıpa Ekonomik Topluluğu'nu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nu (Euratom) 
kuran Roma Antlaşmalan ( 1957 ) ile resmiyet kazandığından ve Ülkemiz de (1963 yılında 
AET ile) Ankara Anlaşmasını imzaladığından bu ilişkiyi 40 yılla sınırlandırabiliriz. 

AVRUPA BÎRLÎĞÎ 

GİRİŞ 
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Ancak, biraz daha ayrıntılı ve ciddi incelediğimizde gerçekte, Türkiye'nin Avrupa 
Sevdasının neredeyse 550-600 yıla dayanmakta olduğunu görebiliriz. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'yle başlayan bu ilişkiler günümüze kadar devam 
eder. Bazı düşünce adamlarının "Kızıl Elma" Ülküsünü Avrupa Birliği'ne erişmek olarak 
da değerlendirdiği dikkate alındığında bu kökleri derin ilişki yadsınılamaz bir gerçek 
olarak orta yerde durmaktadır. 

Ancak, Ülkemizin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bazı hassas özellikleri de mevcuttur. 
Bunların başında "Egemenlik Hakkına hiçbir şart ve kayıta bağlı olmadan sahip olmak" 
ve "Egemenlik hakkını hiçbir şekilde devretmemek" gelmektedir. 

• Avrupa Birliği ile ilişkilerde Ülkemizi bağlayıcı belgelerden olan KOB (Katılım 
Ortaklığı Belgesi) zaman zaman yeniden düzenlenmektedir. Bu belgelerde yer alan 
hususlar Ulusal Program'a (UP) da yansımaktadır. Bu minvalde KOB ve UP bel
gelerinde yer alan, anlatım özgürlüğü ve şiddete dayanmayan ve bölücü olmayan 
düşünce özgürlüğü için gerekli düzenlemeler acilen yapılacaktır. 

• Bu konuda (bu düzenlemelerin birçoğu TBMM'nden geçmiş ve yasalaşmış olsa da) 
uygulama önem taşımaktadır. Bu tür kanunların uygulamaya yansıtılması 
sağlanacaktır. 

• Milli ve bölücü olmayan Sivil toplum örgütlerinin gelişmesinin teşvik edilmesi ve bu 
hususta Avrupa normlarına ulaşılması sağlanacaktır. 

• İnsan haklan ihlallerinin sıfıra indirilmesi ve bunun için yasa uygulayıcılann insan 
haklan konusunda eğitilmesi sağlanacaktır. 

• Milli gelirin adil ve dengeli bölüşümüne ağırlık verilecek, Avrupa Birliği ülkelerinde
ki gibi işsizlik sigortasının yaygınlaşması ve işsizlik sorununa acil çözüm noktasında 
program ve plan belirlenecektir. 

• Ülkemizi ne zaman gireceği belli olmadığı AB hayalinin, kalkınmamızı engellemesine, 
morallerimizi bozmasına ve Lider ve yönlendirici karakterimize zarar verecek kampa
nyalar yapılmasına fırsat verilmeyecektir. 

YAPILMASI GEREKENLER 
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KAMU YÖNETIM! 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Kamu hizmetlerinde oluşan kalite bozukluğu ve yavaşlık, sorunlar doğmadan çözüm 
üretememe, kısaca hızla artan dinamik nüfusa cevap veremeyen devlette reform elzem 
hale geldiğinden bu husus parti programımıza alınmıştır. 
Kamu yönetiminde Partimizin temel felsefesi "insana hizmet ve herkese eşit mesafede 
olan bir devlet yapısı" anlayışıdır. 

SİSTEM NOKTASINDA 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Çalışanların amirlerini değerlendirmelerini ve onlar hakkındaki fikirlerini 
değerlendirmelerini (mevzuat bilgisi, yöneticilik yeteneği v.b. unsurları somut olarak 
belirleyecek sorulardan müteşekkil bir anket formu ile) dikkate almalarına olanak 
veren bir sisteme geçilecektir 

• Buna göre son 15 yıl içinde her bir birimde çalışmış birim yöneticilerinin dönem 
başanlan karşılaştırılarak, "siyasi düşüncesi ve etnik kökenine bakılmadan" 
doğru ve işinin ehli idarecilerin göreve atanması ve böylece yöneticiler için "Kariyer 
ve Liyakat" sisteminin gerçek manada uygulanması sağlanacaktır. 

• Milli ve bölücü olmayan Sivil toplum örgütlerinin gelişmesinin teşvik edilmesi ve bu 
hususta Avrupa normlanna ulaşılması sağlanacaktır. 

• insan haklan ihlallerinin sıfıra indirilmesi ve bunun için yasa uygulayıcıların insan 
hakları konusunda eğitilmesi sağlanacaktır. 

• Merkezden yürütülmesine gerek olmayan hizmetlerin (doktor, öğretmen, tapu memu
ru atanması gibi) belirlenerek bu konuda yetkinin Valiliklere devri sağlanacaktır. 
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Tüm kamu kurumlarında norm kadro ( işin hacmine göre kaç personel gerektiği ) 
çalışmasının yapılarak kadroların şişirilmesinin önlenmesi sağlanacaktır. 

Tüm işe alımların tek merkezden sınavla ve mülakatsız olması, bedeni yeterlilik gerek
tiren işlerin mülakatının da ilgili talepte bulunan kurumun dışından ve tek merkezden 
yapılması sağlanacaktır. 

Eşit işe eşit ücret verilerek küskünlüklerin önlenmesi sağlanacaktır. 

işe girişlerde yapılacak işin gerektirdiği nitelikte eleman alınması sağlanacaktır. 

Gümrük, tapu, sağlık hizmetleri gibi hassas noktalarda "riişveti, suiistimali" önlemek 
için bu hizmetlerin bedellerinin tahsilinde otomasyona geçilmesi, vatandaş-memur 
ilişkisinin azaltılması sağlanacaktır. 

Devletin tamamen çıkması gereken hizmet dallarının belirlenerek, sadece bu nokta
larda "özelleştirme" yapılması (maden üretimi, fidan üretimi, sigara, içki üretimi v.b.) 
sağlanacaktır. 

Kamu yönetiminde sistemin düzeltilmesinde orta vadede herkesin başına bir polis 
veya Müfettiş dikilerek, yani güvensizlik üzerine kumlu bir sistem çalışmayacağından, 
her birim başkanına inisiyatif kullanma imkanı sağlayan esnek yönetim sistemine 
geçilecektir. 

Belirlen norm kadrolara, uygun sayı ve özellikte elemanlar yerleştirilecektir. 

Yönetimdeki aksamaların muhataplarınca veya uygulayıcılarınca ilgili birimlere 
bildirilmesi ve bu aksaklıkların derhal aktarılması üzerine, merkez tarafından gerekli 
önlemin alınması, hatta gerekiyorsa hemen "yeni mevzuat düzenlemesi" yapılması 
sağlanacaktır. 

Tüm toplum kesimlerinin mutlu edilmesini hedef alan "sosyal devlet" politikası temel 
alınarak işsizlik sigortası, yeterli kira, çocuk, yakacak, sosyal ihtiyaç yardımı uygula
malarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Vel hâsıl, 

Çalışanın çalışmaktan, idare edenin idarecilikten memnun olduğu ve Hiçbir kamu 
Personelinin bir diğerinin makamında, görevinde gözünün olmadığı, bunun için yanlış 
işlere, duygulara tevessül ve tenezzül etmeyeceği bir kamu hizmeti organizesi 
sağlanacaktır. 
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KADROLARIN VERİMLİLİĞİ NOKTASINDA 

YAPILMASI GEREKEN PROJELER 

• Görevde yükselmelerin usulünün tamıyla "objektif kriterler" doğrultusunda belli 
olması sağlanacaktır. 

• Hiçbir şartta adil olmayan, "torpil veya referansla" yükselmelere imkân tanınmay
acaktır. 

• Yerinde olmayan atamaların Siyasi görevler hariç, Kamu hizmetleri için ve "işin ehli 
olma, meslekten gelme" zorunluluğu ve "hiyerarş i" açısından "yerindelik" 
bakımından yargıda dava konusu yapılmasına imkân tanınması ve bunun hayata geçir
ilmesi ile alakalı yasal düzenlemenin yapılması sağlanacaktır. 

• Gerek duyulan konularda kurum dışından da "eğitim hizmeti" alınacaktır. 

• Kamu kurumlarında yetişmiş elemanlardan hizmet içi eğitim kursları alınacaktır. Prim 
ve mükâfat sistemi getirilerek sadece somut başanlann ödüllendirilmesi ve personele 
hizmet iştiyakının diri tutulması sağlanacaktır. 

• Çalışma saatlerinin Ülkemizin kalkınmaya olan ihtiyacı da göz önüne alınarak yeniden 
düzenlenecektir. 

• Kurumlarca yapılan araştırmalar doğrultusunda asla "Yoksulluk sınırından daha 
aşağıda" bir ücretin hiçbir çalışana, bu arada Kamu Personeline de verilmemesi 
sağlanacak ve buna dair ekonomik politikalar oluşturulacak ve böylece personelin 
çalışma şevki artırılacaktır. 

• Kamu Personelinin, mutlaka yılda belirli bir süre "gerçekten ta t i l" yapmasının, seya
hat etmesinin ve ülkemizin her sene başka bir köşesinde ailesi veya sevdikleri ile 
geçirmesinin adeta zorunlu olacağı ve hatta belli zaman aralığında yurt dışında da tatil 
imkânlarının sağlanması ve buna dair masrafların "mükâfat kabilinden" ver
ilmesinin organizesi, Partimizin siyasi idaresindeki ülkemizde gerçekleştirilecektir. 

Vel hâsıl, 

• Maddi sorunları ve sosyal ihtiyaçları karşılanmış, morali yerinde, herkese güler yüzlü 
ve eşit mesafede kamu görevlilerinin oluşturulması ve bu arada kötü niyetlilerin ve 
hizmet yapmak istemeyenlerin her aşamada ayıklanması sağlanacaktır. 
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GENEL OLARAK KAMU PERSONELİNİN REFAH SEVİYESİ, 
VE YAŞAM STANDARDININ YÜKSELTİLMESİ NOKTASINDA; 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Daha önce belirtildiği üzere, "insan haysiyetine yaraşır, asgari yaşam düzeyini 
sağlayacak", Yoksulluk sınırlarının üzerinde bir ücret verilmesiyle alakalı çalışmalara 
ve düzenlemeler yapılacaktır. 

• Çalışan kesimlerin "mortgage" denilen, leasing benzeri metotlarla, aracısız Belediye-
Devlet işbirliği ile ucuz olarak üretilecek konutlardan faydalandırılarak ev sahibi 
yapılması ve bu iş gerek duyulan paranın gerekirse mevcut lojmanların satışı ve 
bununla da oluşturulacak konut fonu gelirleri ile sağlanması, 

• Kültürel manada zenginleşmiş personelin oluşturulması amacıyla her ay kitap, dergi, 
gazete, sinema, tiyatro için destek verilmesi ve internetten ücretsiz olarak istifade 
etmesi sağlayacaktır. 

• Kurum bünyelerinde kreş, spor salonu, kütüphane, günübirlik ibadet edilebilecek yer
ler, kamp ve lokal gibi sosyal binalara yer verilmesi sağlanacaktır. 

• Kültürel manada zenginleşmiş personelin oluşturulması amacıyla her ay kitap, dergi, 
gazete, sinema, tiyatro için destek verilmesi ve internetten ücretsiz olarak istifade 
etmesi sağlayacaktır. 

• Ebeveynlerine veya bakıma yardıma muhtaç gerek aile ve derkse başka fertlere 
yardımcı olan ve ya olmak isteyen Kamu personelinin bu isteklerine maddi katkı 
sağlamak ve bununla alakalı maçına ilave yardımlar vermek, 

• Kamu hizmeti yapan personelin çok özel nitelik ve ayrıcalık gerektirmediği hizmet
lerini mümkün olduğunca istediği hizmet çevrede yapmasının sağlanması 
sağlanacaktır. 

Velhasıl, 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş Türkiye'mizin kamu hizmetlerini gören, Yaptığı hizmetinin 
karşılığını tam olarak alan, Kamu'nun kendisinden razı, Kendisinin de Kamu'dan razı 
olduğu, Kamu Personelinin yaptığı hizmet hangi noktada olursa olsun, bu hizmetiyle 
kıvanç duyduğu, Kamu Personel Sistemini, Oluşturmak ve buna işlev kazandırmak 
partimizin temel maçlarından biridir. 
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SAĞLIK SORUNLARI, 
SAĞLIK SİSTEMİ VE SEKTÖRÜ 

İLE 
ALAKALI PROGRAMIMIZ 

GİRİŞ 

Sağlık sektörü Sağlık Bakanlığı, SSK, Bağ-kur, üniversiteler, özel sektör marifetiyle 
yürütülen, aksatılması asla mümkün olmayan, problemlerin ertelenemediği ve en kısa 
zamanda çözülmesi gerektiği ülkemizin vatandaşlarını ve ülkemizin güvenliğini 
ilgilendiren en önemli hizmet sektörlerinden birisidir. 

Sağlık Bakanlığının başlıca görevi ise bu sektörün genelini sevk ve idare eden lokomotif 
pozisyonunda olmasıdır. 

Dolayısıyla, Parti olarak öncelikli projemiz bu koordine görevi sebebiyle Sağlık 
Bakanlığının mevzuatıyla, personeliyle yeniden yapılandırılması ve kutsal görevini en 
etkin biçimde yerine getirmesi, nitelikli sağlık hizmetine vatandaşlarımızın acilen 
kavuşturulması gerekmektedir. 

İşbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarla; doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, laborantlar, 
biyologlar, hasta bakıcılar, hülasa tüm sağlık çalışanları bu projeyi gerçekleştirecektir. 

Çağdaş bir anlayışla Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu çıkartılacaktır. 

Sağlık bakanlığı personeline ve Sağlık çalışanlarına güven verilecektir. 

Tüm sağlık problemlerini merkezden yönetmek anlayışından vazgeçilecektir. 

Sağlık yatırımlarını merkezden planlamaktan vazgeçilecektir. 

Sağlık Yöneticiliği ile sağlık işletmeciliğinin ayrılması sağlanacaktır. 

SİSTEM NOKTASINDA 
YAPILMASI G E R E K E N 

Sağlık bakanlığı merkez hizmet binası derhal değiştirilecektir. 

Meslek kuruluşları ve meslek odaları ile ciddi işbirliğine gidilecektir. 
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• Döner sermayenin kullanım mentalitesinin değiştirilecek, "ne kadar ekmek o kadar 
köfte" anlayışından vazgeçilecektir. 

• Ortak kullanımdaki teknik ve idari sorunun çözülmesi sağlanacaktır. 

• Üniversite hastaneleri her yönden sağlık bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir kuru
la başlanacaktır. 

• Döner sermaye yönergeleri değiştirilecektir. 

• Atama Yönetmelikleri revizyona tabi tutulacaktır. 

• Personel Genel Müdürlüğü profilinin değiştirilmesi, böylece doktor ve uzman doktor 
atamalarında doktorların sorunlarını anlayan yönetimlerin entegre edilmesi 
sağlanacaktır. 

• Sağlık çalışanlarının ücret ve iş güvenliği gibi sorunlarının en etkin işbirliği içerisinde 
aşılmasına yönelik düzenlemeler yapılacak ve bu sorun ortadan kaldırılacaktır. 

• Mevzuat hazırlarken ve program uygularken meslek kuruluşlarının görüşlerinden 
azami derecede istifade edilecektir. 

• Hastanelerin, profesyonel yöneticilerce yönetilmesinin sağlanması ve sağlık hizmetleri 
ile hastane idari hizmetlerinin ayrılması yönünde yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

• Vatandaşın şikâyet mekanizmalarını geliştirmek ve anında işlem tesis etmek, yönünde 
en çağdaş teknolojik sistem kurulacaktır. 

• Sağlık Kurulu raporlarının uzman hekimlerin görev yaptığı sağlık ocaklarında da ver
ilmesi sağlanacaktır. 

• Gıda kontrollerinde Tarım Bakanlığı ile Çevre sağlığı konusunda Çevre Bakanlığı ile 
işyeri denetimlerinde yerel yönetimler ile koordinasyon sağlanarak etkin denetim 
modelleri geliştirilecektir. 

• insan sağlığını tehdit eden işyeri ve sahiplerine uygulanan cezai müeyyideler yeniden 
gözden geçirilecektir. 

• Sağlık için hava destekli ünitelerin kurulması sağlanacaktır. 

• Sağlıklı yaşamla ilgili eğitim programlan teşvik edilecektir. 
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• Tüm vatandaşlar için "Sağlık sigortası sistemine" geçilecek ve "tedaviden, ilaçtan 
ücret" alınmayacaktır 

• Vatandaşın kimlik kartı ile giderek muayene olduğu, finans kısmının sağlık sigortasına 
bağlandığı, iyi muamele gördüğü, pınl pınl sağlık tesislerinin hizmette olduğu bir Ülke 
meydana getirilecektir. 

• Tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilerek emekli olduklarında sıkıntı 
çekmeyecekleri bir sistemin kurulması sağlanacaktır. 

KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ NOKTASINDA 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Sağlık tesisleri envanterinin çıkartılarak ekonomik değerleri hesaplanacaktır. 

• Mevcut hastanelerin arsalarının değerlendirilerek yap-işlet-devret modeli ile veya arsa 
karşılığı sağlık tesisi yapılaması modeli ile kısa sürede tüm sağlık tesislerinin modern 
yapılara kavuşturulması sağlanacaktır. 

• Yatırımların, anahtar teslim modeli ile yürütülmesi, böylece planlanan ve öngörülen 
sürelerde tesislerin hJZîîlstS sunulması sağlanacaktır. 

• Döner sermaye gelirlerine sıkı denetim getirilerek artırılması sağlanacaktır. 

• Parayı, ekonomik yönetemeyen idareciler görevden uzaklaştırılacaktır. 

• Yöneticiler, performans kriterleri ışığında değerlendirilecek ve hastane işletmeciliğine 
geçilecektir. 

• Doktorlardan sadece sağlık hizmetleri alanında faydalanılacaktır. 

• Başhekim yardımcılığı kadroları kaldırılacak veya asgari düzeye çekilecektir. 

• Yönetici belirlemede "siyasi inisiyatif" en aza indirilecektir, idari iş ve işlemlerin pro
fesyonel işletmeciler marifetiyle yürütülecektir. 

• Hastane gelirlerini artırıcı, hizmet kalitesini yükseltici tedbirleri geliştirmek üzere AR-
GE Merkezleri kurulacaktır. 
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• Tüm gelirlerin sağlık sektörünün rehabilitasyonunda kullanılması 

• Otel-hastane projelerine geçilerek, hastane ortamının oluşturduğu psikolojik 
rahatsızlıklara son verilmesi sağlanacaktır. 

• Hastanelerimizin yeni "Türk mimari" projeler ışığında inşa edilmesi sağlanacaktır. 

• Iş Merkezi-Hastane projesine geçilerek hem tedavi ve hem de sosyal aktivitelerin 
devamını sağlayan ortamların oluşturulması sağlanacaktır. 

• Sivil Toplum Kuruluşlarının proje ve önerileri, tüm siyasi mülahazalardan uzak olarak 
içtenlikle değerlendirilecektir. 

ÜLKENİN KALKINMASI, BU KAYNAKLARIN HALKIN 
REFAH SEVİYESİ VE YAŞAM STANDARDINA YANSIMASI 
NOKTASINDA 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Sağlık tesislerinin halka ait olduğu bilincinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

• "Kendi tesisine kendin sahip çık" denilerek, oto-kontrol sisteminin kurulması amaçlı 
eğitim çalışmaları yapılacaktır. 

• Yerel kaynakların (özel idare, belediye vb) sağlık tesislerinin onarım ihtiyaçlarında 
kullanımı geleneğinin başlatılması sağlanacaktır. 

• Gönüllü sağlık personeli kampanyası başlatılacaktır. 

• Doktor-hasta iletişiminin geliştirilmesi çalışmaları artırılacaktır. 

• Hastane idari işlemlerinin en aza indirilmesi sağlanacaktır. 

• Sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri anlatan "koruyucu hekimlik sitemine" geçilmesi, 
her vatandaşın doğumuyla başlayan izleme mekanizmalarının kurulması, kayıt sistem
ine geçilmesi sağlanacaktır. 

• Her vatandaşın sağlık konusunda kendisine, doktoruna ve devletine güven duymasının 
sağlanması yönünde çalışmalara ağırlık verilecektir. 
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• Sağlık sektöründe faaliyet gösteren sağlık meslek okulları, meslek odalan ve tüm k 
sağlık kuruluşlarıyla ortak politikalar geliştirilecektir. 

Vel hâsıl, 

• Sağlık sorunları çözülmüş ve tüm ülke insanlarımızın mutlu ve sağlıklı olduğu, kims
enin hastane kapılarında çile çekmediği, hastalanmaktan ve doktora gitmekten kork-
madığı bir Türkiye yaratmak en başlıca hedefimizdir. 

Amacımız herkesin kendini rahatça Türk hekimlerine ve Türk hekimlik sistemine emanet 
edebileceği bir ülkedir. 

ÇEVRE 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Sistematik ve stratejik planlamadan yoksun olarak, yılların birikimini taşıyan Çevreci per
soneli hiçbir ilmi hesaba dayanmaksızın, ayaküstü politikalarla bir kalemde silen, 

Orman Bakanlığı'nın bünyesinde uzman personeli eriten Çevre Yönetimi anlayışı ile bu 
günlere gelmiş bulunmaktayız. 

Öncelikle parti olarak bu anlayışa "dur" denilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Çevrecilik, çevrecilerle yapılır. 

Müteahhit yaklaşımlarıyla, göstermelik sanayici edalılarla, kapatmacı emlakçılarla, ticari 
mümessillerle, sonradan görmelerle, 

Yani, mevcut siyasi anlayışla çevre politikaları yönlendirilemez, geliştirilemez. 

Gelecekteki nesillerin, yani çocuklarımızın yaşayacakları ortamları, 

Güzellikleri, 
İçecekleri sulan, 
Kullanacaklan kaynaklan bu izlenen yanlış politikalar sonucunda tüketme tehlikesiyle 
karşı karşıyayız. 
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Bu nedenle, problemleri tek, tek analiz eden, çözümleri kamu-özel ayrımı yapmaksızın, 
herkesin katkısıyla geliştiren, 

Planlama, programlama ve koordinasyonla daha önceki Kurumsal yapıda mevcut olan 
birikimlerle meselelere hâkim olan, 

"Çevre Yönetim Yapısını ve Uygulanabilir çevre mevzuatını" 

Yeni bir anlayışla hazırlayarak, "Sürdürülebilir kalkınmanın" sağlanması gerektiğini 
öngörmekteyiz. 

Çevre Yöneticileri ve emekçileri ile el ele, 
Gönül, gönüle, 
Fikir, fıkire, 
Çağdaş medeniyet seviyelerini aşan bir anlayışla, 

Masmavi sularında yüzülen, 
Tertemiz havası teneffüs edilen, 
Suyu içilen, 
Ormanları korunan, 
Tertemiz sanayisiyle havası ve arazileri kirlenmeyen, 
Çevreye uyumlu planlarla şehirleşen, 
Vatandaşlarıyla ortak çevre bilincini yakalayan, 
Reel çevre politikalarını üreten, 
Birikimli Çevre kadrolarını değerlendiren bir anlayışla, 

Yani Milli Demokrat Halkın Partisi'nin anlayışıyla "modern çevrecilik" ve "bilinçli 
çevre" yönetimini hedefliyoruz. 

Bunun için Öngördüğümüz Sistemler aşağıda araz olunmuştur. 

GENEL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

YAPILMASI GEREKENLER. 

• Çevre Bakanlığı ile Orman Bakanlığının hemen ayrılacaktır. 

• Çevre Bakanlığı'nın insan kaynakları portföyünün çıkarılarak yönetime katılması 
sağlanacaktır. 
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• îl Müdürlüklerinin güçlendirilecektir. 

• Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilerek bu personelden yönetici olarak 
faydalanılacaktır. 

• İlkokuldan başlamak üzere eğitim programlan ile çevre bilinci artınlacaktır. 

• Çevre Yöneticisi Eğitim Programı geliştirilerek uygulanacaktır. 

• Çevre Mevzuatının sadeleştirilecektir. 

• Yetki kargaşasına sebebiyet veren mevzuatın değiştirilecektir. 

• Yerel Yönetimlerin çevre birimlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

• Çevre Ordusu kurulacaktır. 

• Çevre eğiticisi sertifika programlan geliştirip, bütün vatandaşlann eğitilecek, çevre 
eğitimine katkıda bulunanlar teşvik edilecek ve ödül verilecektir. 

• Diğer kamu kunım ve kumluşlanyla gerekli koordinasyonun ve vatandaşlarla 
iletişimin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Çevre Mahkemeleri kurulacaktır. 

• Teknolojinin en etkin biçimde kullanılması sağlanacaktır. 

• Su haritalannın çıkartılarak, "noktasal ve noktasal olmayan" kirlilik kaynaklarının 
belirlenerek koruma sistemlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Kıyı belediyelerin birleşerek ortak antma yönetimlerini oluşturmalan ve uygulamalan, 
dolayısıyla sorunlara bölgesel yaklaşımın yaygınlaştmlması sağlanacaktır. 

• "Gönüllü kuruluşların" önerdiği projeler desteklenecektir. 

• "Coğrafî Bilgi Sistemi" kurularak, bu sistemin kullanımı yaygınlaştıracaktır. 
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MERKEZİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

YAPILMASI GEREKENLER. 

• Bakanlıktaki yönetici profili yenilenecektir. 

• Çevre politikası ve programı geliştirecek AR-GE Grupların oluşturulacaktır. 

• Personelin özlük haklarının geliştirilmesi ve Bakanlıktan kaçışların önüne geçilecek
tir. 

• Kurumlarla olan koordinasyon arttırılacaktır. 

• Eğitim Planlamasının yapılması ve programların geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Çevre Projeleri geliştiren ve İllere öneride bulunan birimler oluşturulacaktır. 

• Yapılacakları devamlı genelgeler ile illere gönderen bir merkezi teşkilat yerine, neyin, 
nasıl ve hangi kaynaklarla yapılacağını ortaya koyan bir merkezi teşkilat yapısı 
oluşturulacaktır. 

• Merkezden planlama yerine, yerinden planlamaya destek sağlayan bir merkezi organi
zasyon yapılanması sağlanacaktır. 

• Dinamik ve uygulanabilir bir mevzuat hazırlanacaktır. 

• Üniversiteler ve Gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışma standartlarını oluşturulacaktır. 

• Tam otomasyona geçmiş, bilgisayar ortamında tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü, görüş 
ve önerilerin anında değerlendirilerek mevzuata uyarlandığı bir Çevre İletişim Merkezi 
(ÇlM) kurularak çevresel tüm bilgilerin işlenmesi, kamuoyunun hizmetine sunula
caktır. 

• Partimiz hedefi, İnsan ve çevre sağlığmı tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele 
bilincinde bir ülke ve dünyanın kurulması sağlanacaktır. 
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YEREL ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 
YAPILMASI GEREKENLER 

• İçme suyu problemlerini çözecek, arıtma tesisleri için kaynak sağlanacaktır. 

• Atıkların ( Katı, Tıbbi, Kimyasal vb ) düzenli depolandığı, taşındığı, imha edildiği veya 
yakıldığı ünitelerin bölgesel olarak planlanması ve uygulanması sağlanacaktır. 

• Hava Kirliliğine sebebiyet veren işletmelere kredi sağlanarak gerekli tedbirleri 
almalannın temin edilecektir. 

• Ceza ile değil, eğitimle çevrecilik yapılması sağlanacaktır. 

• İnsan sağlığına zarar veren çevresel faktörlerin iyi anlatılarak çevre bilincinin 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

• Çevrenin korunması ve kaynakların kullanımında "yerel inisiyatifin" sağlanması, 
ancak yağmacılık ve rantiyeye sebebiyet vermeyecek tedbirlerin geliştirilmesi, 
Merkezden izleme ve kontrol sisteminin sürekli kılınması sağlanacaktır. 

• II Müdürlüklerinin teknik ve idari personel ihtiyaçları giderilecektir. 

• îl düzeyinde koordinasyon sağlanarak, Valilik ve Belediye imkânları Çevre hizmet
lerinde kullanılacaktır. 

• Çevre Denetim elemanları yetiştirilerek etkin denetimler sağlanacaktır. 

• Denetimin uygulanan, hâlihazır "vergi denetimi" gibi değil, "eğitici ve yönlendiri
ci" denetim mantığıyla yapılması amacıyla "Yönlendirici Denetçi Programı" 
geliştirilecektir. 

• Mobil Çevre Ekiplerinin oluşturularak anında kirliliği tespit ve periyodik izleme 
sağlanacaktır. 

• Üniversiteler ile ortak projeler geliştirip îl çevre Yönetim Planları uygulamaya konula
caktır. 

• l l ' i aşan sorunlarda bölgesel koordinasyonun sağlanması ve uygulanması temin edile
cektir. 

• Çevre Mevzuatının öngördüğü müeyyideler gerekli değişikliler yapılarak caydırıcı hale 
getirilecektir ve Çevre Mevzuatının öngördüğü müeyyideler tavizsiz uygulanacaktır. 
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• Çevresel etki ve değerlendirmelerde halkın ve sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin 
dikkate alınması sağlanacaktır. 

• Belde bazında dahi, Yerel Çevre mahkemeleri kurulacaktır. 

• Yerel yöneticilerde çevre bilincinin yaygınlaşması için "Yerel Yöneticilere" Çevre 
Eğitimi Programlarının yapılması sağlanacaktır. 

• Çevre sorunları asgari, hatta hiç olamayan "yerleşim birimleri" olarak, ülkemize ve 
dünyamıza da bu noktada öncü olmayı hedefleyen "yerel Çevreci" bilinç oluşturula
caktır. 

Vel hâsıl, 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş Türkiye'mizin, Çevresel sıkıntıları aşmış Çevresel 
Geleceğinden kaygısı olmayan, Çevrenin sistemden ve ülkedeki tüm şahıs ve kurum
lardan korkusuzca sonsuzluklara ilerlediği, Çevre politikalarında ve Çevre Yönetimi, 
Denetimi sisteminde en üst kaliteyi tüm çevre personeli ve camiasıyla yakalamış, 
bütün vatandaşların bu gelişmeler sebebiyle kıvanç duyduğu bir "Türkiye" 
Kurulacaktır. 

ENERJI 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GlRlŞ 

Doğal kaynakların akılcı değerlendirilmesi ve ucuz enerji, ülke kalkınmasının lokomoti
flerinden en başta gelenidir. 

Ucuz enerji sanayileşmeyi getirir, doğal kaynakların harekete geçirilmesi, ise itici güç 
olarak, zenginleşmeyi sağlar. 

Küresel rekabete dayanmak ve küresel sıralamada önlerde yer almak için kaynak yarat
mak, bu kaynaklan ucuz ve kaliteli işlemek zorundayız. 

Unutulmaması gereken gerçek şudur ki; " Büyük devlet olmak, diğer devletlerin o 
devlete muhtaç olma seviyeleri ile ölçülür". 
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SİSTEM NOKTASINDA 
YAPILMASI GEREKENLER 

• Enerji üretimi, iç kaynaklara dayalı olduğu ölçüde, süratle kolaylaştırılacak ve 
özendirilecektir. 

• Madencilik faaliyetleri sanayi kapsamına alınacaktır. 

• Elektrik enerjisi yeni yatırımlara yol açacak şekilde ucuzlatılacaktır. 

• Çiftçiye maliyetinde elektrik enerjisi ve motorin sağlanacaktır. 

• Petrol ürünlerindeki haksız vergiler makul oranlara çekilerek bu ürünler ucuzlaya
caktır. 

• Madencilik orman ve çevre mevzuatı barışı sağlanacaktır. 

• Enerji ve madencilik yasa ve mevzuatında tıkanıklık yaratan etkenler temizlenecektir. 

• Kamunun enerji maliyetini arttıran yönleri ıslah edilecek, yatırım, idame ve personel 
harcamaları olması gereken standartlara çekilecektir. 

• Kamu verimsiz enerji ve maden faaliyetleri tasfiye edilecektir. 

• Sondaj öncesi petrol aramalarına hız verilecek ve ülkenin gerçek petrol potansiyeli 
ortaya çıkarılacaktır. 

• Altın potansiyelini hemen değerlendirecek yatırımların önü açılacaktır. 

• Rüzgâr ve güneş enerji santralleri kurulacaktır. 

• Batı - Raman petrol rezervi dâhil, tüm petrol rezervleri daha verimli düzeyde 
değerlendirilecektir. 

• Espiye -Ergani bakır kuşağı araştırılacaktır. 

KAYNAKLARIN VERİMLİĞ1 NOKTASINDA 
YAPILMASI GEREKENLER 

• Endüstriyel minerallerin, başta mermer olmak üzere, ihracatı desteklenecektir. 

72 



MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ PARTİ PROGRAMI 

MDHP 

• Doğalgazda, Rusya ile bağlantının yanında Türkmenistan gibi, daha ucuz olabilecek 
kaynaklara yönelinilecektir. 

• Ferro krom üretimi, krom madenciliğini geliştirecek şekilde ucuz enerji ile destek
lenecektir. 

• Bor madeni katkılı yatırımları (cam elyaf, cam yünü, sodyum perborat gibi) destek
lenecektir. 

• Ucuz enerji sağlayarak, "etalik alüminyum" üretiminin 500.000 ton'a çıkarılması teşvik 
edilecektir. 

• Enerji ihtiyacınm % 60'ını linyitten sağlanacaktır. 

• Afşin-Elbistan havzasının yatırımı tamamlanacaktır. 

• Seydişehir alüminyum tesisleri 500.000 ton sıvı alüminyum üretir hale getirilecektir. 

• istanbul havzası kömürleri, enerji yatırımı ile değerlendirilecektir. 

• Doğalgaz ve petrol boru hatlarını artırılacaktır. 

ÜLKENİN KALKINMASI VE BU KAYNAKLARIN, HALKIN 
REFAH SEVtYESl VE YAŞAM STANDARDINA YANSIMASI 
NOKTASINDA 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Üniversitelerde yeraltı zenginlikleri araştırmaları hızlandırılacaktır. 

• Ülkemizde, "ülke kaynaklarını koordine üst kurulu" oluşturulacaktır. 

• Thoryum kullanım araştırma!an başlatılacaktır. 

• Petrol üretimi artınlacaktır. 

• Dizel üretimiyle alakalı teknolojik yatınmlar başlatılacak ve bu yatuımlar derhal 
tamamlanacaktır. 
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• Elektrik ve doğalgaz ucuzluğu sağlanacak ve adeta herkesin " su gibi" bol ve ucuz isti
fadesi sağlanacaktır. 

• Biyoenerji üretimi desteklenecek ve buna dair yatırımlar özellikle tarım kesimi için 
teşvik edilecektir. 

• Alüminyum ve ürünleri daha fazla ihraç edilecektir. 

• Ferro krom ihraç edilecektir. 

• Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleri dâhil tüm ihtiyaç sahibi dış 
ülkelere "tatlı su" ihraç etmeye önem verilecektir. 

• Temiz nükleer enerji teknoloji ve santralleri hayata geçirilecektir. 

• Baraj ve hidroelektrik yatırımları süratle tamamlanacaktır. 

• Ülkenin, tüm yeraltı zenginliği bilinir hale getirilecek ve en verimlisinden başlayarak 
bunların ekonomiye katkısı sağlanacaktır. 

• Partimizin temel felsefesi, Enerji açığı olmayan ve bol enerjisiyle ucuz maliyetleri 
sağlamış ülke olarak, tüm insanlarının refah ve yaşam kalitesini yükseltmek ve sanay
isini dünya ölçeğinde yüksek ufuklara taşıyan enerji politikalarını uygulama hedefi 
gerçekleşecektir. 

Vel hâsıl, 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş Türkiye'mizin, enerji sıkıntıları aşmış, geleceğinden kaygısı 
olmayan, bol ve ucuz enerjiden ülkedeki tüm şahıs ve kurumlardan ucuzca istifade 
ettiği, enerji politikalarında ve kaynakları kullanmada en üst noktayı yakalamış, bütün 
vatandaşların bu gelişmeler sebebiyle kıvanç duyduğu bir "Türkiye" Kurulacaktır 
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TARıM, ORMAN, HAYVANCıLıK 
VE BUNLARıN YÖNETIMI 

ÎLE 
ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GÎRÎŞ 

Tarım, 
insana gıda maddesi gibi stratejik ve vazgeçilmez ürünleri sağlayan, sanayiye hammadde 
veren, sanayiden girdi talep eden, ekonomiye sermaye, istihdam ve döviz katkıları ile 
destek sağlayan, vazgeçilmesi mümkün olmayan ülkeler için hayati önem arz eden bir 
sektördür. 

Ayrıca tarım yukarıda sayılan ineme haiz konular kadar, ekolojik sistemi ayakta ve 
dengede tutan, yağış dengesini oluşturan, kuraklık tehlikesine karşı tek çözüm yolu olan 
faaliyetlerin de bütünüdür. 

Bu saydığımız ve başkaca nedenlerle tarımın önemini hiç kimse inkâr edemez, insanlığın 
devamı tarımın varlığına ve gelişmesine bağlıdır. Dünyanın Gelişmiş ülkeleri bunun bil
incindedir. 

Bu yüzden gelişmiş ülkelerde; 

Tarım kesimine ve çiftçiye özel bir sevgi ve ilgi vardır. 
En büyük destek tarım sektörüne yapılır. 

Çiftçi horlanmaz, 
Kapılardan kovulmaz. 

İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmez. 

Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, tarıma verilen desteğin kendilerine de 
yansıyacağını çok iyi bilirler. 

Nitekim Atatürk, bu saygı ve sevgiyi Türkiye'mizde kökleştirmek için ve bu kesimin kon
umunun önemini belirtmek ve bunu en çarpıcı şekilde adeta zihinlere kazımak için, 

"Köylü Milletin Efendisisdir" 
demek gereğini duymuştur. 
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Bu sözler aslında köylüsüne tepeden bakan vasıfsız idarecilere, istismarcı, çapulcu poli
tikacılara ve özellikle halkından uzak bürokratlara da bir emirdir. 

Tarım sektörüyle bağlantılı sanayi için en önemli sorulardan biri de, "ucuz ve kaliteli 
tarımsal ürün" bulabilmektir. 

Yem, unlu mamuller, şeker, tütün, hayvansal ürün sanayi ve yine bitkisel yağlar, dokuma, 
tarım alet ve makineleri, gübre, tarımsal ilaç, tohumculuk ve hammadde sanayii özellikle 
bu sorunu ve ihtiyaçları yaşayan başlıca sanayilerimizin başında gelmektedir. 

Maalesef tahıl ülkesi Türkiye'mizde "unlu mamuller sanayinin" istediği kalitede buğday 
üretimi yetersizdir. 

Yine uygulanan yanlış politikalar sonucunda Pakistan ve Yunanistan pamuğu Türkiye 
pamuğunun yerini almakta, yem sanayi hammaddesinin %80'ine yakını ithal edilmektedir. 

Bu dışa bağımlılık tarımsal ürünlerin fiyatlarını dolann değerine endeksli olarak 
arttırmakta, tarımsal ürünleri işleyen fabrikaların çalışmasını da ithalatın sürekliliğine 
bağlamaktadır. 

Yine açıkça görülmektedir ki, Dünya tarımı ile birlikte Türkiye tarımı; 

"Teknolojik atılım, 
Doğal üretime dönüş, 
İklim değişiklikleri, 
Sübvansiyon ve desteklerin kaldırılması" talebinin baskısı altındadır. 

Tarım sektörünü lokomotifi olan Çiftçimiz bu gün, 1 kilo buğday satarak, karşılığında 
ancak 600 gram gübre alabilmektedir. 

Traktörde, yedek parçada, zirai ilaçlarda, akaryakıtta ve diğer girdilerde de durumun ve 
orantının gübreden farksız gelişme göstermediği aşikârdır. 

izlenen yanlış tarım politikaları yüzünden özellikle son yıllarda Türkiye'mizde ekonomik 
dengeler alt-üst olmuştur ve köylümüz, çiftçimiz aleyhine Gelir dağılımı bozulmuştur. 

Kısaca; 

1938 den sonra, ülkemizde tarımda "milli devlet" 
politikası izlenmemiştir. 
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Hayvancılık, 

Halkımızın beslenme ihtiyaçlarının karşılaması, bunun yarattığı katma değer, ülkemize 
sağlayacağı istihdam vs. gibi nedenlerle "hayvancılık" da çok stratejik öneme haizdir. 

Bu önem, üretim ve tüketiminin artırılması yönünde bir takım temel tercihleri ve yeni 
yapılanmaları gerektirmektedir. 

Türkiye'nin bugüne kadar ulusal bir hayvancılık politikası olmamıştır. 

Bitkisel üretim azda olsa desteklenip teşvik görürken, hayvansal üretim en azından kırsal 
gelirler içinde aldığı pay oranında bile destek görmemiş, çok ihmal edilmiştir. 

Uygulanan yanlış politika ve yanlış uygulamalardan en büyüğü de hayvansal üretimin, 
bitkisel üretimin yan kolu olarak düşünülmesidir. 

Ülkemizin Üç tarafı denizle kaplı ve bol sayıda akarsu ve gölleri olmasına rağmen, bu 
zenginliğinin de farkında değildir. 

Bir örnek verirsek, Norveç'in, milli gelirinin en önemli kalemi "balıkçılık" sektörüdür. 

Maalesef Ülkemizde bu balıkçılık sektöründen istenilen verimlilik elde edilememiş ve 
planlı organizasyonlar kurulamamıştır. 

Ormancılık, 
Yine Türk ormancılığı, her alanda olduğu gibi ülkemizde uygulanan yanlış politikaların 
esiri ve mağduru olmuştur. 

Türkiye'mizde uygulanan ormancılık politikaları iktidarlara göre değişikliğe uğramış, her 
siyasi parti kendine göre ve çoğu zaman ülkenin ve halkının menfaatlerinden uzak, 
popülist politikalar uygulayarak, Ülkemizdeki ormanların heba olmasma ve orman 
sanayinin baltalanmasına yol açmışlardır. 

Türkiye sadece orman potansiyeli açısmda değil, odun dışı orman ürünleri bakımından da 
çok zengin bir potansiyele sahiptir. 

Kısaca; 

1938 den sonra, ülkemizde hayvancılıkta 
"milli devlet" politikası izlenmemiştir. 
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Bu ürünler yiyecek, hayvan yemi, ilaç, kozmetik gibi kullanım alanlarının ana kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Genel olarak odun dışı orman ürünleri olarak adlandırabileceğimiz bu ürünler 
kapsamında tarımsal bitkiler, süs bitkileri, ağaççılık, çalı ve otsu bitkilerin dal ve sürgün
leri, yaprak meyveleri, çiçekleri, kabukları, mazılar, soğanlar, yumrular ve orman toprağı 
bulunmaktadır. 

Bunların her biri dünyanın her yerinde başlı başına orman alt ürün kaynağı olarak 
değerlendirilmekte ve sanayide kullanılmaktadır. 

Türkiye ormanlara ve orman sanayisine kayıtsız kaldığı gibi orman alanlarına da 
kayıtsızdır. 

Avrupa kıtasının yaklaşık olarak 11 bin bitki ürününe sahip olmasına karşılık, sırf 
Türkiye'miz 3 bini endemik (sadece Türkiye) olmak üzere toplam 9.500 bitki türüne 
sahiptir. 

Bu endemik türlerin bazdan, dünya üretiminde miktar olarak ağırlık taşımaktadır. 

Kısaca; 

1938 den sonra, ülkemizde hayvancılıkta "milli devlet" politikası izlenmemiştir. 

Partimizin milli, demokrat, halkımızın ihtiyaçlarını ve insanımızı hatta tüm insanlığı 
merkezine alan siyasi anlayışıyla tarım, hayvancılık ve ormancılığın istenilen noktada 
gelişmesi konusunda yapacağımız projeleri ana başlıklarıyla aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığı" adı altında yeni bir bakanlık kurularak diğer 
bakanlıkları bu yönetim ve bakanlık çatısı altında birleştirilecektir. 

• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü de bu bakanlığa bağlanacaktır. 

• Ülkemizdeki tarıma uygun arazilerin envanteri çıkarılarak, iklim ve toprak özellikler
ine göre uygun tarımsal ürün gurupları belirlenecektir. 

• Tarımda belki de "en avantajlı ülke" olarak, "tarımsal ürünler" en önemli "ihracat" 
kalemimiz olacaktır. 
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• Tarımda teknolojik gelişme ve iktisadi verimlilik dikkate alınarak "tarım reformu" 
yapılacaktır. 

• Tarım üretme çiftliklerinde, Üniversitelerimizin ilgili araştırma gruplarıyla bilim 
adamlarımızın öncülük yapacağı "modern tarım teknikleri" ve "ürün geliştirme" yön
temleriyle çiftçiye örnek olacak çalışmalar yapılacaktır. 

• İlgili Bakanlık hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceğini planlayacak. Üreticiyi 
kooperatifler kurmaya teşvik edecek ve bu organize olmuş tarım kesimi, Tarımın "yeni 
teknolojilerle" yapılması için öncü olacaktır. 

• Üretimin her kademesinde organize olan Kooperatiflere mali destek sağlanacak, 
üreticileri "kötü niyetli ve tefecilik yapmak isteyen" kimselerin eline düşmekten kur
tarılması organize edilecektir. 

• Öncelikle Ülkemizde yetişen ürünlerin dış ülkelerden ithaline izin verilmeyecektir. 
Böylece hem üreticimiz korunacak, hem kaliteli, ucuz, çeşitli ve yeterli tarım ürünü 
ülkemizde yetiştirilmiş olacak, hem de bu ürünlerin tüketiciye daha ucuz ulaşması 
sağlanacaktır. 

• Tarımsal ve hayvansal ürünlerin İhracatlarının da ilgili kooperatifler tarafından 
yapılması teşvik edilecektir. 

• Üretim yılından önce açıklanacak "hedef fiyat" ile üretim yönlendirilmeye çalışılacak, 
"hedef fiyat ile piyasa fiyatı" arasındaki fark üreticiye gelir yardımı olarak ödenecek
tir. Belirlenecek müdahale fiyatının altındaki fiyat oluşumlarında' devlet alımı 
yapılacaktır. 

• Tarım kesimine yapılacak "tüm desteklemeler" üretimin artırılmasına yönelik ola
caktır. 

• Verimlilik, işletme önceliği, üretim teknolojisi, standardizasyon ve pazarlama siste
mindeki yapısal sorunlar giderilecektir. 

• Çiftçilerimizden, "planlı ve sürekli" şekilde üretime katüdıkları sürece vergi alınmaya
cak ve ülkemiz, milletimiz ve bağımsızlığımız için hayati öneme sahip olan bu kesim 
"ürün alım garantisiyle" doğrudan desteklenecektir. 

• Her gelir düzeyine uygun olmak kaydıyla üreticiye sosyal güvence ve emeklilik haklan 
sağlanacaktır. 
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• Sanayinin, hammaddesi olan tarım ürünleri ilgili sanayi kollarıyla entegrasyonu 
sağlanacaktır. 

• Bütün köylerimizde uygulanmak üzere son derece düşük maliyetli enerji üretim pro
jeleri ilgili Bakanlığımız tarafından köylerimize inşa edilecek ve köylülerimizin 
yıllardır özlem duyduklan yüksek yaşam düzeylerine yükseltilmesine imkân 
sağlanacaktır. 

• Katma değeri yüksek olan "hayvancılığın" temel girdi kalemlerinden olan "yem" ihtiy
acının sağlanabilmesi amacıyla, bununla ilgili tarım ürünlerinin yeterli miktarda üreti
mi teşvik edilecektir. 

• Hayvancılığın geliştirilebilmesi ve planlamasının yapılması amacıyla, acele "milli hay
vancılık şurası" oluşturulacak ve toplanacaktır ve alacağı kararlar uygulamaya 
konacaktır. 

• Hayvancılık sektörüne ve bu sektörü oluşturan kesimlere özel önem verilecek, bu 
kesim yapılacak planlamalarla yönlendirilerek, özellikle damızlık hayvan yetiştiriciliği, 
süt ve besi sığırcılığının geliştirilmesi amacıyla gerekli özendirici tedbirler alınacaktır. 

• Hayvan üreticilerine yem desteği sağlanacak, ülkemiz iklim şartlarına uygun "hibrit 
damızlık ve yavru" verilerek, hayvan üretimi derhal ayağa kaldırılacaktır. 

• Hayvan yetiştiriciliği, ıslahı, hastalıklarla mücadele, hayvansal gıdaların kontrolü ve 
bu konularla ilgili araştırmaları kapsayan hayvancılık hizmetleri tek idari çatı altında 
toplanacak ve yine direkt olarak bakana bağlı olan bağımsız "Veteriner teşkilatı" kuru
lacaktır. 

• Ormanların işletilmesi, bakımı ve korunmasında orman köylülerinden daha etkin isti
fade edilecektir. Ormanların geliştirilmesi için orman köylüsüne ve orman kesimine 
yeni teşvik tedbirleri uygulanacaktır. 

• "Mülkiyet hakkı" devlette kalmak kaydıyla, orman köylüsüne özellikle "ağaçların 
dışmdaki" orman ürünleri üzerinde kullanma hakkı ve bunun karşılığında ormanı 
muhafaza sorumluluğu verilecektir. Gerekirse bu noktada da orman köylüsüne 
"özendirici teşvikler" verilerek bu kesimlerin Ülke Ormanlarının korunmasında "etkin 
hassasiyetleri" sağlanacaktır. 

• "Özel ormancılık" desteklenecek, Özellikle meyve, tohum ve çiçeklerinden 
faydalanılan ağaçların uygun ekolojide ve özel sektörce yetiştirilmeleri teşvik edile
cektir. 
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Orman ürünlerinin "son mamul" hale getirilmesi için, bu bölgelere tam kapasiteli ente
gre tesis ve fabrikalar kurulacaktır ve bu bölgelerin özellikle limanlarımıza ulaşımında 
gerekli altyapılar oluşturulacaktır. 

Orman ürünleri ithalatına Grekli ve koruyucu sınırlamalar getirilecektir. 

Yangın ve sabotajlara karşı en ağır cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 

Tarım "tek başına bir sektör" olarak değil, "tarıma dayalı ilgili sanayi dallan ile bir 
bütün" olarak alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda tanm ürünlerinin son mamul haline 
getirilmesi için entegre sanayi kuruluşlan teşvik edilecektir. 

Tanmın "stratejik öneme haiz olduğu" gerçeğinden hareketle "yerli üretim" dış 
pazarlardan ve yerli üreticilerin aleyhine olacak ithalat uygulamalarından 
korunacaktır. 

Yerli "gübre" üretimine, İlgili Bakanlık tarafından öncülük edilecek ve özel kuruluşlara 
bu tesislerin kurulması noktasında teşvikler verilecektir. 

Coğrafik koşullar, iklim, nüfus ile iç ve dış piyasa dengeleri göz önünde tutularak, 
tanm sektörünün üretim, miktar, çeşit, nitelik planlamalan ve ilgili alan dallarında 
Araştırma Geliştirme çalışmalan yapılacaktır. 

Çiftçilerimize Ülkemizin güzide bilim insanlannın üretip geliştirdiği "hibrit tohum, 
gübre, ilaç" gibi temel tarımsal gereksinimler çiftçilerimize "karşılıksız" olarak verile
cektir. 

Sanayileşme ve şehirleşmenin tanm arazilerine yapılması kesinlikle önlenecektir. 

Toprağı olmayan köylüye, üretim yapma garantisi altında toprak verilerek üretime 
katılması sağlanacaktır. Tanma verimli olan ancak üretimde kullanılmayan topraklar 
gerekirse çıkanlacak özel yasalarla kamulaştınlacak ve bu topaklarda da tanm 
yapılmasına imkân yaratılacaktır. 

Tüm Çiftçilerin "kooperatifleşerek" güç birliği yapması desteklenecektir. 
Kooperatiflere tanmsal alet ve makine desteği verilecektir. 

Doğal afetlere karşı "ürün sigorta" sistemi getirilerek, çiftçilerin riskleri azaltılacaktır. 

"Ekostratejik" komşularımızla tarım ürünlerimizde karşılaştırmalı avantajlı 
olduğumuz ürünlerde üretime ve ihracata daha fazla önem verilecektir. 
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• Her tarımsal ürün için, Üretici bölgesi halleri, ürün ihtisas borsaları, vadeli işlem bor
saları ve üretici birlikleri kurulabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler acilen 
yapılacaktır. 

• Devletin tarım, hayvancılık ve orman köylüsüne desteği artırılarak her geçen gün 
sürdürülecektir. 

• Üretici ile tüketici arasındaki zincir kısaltılarak, üreticinin yüksek gelir sahibi olması, 
tüketicinin ucuz ürün sağlaması sağlanacaktır. 

• Kooperatiflerden çok daha fazla istifade edilecek ve hal yasası tekrar gözden geçirile
cektir. 

• "Üreticilerimizin" gelirinin yükseltilmesi sağlandığı gibi bunun sürekli kılınacak ve 
tüm bunların sonucunda tüketiciye "güvenilir gıda" sunulacaktır. 

• Tarımsal ürünlerin ihracı noktasında İç ve dış pazarlar geliştirilecek, fiyat istikran 
sağlanacak, dış satımın ve tanmsal ürünlerden yeterli döviz gelirinin artınlması 
amaçlanna yönelik fiyat destekleme politikası sistemli olarak sürdürülecektir. 

• Tanmsal üretim merkezlerine maliyetlerini azaltmak için kara yollannın yanında 
tanmsal ürünlerin mamul edildiği sanayi sahalanna ucuz taşıma aracı olan demiryol-
lan hatlan çekilecektir. 

• Alternatif ve ucuz enerji kaynaklanndan istifade edilebilen bölgelerde seracılık 
yaygılaştınlarak, her mevsim tanm üretimi yapılması sağlanacaktır. 

• Hayvancılığın yoğun olduğu veya da hayvancılığın olabileceği bölgelerde "et, süt ve 
deri" sektöründe entegre tesisleri ve başkaca sanayi dallannın kunılması konusunda 
teşvikler verilecektir. 

• Üreticinin hayvancılık konusunda yatınm yapabilmesi ve uzun vadeli projeler ürete
bilmesi için gerekli tanmsal üretime yönelik istikrar ortamı sağlanacaktır. 

• Özellikle "Hayvansal ürünler" lehine politikalar oluşturulacak, "et ve süt hayvancılığı" 
ile bunlara dayalı "gıda sanayilerinin" sorunlan çözümlenerek, "sağlıklı üretim ve ver
imliliğin" artınlması, "et, süt ve diğer hayvansal ürünler" açığının kapatılması için 
gereken önlemler alınacaktır. 

• ilgili Bakanlığının Gözetiminde yapılacak projeye dayalı olarak "Tarımsal Yatının" 
yapmak veya İşletmek isteyenlere Gayri Menkuller Kiralanacak veya İrtifak Hakları 
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tesis edilecektir. 

• Sağlıklı tarımsal gıdaların tüketimi teşvik edilecektir ve ülke insanımızın et, süt vs. 
tüketimindeki oran dengeli olarak artırılacaktır. 

• Orman alanları hızla genişletilecektir. Değişen dünya ve ülke koşullarına uygun olarak 
belirlenecek bir "ulusal ormancılık politikası" doğrultusunda en az 60 yılı hedef alan 
bir "Ormancılık Ana Planı" hazırlanacaktır. 

• Orman alanlarında "şehirleşme" kesinlikle engellenecektir ve "orman arazilerindeki 
yapıların sahiplerine" "alternatifler" sunularak bu sahalar tekrar orman sahası 
yapılacak ve Türkiye "yemyeşil" ülke olacaktır. 

• Erozyona karşı etkin mücadele için orman alanlarımız artırılacaktır. 

TEMENNİLERİMİZ 

• Tarım ve tarım kesimiyle ve bu kesimin omurgası Köylümüzle alakalı programımız ve 
Türkiye'mizi yükseltmek istediğimiz üstün standartlarla alakalı olarak amaçlaya
cağımız ufuklarda bize kaynaklık edecek görüşlerimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu 
sözleriyle taçlandırıyoruz. 

" Milletimiz çiftçidir. Köylü Türkiye'nin gerçek sahibi, efendisi, gerçek üretici-
sidir. Yedi yüz yıldan beri kanını akıttığımız, kemiklerini yabancı topraklarda 
bıraktığımız, emeğini elinden aldığımız, fedakârlıklarını nankör bir davranışla 
karşıladığımız köylüye gereken saygı gösterilecektir. 
Mutluluk ve refah köylünün hakkıdır. 
Tarım sektörünün emeği, modern iktisadi tedbirlerle en yüksek düzeye 
çıkarılmalıdır. Köylünün bilgisini artırmak, teknik araçlar kullanmasını 
sağlamak ve emeğinin karşılığını vermek iktisat politikamızın ruhu olacaktır. 
Tarım ürünlerimiz dış rekabetten korunacaktır. 
Çiftçiye tohumluk verilecektir. Ziraat Bankası tarım araç ve gereçlerini uygun 
fiyatla dağıtılacaktır. Ürünlere iç piyasada sürüm sağlanacaktır. 
Tarım milli ekonomimizin temelidir. 

1 Mart 1922 M. Kemal ATATÜRK. 

Evet, var mı başka söze hacet! 
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Büyük önder neyi ve daha neleri amaçlamışsa bizim görevimiz uygulayacağımız projeler
le bu işaret edilen hedeflere ulaşmak olacaktır. 
Onun işaret ettiği gibi tarımsal kalkınmada hedefler yakalanacak, tarım kesiminin tüm 
sosyal güvenlik sorunu bitecek, milletin en müreffeh kesimi tarım kesimi olacaktır. 

iktidarımızın ilk anında "eli nasırlı köylünün kaderi" bir anda olumlu yönde değişecektir. 

EKONOMI, VERGI, MALÎYE 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Bir ülkenin tam olarak bağımsız olması, istiklalini ve istikbalini koruması "ekonomik 
sahada bağımsız" olmasına bağlı ve mümkündür. 

Maalesef Ülkemiz "Atatürk'ün vefatından bu tarafa" adım, adım ekonomik sahada 
felakete sürüklenmiştir. 

Şu an ülkemizin içinde bulunduğu, ancak "ola-turka" diyebileceğimiz ekonomik durum, 
Atatürk'ten soma hemen başlayan ve şimdiye kadar uygulanan yanlış, belki de hain poli
tikaların ve körü körüne dışa bağımlı ekonomik programların tabii bir sonucudur. 

Küreselleşen dünyada ve yanlış ekonomi uygulamalarının sonuçta ülkelerin "izmihlaline" 
sebep olduğu ortamda, acilen ekonomik bağımsızlığımızı koruyacak tedbirler almamız 
gerekmektedir. 

Ülkemiz yaşamını kimden, nasıl ve ne şekilde alındığını halkın bilmediği borçlarla 
sürdüren ve bu borç sarmalıyla "boğulmak" istenen bir ülkedir. 

Yıllardır alınan borçların gittikçe çoğalması, faizlerinin dahi artık ödenemez duruma 
gelmesi, alınan borçların üretim ve yatınm amaçlı kullanılmaması, kullandırılmaması 
nedeniyle her ne kadar "sanal" bir iyimser hava yaratılmak istense de ekonomimizde 
"temelde" olumlu bir gidişat yoktur. 

Borç yükünün azalmasını sağlayacak yatırımların ve istihdamın artırılması, işsizliğin 
azaltılması, enflasyonun düşürülmesi, reel faizlerin azaltılması, vergi gelirlerinin 
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artırılması, vb. tedbirlerin yaşama geçirilmesi ve yepyeni bir milli anlayışla ekonomik 
kalkınmanın başlatılması partimizin temel hedefleridir. 

Ülkemizin başka bir en önemli sorunu da" mali düzendeki karışıklık" ve hatalı siyasi pro
gramlar ve uygulamalardır. 
Maalesef ülkemiz ilgili Bakanlıktan başlamak üzere karmaşıklıklar, anlaşılmaz, içinden 
çıkılmaz mevzuat ve matematiksel kargaşalarıyla sarmalanmış bozuk sistem yapısı sonu
cunda ve adeta " deli dumrulvari " terazisi şaşmış vergi politikalarıyla büyük yanlışlıklar 
içindedir. 

Ülkemizin tüm kesimi "ilmi ve felsefi kaynağı" ne olduğunu bilmediği ve uygulamalarında 
neden ısrar edildiği anlaşılmayan yanlış ve neticesiz mali politikalarla adeta "canından 
bezmiştir". 

Ülkemizdeki sanayinin de, istihdamında, vergi toplanmasının da, ihracatında, üretiminde 
önündeki en büyük engel "merkezinde insan olmayan" maliye- ekonomik yapısı ve maliye 
teşkilatı, maliye mevzuatı, maliye ve ekonomi politikalarıdır. 

Bu yanlış ve hâlihazır halkın içinde bulunduğu "sefaletin" kaynağı ekonomik - mali yapıyı 
"en radikal şekilde" değiştirmek ve çağdaş verimli ve karmaşık olmayan sade ve "amaca 
matuf maliye sistemini" kurarak ülkemizin en kısa zamanda her noktada kalkınmasına 
yol açmak ve ülke gelirlerini tespit eden ve bu gelirlerden payını alan meşru ve açık mali 
yapıyı kurmak partimizin ana amacı ve felsefesidir. 

Bu noktada yapacaklarımızı aşağıda ana başlıklarıyla sıralanmakla birlikte, Partimiz, 
Ekonomi politikaları ve maliye, vergi yönetimiyle tüm Mali yapının uyumu için gerek 
mevzuat ve gerekse idari yapıdaki gerekli değişiklikler noktasında yasal düzenlemelerin 
yapılmasını sağlayacaktır. 

Bunun için öncelikle "tüm ekonomik birimler ve çalışmalar" şu anda "bekçilik" konu
munda olan Maliye Bakanlığının bünyesinde ve çatısı altında organize edilecektir. 

Ülkemizin kamu ekonomi yönetimini oluşturan her birimin başındaki yöneticinin adeta 
"kral benim" dediği ancak sorumluluğunu ve hesabım siyasilerin verdiği "çok başlı veya 
başıbozuk", Maliye bakanlığı mensuplarının dışında kimsenin aklının ermediği 
ekonomik-mali sistemden" milletimiz ve devletimiz derhal kurtarılacaktır. 

Bununla alakalı olarak; 

Ayrıca; 
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YAPILMASI GEREKENLER 

• Tüm ekonomik faaliyetler "Maliye Bakanlığıma Bağlanacaktır. 

• Enflasyonda istikrar sağlanacaktır. 

• Reel faizlerin düşürülecektir. 

• İç ve dış borçların azaltılması ve borcun dışında üretimden elde edilecek gelirlere 
öncelik verilecektir. 

• Dış ticaret açığının azaltılması çalışmaları, " ithal mallar yerine yerlisinin ikamesi veya 
üretimi" projeleri belirlenecek ve desteklenecektir. 

• Dış ticaret açığını kapatmak üzere hedef alman projelerin hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır. 

• Bankacılık kesimi sağlıklı bir yapıya dönüştürülecektir. 

• Kamu Bankaları ile ilgili yeni stratejiler belirlenecektir. 

• Sağlıklı, üretimi hedefleyen ve ne şekilde olursa olsun "satmayı" amaçlamayan bir 
özelleştirme sağlanacaktır. 

• Enerji-Telekom-Kamu yönetimi alanındaki yapısal reformlar yapılacaktır. 

• Adaletli ve tahsile yönelik vergi politikaları uygulanacaktır. 

• Sanayicinin huzuru, istihdamda devamlılık ve verimlilik için " İş hukuku ve Sosyal 
Güvenlik hukuku " yeniden ele alınacaktır. 

• Yatırımcının önündeki bürokratik engeller kaldırılacak, yatırım mevzuatı sade ve 
kolay olacak, siyasilerin sanayicilerin "ızdıranndan" yararlanarak "muhtemel ortak" 
olmalarının veya aslında istemedikleri halde "zorunlu gönül bağlan" kurmalarının 
önüne geçilecektir. 

• KDV'de sabit ve bugünküne oranla daha düşük bir oran saptanmalıdır. Yüzde 18 
gibi yüksek oranlar derhal düşürülmeli, KDV Tüm ürünlerde acilen ilk etapta % 5 ve 
kısa zaman sonra % 2 olarak yeniden düzenlenecektir. 

• Beyana Dayalı Vergi oranlan düşürülecek ve vergi genele yayılacaktır. 
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• Tüm masrafların vergi matrahına dâhil edebilmesi sağlanacaktır. 

• Vergi planlaması yapılacak yani alınacak verginin öncelikle ihtiyaç duyulan hizmetin 
muhataplarından alınması ve sadece bu hizmete harcanması sağlanacaktır. 

• Ücretlilere ve emeklilere vergi iadesi sisteminin kapsamı genişletilip, alınan her 
türlü belgenin vergi iadesinde kullanılmasına izin verilecektir. 

• Kamu ihtiyacına yönelik "üretim temelli" iki yönlü projelerin yapımı, (örneğin ucuz 
konut üretimi ile barınma sorunun çözülmesi ve işsizlere iş üretilmesi gibi) ve bu iki 
yönlü projeler hayata geçirilecek, ulaşımda özellikle demiryolu ağlarının büyütülmesi, 
geliştirilmesi ve ulaşımının hızlandırılması sağlanacaktır. 

• Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılacaktır. 

• Nakit harcamalara sınır getirilip, Belli bir miktarın üzerindeki tüm harcamalar kredi 
kartı, çek, banka ve finans kurumları aracılığı ile olacak ve yasal ispatta banka kadı 
zorunluluğu getirilecektir. 

• Vergi, SSK oran ve primleri acilen bu günkü rakamların en az üçte birinden daha az 
bir rakama inmesi ve aradaki farkın asgari ücretliye ve işverene yansıtılması 
sağlanacaktır. 

• SSK prim taban ve ücretleri asgari ücrete bağlanacaktır. 

• Sosyal Güvenlik kurumlan tek çatıda birleştirilecektir. 

• Genel Sağlık sigorta sistemine geçilecek ve sağlık sigortası tamamıyla özeleşerek, 
devletin izleyici, denetleyici ve sosyal devlet amacını koruyucu rolde olması 
sağlanacaktır. 

• Tek Konutu olanlar ve emekli, dul, reşit olamayan yetimlerden alınacak vergilerde 
"sosyal devlet" mantığı ön plana çıkanlacaktır. 

• Tüm mevcut vergiler yeniden değerlendirilecek ve herkesin işlemlerini yasal sınırlar
da yapmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır. 

• Kayıt dışı sektörle mücadele edilerek, kayıt dışılığa vicdani dayanak sağlayan tüm 
yanlış ekonomik-mali- idari- denetim politikalarına derhal son verilecek ve tüm kes
imlerin kayıt altına alınmasının sağlayacağı avantajlar ve imkânlar organize edilecek
tir. 
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• "Kara para"nın önüne geçilecek, temiz kazanç kapılan ardına kadar açılarak temiz 
kazanç teşvik edilecektir. 

• Ülke insanına ve dünya insanlığına haksız olmayan, yasal ve temiz kazancında bolca 
kazanılabileceğine olan inanç ve güvenleri sağlanacaktır. 

• Tüm kesimlere verilecek eğitim ve gönüllü teşvikler ile yanlış ve haksız kazancın asla 
bu ülkede olamayacağı bir ortam sağlanacaktır. 

• Faiz, Tahvil Bono vs gelirler kaynaktan kesinti yapılarak vergilendirilecektir. 

• Vergi numarası ile her işlem yapılacak, ancak genel ekonomik düzende var olacak 
adaletli yapı sebebiyle kimse tedirgin olmayacaktır. 

• Herkesin, her işini "resmi ve kayıtlı" yapmasının önündeki tüm mali ve psikolojik 
etkenler kaldırılacaktır. 

• Esnaf zararını Müşavir Raporu ile izah ettikten sonra vergilendirilmeyecektir. 

• Yolsuzlukla mücadele edilmeli ve ekonomide şeffaflık sağlanacaktır. 
Bunun için; 

a- Devlet Yönetimindeki hukuksal alt yapı ve bürokrasi kadrosunun iyileştirilmesi 
sağlanacak, 

b- Kararlı, kurallara ve rekabete dayalı bir ekonomik ortam yaratılacak, 
c- Kişisel ilişkilerle ekonomik faaliyetleri yürütme imkânı önce azaltılacak ve en kısa 

zamanda ortadan kaldırılacaktır. 

• Reel kesime yönelik öncelikle yapısal sorunlar çözümlenecektir. Bunun için; 

a- Sanayicinin, Tarım ve Madencilik sektörünün etkinlik, verimlilik ve gelir dağılımı 
sorunları çözümlenecek, 

b- Sanayi kesiminin en önemli sorunlarından olan "eğitim düzeyi ve işgücü kalitesi" 
artırılacak, 

c- Sanayicinin "kendisi ve yapısı" teminat olacak, bu yapıdaki sanayicinin önündeki 
tüm engeller derhal kaldırılacak ve ülkenin kalkınmasında bu yüce ve çilekeş kes
ime "öncü" rol verilecek, 

d- Yabancı mallara karşı rekabetin sağlanabilmesi açısından "üretim maliyetleri" en 
üst seviyede düşürülecek, 

e- Devlet, ihracatçılara gerekli desteği sağlayarak, yerli sanayiciler, yatırımcılar ve 
üreticilerle, yabancılar arasında aleyhe denge hiçbir ekonomik faaliyette asla 
olmayacak, kurulmayacaktır. 
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• Esnaf ve Sanatkârlara gerekli destek verilecektir. Bunun İçin; 

a- Esnaf ve sanatkârlarımızın finansal ve pazarlama sorunlarına çözüm bulup, kredi 
imkânları arttırılacak, 

b- Esnaf ve sanatkârlarımızın her türlü eğitim, teknik bilgi ihtiyaçları karşılanarak bu 
kesim gerektiğinde Ilmi-Akademik kesimlerce yönlendirilecek, 

c- Esnaf kuruluşlarına organize olmaları ve örgüt yapılarını kuvvetlendirmeleri ve fizi
ki - mali imkânlarını arttırmaları yönünde destek olunacak, 

• öz kaynaklarla iç ve dış turizme yönelik yeni alanlar oluşturulacaktır. 

• Yeni enerji ve ekonomik kaynaklar oluşturulacaktır. 

• Yeni "buluşlar yapanlar " teşvik edilecek ve bu kesime kaynak aktarılacak 
gerektiğinde kredilendirerek sanayi kuruluşlarına yönlenmeleri sağlanacaktır. 

• Kişi başına düşen milli gelir "Aziz Türk Milletine" yaraşır şekilde artırılmasına yönelik 
tüm mali tedbirler alınacaktır. 

• Eğitim ve İstihdam arasındaki dengesizliğin giderilecektir. 

• Sanayi kesiminin "verimlilik" ve "etkinliği" sağlanacak ve sanayi kesimine "insan kay
nakları" takviyesi yapılacaktır. 

• Yabancı Sermayenin ülkeye gelişi ve ülkedeki ekonomiye katkı sağlar yatırımları yap
masını sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

• Son dönemlerde ortaya çıkan " yerli sermayenin yurt dışına kaçışını " engellemek 
amacıyla üretim maliyetleri düşürülecektir. 

• Halka güven veren şeffaf harcama ve bütçe reformu uygulanacaktır. 

• Ne için olursa olsun, Borçlanma modelinden vazgeçilecektir. 

• Vergi sistemi vergi kayıp ve kaçağmı önleyecek oto kontrol mekanizmalarına 
kavuşturulacaktır. 

• Ekonomide kullanılan belgeler "nama yazılı" hale getirilecektir. 

• Kapsamlı-basit -anlaşılır bir vergi reformu yapılacaktır. 
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• Vergi idaresi yeniden yapılandırılacaktır. 

• Kamu Maliyesi, idare ve Mevzuat arındırma reformu yapılacaktır. 

• Mali müşavirlere denetim elemanı işlevi kazandırılacaktır. 

• Tüm mali işlemler raporlara bağlanarak hukukçu ve mali danışmanların bu işlemlerde 
etkinliği ve sorumluluğu artırılacaktır. 

• istihdam üzerindeki maliyetler düşürülerek işsizliğin tamamıyla ortadan kalkması 
sağlanacaktır. 

• Kamunun ekonomik faaliyet alanı daha da küçültülecektir. 

• Sanayi ve Kalkınma Modelleri ve şehirleri kurulacaktır. 

• Mevcut Sanayi Bölgeleri ve sanayicilerimiz, esnafımız istihdamı artırdığı ölçüde vergi 
ve yasal yükümlülüklerden muaf olacak ve geçmişe yönelik sorumluklarında ve 
geleceğe yönelik yatırımlarında yapıcı, destekleyici düzenlemeler yapılacaktır. 

Vel hâsıl, 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş, Tüm ekonomik- mali sıkıntılarını aşmış, Ekonomik manada 
da bağımsız ve geleceğinden kaygısı olmayan, her hangi bir kişinin, 

• 
"Eline aldığı yardımı veya parayı, hatta altını 

verecek bir tek muhtaç kimsenin 
olmadığı, kalmadığı 

para sokağa bile atılsa kimsenin almadığı " 

Yaşam standardı ve ekonomik seviyesi yüksek, 
Tüm mali- idari yapısı en üst standartta hizmet ve faaliyet yürüten, 
Çalışkan ve üretken insanlarının Temiz kazançlanyla oluşan hazinesi ağzına kadar dolu 
olan, 

Tüm dünyaya yepyeni mali- ekonomik fikirleri, uygulamaları gösteren, 
imkân, iş ve servet sahiplerinin "yarın ne olacak" kaygısı taşımadığı, 

Güzel ülke; 

" Türkiye " 
Var edilecektir. 
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ISTIHDAM 
İLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRÎŞ 

istihdam, her şeyden önce ülkemizin en önemli probleminin başmda gelmektedir. 

Genel olarak ekonomik sorunların içinde değerlendirilmesi gereken bu sorun ülkemizin 
içinde bulunduğu koşullar sebebiyle maalesef başlı başına bir problem olup, ayrı bir kat
egoride ele alınması zarureti vardır. 

Bilindiği üzere ekonomide olan, enflasyon iç ve dış borçlar, gelir dağılımı adaletsizlikleri, 
sosyal güvenlik sorunları gibi kronik açmazlardan birisi de istihdam sorunudur. 

Partimizin bu noktadaki görüşü oldukça nettir ve buna göre istihdamın sorunlarını iki ana 
nokta üzerinden gidermeye çalışmak gerekmektedir. 

Bunlardan birincisi, mevcut istihdam alanlarına yeni yatırımları teşvik ederek yenilerinin 
eklenmesiyle yeni alanlar açmak, 

Diğeri ise, mevcut iş alanları içinde gerekli "emek seyyaliyetini" sağlayarak, "uygun işe 
uygun insan" projesini hayata geçirmektir. 

Kişilerin ilgi alanları dışındaki işlerde çalışmak mecburiyetinde bırakılması, işin hem 
kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta hem de zaman itibariyle işi yavaşlatmak
tadır. 

Yapısal bozulma, işten çıkartma, genç nüfusa iş bulamama vs. gibi genel istihdam sorun
larının bugün itibanyla izlenen yanlış politikalarla çözülmesinin mümkün olmadığı gibi, 
yanlışta dış programlarda ısrar sebebiyle sorunların çözümünden hızla uzaklaşıldığı bir 
gerçektir. 

Böyle bir hassas ekonomik ortamda yalnız yanlış ve isabetsiz özelleştirme politikaları ile 
de soruna çare bulmak arayışı, istihdam sorunları açısından "ateşe körükle" gitmeyle eş 
anlamlıdır. 

istihdamın önündeki en büyük engellerden biride, özel teşebbüsün yatırım tercihlerinin 
önünü kesen "bürokrasi ve maliyetlerdir". 

91 



MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ PARTİ PROGRAMI 

MDHP 

Özel teşebbüs yatınm maliyetlerini yaparken dünya genelindeki ortalama maliyetlerin 
altına düşmenin hesabını yapar ve bu maliyeti hangi ortamda yakalar ise orada yatırımını 
gerçekleştirir. 

Piyasa denetleyicisi, "denetleme mantığını" 

"Kaçağı yakalamak" 
çizgisinden, 

"Üretimi ve ihracatı arttırmak" 
çizgisine 

çekmediği sürece, beklenilen nihai neticenin alınması imkânsızdır. 

Mevcut iş kanunlarındaki işçi haklarını koruma adına yapılan abartılı düzenlemeler 

"iş disiplinini bozmakta", 
"verimliliği düşürmekte" 

"maliyetleri artırmaktadır". 

Bunun da istihdamı engelleyici etkisi göz ardı edilmemeli ve gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Ciddi bir istihdam programıyla, yukarıdaki "nüans denetleyici" unsurların refah 
seviyelerindeki yükselme "gayrı meşru" kaynaklar yerine, denetledikleri kurumların üre
tim ve ihracat artışlarına endekslemiş olur ki; Bu durumda üretici ile denetleyiciyi bir
birine kenetlenmiş olur. 

Yine yabancı sermaye de yukarıda belirtilen küresel ortalamanın seviyesinde veya altında 
şartlan olan ortama iyi bir ticari diplomasi ile çekilebilir. 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Finansal akışın ve bankacılık uygulamalannın aksayan yönleri giderilecektir. 

• Özellikle orta ölçekli işletmelerin hızlı ve kesintisiz büyümesini sağlayan destekleme 
programlan uygulanacaktır. 

• Mevcut iş kanunlanndaki işçi haklannı koruma adına yapılan abartılı düzenlemeler iş 
disiplinini bozmakta ve verimliliği düşürmekte ve maliyetleri artırmaktadır. Bunlar 
düzeltilecektir. 
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• Sendikaların, işçi haklarını işverenle çatışarak almasının daha kolay ve muteber 
olduğu anlayışının yerine, tarafların ticari mantık içerisinde verimlilik ve kara endek
sli haklar peşinde koşması yönünde gerekli düzenlemeler ve yönlendirmeler 
yapılacaktır. 

• Aile şirket yapılarını hızlıca kurumsallaştınlması yönlendirilecek, bu kurumların halka 
arz mantığı içerisinde, öncelikli olarak çalışanına açılması ve ticari yapının gelişimine 
paralel ücret ve sosyal haklar dengesini kurması yönünde özendirici tedbirler 
alınacaktır. 

• Üretim girdilerinin dünya piyasalarındaki değerleri yakalaması ve böylece işlet
mecinin dengeli maliyet tutturmasına yardımcı olunacaktır. 

• Devlet, her türlü girdi kaleminden kar mantığını kesinlikle terk edecek ve maliyet 
düşürücü çalışmalara derhal başlanacaktır. 

• Yatırımcılara verilecek krediden faiz alma yerine, kredinin kullanılması ve yapılacak 
yatırım ciddi bir denetime tabi olacak, gerekirse bununla alakalı "ihtisas kurumlan" 
oluşturulup, bu kurumlann kredi alan işletmenin kanndan pay alması ve yine gerekli 
denetimi yapması sağlanacaktır. 

• işletmelerin, kendilerine gerekli teknik ve vasıflı elemanlann yetişmesi noktasında 
enstitüler kurması ve buralarda ihtisas sahibi elemanlar yetiştirmeleri teşvik edilecek
tir. 

• Üniversiteler işletmelerle sıkı ilişki içerisinde olmalı direkt ve endirekt yatınmlara 
girmelidir. 

• Politik amaçlı işe adam yerleştirmelere ve kadro değiştirmelere son verilecektir. 

• Politik amaçlı işten adam çıkarmalar da aynı şekilde son bulacaktır. 

• Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve kırsal alandan büyük kentlere göçün 
önlenebilmesi için bölgesel cazibe merkezleri oluşturulacaktır. 

• insan kaynaklan altyapısı üzerinde daha hassasiyetle dunılacaktır. 

• Teknoloji seçiminde, ülkemizdeki emek yapısı dikkate alınacak, istihdam yaratabile
cek küçük ve orta ölçekli işletmelere imkânlar ölçüsünde öncelikli teşvikler verile
cektir. 
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• İşsizliğin azaltılması için; teşebbüs yardım planı, istihdam oluşturma planı gibi projel
er geliştirilecektir. 

• Makro ekonomik politikalar "tüketimi" değil "üretimi" teşvik eder hale getirilecektir. 

• Bölgesel kalkınma hususunda, yerel yönetimlerle koordineli çalışmalar yapılacaktır. 

• istihdam eden müteşebbislere çok yönlü mali ve sosyal teşvikler, indirimler 
sağlanacaktır. 

• Geçmişe yönelik olarak, müteşebbislerin bazı borçlar "istihdam karşılığında" öte-
lenecek veya silinecektir. 

Vel hasıl, 

• Ülkemizin kanayan yarası olan istihdam sorununa acil olarak el atılacak ve bu sorun 
tamamıyla çözülecektir. 

BAYıNDıRLıK 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Ülkemizde sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak mutlu, milli geliri yüksek, muasır 
medeniyetin üstünde, saygın, huzurlu, bireylerin yeryüzünde örnek ve düzenlenmiş böl
gelerde yaşadığı, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek partimizin temel 
amacıdır. 

Tüm bireylerin sahip olabileceği mülkiyet hakkı ile kamu mallanılın uyumlu düzenlen
mesi ve bu amaca varabilmek için ülkemizin hiyerarşik plan yapılanması ve bu plan 
yapılanmasının anayasal ve yasal güvenceye kavuştunılması ile yargı denetiminin etkin 
sağlanması hususu parti programımıza alınmıştır. 

Bayındırlık ve iskân Programımızın temel felsefesi "insana hizmet ve herkese eşit 
mesafede olan etkin bir devlet yapısı ve mamur vatan" anlayışıdır. 
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YAPILMASI GEREKENLER. 

• Partimiz iktidarının ilk beş yılında Ülkemizin Üst Düzey Planlan olan; 

c-

a-
b-

d-

Ülke ( Sosyo-Ekonomik ve Fiziksel) Planı, 
Bölge Planı, 
Metropoliten imar Planı, 
Çevre Düzeni Planı, 

Asıl imar Planları Gurubundan olan 

a- Nazım imar Planı, 
b- Uygulama imar Planı 

yapılacak ve bu sistem Anayasal güvence ve etkin ihtisas mahkemeleri ile desteklenen 
yargı denetimine kavuştunılacaktır. 

• Üst düzey planlar yapılacaktır. Buna göre; ulusal sınırlar ile tanımlanan ülke 
bütününde, sosyal ve ekonomik plan kararlannın dış mekâna yansımasını, dış mekân
daki oluşumlann kalkınma planlanna aktanlmasını, ülke ölçeğindeki yatınmlann 
dengeli dağılımını, kentleşme ve nüfus dağılımını sağlayan asıl imar planlan gıınıbun-
da yer alan planlar üst düzey devlet kurumları tarafından yasal olarak 
tamamlatılacaktır. 

• Asıl İmar Planları gunıbunda yer alan planlar yasal olarak ve zaman ile sınırlı bir 
sürede ilgili yönetimler tarafından tamamlanıp uygulamaya başlanılacaktır. 

• Tüm planlann uygulanması ihtisas mahkemelerinin denetimi altında olacaktır. 

• Partimizin iktidar döneminin ilk beş yılı içerisinde yukarıda anlatılanlann ışığında 
kentlerde gecekondu sonınıı ortadan kaldırılacak ve planlanan yaşanabilir ekolojik 
çevre muasır medeniyet seviyesinin üzerinde sağlanacaktır. 

• Kesinlikle gecekondu yapılmayacak, vatandaşın konut sonınıı planlanan ve yeniden 
üretilen alt yapısı yapılmış arsalarda bina projesi yapılmış inşaat alanları ile çözüle-

• Kentlerdeki yapı stoku envanteri tamamlanacak ve deprem açısından sıkıntılı olanlar 
beş yıllık bir süre içerisinde yıkılıp, sağlıklı, deprem güvenli yapılarla yer değiştire

cektir. 

çektir. 
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• Çevre düzeni ağaç ve yeşil, kentlerin yaratmak ve korumak zorunda olacakları önce
likli ödevleri haline getirilecektir. 

• Demiryolu taşımacılığı ile kent sosyal yaşamı rahatlatılacak ve ülke geneli de bu 
rahatlığı paylaşacaktır. 

• Tüm ana arter yollar yan paralel yol mantığıyla daha hızlı akış ve kapasiteye 
kavuşturulacaktır. 

• Kent alt yapılan özellikle ana kolektörler galeri sistemine dönüştürülerek artık kurum
ların gelişi güzel yol kazma ve kapatma dönemlerine son verilerek kaynak israfı 
önlenecektir. 

• Alt yapı Koordinasyonu etkinleştirilecek ve hiçbir kurum koordinasyon dışı kent içi 
kazı, uygulama yapamayacaktır. 

• Denizlerimizden yararlanmak maksadıyla deniz ulaşımının durumu gözden geçirilerek 
yeni çağdaş limanlar ile sistem etkinleştirilecektir. 

• Bölgeler arası ulaşım otoyola yakın kalitede bölünmüş asgari altı şeritli yollarla 
sağlanacaktır. 

• Ülkemizde depremsellik düşünülerek konut yerleşme, kentsel çalışma, turizm 
yerleşme, koruma, açık yeşil alanlar ile kent sosyal ve teknik altyapı alanlan değişimi 
önemli ve katılımcı bir süreç ile mümkün olabilecek, politik rant ve uzman olmayan 
kişilerin müdahalelerinden uzak bir yapıya kavuşturulacaktır. 

• Uygulama imar planlannda yapılacak revizyonlar nazım imar planı kararlanna aykırı 
olamayacağından keyfi ve bilinçsizce yapılacak müdahaleler önlenecek ve şehirler 
çarpıklık ve gelişigüzellikten kurtulacaktır. 

• Ülke bazında 
a- Kara, Deniz ve Hava ulaşım ana planı, 
b- Sanayi ana planı, 
c- Turizm ana planı, 

İlk iktidar dönemimizde tamamlanacaktır. 

Vel hâsıl, 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş Türkiye'mizin Bayındırlık hizmetlerini gören, yaptığı hizmet
lerinin karşılığı mutlu insanlann ülkesi TÜRKİYE'nin yaratılmasına katkı sağlayan 
Bayındırlık ve İskân Sistemini, oluşturulacaktır. 
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KENTLEŞME VE KONUT EDINDIRME 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GİRİŞ 

Bugün ülkemiz "kentleşme, konut edinme ve konut edindirme " noktasında, "gelişmiş ve 
kentleşmeyi başarmış" ülkelere kıyasla oldukça geri kalmış ve deprem gibi, sürekli ülke 
gündemimizde yer alacak olan yaşamsal konular da dâhil olmak üzere, büyük 
çarpıklıkların içinde sıkışmıştır. 

Bu hâlihazır ortada duran ve halkın tamamının yaşamını etkileyen çarpık yapılaşma ile 
alakalı olarak öncelikle temel olumsuz etkenler giderilerek, ülkenin makro gelişiminin 
önünde önemli bir engel olan bu durum değişmedikçe, Mutlu insanların yaşadığı, sağlıklı 
fiziki yapıdaki kentler, köyler ve yaşam merkezleri oluşamayacaktır. 

Başlıklar halinde sıralarsak; 

- Hızlı ve yüksek nüfus artışı, 
- Ekonomik yetersizlik, 
- Gelir dağılımının eşitsizliği, 
- Kent bilincinin oluşturulamamış olması, 
- Eğitimsizlik, 
- Yazlık gibi 2. ve 3. konutların plansız gelişimi, 
- Yanlış, eksik ve plansız imar uygulamaları, 
- Alt yapı ve ulaşımın yetersizliği vs. 

gibi etkenler, geçmişte büyük medeniyetlerin yaşadığı ve coğrafyasında tüm dünyanın 
hayranlık duyduğu tarihi eserlere, güzelliklere sahip, güzel ülkemizin insanlarının hiç de 
hak etmediği çağdışı koşullarda yaşamasına neden olmaktadır. 

Bir yandan "gecekondu" gibi sosyal problemlerin de kaynağı olan bu yanlış olguların 
önüne geçmek, diğer yandan da "rant" nedeniyle "işgal" edilen kamu arazilerinin "sürek
li talanına" engel olmak ve sağlıklı yapılaşma ve çağdaş yaşamın oluşabileceği fiziki 
mekanları yapmak için kısa, orta ve uzun vadeli programlara ve bu programların uygu
lanması için gerekli denetim mekanizmalarının çalıştırılmasına ve kararlılık gösteren 
siyasi bir iradeye ihtiyaç vardır. 

Bununla alakalı olarak; 
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YAPILMASI GEREKENLER. 

• Ülkemizde öncelikle nüfusunun yoğun olarak yaşadığı büyük kentlerde mevcut olan 
yetki karmaşasına son verilerek ve "siyasi yapıya bağımlı olarak değişmeyen" bir pro
gram ve hukuki yapıyla konut ve diğer yapılaşma da etkin denetim ve sistem hayata 
geçirilecektir. 

• Bu sistemde görevlendirilecek kadroların oluşumunda, siyasi düşünce ve etnik köken 
gözetilmeden, nitelikli, yeterli ve uzman kadrolara görev verilecektir. 

• Kurulan yeni sistem ve kadrolarla ülkemizdeki her bir ilin yerel idarecilerinin de 
katkısıyla hazırlayacağı yerleşim projeleri o yerleşim yerinin fiziki ve tarihi ana 
dokusuna zarar vermeden derhal uygulamaya konulacaktır. 

• Tarım ve sanayi arazilerinde ortaya çıkan "yağmacı yapılaşmayla" bu arazilere zarar 
verilmesinin ve dengesiz kentleşmenin önüne derhal geçilmelidir. 

• Kamuya ait arazilerin, oluşturulacak Milli politika ve kalkınma hedefleri ve öncelik
lerine göre, halka ve gerekli kuruluşlara tahsisinin, bu faydalı kalkınmaya katkı 
amaçlarına uygun olarak kullanılması sağlanacaktır. 

• Kaçak, denetim dışı yapılaşma etkili ve caydırıcı önlemler ile engellenmeli ve var olan 
kaçak yapıların imar planları içerinde yer alması için gereken iyileştirilmelerinin 
yapılması sağlanacaktır. 

• Kaçak yapılaşmaya caydırıcı tazminat öngören hukuki değişiklikler acilen 
yapılacaktır. 

• Eksik alt yapı ve ulaşımın bir an önce tamamlanacaktır. 

• Ulusal Deprem Politikası oluşturulacaktır. 

• Nüfus artışı, iç göç ve kentlerin büyüme yönleri dikkate alınarak, gereken alt yapı ve 
ulaşım olanaklan ile imar planlan önceden oluştunılarak, yapılaşmanın bu çerçeve 
içinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

• Yanlış inşa edilmiş yapılann sahipleriyle varılacak mutabakatla, bu alanlara toplu 
konut projeleri yapılması ve derhal hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

• Gerekirse yerel vergiler, teşvikler getirilerek ve herkesin kendi beldesinde yaşamını 
sürdürmesi özendirilecektir. 
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• Köylerde dahi plan dışı yapılaşmaya son verilecektir. 

• imar ve yapılaşmayla alakalı ilgili ve "üst kurullar ıslah edilecek", dengeli ve reel 
yapılaşmayla alakalı olarak bu kuruluşların daha işlevsel olmaları sağlanacaktır. 

• Kültürel ve tarihi dokuya uygun Tip proje uygulamalarına geçilecek ve teşvik edile
cektir. 

• Yapılmış ancak eksiklikleri olan veya inşası devam eden uydu kentlerin eksiklerinin 
veya yapımlarının bir an önce tamamlanacaktır. 

• Şehirlerimizdeki alt yapı sorununu acilen çözdükten hemen sonra eksik olan çevre 
düzenlemeler tamamlanacaktır. 

• Yeni yapılaşmalarda uygun çevre düzeninin en baştan sağlanması için gereken yasal 
önlemlerin alınması ve bu uygulamaların sağlıklı gerçekleştirilebilmesinin denetimi 
takip edilecektir. 

• Hâlihazır resmi ve özel denetim kuruluşlarının sağlıklı ve etkin bir yapıya kavuşturul
ması ve bunların yanında gerekli olan yeni resmi ve özel denetim kuruluşlarının 
oluşturulması sağlanacaktır. 

• Köy, belde, ilçe, il ve ülke bazında "kentlilik" bilincinin geliştirilmesi için yerel uygula
malar ve kampanyalar yapılacaktır. 

• Şehirleşme ve şehircilik noktasında özel sektörün, ilgili meslek ve sektör 
kuruluşlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanılacaktır. 

• Toplu konut idaresi "tüccar" mantığını bırakıp kuruluş amacına matuf uygulamaları ve 
hizmetleri ifa edecektir. 

• En kısa zamanda "ev"i olmayan kesimlerin "ev sahibi" olmaları sağlanacaktır. 

• Konut kredilerinin öncelikle ancak "evi olmayan" kimselere verilmesi ve bununda 
toplu konut idaresince oluşturulacak organizasyonlarla "evi olmayanlara ev" pro
jesinde ve bu kredilerin hesaptan, hesaba şekliyle kullanmaları sağlanacaktır. 

• "Kent bilinci" oluşturmak ve "kent kültürü"nü yaratmak için resmi, özel eğitim kuru
luşları, medya ve sivil toplum örgütleri desteğiyle çalışmalar yapılması temin edile
cektir. 
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• Kent bilincinin gelişmesi ile sosyal yapıyı sağlamlaştıracak kültürel merkezlerin 
oluşturulması ve sosyal dayanışmayı sağlayacak bu anlamdaki oluşumların yaratılması 
için imkânlar oluşturulacaktır. 

• Milli Eğitim Bakanlığı'nca organize edilecek " Kentleşme, kent bilinci ve konut edin
menin önemi" ile ilgili bir dersin, okullarda en az bir dönem okutularak kentleşmeye 
Milli Eğitim desteğinin verilmesinin sağlanması, böylece ailelerin ve yeni yetişen 
kuşakların doğru ve bilinçli yönlendirilmeleri sağlanacaktır. 

• Yine bu konuda üniversitelerin desteğinin alınması ve alternatif projelere açık olu
narak sıkı diyalog içinde olunması sağlanacaktır. 

• Öncelikle mevcut yapıların, yeni yapılacak imar planlarında yer alması sağlanmalı ve 
varsa plana aykırılıklarının giderilmesi ve bu yapıların görünüm olarak güzelleştir
ilmesi için gereken finansman desteği sağlanacaktır. 

• Yeni oluşacak kentler, uydu kentler, mahalleler ve konutlar için "Türk aile yapısı", tar
ihi, kültürü ve yaşama biçimine uygun normlar geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Tarihi dokuya zarar vermeden tarihi yerlerin, eserlerin ve çevrelerinin ıslah edilmesi 
ve bu yapıların uygunluğuna göre müze, otel, restaurant, hamam olarak ve yine 
gerekirse yap-işlet-devret modeli oluşturularak, gerekli kredi kaynakları 
kolaylaştırılacak ve bu eserlerin varlıklarının devam etmeleri sağlanacaktır. 

• Yapılacak imar planında yer alamayacak yapıların sahipleri mağdur edilmeyerek ve bu 
yapıların ancak bundan sonra yapılan "imar planına" uygun hale getirilmeleri için 
gerekiyorsa tamamıyla ortadan kaldırılması sağlanacaktır. 

• Özellikle deprem kuşağındaki ülkemizin konumunu da dikkate alarak 40 yılını tamam
lamış binaların sistemli şekilde yıkılması ve bunların sahiplerine krediler vererek 
sağlam ve yeni yapılar yapmalarına özendirici tasarruflar yürürlüğe konulacaktır. 

• Deprem riski taşıyan diğer yapıların güçlendirilmesi için hak sahiplerinin finansman 
ihtiyacına yönelik kaynak yaratılması ve belirlenecek standartlara uyulması kaydıyla 
yapı sahiplerine vergi indirimleri, ucuz elektrik ve su gibi sübvansiyonlar 
sağlanacaktır. 

• Yeni "uydu kentler" planlayarak, sağlıklı, çağdaş ve doğa ile uyumlu kentleşme 
sağlanacaktır. 

• Ülke gelişimine katkıda bulunması yönünden kalkınmada öncelikli illerin ulaşım ve 
eğitim imkânları ivedilikle geliştirilecektir. 
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• Vatandaşın uzun vadede birden fazla ve yaşamsal zorunluluğun dışında da konut 
sahibi olması için gereken finansal yapının sağlanması için gereken ekonomik ve 
yasal çerçevenin oluşturularak, kamu desteğiyle yeni, gelişmiş sosyal politikalar hay
ata geçirilecektir. 

• Özel sektörün de toplu konut ve benzeri uygulamalarında, uzun vadeli konut finans
manı için gereken desteğin bu kesime de verilmesi ve bu uygulamaların sağlıklı 
yürümesi, denetlenmesi sağlanacaktır. 

• Yerleşim birimlerinin planlı olarak ayrıştırılarak; tarım, sanayi, ticaret-iş merkezleri ve 
konut alanlarının; yatay ve dikey yapılaşmaların birbirinden bağımsız ama koordineli 
biçimde oluşturulması, böylece yoğun nüfus ve karmaşık yaşam standartlarından 
modern yaşam biçimlerine geçilmesi sağlanacaktır. 

• inşaat sektörünün, istihdam yaratılmasında en önde gelen sektörlerden biri olması 
nedeniyle, işsizliğin ve işsizliğin meydana getirdiği maddi ve manevi tahribatın 
mümkün olduğunca önüne geçilebilmesi amacıyla, inşaatla ilgili ana ve yan sektörlere 
istihdama yönelik kredi verilmek suretiyle bunlara destek olunacaktır. 

• Özel anlamda konutun, genel anlamda da bu sektörlerde kullanılan malzemelerin 
maliyetlerinin asgari ölçülerde tutulması için, öncelikle ülke kaynaklarının harekete 
geçirilmesi ve ucuz üretim yollarının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

• Dağınık yerleşim bölgelerinin, lojistik ve iletişim açılarından daha koordineli hale 
getirilmesi için gereken uygulamalar yapılacaktır. 

• Raylı sisteme önem verilerek konutlarla şehir arasındaki ulaşım öncelikle bu sistemle 
sağlanacaktır. 

Vel hâsıl, 
• Evsizlik, konut kirası, gecekondu veya varoş diye bir kavramın, problemin kalmadığı 

herkesin mutlu ve umutlu olduğu herkesin sıcak, huzurlu yuvasını olduğu bir özlü 
ifade ile "DÜNYADA MEKÂN" olayını çözmüş bir ülke var edilecektir. 

• Adeta işyerimizden çıktığımızda istersek özel aracımız, istersek metro ile velev ki çok 
uzakta dahi olsa evimize çabucak vardığımız, Çevredeki binaların hepsi modern 
olduğu, her tarafın ağaçlar, parklar, yapay havuzlar, kütüphaneler, sinema salonları, 
tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri ile çevrilmiş olduğu halde, her türlü huzur ve 
güvenlik ortamı içerisinde, Sanki "doğanın" tüm yapılan yutmuş olduğu modern, 
çağdaş ve zarif yapılaşmanın olduğu kentleri ve mutlu güler yüzlü kentlileri var ederek, 
kentleşme ve konut sorunu ortadan kalkmış bir "Türkiye" var edilecektir. 
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MÎLLI EĞITIM 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GlRlŞ 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; 

"Milletleri kurtaranlar yalız ve ancak öğretmenlerdir." 

ve yine; 
"Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." 

diyerek "eğitimi - öğretimi ve bunu icra eden kadrolan, bir milletin geleceğinin temel taşı 
olarak görmüştür. 

Geleceği kuracak çocukları, gençleri eğitmek, onlann eğitimini öğrenimini sağlayacak 
doğru politikayı belirlemekse devletin en önemli görevidir. 

Ülkemiz insanının eğitimi için uygulanacak program çağdaş; ama milli olmalıdır. 

Batıdan veya da doğudan alınan kötü kopyalar "Türk milli eğitimine" egemen 
olmamalıdır. 

Bizim eğitim sorunlarımızı, bilgi ve öğrenim ihtiyaçlarımızı en iyi biz biliriz. Ulusumuzun 
geleceği ile ilgili eğitim politikasının öncelikle bize yaran olmalıdır. 

Eğer bir ulusun çocuklan kendi dilini, tarihini, coğrafyasını öğrenmeden, yabancı bir 
ulusun beklide çok önce terk ettiği değerleri ile eğitilirse kendi ulusuna, kültürüne ve en 
önemlisi kendine yabancılaşır. 

Bizler Türkiye'nin gerçek eğitim politikasını uygulamak için yola çıktık. 

Geçmişine ve geleceğine sahip çıkacak bireyler yetiştirmek üzere yola çıktık. 

Yapılması gereken ve yapacağımız olan siyasetle, 

Derhal eğimde birliğin uygulandığı ve tüm eğitim kademelerinde "gerçekten milli 
eğitimin" verildiği, ilgili bakanlığın "tüm eğitim kunımlannda" ve "her eğitim seviyesinde" 
etkin "denetiminin" olduğu bir eğitim politikalan oluştımılacak ve ciddiyetle tatbik edile
cektir. 
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İLKÖĞRETIM VE LİSELERIMÎZ İLE 
ALAKALı PROGRAMıMıZ 

YAPıLMASı GEREKENLER 

• Bugün henüz amacına ulaşmamış "sekiz yıllık " eğitimi, yaygın şekilde ve amacına 
matuf olarak uygulanacaktır. 

• Türkiye'nin, bir kaç büyük şehirden oluşmadığının bilinciyle Anadolu'nun her yerinde 
çocuklarımızın ilköğrenimden yüksek öğrenime kadar yeterince yararlanması ve eşit 
eğitim alması sağlanacaktır. 

• Meslek liselerini amacına uygun duruma getirip, herkesin üniversite kapısında 
yığılması önlenecektir. 

• Liselerimiz, öğrencilerimizin ilgilerine ve yeteneklerine göre öğrenim yapabilecek 
duruma getirilecek. 

• Bizim eğitim politikalarımızda temel dil Türkçedir " dili de yabancı diller boyun
duruğundan kurtaracaktır." diyen Atatürk'ün izinden gidilecektir. 

• Bir millet; ancak anadiliyle düşünen, yorumlayan, sorgulayan bireylerle hedeflediği 
yüksek amaçlarına ulaşır. Unutulmamalıdır ki dilini kullanma gücünü kaybetmeyen 
uluslar, ancak varlıklarını ilelebet sürdürürler. Dünyanın en eski, en zengin dillerinden 
olan Türkçeyi doğru kullanacak nesiller yetiştirmek amacıyla, ülkedeki tüm eğitim 
öğretim kurumlarında anadilimizle eğitim-öğretim yapılacaktır. 

• Ulusal ve ortak dilimiz Türkçemize sahip çıkarken, çocuklarımıza, gençlerimize bir 
diğeriyle eşdeğer en az iki yabancı dil öğrenebilmesi için de gerekli programlar 
hazırlanacaktır. 

• Eğitim-öğretim planlarımızı, programlarımızı yaparken eğitimin asıl yükünü çeken 
öğretmenlerimizin ve eğitim kuruluşlarınm düşüncelerinden yararlanılacak, doğru ve 
yararlı bulduğumuz öneriler değerlendirilecek ve eğitim kadrolarının eğitim poli
tikalarında daha etkin olmaları sağlanacaktır. 

• Eğitim-öğretimin temel direği olan "geleceğimizi yetiştiren" öğretmenlerimiz hizmet içi 
eğitim programlan ile desteklenecek, değişen ve gelişen dünyanın bir adım önünde 
olabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
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• Çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin eğitimi-öğretimi de özel ve 
yüksek standarda yükseltilip, bunları yetiştiren, öğretmenlik ruhu katan eğitim kurum
lan ( liseleri, fakülteleri ) da amacına uygun dumma getirilecektir. 

• Yüksek öğrenimde eğitim ve öğretim kadrosu adayı olmak tercihini ilk sıraya almakla 
alakalı özendirici programlar yapılacaktır. 

• Eğitim-öğretimde " yaygın " düşünmek zorundayız. Çocuklarımızı, gençlerimizi 
eğitmekle yetinmeyip; onlan eğitecek olanları da (anne, baba...) aynca eğitip, bu 
amaçla "eğitim -öğretim kurumları ile işbirliği yapacak " yaygın eğitim kurumlan" ile 
eğitim hizmeti sunacağız. 

• Çocuklarımızın eğitiminde en önemli payı olan kadınlanmız, üreten ve ürettiğini 
değerlendirebilen, becerisini, yeteneğini kullanabilen, ürettiğinden ekonomik pay alan 
kişiler haline getirecek, onlar için de eğitim programlan hazırlayacak ve uygulaya
cağız. 

YÜKSEK ÖĞRETÎM VE EĞÎTİM 
ÎLE ALAKALI PROGRAMIMIZ 

YAPILMASI GEREKENLER 

• 2547 sayılı Yüksek öğretim kanununda değişiklik yapılacaktır. 

• Üniversitelere girişte fırsat eşitliği sağlanacaktır. 

• Üniversitelerimiz, meslek sahibi kişileri yetiştirme görevinin yanı sıra asıl görevleri 
olan, bilimsel çalışmalar yapan kurumlar haline getirilecektir. 

• Üniversitelerde yeni açılacak programlar için önceden alt yapı hazırlıkları yapılıp 
halen belirsiz olan bazı bölümlerin ( Biyolog, kimyager v.s.) unvanlarına ilişkin yasal 
düzenlenmeler yeniden gözden geçirilecektir. 

• Üniversite Yönetiminde yetkiler öncelikle kurullara bırakılacaktır. 

• Rektör ve Dekan'lık seçimi öğretim üyelerinin demokratik katılımı ile yapılacaktır. 
Rektör ve Dekanlann görev süreleri en çok üç dönemle sınırlı olacak, üst üste aynı 
fakülte'den rektör, aynı bölümden dekan seçilmeyecektir. Rektör atamalan her 
aşamada siyasal değerlendirmelerin ve endişelerin dışında bilimsel ve etik bir 
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anlayışla gerçekleştirilecektir. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı seçimlerinde olduğu 
gibi turlu sistem uygulanacaktır. 

• Yüksek Öğretim Kurulu'nun yetkileri sadece yüksek öğretim kurumlan arasında koor
dinasyonu sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 

• Akademik ve idari personelin özlük haklan teminat altına alınacak ve mali durumları 
iyileştirilmelidir. 

• Akademik aşamalara bilimsel standartlann getirilmesi ve "kişisel inisiyatiflerden" kur-
tanlacaktır. 

• Üniversitelerin yönetiminde geniş katılımlı kurullar oluştunılacak, ilgili sendikaların 
temsilcileri istedikleri takdirde üniversitelerin yetkili kunıllannda (senato, fakülte 
kurulu ve yüksekokul kurulu) yer alabilecektir. 

• Doktora yeterlilik sınavı öncesi yapılan yabancı dil sınavı akademik kariyerin sonraki 
her basamağında geçerli olacaktır. 

• İdari kadrolara "genel sekreter" hariç hiçbir surette akademik personel atanmaya
caktır. 

• Öğretim Üyeliği ( Profesörlük, doçentlik ve yardımcı doçentlik ) kadrolan, bölüm 
akademik kurulunun talebi üzerine belli bir süre içinde rektörlükçe ilan edilecektir. 

• Yardımcı doçentlik kadrosu daimi olacak ve herhangi bir süre sınırlaması olmaya
caktır. Aynca yardımcı doçentler de birinci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilecektir. 

• Her üniversitede idari personel için görevde yükseltilme sınavı yapılacaktır. 

• Uzun süreli yurt dışı görevlendirmeler (yüksek lisans, doktora ) yerine daha fazla 
akademik personel bu imkândan daha kısa süreli ve aynı zamanda önceden belirlenen 
konularla ilgili araştırma yapmak üzere gönderilecektir. 

• Okutmanlık ve Öğretim Görevliliği kadrolan Öğretim Görevlisi kadrosu adı altında 
birleştirilecektir. 

• Öğretim Görevlileri, sözleşmeleri iki dönem üst üste uzatılması dummunda daimi 
kadroya geçirilecektir. 
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• Araştırma Görevlileri sınavı merkezi olarak yapılacaktır. 

• Öğretim görevlilerinin lisansüstü çalışma yapmalan teşvik edilecektir. 

• Sanayi, Üniversite işbirliği ile Ülkemizin teknolojik bakımdan daha ileri düzeye gide
bilmesi için belirlenecek konularla ilgili; Üretime dayalı projelerin yapılabilmesi için 
değişik bilim dallarında oluşturulacak kurulların çalışmasıyla, uygun bölgelerde AR-
GE birimleri kurulacak, Ülkemiz için gerekli araştırmalar tespit edilecek ve bu husus
taki projelere kaynak aktarılacaktır. 

• Teknolojik bakımdan ilerleyebilmek için başta gerekli olan enerjidir. Özellikle artan 
enerji ihtiyacından ve azalan petrol rezervlerinden dolayı ileride karşılaşılabilecek 
enerji darboğazının çözümü için alternatif enerji (Bor ve Uranyum) kaynaklarının rez
ervleri tespit edilecek ve kısa zamanda da üretime geçilebilmesi için bununla alakalı 
bilimsel çalışmalara derhal başlanacaktır. 

Vel hâsıl, 

• Tüm vatandaşları eğitilmiş, 
Bilmesi gerekenleri en iyi şekliyle öğrenmiş, 
Bilgi sahibi, 
Erdem sahibi, 
Okudukça, öğrendikçe, bildikçe "vatanına sahip çıkan, 
Milletine ve insanlığa olan sevgisi ve hizmet iştiyakı artan" bir eğitim yapısına sahip, 
Üstün düzeyde eğitim ve öğretim kurumların var olduğu, 
Ve bunu meydana getiren kadroların, toplumun her kesiminin saygısına ve özentisine 
nail oldukları, olacakları bir ülke, 

"Bilim, 
Eğitim ve Uygarlık ülkesi, 
Türkiye var edilecektir." 
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SOSYAL GÜVENLIK 
ÎLE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GÎRÎŞ 
Türkiye'nin yıllardan beri kanayan bir yarası olan ve neredeyse kangren halini alan Sosyal 
Güvenlik sorunumuz, şimdiye kadar iş başında olan siyasi iradeler tarafından etraflıca 
masaya yatınlamanuş, bu konuda halkın sorunlarını halleden bir çözüm bulunamamıştır. 

Ekonominin temel dengelerini sarsıcı bir hal alan, Genel bütçede çok büyük miktarlarda 
açıkların verilmesine sebep olan Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında günümüze kadar 
yapılan çalışmalarda hiçbir sonuç alınamamıştır. 

Son zamanlarda başta SSK olmak üzere teşkilatlanmada bir takım değişiklikler 
yapılmışsa da bunlar sorunların esasına etkili olamamış ve sadece şekilden ibaret olmak
tan başka bir şeye yaramamıştır. 

Türkiye' de milyonlarca insan "sözde" sosyal güvenceli olarak çalışma hayatını 
sürdürmekte ise de bir o kadar insan tamamıyla sosyal güvenceden yoksun olarak 
varlığını devam ettirmektedir. 

Bugün Türkiye' de son ekonomik krizlerin de etkisi ile milyonlarca işsize yine bir o kadar
da işini kaybedenler katılmış ve bu kitleler de sosyal güvencesiz kalmıştır. 

Primlerin, vergilerin keyfi ve yüksek miktarda olması işverenleri gayri hukuki yollara 
sürüklemekte neticede bireyden devlete giden yolda herkes ve her şey olumsuz etkilen
mektedir. 

İşverenler, ya kaçak ya da yasal olmayan şekilde yabancı işçiler çalıştırmakta ya da fiili 
olarak çalışan işçi sayılarını resmiyette çok az göstermekte veyahut işçileri için ödediği 
prim gün sayılarını gerçekte olduğundan daha az göstermektedirler. 

Bu durumda ise ortaya birçok sorun çıkmakta, sonuçta yine vatandaşlarımız mağdur 
edilmektedir. Sorunun halli noktasında ise hukuki ihtilaflar mahkemelere intikal etmek
te, zaten ağır işleyen yargı sürecinde işçilerimiz ve işverenlerimiz daha bir mağdur olmak
tadırlar. 

Bağ-Kur ile ilgili bölümde ise yine primlerin keyfiliği, yüksekliği ve son zamanlarda takip 
edilen politikalar ile bağımsız olarak çalışan, gelirlerini bu şekilde temin eden 
vatandaşlarımız da mağdur durumdadırlar. 
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Diğer taraftan, tarımda kendi adına ve hesabına çalışan çiftçilerimizin tamamının ilgili 
kanunlarında belirtildiği şekilde ve tam olarak tescil edilememeleri bazı yörelerimizde 
sorun olmuş, bu sorunlar yine mahkemelere intikal etmiştir. 

Diğer yandan Yeşil Kart uygulamasında ise çok yoğun şekilde yolsuzluklar yaşanmak
tadır, ilgili kurumların gerek siyasi iltimaslar gerekse yeterli inceleme ve araştırma yap
mamaları nedeniyle birçok yeşil kart haksız ve mevzuata aykırı surette dağıtılmıştır. 
Bunun faturası ise devletimize çok ağır bir surette çıkmıştır. 

Son zamanlarda medyadan da takip edilebileceği üzere çeşitli isimler verilerek yapılan 
operasyonlarda devletimizin sosyal güvenlik kuruluşları ile bunlara bağlı hastanelerde 
hangi boyutlarda zarara uğratıldığı ortadadır. 

Bu tür olumsuzlukların yaşandığı bir sosyal güvenlik sistemi, kısa bir süre içerisinde iflas 
etme noktasına gelecektir, bunun sinyalleri her geçen gün alınmaktadır. 

Yukarıda kısaca bahsedilen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla öncelikli olarak 
yapılması öngörülen hususlar aşağıda arz olunmuştur. 

YAPILMASI GEREKENLER 

• Sosyal Güvenlik Kuruluşları tek bir çatı altında toplanacaktır. 

• Her vatandaşa bir sosyal güvenlik numarası verilecek, gerek sağlık hizmetleri gerekse 
hizmet sonrası ihtiyaçlar bu şekilde karşılanarak takibi mümkün hale getirilecektir. Bu 
konuda T.C. vatandaşlık numarası kullanımının her alanda yaygınlaştırılması ile sorun
ların takibi kolaylaştırılacaktır. 

• Çok acil surette tüm Türkiye çapında sosyal hizmetlerde otomasyon sistemi 
sağlanacak, her işlem ve kayıt kontrol altında tutulacak, her zaman ve her yerden kon
trolü mümkün olacaktır. Ayrıca bu surette vatandaşların sıkıntılarını takip imkânı da 
kolaylaşacaktır. 

• Bütün vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacaktır. 

• İş ve sosyal güvenlik mevzuatı etraflıca irdelenip, işçi ve işveren menfaatlerini 
buluşturacak düzenlemeler yapılacaktır. 

• işçiler için ilgili bakanlık düzeyinde sistemli sicil esasına geçilecek ve böylece iş 
gücümüz en faydalı seviyede yönlendirilecektir. 
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• Iş Mahkemelerinin personel ve alt yapı yönünden zenginleştirilmesi ile bu konudaki 
ihtilafların halli noktasında büyük bir ivme sağlanacaktır. 

• Tek bir çatı altında toplanacak olan sosyal güvenlik kuruluşunun özellikle Nüfus 
idaresi ve diğer ilgili kuruluşlar arasında bilgisayar otomasyonu ile bağlantıya geçir
ilecek, hayatta olmayan kimseler veya şartlarını taşımayan şahıslar adına söz konusu 
kuruluşun imkânlarından başkaları tarafından faydalanmanın önüne geçilecektir. 

• Oluşturulacak Sosyal Güvenlik kuruluşunun merkez ve taşra teşkilatlarında çalışacak 
personelin nitelikli personel olmasının sağlanacak, meslek içi eğitim seminerleri ile 
söz konusu personelin eğitilmesi zemini oluşturulacaktır. 

• Yetki dağıtımının sağlam ve anlaşılabilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ile kırtasiye
ciliğin önüne geçilecektir. 

• işverenlerin ve işletmelerin denetlenmesi, sorunların yerinde araştırılması, olası usul
süzlüklerin zamanında tespit edilmesi amacıyla bu yerleri ve kişileri denetleme ile 
görevli teftiş elemanlarının yeterli donanıma ve yetkiye sahip olmaları sağlanacaktır. 
Mevzuata uygun düşmeyen fiilleri tespit edilen kişi veya kurumlara uygulanacak 
cezalar caydıncı nitelikte olacaktır. 

• İstihdam ortamı oluşturma ve zaten primleri makul noktaya gelmiş olan sigortalı işçi 
çalıştırma devlet tarafından desteklenmeli, vergiden muafiyet, uzun vadeli ve düşük 
faizli teşvik kredisi gibi imkânlar sağlanmalı, sigortalı işçi çalıştıran işverenler ödül
lendirilmen, rekabet ortamı sağlanacaktır. Örneğin devlet ihalelerinde öncelik, 
alanında, o yörede en fazla istihdam sağlayan işverenler arasında adalete uygun bir 
şekilde paylaştırılacaktır. 

• Asgari ücretten alınan vergiler sıfıra indirilecek, sigorta primleri düşürülecek, asgari 
ücret, işverenlere yukarıda bahsedilen teşvikler paralelinde en yüksek seviyelere çek
ilecek, belirli bir standart sağlanacaktır. 

• işsizlik Sigortası etkinleştirilecek, bu imkânlardan faydalanan kişilerin takibi sıkı tutu
lacaktır. 

• Sendikaların yapılarında ıslaha gidilecek, Sendikallaşma özendirilmeli işçi sendika 
yönetimlerinde bulunan şahısların işçi kökenli olmalarını ve belirli bir dönemden 
sonra yerlerini başka kişilere devretme imkânını sağlayacak mevzuat düzenlenecektir. 

• Emekli, dul, yetim, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza durumlarına uygun bir refah 
seviyesi sağlanması için gerekli her türlü adımın atılması amacıyla başta mevzuat 
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olmak üzere, uygulamada gerekli her türlü kolaylığın sağlanması amacıyla gruplara 
özel projeler üretilecek, uygulamaya konulacak ve her türlü destek ve sosyal 
güvenceleri sağlanacaktır. 

• Tarım kesimi tamamıyla sigorta kapsamına alınacaktır. 

• Ev hanımları da bir sistem dâhilinde sigorta kapsamına alınacaktır. 

• Yurtdışında bulunan işçilerimizin bulundukları ülkelerle yapılacak girişimler 
sayesinde oradaki haklarının da garanti altına alınması sağlanacaktır. 

DOĞU, GÜNEYDOĞU 
VE KALKıNMADA ÖNCELIKLI BÖLGELER 

ILE 
ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GÎRÎŞ 

Ülkemizdeki bazı bölge ve yörelerin Coğrafi ve ekonomik yapısını göz önüne aldığımızda 
kalkınma konusunda ne kadar geri kaldığımızı görmek mümkündür. 

Bu tarihi çok eskilere dayalı ve sebepleri değişik ihmaller Anadolu'muzu içler acısı fiziki 
yapıya mahkûm etmiştir. 

Cumhuriyet öncesi dönemlerden beri özellikle balkanlara, kutsal topraklara daha fazla ve 
özel yatırımlar yapılırken eskiden beri "anavatan" diye tabir edilen ve gerçekten bu mil
letin sığındığı, millete bağnnı açan ve ebediyen bizim olan Anadolu'nun neredeyse her 
yöresi yöresini ihmal etmiştir. 

Anadolu'nun makûs talihi Atatürk'ün cumhuriyetinde yenilmek istenmiş ancak bu 
çabaların sonuçlanmasına bu Anadolu aslanının ömrü vefa etmemiştir. 

Atatürk'ün vefatından sonra adeta vatan sahipsiz kalmış, köklü reformlar yerini yüzeysel 
ve politik hamleciklere bırakmıştır. 
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Atatürk'ten sonraki tüm siyasi kadrolar bilerek veya bilmeyerek ülkeyi bugünkü noktaya 
yani "sevrin" değişik versiyonu " kepen-halk " kriterleri mahkûmu olma noktasına getir
mişlerdir. 

Bu vahim noktadan kurtuluşun tılsımı ve tek çaresi, 
"Anadolu"nun aziz evladı ve "Anadolu aşığı Atatürk" 

kalkınmadaki hedeflerini nereden bıraktıysa, 
parti olarak bizim 

" o noktadan " 
başlamamızdan geçmektedir. 

YAPILMASI GEREKENLER 

• İşinin ehli, bölgeleri iyi tanıyan, dürüst, donanımlı kişiler siyasi görüşüne, mezhebine, 
inancına bakılmaksızın işin başına geçirilecek. 

• Medya kuruluşlarıyla irtibata geçilecek ve medya desteklenerek halkın eğitilmesi 
konusunda yardım alınacaktır. 

• Sivil toplum örgütlerinin bölgede yapılması gerekenlerle alakalı bilgisine ve desteğine 
başvurulacak. 

• Bölge işadamları ve başka bölgelerde iş yapan, fakat bu bölgenin insanı olan 
işadamlarıyla istişare toplantıları yapılacaktır. 

• Kısa vadede gelir getirecek el sanatları, arıcılık, hayvancılık organize edilip kaynağı 
hazırlanacaktır. 

• Bölgede her dalda Kooperatifler kurulacak, KOBl'ler desteklenecektir. 

• Halkın, mezralarda değil kalabalık yerlerde yaşaması gerektiği, bunun avantajları 
(eğitim, sağlık vb.) anlatılacaktır. 

• Mevcut okulların eğitim şartlan iyileştirilecek az nüfuslu yerlerin ulaşım sonınıı gider
ilecek ve okullara ait ulaşım araçlanyla çocuklara servis imkânlan verilecektir. 

• Bu servis araçlanyla ulaşım esnasında çocuklan ve gençleri sosyalleştirme, eğitme 
programlan uygulanacaktır. 
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• Kentlerin ve köylerin alt yapı, su, kanalizasyon sorunları çözülecek, mevcutlar ıslah 
edilecektir. 

• Sulama kanalları ve arkları yapılacak, yaygınlaştırılacak ve var olan suyla toprağa can 
verilecektir. 

• Hayvancılık ve buna bağlı et, süt ile et ve süt ürünleri konusunda projeler geliştirilip 
uygulamaya geçilecektir. 

• Bu bölgelere yatınm yapacak kişi ve kuruluşlara ve hali hazır bölge sanayicisine yarat
acağı istihdam karşılığında vergi indirimleri, teşvikler yardımlar yapılacaktır. 

• Ulaşımda gerek bölgeyle bağlantı için ve gerekse bilge içinde raylı sistem geliştirile
cektir. 

• Mevcut yollar ıslah edilecek, genişletilmeli otoyollarla, çit yönlü yollarla, tünellerle 
ulaşım hem kısaltılacak hem kolaylaştırılacaktır. 

• Hava ulaşımı yaygınlaştırılacaktır. 

• Olumsuz hava şartlarına karşı bölge kamu araçlarının ve ekipmanlarının teknik 
donanımı konusunda hassas davranılacaktır. 

• Üniversite hastaneleri geliştirilecek ve yeni hastaneler yapılacaktır. 

• Her köye sağlık ocağı kurulacak mevcutların şartları iyileştirilecektir. 

• Orman bakımından geri kalmış bölgelere yapısına uygun planlı ağaçlandırma 
çalışmaları yapılacak ve halk özendirilecektir. 

• Yöre halkı sosyal güvence konusunda bilinçlendirilecek ve buranın yapısına uygun 
emeklilik sistemi geliştirilecek. 

• Aile planlaması konusunda hem kadın hem erkek ayrı ayrı bilinçlendirilecektir. 

• Okuma yazma seferberliğine tekrar başlanacak ve Ulasal dilimiz Türkçenin kullanılma 
oranı yükseltilecektir. 

• Yerel dilleri öğrenmek isteyenlere yardımcı olunacak ve müfredatın kontrolü ile ülke 
ve bölge insanının menfaatine uygun eğitimin ve öğretimin yapılmasına dikkat edile
cektir. 
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• Dil birliğini vurgulamanın yanında yörede konuşulan dillerin de ülke kültürünün ren
kleri, güzelliği sözün özü zenginliği olduğunu unutmayacak ve hassas davranacak ve 
halka bu yaklaşım anlatılacaktır. 

• Bölge açısından iç ve dış turizm canlandırılacak bölgede yer alan hanlar, hamamlar 
kaplıcalar, turizm değeri taşıyan tarihi eserler yap işlet devret modeliyle işletilecek ve 
bununla alakalı finansman sorunu çözülecektir. 

• Kış turizmi için uygun yerler hizmete sokulacaktır. 

• Dünyanın en eski medeniyetlerinin iç, doğu ve güneydoğu Anadolu'da kurulduğu 
düşünülürse bölgenin tarihi bakımdan turizm cenneti olması için gerekli yatırımlar 
yapılacaktır. 

• Ülkemizdeki en önemli enerji kaynaklarının burada olması sebebiyle bu kaynaklanıl 
artınlması ve buna bağlı olarak yöre halkına ve yatınmcısına daha ucuz enerji vermek 
suretiyle sanayinin gelişimi sağlanacaktır. 

• Bölgedeki yerleşim yerlerine tiyatro, sinema, alışveriş merkezleri, spor kompleksleri 
vs. gibi yatınmlar yapılacaktır. 

• Yapılacak sosyal, kültürel ve sanayi yatınmlanyla bölgede yaşayan vatandaşlann önce 
kendine güveni sağlanacaktır. 

• Yine bu yapılanlarla vatandaşlann yaşadığı beldesine bağlılığı artınlacak, moral olarak 
ve sosyal bakımdan da bölge insanının kendini iyi hissetmesi sağlanacaktır. 

• Bölge kadının sorunlanna karşı hassas davranılacak ve kadınlarımızın kendine olan 
özgüveni arttınlacak bununla bağlantılı olarak öncelikle kız çocuklannın eğitilmesi 
için aile özendirilecektir. 

• iletişim konusunda gerekli yatınmlar yapılacak, haberleşmenin bölge için önemine 
binaen mobil telefon avantajlanndan yararlanılacaktır. 

• Bölgenin kalkınma probleminin yanında güvenlik sonınu tamamen yok edilecek, T.S.K 
ne ve Polis teşkilatına gerekli yardım ve hassasiyet gösterilecek. 

• Mutlu, yannlanndan emin, her türlü sıkıntıyı aşmış Devletin ve halkın kucaklaştığı tek 
yıımnık olduğu bir yapı oluşturulacaktır. 

113 



MİLLİ DEMOKRAT HALKIN PARTİSİ PARTİ PROGRAMI 

MDHP 

AILE 
VE AILENIN KORUNMASı 

ILE 
ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GÎRÎŞ 

Bir toplumu nitelikli ve diğer toplumlara üstün kılan en önemli unsur; o toplumu 
oluşturan fertlerin; nitelikli, erdem sahibi, ahlaki vasıfları gelişmiş kendi kültür, tarih ve 
medeniyetinin birikimlerine sahip aynı zamanda bu birikimi dünyamızın gelmiş olduğu 
noktada oluşturulmuş ileri teknoloji ve insani artı değerlerle yoğuran, 

Hayata ve insanlığa bu birimleri kendi oluşturduğu teknik ve insani perspektif içerisinde 
sunabilen, 

Özgür düşünebilen, 

Önce kendi insanına daha sonra ve kendi insanı ile birlikte bütün insanlığa bu üstün 
teorik ve insani artıları aktarabilmek gibi erdemlere sahip olabilmeleri ile mümkündür. 

Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, hukuki vb. zorluk ve 
yıpranmışlıktan belki de daha önemli ve öncelikli, üzerinde düşünülmesi gereken husus; 
bu ülkenin insanlarının bağımsız düşünebilme, yaratıcı ve üretken olma özelliklerinin tör-
pülenmesidir. 

Ülke insanımız kendisinin üstün bir medeniyetin parçası olduğu ve buna göre dünya 
toplumları içerisinde diğer insanlarla en az eşit bir pozisyonda olacak şekilde bir duruş 
sergilemesi gerektiği inancından uzaklaştırılmıştır. 

Bir başka sıkıntıda, bu ülkenin zorunlu olarak "başkalarının bizim için yaptığı planlama 
ve düşünce alt yapısı ile gelişip kalkınabileceği" ancak bu şekilde dünyanın gelişmiş 
kabul edilen toplumları arasına girilebileceği gibi bir aciz düşüncenin daha anaokulundan 
başlayarak insanlarımızın bilinçaltımıza yerleştirildiği gerçeğidir. 

Geçen yıllar içinde insanımızın kendisine duyduğu özgüven kaybettirilmiş ve mutlaka 
kendine ait olması gereken her konuda yabancılar tarafından yönlendirilebilir, müdahal
eye açık bir hale getirilmiştir. 

Yukarıda kısaca yaptığımız insana ve insanımıza ait tanımlamalar bizi toplum analizi nok
tasında zorunlu olarak insan hayatının en önemli kurumu olarak "aile" ye getirmektedir. 
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Gerçekten "aile" dediğimiz kurum sosyal hayatın ekonomi, hukuk, din, eğitim gibi yaşam 
alanlarının temel faktörü ve bütün Türk toplumsal hayatının üzerine oturtulduğu "ana 
eksendir". 

Ne var ki, tarih boyunca üstün insani meziyetlere sahip Türk milleti tarihinin son elli yıllık 
diliminde belki de tarihindeki başarısının temelini oluşturan "aile" yapısının en fazla 
bozulmaya yüz tuttuğu bir dönemi yaşamış ve yaşamaktadır. 

Bu sebeple bu ülkede aile dediğimiz kuruma yeniden ve en az bu ülkenin dış politikası, 
ekonomi politikası ve diğer kurumlan kadar değer verilmeli aileye dair kumrulara etkin 
ve sistematik çalışma imkânlan tanınmalıdır. 

Bu amaçla Milli Demokrat Halkın Partisi, Türk milletini oluşturan, bu ülkenin Kürt'ü, 
Laz'ı, Çerkez'i, Azeri'si ve Türk'ü ile her bir ferdinin, ferden fert elmas değerinde olduğu 
anlayışı ile dünyamızın geldiği ileri teknoloji ve üstün insani değerleri ve uluslar arası 
yapılanmalan da arka planına alarak insan'a, kadın'a, çocuğa ve aileye dair plan ve pro
gramını Türk milletine arz etmektedir. 

Partimizin ana felsefesi insana ve insanlığa hizmettir. Partimizin temel felsefesine uygun 
olarak öncelikle bütün dünya insanlığının her bir ferdi inancı, anlayışı, ırkı, milliyeti, cin
siyeti, dini, dili ve kültürü ile saygıdeğerdir. 

insanlık üstün ortak değerlerde işbirliği yapmalıdır, insanlığın bütün dünyada toplumsal 
alt yapısını aile oluşturmaktadır. Bu sebeple aile özgün yapısı ile "kutsal" olup korunmalı 
ve insanlığın ortak yüksek değerleri arasında yer almalı ve yüceltilmelidir. 

Ülkemizin "Türk milletini oluşturan" bütün insanlan köylüsü, kentlisi, işvereni, emekçisi, 
yöneticisi vs. bütün bireyleri ile ve bu yüksek medeniyetin mirasçılan olarak yüksek 
değere sahip olup, devlet tarafından hizmete şayandır. 

Kimse diğer bir kimseden üstün değildir. Kimse diğer bir kimseden aşağı ve ikinci 
değerde değildir. 

Türk toplumunun alt yapısı "aile" üzerine kuruludur. Türk aile yapısını "çekirdek aile" 
dediğimiz birincil aile yapısı oluşturmaktadır. 

Bunun dışındaki aile yapısı ve akrabalık ilişkileri bu aile yapısı tamamlayıcı niteliktedir. 
Aile korunmalı ve yüceltilmelidir. 

Ülkemizde öncelikle "kadınlar" ailenin ve toplumun en değerli varlıkları olup temel insani 
konularda öncelik haklanna sahip olmalılardır. 

Sağlık, eğitim gibi ülkemizin 12 yaşa kadar bütün planlama unsurlan "çocuk" olup, temel 
insani konularda öncelik hakkına sahip olmalılardır. 
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Bu ülkenin 65 yaş üzeri vatandaşları "yaşlı" kabul edilip bu ülkeye ve insanımıza hizmet 
etmiş olmak hasebiyle temel insani konularda ayrıcalık ve önceliklere sahip olmalılardır. 

Tüm bu kesimler kamu imkânlarından öncelikli olarak yararlanma hakkına sahip olup bu 
hak anayasa ve yasalar ile güvence altına alınmalıdır. 

YAPILMASI GEREKENLER 
• Kadın ve aileden sorumlu Bakanlığın daha etkin hale getirilecek, bütçe içinde bu 

Bakanlığa ciddi kaynak aktarılacak ve bu bakanlığa ait kaynaklar çıkarılarak ülke 
yönetime katılması sağlanacaktır. 

• Bu bakanlık eşgüdümünde öncelikle Türk toplumsal yapısı üzerine üniversiteler ve 
Türk aile kurumu aracığıyla ciddi bir çalışma içinde aile bilgi teknolojileri merkezi 
kurulacak ve bu merkezin yerel şubeleri yapılandırılacaktır. 

• Aile bilgi teknolojileri merkezi aracılığıyla Türk aile ve toplumsal yapısına dair her 
türlü bilgi ve araştırmalar sistematik olarak toplanıp değerlendirilecektir. Aynı zaman
da dünya toplulukları içinde var olan aile ve toplumsal hayata ilişkin proje ve 
çalışmalar takip edilerek bunlara dair verilerin değerlendirmeleri yapılacak, İlgili 
Bakanlık ya da diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarınca uygulanabilir projeler 
üreterek Türk aile yapısını güçlendirici her türlü çalışmalar organize edilecek ve 
yapılacak hizmetlerin eşgüdümü desteklenecektir. 

• İlgili Bakanlık tarafından, bu veriler ışığında devlet tarafından onaylanan bir "milli aile 
ve insan siyaset belgesinin" oluşturulması ve bunun Türkiye'nin milli güvenlik strate
jisi gibi süreklilik ve uygulanabilirliği sağlanacaktır. 

• Anaokulundan başlayarak en üst düzeydeki eğitim kurumlarımıza kadar yetişmekte 
olan yeni nesillerimize modern, milli kültür ve ahlakımıza uygun bir aile-insan ve akra
balık anlayışı kazandırılacaktır. 

• Mevcut aile yapısını oluşturan bireylerin insani ve aile içi ilişkiler noktasında geliştir
ilmesini sağlamak amacıyla çalışmakta oldukları kurumlarda da eğitimlerin yapılması 
sağlanacaktır. 

• Ev kadınlarımız için İlgili Bakanlık eşgüdümünde aynı eğitimlerin yerel yönetim ve 
organizasyonlarca verilmesinin organizesi sağlanacaktır. 

• Aile eğitici sertifika programları geliştirerek, bütün vatandaşlarımız eğitilecek ve aile 
eğitimine katkıda bulunanlara teşvik amacıyla ödüller verilecektir. 
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• "Ahlak üst kurulu" oluşturulacaktır. Bu kurula en üst düzeyde sorumluluk ve yetki ver
ilerek ülkemiz içerisindeki her türlü reklâm eğitim iletişim araçları üzerinde 
denetleme yapacaktır. 

• Türk aile ve toplumsal yapısını bozmaya yönelik yayın ve yönlendirmeler ile misyon
erlik vs. gibi bölücülüğe yönelik yapılanmalar yine bu kurul tarafından takip edilecek
tir. Gerektiğinde bakanlar kuruluna bu konuda dikkate alımcı taleplerde bulunma 
hakkının da bu kurula verilmesi sağlanacaktır. 

• Aile mahkemelerinin personel ve teçhizat ihtiyaçları adalet bakanlığı ile organizeli 
olarak bir an önce sağlanacak, bu mahkemelerin boşanma veya diğer taleplerle gelen 
tarafların akraba, arkadaş ve aile çevrelerinin katılımı ile öncelikle aile tahkim ve 
uzlaşma mahkemeleri olarak yapılandırılmaları sağlanacaktır. 

• Aile hekimliğinin aile teknolojileri merkezi aracılığıyla ve zamanla bütün ülkeye 
yayılmak üzere belli bölgelerde kurumlaştırılarak ailelerimizin hasta olmadan ya da 
hastaneye gelmeden sağlık kontrollerinin yapılması ve bunun zamanla 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

• Her Türk ailesinin, aile fertlerinin mutlu ve huzurlu olabilmeleri amacıyla ülkemizin en 
büyük sorunu olan ve ailelerin bozulma ve dağılmalarındaki temel faktör olan 
"ekonomik yetersizliğin" ortadan kaldırılması, Türk aile yapısının bu konuda bir nevi 
"sübvanse" edilerek "aile dağılmalarının" önüne geçilecektir. 

• İlgili Bakanlık koordinasyonu ile evlilik çağına gelmiş ancak çeşitli sebeplerle evlene
meyen vatandaşların devlet ve özel sektör aracığıyla evlendirilmeleri, bu kişilere 
"evlilik kredisi" adı ile devlet desteğinin sağlanması temin edilecektir. 

GENÇLIK 
ILE 

ALAKALı PROGRAMıMıZ 

GlRlŞ 

Devletimizin geleceğinin güvence altına alınması ve geleceğe yönelik ideallerinin gerçek
leştirilmesi için, ahlaklı, kültürlü, ülke sorunları ile ilgili, milli karakteri temsil eden 
çalışkan ve vatansever, çağdaş bir gençlik yetiştirmek, gençliğimizi yönlendirmek ve 
korumak çok önemli olduğu için bu husus özellikle parti programımıza alınmıştır. 
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• Her gencin teknolojiyle tanışması ve özellikle bilgisayar imkânlarını kullanması 
amacıyla "Gençlik kredilerinin" sağlanması ve böylece "burs sisteminde" kitap, gazete 
bilgisayar alması imkânları oluşturulacaktır. 

• Eğitimini tamamlamış her genç, mezuniyetini takiben eğitimiyle ve öğretim birikimiyle 
orantılı işe yerleştirilecek ve asla iş endişesi duymayacağı bir yapı oluşturulacaktır. 

• işinin başına geçmiş gencin aynı zamanda hayattaki eşini bulması ve bir yuva kurması 
noktasında gerekli tedbirler alınacak ve kolaylıklar sağlanacaktır. 

• Her bir gencin bir başkasından hiçbir farkı olmaksızın sevgiyle, şefkatle, cesaret ve 
kuvvetle geleceğe umutla bakması ve daima yapacağı iyi işlerde devletinin desteğini 
yanında hissetmesi sağlanacaktır. 

• Eğitim-öğretiminde, çalışma hayatında gençler arasındaki tüm adaletsizlikler giderile
cektir. 

• Memleketin her yerinde, en ücra köşelerinde dahi gençlerimizin, işsizlik problemleri 
kesin olarak çözülecektir. 

• Gençlerimiz kütüphane, spor tesisleri, koşu alanları, yüzme havuzları, kapalı ve açık 
spor salonlarından ücretsiz olarak istifade edeceklerdir. 

Velhasıl; 

• Mutlu, Huzurlu, Çağdaş Türkiye'mizin, sıkıntılarını aşmış gençlerinin geleceğinden 
kaygısının olmadığı, terbiye ve irfan ile insanlık meziyetine sahip, küçük nesillere 
örnek, korkusuzca bir sonraki yaş ve hayat dönemine ilerlediği bir ülke, 

Siyasi olarak gençlik politikalarında üst kaliteyi yakalamış, bütün vatandaşlarının bu 
gelişmeler sebebiyle gençliğinden kıvanç duyduğu, 

"Atatürk'ün emanetini hakkıyla koruyacak, kollayacak 
Türk Gençliğini" 

yetiştirecek yepyeni bir ebedi devlet sistemi kurulacaktır. 

******************************** 
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Yukarıda açıkladığımız 

" Siyasi Düşüncelerimizi" 

uygulamayı amaçladığımız 

"Parti Programlarımızı" 

Ana başlıklarıyla, 

İlgili Makamlara 

Türkiye 

ve 

Dünya Kamuoyuna, 

En Yüksek Saygılarımızla... 

arz ederiz... 

" MDHP" 
"Milli Demokrat Halkın Partisi" 

Kurucular Kurulu Başkanı ve Genel Başkan 
Av. Yusuf ERlKEL 
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