






BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 
PROGRAMI 

TAKDİM 
Bu program, isabetli teşhis ve tespitlere 

bağlı, kalıcı çözüm yollarını ortaya koyan, 
teori ile pratiği birleştiren bir icraat 

programıdır. 
Siyasi görüşü ne olursa olsun yediden 

yetmişe milletimizin tek vücut olması, 
kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak 
ülkeye hizmette bütünleşmesi gerektiğine 

inanıyoruz. 
Kalbi, vatan ve millet sevgisi ile dolu, 

ülkemizi ve milletimizi yüceltmeyi gaye 
edinen, devletimizin ilelebet yaşatılmasında 

kararlı kadrolarla; inanç, fikir ve azimle 
insanımıza hizmet etmeyi gaye ediniyoruz. 

Partimiz; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, 
hürriyetçi parlamenter demokratik sisteme, 

Anayasa'ya ve kanunlara bağlıdır. Ülkeye ve 
millete hizmette siyaseti bir vasıta kabul eder. 

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, 
toplumsal barış ve uzlaşmayı her şeyin 

üstünde tutar. 
İnsanı merkeze koyan bir tez mantığıyla 

milletimizin emrinde olacağımızı 
taahhüt ederiz. 

Bu programın ülkemiz ve milletimize 
hayırlı olmasını dileriz. 
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I- G E N E L DEĞERLENDİRME 
DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKİYE'NİN YERİ 

Hedef Ülke: Türkiye 
Türkiye; 
• Ekonomik çıkar çatışmalarının sınır ülkesi; 
• İdeolojik çatışmaların tampon bölgesi; 
• Doğu ve Batı kültürlerinin fay hattı üze

rinde, bu kırılma noktalarının tam ortasında 
yer almaktadır. 

Doğu Bloku'nun çökmesi sonucu ideolojik 
çatışma, büyük ölçüde ortadan kalktı ama e-
konomik çıkar çatışmaları bütün dünyayı da 
içine alacak şekilde genişledi. Dinsel ve et-

o 
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nik çatışmalar, ekonomik çıkar çatışmasının 
güdümünde daha da kesinleştirildi. 

a- Mevcut Durumun Tespiti 
Geçmişte Türk Milleti, kendisini yükselten 

ve yücelten tarihi misyonuna sahip çıktığı 
dönemlerde dünyaya hükmetmiş; insanlığa 
adaleti, insan haklarını, ilmi, teknolojiyi ve 
medeniyeti öğretmiştir. 1700'lü yıllarda baş
layan duraklama dönemiyle birlikte milleti
miz ideolojik ve etnik entrikalar sonucunda 
her cepheden hücumlara maruz kalmıştır. 
I.Dünya Harbinde yok olma tehlikesiyle kar
şı karşıya kalan milletimiz, İstiklal Savaşı'yla 
bir ölüm kalım mücadelesi vermiştir. Bu sı
cak savaşlar, aslında asırlar boyu sinsi bir 
şekilde yürütülen siyasal, kültürel, sosyal fa
aliyetlerin bir sonucu idi. 

Neticede İstiklal Savaşı'nda bu millet, Bü
yük Önder Atatürk'ün öncülüğünde Kuvayı 
Milliye ruhuyla kendine dönmüştür. Milli ira
denin, tecelli ettiği, bir Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurulmuş ve özgürlük mücadelesi 
veren ülkelere örnek olmuştur. Türk milleti, 
bir yok oluş olan Sevr Antlaşmasının dayat-

o 
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tığı şartları kabul etmemiş Lozan Antlaşması 
ile özgür ve bağımsız bir devlet olduğunu 
kabul ettirmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, çe
şitli sahalarda kalkınma plan ve projeleri uy
gulanmıştır. Kısmi sonuçlar alınmışsa da a-
maçlanan çağdaş medeniyet seviyesine u-
laşılamamıştır. Bunun başlıca sebebi, milli 
kimlik ve bağımsızlık iradesinin 1938'den 
sonra büyük ölçüde yitirilmesidir. Oluşturu
lan yapay gerilimler, ülke insanının enerjisini 
tüketmiş, kalkınmayı sekteye uğratmıştır. 

b- Bu Badireden Çıkış Yolu 
b.1) Sorunların Çözümünde 
Yaklaşım Tarzımız 
Önce insan diyoruz. Çözümler insana 

hizmete yönelik olmalıdır. İnsanın kendi ya
rarına kazanılması ve çalışmaların bu yönde 
yapılması gerektiğine inanıyoruz. Her mese
lenin çözümünü kendi şartları ve disiplini i-
çinde aramak lazımdır. 

Her problemin çözümünde bilgi, beceri, 
plan ve programın yanında iyi niyet, samimi
yet, dürüstlük, saygı ve insan sevgisinin asıl 

o 
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olduğuna inanıyoruz. 

b.2) Bugün Gelinen Durum 
Sorunların tesbiti ve çözümünde demok-

ratik-hukuk devleti ilkesi esas alınmalıdır. 
Bu bağlamda Türkiye'nin s iyasi , sos

yal, kültürel, ekonomik vb. sorunları ana
liz edildiğinde en başta gelen tehdit ve 
tehlikenin milli bütünlüğümüze yönelik ol
duğunu görüyoruz. 

Türkiye'ye karşı adeta ikinci bir Sevr pro
jesi dayatılmaktadır. Bu tehlike ve tehditler 
Cumhuriyet'in kuruluşunda da aynıyla ya
şanmış M. Kemal Atatürk de bizzat 'dahili ve 
harici düşmanların' olacağından bahsetmiş
tir. Bugün sanki tarih tekerrür ediyor gibi ay
nı tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. Bu olumsuz 
gelişmeleri insanımızın ve milletimizin gele
ceği açısından tehlikeli buluyor ve tedbir a-
lınması gerektiğine istiyoruz. 

• Türkiye'nin şu andaki genel gidişatının 
bir olumsuzluklar portresi oluşturduğu ve bir 
meseleler yumağı haline geldiği gözden ka
çırılmamalıdır. 

• Uzun zamandan beri ülkemizde temel 
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sıkıntılar giderek ağırlaşmakta ve kangren
leşmektedir. 

• Terör, dış odakların siyasallaştırma ça
balarıyla bölücülük noktasına yaklaşmaktadır. 

• Enflasyon, yolsuzluklar, israf; plansız 
ve dengesiz icraatlar ekonomimizin kara de
liklerini oluşturmaktadır. 

• Dış odakların kışkırtması sonucu iç barış, 
birlik ve bütünlüğümüz ciddi tehdit altındadır. 

• Pahalılık, işsizlik ve yoksulluk artmakta, 
eğitim, adalet, sağlık kurumları fonksiyonlarını 
sağlıklı bir biçimde yerine getirememektedir. 

• İnsanımızın kendine güveni azalmakta, 
ahlaki değerler çöküntüye uğramakta, inkültü-
rasyon faaliyetleri milli kimliği yok etmektedir. 

• Ümitsizlik, güvensizlik had safhaya çıkmıştır. 
• Yanlış politikalar, Türkiye'ye sürekli bir 

şekilde içte ve dışta itibar kaybettirmektedir. 
• Küreselleşme ve AB süreciyle ülkemi

ze adeta yeni bir Sevr dayatılmaktadır. 
Bu kötü şartlar, bütün bu sıkıntıların üste

sinden gelecek yeni ve sağlam bir siyasi ya
pılanmayı şart koşmaktadır. 

Şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 

m 
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vatanıyla milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Bayrağı ve sancağı ile, askeriyle, siviliyle; 

milli ve manevi değerleriyle ülkemizin toprak 
bütünlüğünün hassasiyetle korunması ve bun
dan taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. 
Ancak günümüzde ülkemiz siyasi, kültürel ve 
ekonomik kuşatma altına alınmış durumdadır. 
Türkiye adeta diz üstüne çökertilmek isten
mekte ve bağımsızlığı tehdit edilmektedir. 

Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda, Mi-
sak-ı Milli sınırları içinde yeniden bir Kuvayı 
Milliye ruhuna muhtacız. Kurtuluş Savaşı'nda 
olduğu gibi bugün de Kuvayı Milliye'nin bütün 
milletin katılması gereken milli bir görev ve 
bir vatanseverlik olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehdit 
ve tehlikeler karşısında, kronik hale gelmiş 
problemler ve bütün bunlara karşı alınacak 
tedbirler ve getirilecek çözümler için ülkemi
zin bütün kurum ve kuruluşlarının, her va
tandaşımızın birlik beraberlik içinde hareket 
etmesi bir zarurettir. Millet olarak en önemli 
meselemizin, birlik ve bütünlüğümüzün ko
runması olduğuna ve bütün problemlerin bu 
şuurla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. 
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Esasen bu husus, her türlü şahsi mülaha
za ve siyasi menfaatin üzerinde tutularak ül
kenin tamamında ulusal bir uzlaşma sağlan
ması, arzu edilen bir durumdur. 

b.3) Yeni Bir Siyasal Oluşumun Zarureti 
Türkiye'yi içine düştüğü badireden çıkara

cak, milli kimlik ve şahsiyeti kuşanarak so
runlarını çözecek ve onu dünyada önder ülke 
yapacak yeni bir siyasi oluşum artık zaruridir. 

Bu siyasi oluşumun diğer siyasi yapılan
malardan üç yönden farklı olması gerekir: 

1- Tahlil, teşhis, tesbit ve çözüm hususunda 
bakış açısı, gaye ve niyeti farklı ve sami
mi olacak. 

2 - Gerçekçi çözümlere ulaşmak için hayali 
projeler yerine tatbik edilebilir projeler 
sunacak ve bunları zamanında gerçek
leştirecek. 

3- Bütün bunları hayata geçirecek ehliyetli 
ve yeterli kadroya sahip bulunacak. 

Bu, vatanımıza ve milletimize sahip çıkma, 
onu layık olduğu yere taşıma misyonudur. 

<D 



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 
PROGRAMI 

II- D E V L E T YÖNETİMİ 
Demokrasi, halkın iradesini öne çıkaran 

bir hürriyet ortamı vadeder. Bu ortam, i-
nanç, fikir ve teşebbüs hak ve hürriyetleri
nin sağlıklı gelişmesini sağlar. Hukuk ise, 
keyfiliği ve despotluğu ortadan kaldıran 
hak ve adalet arayışının bir yolu olarak bi
linmeli ve bu çerçevede hukukun üstünlü
ğü esas alınmalıdır. 

• Ülkemizde milli irade hakkıyla tecelli et
tirilecek ve bu konudaki aksaklıklar düzelti
lecektir. 

• Siyasilerle halkın bütünleşmesi sağla
nacak, devlet-millet kaynaşması, toplumsal 
barış ve uzlaşması sağlanacaktır. 

* 
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• Devletin bütün kurum, kural, işlem ve 
eylemlerinin, insan haklarına dayalı demok
ratik bir anayasaya uygun olarak yapılanma
sı ve çalışması ile 'hukuk devleti' ilkesi ger
çekleşecektir. 

• Adalet, demokrasi ve hukukun hakim 
olması ile tecelli ettirilecektir. Adalet, haklıya 
hakkını vermek, haksıza da haddini bildir
mektir. Hukuku üstün kılarak adaleti hızla 
dağıtmak devletin görevidir. Böylece devlet
le milletin kaynaştığı bir toplum oluşacaktır. 
Bunun da tabii sonucu; hak, adalet, hürriyet 
ortamı içinde kalkınmak ve güçlenmektir. 

ATATÜRK İLKELERİ LAİKLİK ve 
İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

a-Laiklik ve İnanç Özgürlüğü 
Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin en temel 

ilkesidir ve genel olarak, din ile devlet işleri
nin birbirinden ayrılmasını ifade eder. 

Laiklik, din ve vicdan özgürlüğümüzün 
hem teminatı hem de sınırıdır. 

Laiklik prensibiyle bu iki hedef birden 
sağlanmak istenmiştir. 

* 
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Birincisi; devletin temel düzeninin dini e-
saslara dayandırmamasını sağlamak, kut
sal din duygularının şahsi nüfuz veya men
faat temini için kullanılarak istismar edilme
sini önlemektir. 

İkincisi ise; devletin dine müdahalesini 
önlemek, din ve vicdan özgürlüğünü sağla
maktır. Böylece laiklik, bir yandan devleti di
ne karşı öbür yandan dini, devlet gücüne ve 
şahsi nüfuz hırsına karşı korumayı öngöre
rek bir denge sağlanmıştır. 

Laikliğin yukarıda belirtilen esaslara göre 
uygulanması sağlanacaktır. 

b- Atatürk İlke ve İnkılapları 
Türk i ye Cumhur i ye t i ' n i n n i te l i k le r i , 

1982 Anayasası'nın 2.maddesinde sayıl
mıştır. Bu madde , Anayasa 'n ın ilk üç 
maddes iy le beraber y ine Anayasa 'n ın 
4.maddesine göre değiştirilemez ve de
ğiştirilmesi teklif edilemez maddesidir. Bu 
maddenin metni şöyledir: 

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, in
san haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine 
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bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devletidir." 

Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, Ata
türk'ün devlet anlayışına hakim olan üç te
mel ilkeden kaynaklanmaktadır. Bunlar; ulu
sal devlet, tam bağımsızlık ve ulusal ege-
menliktir.Bu üç temel ilkenin açılımını ifade 
eden ilkeler ise şunlardır: 

Cumhuriyetçilik 
Milliyetçilik 
Halkçılık 
Devletçilik 
Laiklik 
İnkılapçılık 
Bütün icraatlarımızda bu anlayış ve ilkeler 

temel oluşturacaktır. 
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III- İNSAN H A K L A R I ve ADLÎ YAPI 
İnsan hakları, insanın doğuştan getirdiği en 

temel haklardır. Bu sebeple bu hakların korun
ması ve bu husustaki ihlallerin önlenmesi için; 
hukukun üstünlüğü sağlanacak, insan haklan 
hayata geçirilecektir. Bu çerçevede insan hak
larına saygılı yönetim anlayışı esas alınacaktır. 

İnsan haklarının en büyük teminatının, ya
sal güvencelerle birlikte bu haklara saygılı e-
ğitilmiş insan olduğu gerçeğinden hareketle, 
Anayasa'mızın tanımladığı hak ve ödevlere 
bağlı insan yetiştirilmesi sağlanacaktır. İnsan 
hakları ve hukukun üstünlüğünü sağlayan a-
dalet sisteminin etkin ve hızlı çalışması için 
gerekli reformlar yapılacaktır. 
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IV- D E V L E T POLİTİKALARI v e 
DEVLETİN ASLİ GÖREVLERİ 

Devlet Politikasının Önemi 
Bir devletin yaşayabilmesi için bölgesin

de, dünyadaki dengeleri de dikkate alan bir 
devlet politikası takip etmesi gerekir. 

Bu genel politika çerçevesinde devletin 
görev alanına giren konular planlanacaktır. 
İç ve dış politikalar, eğitim, sağlık, askeri, 
kültürel, maddi manevi kalkınmanın bütün 
sahaları, bu genel politikaya göre belirlene
cek ve yönlendirilecektir. 

Devletin Asli Görevleri 
Devlet, öncelikle devlet millet kaynaşma-
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sını temin edecek; toplumsal barış ve uzlaş
mayı sağlayacaktır. 

'Sosyal devlet' ve 'sosyal adalet' ilkeleri 
hayata geçirilecektir. 

Heps inden önemlisi devlet; iç ve dış 
güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, gibi genel 
hizmetleri yürütecek; makro plandaki alt 
yapı projelerine öncülük edecek, diğer 
saha la rda özel teşebbüse teşv ikç i ve 
yönlendirici olacaktır. 

Devletimizin küçültülmesi değil, her saha
da güçlendirilmesi esas olacaktır. 

Devlet olmadan milletin, millet olmadan 
da devletin olamayacağı hakikati esas alı
nacaktır. 

Devlet, milletine dayanacak ve güvene
cektir. 

Devlet kurumlarının verimli ve karlı çalış
masına önem verilecektir. 

Özelleştirmenin hukuki altyapısı hazırla
nacaktır. 

Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi 
olan KİT'ler (Kamu İktisadi Teşekkülleri) ha
riç diğerleri özelleştirilecektir. 
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V - İKTİSADİ POLİTİKALAR 

İKTİSADİ KALKINMANIN ESASLARI ve 
GENEL YAKLAŞIMIMIZ 

Üretim ve ihracat, ekonomik anlayışımız
da öncelik taşımaktadır. 

Kalkınmada en büyük faktörün yetişmiş in
san olduğu gerçeğinden hareket edilecektir. 

Ekonomide makroekonomik istikrar sağ
lanacaktır. 

Bozulan sosyal dengeler ve gelir dağılımı 
düzeltilecek, işsizliğe, yoksulluğa son vermek 
için ekonomik refah geniş kitlelere yayılacaktır. 

Bu hedefe ulaşmak için rekabete dayalı 
p iyasa ekonomisi benimsenecek; ancak 

<e> 
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haksız rekabet de engellenecek ve insanı
mızın girişimciliği teşvik edilecektir. 

Ekonomik hayatta devletin görevi; ekono
mik istikrarı ve müteşebbis için en uygun or
tamı sağlamak, sosyal ekonomik altyapı ya
tırımlarını zamanında gerçekleştirmek ve pi
yasa ekonomisinin toplum yararına işleme
sini temin etmek olacaktır. 

Enflasyonun kalıcı çaresi ve ekonomik is
tikrarın sağlanması ile kalkınmanın gerçek
leşmesi, gelir seviyesinin yükseltilmesi ve 
gelir dağılımının adaletli olması ancak yay
gın bir üretim ve ihracat seferberliği ile 
mümkün olacaktır. 

Ülkenin kalkınmasında farklı özellik taşı
yan bölgelerin dinamik yapısı ve cazip taraf
ları öne çıkarılacaktır. Belli sektörlerin, belli 
bölgelere yoğunlaşması teşvik edilerek dün
ya pazarlarında rekabet edecek konuma ge
tirilecektir. Ekonomik gelişme için, dar bölge 
yaygın sanayi sistemi ile üretim teşvik edile
rek hayata geçirilecektir. 

ENFLASYON VE KALICI ÇÖZÜMÜ 
Ekonomik istikrarın bozulması ve yüksek * 
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enflasyon, zincirleme etkileriyle gelir dağılı
mını ve toplumsal barışı bozan siyasi ve 
sosyal bir tehlike haline gelmiştir. 

Türkiye'de yıllardır kronik hale gelmiş enf
lasyon, kaynak israfına ve istihdam kaybına 
yol açmıştır. 

Enflasyonla mücadelede başarısız olunma
sının en büyük nedeni, enflasyona getirilen 
yanlış teşhistir. Bugüne kadar talep enflasyonu 
teşhisinde ısrar edilerek IMF telkinlerine uyul
muş, bu doğrultuda faizler yükseltilerek talep 
daraltıcı politikalar izlenmiş, tedavülde olması 
gereken para piyasadan çekilerek enflasyonun 
yükselmesine yol açılmış, piyasada oluşan 
durgunluk, işletmelerin kapanmasına, işsizliğin 
artmasına sebep olmuştur. Bu yanlış politikalar 
yüzünden ülkemizde stagflasyona yol açılmış 
ve ülke ekonomisi iflas noktasına getirilmiştir. 

Oysa Türkiye'deki enflasyon, maliyet enf
lasyonudur, dolayısıyla çözüm, üretim faktör
lerinin maliyetlerini azaltmakla mümkündür. 

Bu noktada kamunun ödediği yıllık faizler 
sıfır noktasına indirilmeye çalışılarak oluşa
cak fark, proje mukabilinde kredi olarak ü-
retime kaynak olarak aktarılacaktır. Bir baş-

4> 
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ka ifadeyle devletin faiz yükü azaltılacak, 
buna karşılık emisyon hacmi genişletilerek 
proje karşılığı kredi verilerek üretim teşvik e-
dilecektir. Üretim ve ihracat artırılacak ve yıl
lardır yaşanan enflasyon ortadan kaldırılarak 
makro ekonomik dengeler sağlanacaktır. 

DEVLETİN EKONOMİDEKİ ROLÜ ve 
FAALİYET ALANLARI 

Ekonomik gelişmenin güvenli ve sürekli ka
labilmesi için devletin başlıca görevi; siyasal, 
sosyal ve ekonomik istikrarın temin edilerek e-
konomik gelişme ortamının hazırlanmasıdır. 

Devlet, tanzim edici olacak, vatandaşların 
iktisadi girişimlerini destekleyecek, ihtilaflarını 
çözecek, iktisadi istikrarı temin edici kurallar 
koyacak, kaynak bulmaya yardımcı olacak ve 
engelleri kaldırarak verimi artıracaktır. 

Devlet, alt yapının hazırlanmasında öncü
lük edecektir. 

Orman, su, maden, enerji gibi doğal kay
naklar konusunda mülkiyeti devlet tasarru
funda olmakla beraber ulusal güvenlik açı
sından stratejik olan alanlar hariç, geliştirme 
ve işletme hakları, devletin koyacağı esaslar • 
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içerisinde özel sektöre verilebilecektir. 
Bu konunun teminatı, bağımsız ve etkin 

yargı olacaktır. 
YABANCI SERMAYE, GELİR DAĞILIMI 
ADALETİ ve REKABET 

Serbest rekabet, bir ekonomik gelişme, Li
retim ve kalite yarışı olarak görülecek; hak
sız rekabete fırsat verilmeyecektir. 

Yabancı sermaye, ülkemizin egemenliğini 
zedelememek kaydıyla kalkınmada bir un
sur olarak değerlendirilecektir. 

Bütün ekonomik faaliyetlerde hedef; üreti
min artırılması, kalitenin yakalanması ve geli
rin adil bir şekilde tabana yayılması olacaktır. 

Üretimde kalite ve verimliliği artırma ve 
maliyetleri düşürmeye yönelik politikalarla 
ihracat desteklenecektir. 

VERGİLER 
Vergilendirmede başlıca şu kıstaslar esas 

alınacaktır. 
Vergilendirmede adalet gözetilecektir. 
Vergilerin türleri ve oranları düşürülecektir. 
Vergiler, kurumlaşmayı ve yatırımları teş

vik edecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 
$ 
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İşçi, memur ve esnaf gibi belli bir gelir düze
yinin altında olanlardan vergi alınmayacaktır. 

TEŞVİKLER 
Yatırım teşvikleri tabana yayılacaktır. Dev

let bu konuda yatırım ve üretimi şart koşa
cak ve paranın ürün olarak geriye dönmesi
ni teminat altına alacaktır. 

YATIRIMLAR ve ENERJİ 
İktisadi ve sosyal kalkınmanın başlıca un

suru alt yapı yatırımlarıdır. 
Enerji, kara ve demir yolu, liman, yurt içi ve 

yurt dışı haberleşme; kara, hava ve deniz ulaş
tırması gibi temel alt yapının yatırımlarını yap
mak devletin asli görevleri arasındadır. Ancak 
geri ödeme gücüne sahip projeleri, devletin ko
yacağı esaslar çerçevesinde halkın iştiraki ile 
yapılmasını teşvik etmek yerinde olacaktır. 

Ülkemiz, primer enerji kaynakları bakımın
dan fakir bir konumdadır. Bu enerji kaynakları
nın % 55'i ithal edilmektedir. Düzenli, ucuz ve 
güvenilir enerji kaynaklarına bir an önce kavu
şulması ilk alt yapı hedefleri arasında olacaktır. 

Bu sebeple, başta Güneydoğu olmak üze
re petrol arama faaliyetlerine hız verilecektir. 
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Ülkemizin madenleri arasında büyük yer 
tutan kömür yataklarımızdan elde edilen kö
mürün kalitesi iyileştirilecek. 

Elektrik üretiminde kömüre dayalı termik 
santrallerin geliştirilmesi sağlanacak. 

Elektrik üretimi ve tarım sulaması için ba
raj yapımına planlı programlı bir tarzda de
vam edilecek, zengin su kaynaklarımız de
ğerlendirilecektir. 

Jeo-termal enerji kaynakları, rüzgar ve gü
neş enerjisinden faydalanılması ile ilgili aktif 
stratejik projelere de işlerlik kazandırılacaktır. 

Günümüzde nükleer enerjiye sahip ol
mak, hem ekonomik hem de savunma açı
sından bir zarurettir. Çevrenin korunması 
kaydıyla nükleer santraller kurulacaktır. 

Enerji sektöründe de yerli ve yabancı 
sektörün yatırım yapmalarına imkan sağla
yacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Organize sanayii bölgeleri ile sanayi kuru
luşlarına kendi ihtiyacını karşılamak üzere o-
toprodüktör santral kurmaları teşvik edilecektir. 

SANAYİLEŞME ve TEKNOLOJİ 
Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomi

sinde önem verilen kaliteli bol üretim için 

9 
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devlet, alt yapıyı hazırlayarak hür teşebbüsü 
sanayiye teşvik edecektir. Öyle ki hantal te
sisler yerine kaliteye ve çok üretime önem 
vererek yaygınlaşan bir politika izlenecektir. 

Sanayi üretiminde hedef sadece iç ihtiya
cı karşılamak olmayıp ihracata yönelik mak-
ro projeler geliştirilecektir ki döviz girdisiyle 
ülke ekonomisine katkı yapılabilsin. Özellikle 
bilgi toplumu ve iletişim çağının şartları dik
kate alınarak bilgi teknolojisine, elektronik 
sanayiye önem verilecektir. 

Sanayileşmenin, ekonominin belkemiğini 
teşkil ettiği gerçeğinden hareketle tarım ve 
hayvancılığın da teknolojik imkan ve yatırım
larla geliştirilmesi esas alınacaktır. 

Türkiye'nin teknolojik atılımını gerçekleşti
rebilmek için şu alanlara öncelik verilecektir: 

İleri teknolojiler teşvik edilecektir. 
Ülke sanayii, esnek üretim teknolojilerine 

yönlendirilecektir. 
TÜBİTAK gibi AR-GE(Araştırma-Geliştir-

me) kurumlarının imkanları genişletilecektir. 
Ulaşımda demir yolu, metro, raylı sistem

lere ve denizciliğe ağırlık verilecektir. 
Uzay, havacılık ve savunma sanayilerinde 

o 
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alan ve ürün bazında yatırım ve gelişme 
stratejisi oluşturulacaktır. 

Biyo-teknolojide A R - G E ' y e önem verile
cektir. 

Çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayıcı 
teknolojiler tercih edilecektir. 

TARIM ve HAYVANCİLİK 
Tarım sektörü, stratejik bir sektör olarak 

ele alınacaktır. 
Geniş tarım alanlarına, geniş çaplı orman

lara ve ülkemizin büyük bir kesiminde yapı
lan hayvancılığa baktığımızda bu önemi da
ha iyi anlarız. 

Tarımda makineleşmeye ve modernizas
yona özel önem verilecektir. 

Daha ziyade tarımla uğraşan köylümüz, 
sosyal yapımızın ana istikrar unsuru olduğu 
gibi tarım üretimi de iktisadi gelişmenin ve ö-
zellikle sanayi sektörünün başlıca kaynağıdır. 

Türkiye bol suyu, zengin toprak alanları 
ve değişik iklim şartlarıyla bugünkünden kat 
kat daha fazla üretim yapabilecek kapasite
ye ve potansiyele sahip bulunmaktadır. 

Tarım sektöründe hızlı bir gelişmenin temini 

e 
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için aşağıdaki tedbirlere öncelik verilecektir. 
Tarım ve tarıma dayalı sanayi ilişkileri, ü-

retim-pazarlama zinciri içinde bir bütün ola
rak ele alınacaktır. 

Başta yol, su, elektrik olmak üzere, köy 
ve şehir arasındaki alt yapı farklılıkları gideri
lecektir. 

Hayvancılığın ve buna dayalı et, süt ve di
ğer ürünler sanayii ile su ürünlerinin her yö
nüyle geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tohumculuğun geliştirilmesi için gerekli 
bütün tedbirler alınacak ve gerekli teşvikler 
sağlanacaktır. 

Tarım ürünlerinde kalite ıslahı, standardi-
zasyon ve ambalajlama konularına büyük ö-
nem verilecektir. 

Gübre, tarım ve makineleri sanayi ve ta
rımsal ilaçlar konusunda yatırımlar teşvik e-
dilecektir. 

Tarım işçisi ve yatırımcısı, üretime yönelik 
faydalı projeler için teşvik edilerek, tarım ü-
rünleri seferberliği başlatılacaktır. 

Tarımda teknolojik gelişme ve iktisadi 
verimlilik dikkate alınarak; tarım reformu 
yapılacaktır. 

9 
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Tarımsal araştırma ve geliştirme hizmetle
rine ağırlık verilecektir. 
ORMANCILIK, MADENCİLİK ve 
SU ÜRÜNLERİ 

Mevcut ormanlarımızın verimli bir şekilde 
işletilmesi sağlanacaktır. 

Orman içi köylülerimiz gelirlerini artırmak 
ve refah seviyesini yükseltmek için tarım ve 
hayvancılık devletçe desteklenenecektir. 

Denizler ve iç su kaynaklarından elde edi
len su ürünleri üretiminin artırılması ve pa-
zarlanması için üreticilere teknik ve finans 
yardımı yapılacaktır. 

ULAŞTIRMA ve HABERLEŞME 
(TELEKOMÜNİKASYON) 

Alt yapıların geliştirilmesi ve verimliliğin 
artırılmasının temel şartı olan ulaştırma ve 
haberleşme hizmetlerinin etkin ve verimli 
seviyeye kavuşturulması sağlanacaktır. 

Kara yolu ağının standartlara uygun ola
rak eksiklikleri giderilecek, kalitesi yükselti
lecek, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde oto 
yollar, diğer bölgelerde ise bölünmüş yollar 
yapılmasına özen gösterilecektir. 

• 
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Trafik kazalarını önlemek için yol kalitesi 
artırılacak ve gerekli yasal düzenlemeler de 
yapılacaktır. 

Mevcut demir yolu ağımızın uzunluğu artı
rılacak ve kalitesi yükseltilecektir. 

Taşımacılığın demir yolundan ve deniz yo
lundan yapılmasına ağırlık verilecektir. 

Telekomünikasyon ve haberleşme alanın
da en son teknolojiler kullanılarak, kaliteli ve 
süratli hizmet esas alınacaktır. 
ESNAF, SANATKARLAR ve KOBİLER 

Ülkemizde esnaf ve sanatkarlar ile kü
çük ve orta ölçekli işletmeler hem ekono
mik ve sosyal gelişmenin kaynağı, hem 
de istikrarlı ve dengeli kalkınmanın vaz
geçilmez unsurudur. 

Ekonomik krizlerin bir nevi sigortası olan 
KOBİ'ler özellikle desteklenecek ve teşvik e-
dilecektir. Bunların çağdaş teknolojiyi kullan
maları sağlanacak, üretimle ilgili her türlü 
bilgi ile donatılacak; yatırım ortakları, tekno-
parklardan yararlanma ve küçük sanayi site
lerinin kurulması ve desteklenmesi öncelikli 
konular arasına alınacaktır. 

© 
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V I - S O S Y A L POLİTİKALAR 

Sosyal Politikanın Esasları 
Maddi ve manevi kalkınmanın temel ama

cı, insana hizmet ve sosyal gelişmenin sağ
lanmasıdır. Sosyal gelişmenin sürekliliği ikti
sadi gelişme ile yakından ilgilidir. 

Anayasamıza göre,Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, 'bir sosyal hukuk devleti'dir. Bunun 
manası; devlet olarak sosyal gelişmeyi ve 
insanımızın refah ve mutluluğunu artırmayı 
hedef almaktır. Bu sosyal adalet ve fırsat e-
şitliğinin yaygınlaştırılması, bölgeler arasın
daki gelişmişlik farklarının giderilmesi, her
kesin insanca yaşayacak bir iş ve gelirle 
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normal bir hayat standardına kavuşturulma
sı demektir. 
SOSYAL KALKINMADA DEVLETİN ROLÜ 

Sosyal hukuk vasfıyla devlet, istihdam, e-
ğitim ve öğretim, sağlık, konut ve sanayileş
me ile ilgili tüm hizmet ve faaliyetlerin tanzi
mi, teşviki ve yönlendirilmesi ile görevlidir. 

Bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetle
rinden yararlanmaları sosyal güvenlik anla
yışımızın esaslarını teşkil eder. 

Devlet, sosyal güvenlik ve sosyal yardım 
politikası ve uygulama esaslarını, çalışmayı 
ve muhtaçların korunmasını esas alacaktır. 

İşçi, memur, çiftçi, küçük esnaf ve sanat
kar, emekli, dul ve yetimler ile kimsesizlerin 
sosyal güvenliğe kavuşturulmaları, eğitim ve 
öğretimde fırsat eşitliği sağlaması, devletin 
sosyal politikasının gereği olacaktır. 

AİLE ve GENÇLİK 
Toplumun temeli olan ailenin korunması, 

sağlam bir yapıya kavuşturulması millet ola
rak istikbalimizin teminatı olacaktır. 

Ailenin güçlendirilmesi hedefine yönelik 
olarak ekonomik, sosyal ve diğer bütün dü-

© 
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zenlemeler yapılacaktır. 
Aile içinde kadına layık olduğu önem veri

lerek yeri korunacak ve her türlü istismarı 
önlenecektir. 

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadın
larımızın, -her türlü hak ve hürriyetlerle 
donatılarak- toplumdaki saygınlığı teslim 
edilecektir. 

Keza; yine aile içinde gençliğe özel bir ö-
nem verilecek; gençlerin istikbalimizin temi
natı olduğu gerçeğine göre hareket edile
cektir. 

Toplumumuzun yarısının 20 yaş ve altın
daki gençlerden oluştuğu düşünülürse bu 
konuya ne kadar köklü plan ve projelerle e-
ğilmek gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

ÇALIŞMA HAYATI 

Genel Bakış 
Çalışma hayatı düzenli, istikrarlı ve barışçı 

bir hale getirilecek; bu hususta gerekli mev
zuat düzenlemeleri yapılacaktır. 

Özel girişimciliğin teşvik edilmesi yanında 
sosyal devlet ve sosyal güvenlik mevzuatı
nın da dengeli ve pratik bir düzeye getirilme-

9 
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si sağlanacaktır. 
İşçi ve işverenin haklarını adaletli bir şe

kilde düzenleyen, çalışanlar için iyi şartlar 
ve iş yanında verimlilik sağlayan yeni bir ça
lışma mevzuatı geliştirilip tatbike konacaktır. 

Toplu sözleşmeler bir kavga mantığından 
çıkarılarak bir uzlaşma ve anlaşma zeminine 
çekilecektir. 

Sendika kurma, toplu sözleşme, grev 
ve lokavt hakları, özgür ve demokratik or
tamda çalışma hayatını düzenleyen ana 
unsurlardır. Bütün bu demokratik haklar, 
bir kavga mantığı ile değil, ülkeye hizmet, 
hizmette yarış ve yarışta ileriye gitmek i-
çin olacaktır. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştiril
mesi ve iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili 
tedbirler alınacak, gerekirse yasal düzenle
meler yapılacaktır. 

Yurt dışında buiunan işçilerimizin her çe
şit hak ve menfaatlerinin korunması için ge
rekenler yapılacaktır. 

İstihdam 
En büyük sosyal adaletsizliklerden birisi 

o 
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olan işsizliğin azaltılması ve istihdam soru
nuna köklü ve kalıcı bir çözüm bulunması, 
devlet olmanın gereği ve bir zarurettir. Bunu 
bir temenni olmaktan çıkarıp uygulanan bir 
realiteye dönüştürmek için üretime yönelik 
yatırımlara önem verilecektir. 

Teknolojik gelişme ve iktisadi verimlilik 
arttıkça tarım sektörünün istihdam gücü o 
oranda azalmaktadır. İlave istihdam im
kanları ancak hizmetler ve sanayi sektö
ründe gerçekleşecektir. Bu yüzden, ta
sarrufların artırılrnası ve kaynakların en iyi 
şekilde kullanılması ile verimli yatırımlar 
sağlanacaktır. 

Orta ve yüksek öğretim, sosyal ve iktisadi 
hedeflerin gerektirdiği insan gücü planlama
sına göre yeniden yapılanacak, mesleki eği
time ve ara teknik elemanın yetiştirilmesine 
önem verilecektir. 

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırıl
masına yönelik olarak tarım ürünleri sanayi-
i de geliştirilecektir. 

Becerikli ve kaliteli iş gücünü istihdam e-
decek ve rekabet üstünlükleri olan sektörler 
teşvik edilecektir. 

e 
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TÜKETİCİ HAKLARI 
İnsanımızın temiz, kaliteli ve ucuz mal, 

eşya, gıda tüketimi en tabii hakkıdır. 
Tüketicinin korunması için her türlü idari 

ve yasal tedbir alınacaktır. 

SAĞLIK 
Her vatandaşın tedavi imkanlarından in

san onuruna yakışır bir şekilde istifade et
mesini temin edecek sağlık güvencesi sağ
lanacaktır. 

Tedavi hizmetlerine standartlar getirile
cek, özel sektör teşvik edilecektir. 

Sağlık hizmetlerindeki rekabet teşvik edi
lecektir. Rekabette ise iş tanımı, kalite stan
dardı sıkı denetime tabi tutulacaktır. 

Sağlık hizmetlerinde, merkezi bilgisayar 
otomasyonuna geçilecektir. 

Sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönet
meliği esasları belirlenecek, uygulanacak ve 
denetlenecektir. 

GENÇLİK ve SPOR 
Türk gençliğinin zihnen ve bedenen geliş

tirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Spor, gençliğimizin bedenf gelişmesinin 
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vazgeçilmez unsurudur. 
Eğitimden alt yapı sorunlarına kadar spor

la ilgili her türlü tedbir alınacak ve bu bağ
lamda gençliğe sahip çıkılacaktır. 
KÜLTÜR ve SANAT 

Kültür ve sanat, milletlerin gelişmesi ve u-
lusal kimliklerini korumak bakımından çok ö-
nemlidir. 

Edebiyat, musiki, folklor, sinema vb. et
kinlik sahaları ülkeye ve insanlığa hizmetin 
bir vasıtası olabilir. 

Tarihi ve kültürel kimliğimizin korunması, 
yaşatılması ve tarihi mirasımıza sahip çıkıl
masının en etkili yolu kültür ve sanat yoluyla 
olabilir. 

Güzel Türkçe'mizin yapısı ve karakterini 
bozacak, onu yozlaştıracak hareketlere yol 
verilmeyecek, ana dilimizin gelişimi tabi-
i seyri içinde temin edilecektir. 

ŞEHİRLEŞME ve KONUT 
Artan nüfusun çeşitli sebeplerle şehre a-

kın etmesi, şehir ve konut meselesini ciddi 
bir sosyal sorun haline getirmiştir. 

Şehirlerin anormal büyümesinden ziyade 
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orta büyüklükteki şehirlerin çoğaltılması, ra
hat, huzurlu bir hayat ortamının hazırlanma
sı sağlanacaktır. 

Buna paralel olarak imar planları kısa sü
rede tamamlanarak planlı bir şehircilik anla
yışı hakim kılınacaktır. 

Gittikçe gelişen haberleşme ve ulaştır
ma imkanları sebebiyle, iş sahalarını bü
tün yurt sathına yayarak göçün önlenmesi 
sağlanacak; şehirlerimiz de planlı, huzurlu 
ve uyumlu ve de yaşanabilir bir hale getiri
lecektir. Bu hususta her çaptaki belde, il
çe, il ve metropol şehirlerimizde arsa plan
laması ve üretilmesine gidilecektir. 

Konut yönünden insanımız desteklenecek, 
bu hususta öncelik dar ve orta gelir sahipleri
ne tanınacaktır. Bunun için yerel yönetimlerin 
toplumsal konut üretmeleri teşvik edilecektir. 

ÇEVRE 
Sağlıklı bir hayat, ancak çevrenin korun

ması ile yaşanabilir. 
Çevrenin korunması hem huzurlu bir ha

yatın devamı, hem de turizmin gelişmesinin 
bir gereğidir. Kentleşme ve sanayileşmenin 
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doğal çevreyi tahrip etmemesi için etkin ted
birler alınacaktır. 
KİTLE İLETİŞİM 

Çağımızı bilgi çağı yapan, dünyayı bir ek
rana sığdıracak kadar küçülten, şüphesiz 
kitle iletişim araçlarıdır. 

Elektronik sanayiinin gelişmesi, son saf
hada uydu yoluyla haberleşmeyi ve nihayet 
interneti ortaya çıkarmıştır. Artık internet yo
luyla dünyanın her yerinden bilgi almak ve 
vermek mümkün olabilmektedir. 

Kitle iletişim araçları içerisinde aynı za
manda bir nevi yaygın eğitim türü olan med
yanın yeri büyüktür. Medyanın (gazete, der
gi, radyo, televizyon...), hem doğru haber al
ma, hem de kamuoyu oluşturma, tanıtım gi
bi hayati görevleri vardır. 

Devlet, kitle iletişim kuruluşlarına özel önem 
verecek ve destekleyecektir. Medya, yapıcı 
görev yapması yönünde teşvik edilecektir. 

KAMU İDARESİ 

Kamu İdaresinin Esasları 
Devlet idaresinde temel düstur; 'devlet, 

millet içindir' anlayışıdır. 
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İnsanımıza sunulacak hizmetlerin verimli 
ve süratli olabilmesi, devletin ve bürokrasi
nin hantal yapıdan kurtulup, hızlı yoldan ka
rar alabilmeye bağlıdır. Bu sebeple iş ve za
man kaybına sebep olan ve hizmetlere en
gel olan bürokratik tıkanıklık giderilecek, 
devlet en hızlı şekilde ve bütün kolaylıkları 
da göstererek vatandaşın hizmetinde ola
caktır. 

Bunun için aşırı merkeziyetçilik yerine 
karşılıklı güvene dayalı, yetkiyi merkezden 
çevreye yayan bir yapı kurulacaktır. 

Üniter devlet modeli çerçevesinde mahalli 
teşkilatların yetki ve sorumlulukları artırıla
caktır. Bunun yansıması olarak hem yöneti
me katılım hem de hizmetlerin çoğalması 
sağlanacaktır. 

Kamu idaresi, iktisadi ve sosyal politika
larla paralellik arz edecektir. Bu sebeple ka
mu sektöründeki eleman sayısının artırılması 
yerine, kalifiye ve gerekli eleman istihdam 
edilecek ve gizli işsizlik ve buna bağlı ola
rak devletin zarara uğraması önlenecektir. 

DEVLET MEMURLARI 
Devlet memurlarında halka hizmet asıl o-
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lacaktır. Memurlar arasında terfi, taltif ve üc
ret sisteminin çalışmayı teşvik edecek şekil
de yönlendirilmesi esas alınacaktır. 

Memurlar, gerekli ve yeterli istifadenin 
sağlanabilmesi için ücret ve sosyal imkan 
yönünden desteklenecek; mesleki ve idari 
yönden gelişmelerinin sağlanması; bilgi, 
görgü, lisan gibi imkanlarının artırılması için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

Bölgesel şartlar, yaş durumu, maluliyet 
gibi hususlar hem ücret hem de emeklilikte 
etkin olacaktır. Emekli memurlarla ilgili sos
yal ve iktisadi tedbirler, sürekli değişen ha
yat şartlarını dikkate alacak şekilde düzenle
necektir. 
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VII- MİLLİ S A V U N M A ve 
MİLLİ GÜVENLİK 

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi bölge, 
jeopolitik ve jeostratejik şartlar dolayısıyla 
savunmasını çok güçlü kılmak zorundadır. 

Devletlerin gücünün göstergelerinden bi
risi de güçlü orduya sahip olmalarıdır. Bun
dan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin gücünün artması ve varlığının muhafa
za edilebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri, 
dünyanın sayılı süper güçlerinden biri haline 
getirilecektir. 

TSK mensuplarının etkin ve verimli hiz
metlerine karşılık olarak gerekli mali düzen
lemeler yapılacaktır. 
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Güçlü savunma, sayısal gücün yanında, 
teknik, taktik bütün bilgi ve beceriyi; teknolo
jik imkanların ortaya koyduğu her türlü mo
dern teçhizatla donatmayı gerektirir. 

Güçlü bir savunma sanayii tesis edilecek
tir. Bunun için yerli ve yabancı özel sektöre 
açık, dünya piyasaları ile rekabet gücüne ve 
ihracat potansiyeline sahip, kendi kendini 
yenileyebilen bir politika yürütülecektir. 

Bu bağlamda Milli Güvenlik Kurulu, ulusal 
güvenliğin ve ulusal savunmanın teminatıdır. 

İÇ BARIŞ 
Emniyet ve asayişin temin edilmesi, insa

nımızın can, mal ve namus güvenliğinin sağ
lanması, iç barışın ve devlet-millet kaynaş
masının temini ve tesisi milli güvenliğin ana 
gayesidir. 

İnsanımız arasında dostluk, kardeşlik, 
saygı, sevgi ve işbirliği duygularının geliştiril
mesi, huzur ve güven ortamına kavuşturul
ması milli güvenlik görevinin başlıca hedefi 
olacaktır. 

Yakın geçmişte yaşadığımız ve bugün 
hala devam etmekte olan anarşi ve terör, 
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vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü
nün ne kadar önemli olduğunu göstermiş
tir. Bu sebeple özellikle dış kaynaklı olan 
anarşi ve terörle en etkin biçimde müca
dele edilecektir. 

Emniyet ve asayiş hizmetlerini başarıyla 
yürütebilmesi için emniyet mensuplarının e-
ğitim, ücret ve sosyal imkanlarının, hizmetin 
önemine paralel bir seviyeye çıkarılması e-
sas alınacaktır. 

Keza, emniyet ve asayiş teşkilatı, modern 
imkan ve vasıtalarla donatılacaktır. 

Özellikle gençliğimizin, uyuşturucu başta 
olmak üzere her türlü kötü alışkanlıklardan 
korunması için gerekli bütün tedbirler mutla
ka alınacaktır. Bunu bir iç güvenlik sorunu o-
larak değerlendirilecektir. 

Terör ve anarşi, bazı dış şer odakları
nın ülkemiz üzerinde açtıkları ilan edilme
miş bir savaş mahiyetinde olduğu şuu
ruyla hareket edilecektir. Bu sebeple; te
rör ve Güneydoğu sorununun, partiler üs
tü bir ulusal uzlaşma ile aşılması gerekti
ği kanaatini taşıyoruz. 
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VIII- MİLLİ EĞİTİM 
Ülkemizin ve milletimizin en büyük ser

mayesi ve en çok ihtiyaç duyduğu şey; iyi e-
ğitilmiş, bilgili, tecrübeli ve kabiliyetli insan
dır. Bu gaye eğitim keyfiyeti ve kalitesinin 
arttırılmasıyla gerçekleşebilir. 

Bir milletin varlığını devam ettirmesinde 
en önemli amil, o milletin milli ve manevi de
ğerleridir. Bu değerler bir bütün olarak o mil
letin kimliğini oluşturur. 

Toplumun birlik ve dirliğinin teminatı o-
lan Türk kimliğini onurla temsil eden bi
reylerin, milli ve manevi değerlerimize, 
gelenek ve göreneklerimize uygun olarak 
çağdaş standartlarda bir eğitim alması te-
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mel politikamız olacaktır. 
Bu kapsamdaki din eğitimi ve öğretimi, A-

nayasa'mızın gereği olarak Milli Eğitimin bir 
parçası ve tamamlayıcısıdır. 

Eğitim ve öğretimde düşünmeyi ve araş
tırmayı ön plana çıkaran ve bilgi toplumu o-
luşturmaya yönelik bir yol seçilecektir. 

Mesleki ve teknik eğitime önem vererek 
yönlendirme yapılacak ve üniversite kapıla
rındaki yığılmalar önlenecektir. 

Eğitimde kaliteyi yükseltmek için reka
bet esasına göre çalışacak özel okul ve 
özel üniversitelerin kurulması teşvik edi
lerek bunlara yatırım ve işletme safhasın
da gerekli devlet desteği sağlanacaktır. 

Üniversiteler 
Devletin iktisadi ve sosyal politikasına 

paralel olarak üniversitelerimiz çeşitli dal
larda ihtisaslaşmaya gidecek, faydalı pro
jelerde müteşebbislere öncülük edecek 
ve sanayi ve üniversite işbirliği sağlana
caktır. Bu sebeple üniversitelerimiz des
teklenecektir. 
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IX - MAHALLİ İDARELER 
Hizmetlerin daha etkili, süratli, verimli ve 

faydalı olabilmesi için il, ilçe ve belde beledi
yelerine üniter devlet modeli çerçevesinde 
daha geniş yetkiler ve imkanlar verilecektir. 

Bu sebeple; köy, belde ve belediye gelir
leri artırılacak, bu kuruluşlar merkeziyetçiliğe 
bağımlı olmaktan kurtarılacak ve halkın ira
desi öne çıkarılarak mahalline göre uygun 
çözüm yapılanması getirilecektir. 

Eğitim, öğretim, sağlık ve çevrenin ko
runması ve alt yapı hizmetlerinin aksatıl
madan yürütülmesi için mahalli idarelere 
yetki ver i lecek; onları güçlendirmek ve 
kaynak tahsisi için gerekli yasal düzenle
meler de yapılacaktır. 

Yerel kaynaklar ve yerel yatırımcılara, 
imara ve şehirciliğe özel önem vermek, 
bu konuda projeler geliştirmek de görevi
miz olacaktır. 
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X - BİLİM, ARAŞTIRMA v e 
TEKNOLOJİ 

Gerçek kalkınmanın, dünya ile rekabet et
menin temel unsurlarından biri de, bilim ve 
teknolojide üstün olmaktır. 

Bilimsel Araştırma-Geliştirme(AR-GE) fa
aliyetleri özellikle teşvik edilecektir. 

Üniversiteler ve sanayide A R - G E ' y e ö-
nem verilecektir. 

X I - DIŞ SİYASET 

Genel Bakış 
Bölgesinde güçlü ve dünyada söz sahibi 

bir ülke olabilmek için "Yurtta sulh, cihanda 
sulh" ilkesi çerçevesinde aktif bir dış siyaset 
izlenecektir. 

Son yıllarda dünyada ve özellikle bölge
mizde görülen gelişmeler ve çoğu zaman sı
cak çatışmalara dönüşen ihtilaflar, dış gü
venlik konusunda Türkiye'nin çok daha uya
nık olmasını gerektirmektedir. Türkiye'nin 
bölgesindeki ve dünyadaki hak ve menfaat-
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lerini gereği gibi koruyabilmesi için bölgesin
de meydana gelebilecek olumsuz gelişme
leri daha başlangıçta caydırabilecek bir yapı 
ve dinamiğe sahip olması gerekmektedir. 
Bunun için de, TSK'nın modern savaş tek
nolojisi araç ve uygulamaları için gerekli o-
lan destek verilecektir. 

Çağımızda ülkelerin gücünü, jeostratejik 
konumu kadar jeokültürel yapısı da etkilen
mektedir. 

Bunun için aynı dil, kültür ve tarihe sahip 
Türk dünyasını kucaklayacak bir politika iz
lemek zaruridir. 

Dış politikamız herşeyden önce milli bü
tünlüğümüzün korunmasını gözetecektir. 
Çünkü bilgi ve iletişim çağında devletten 
devlete ilişkilerden çok, devletten halka si
yaset izlenmekte, devletler ve milletler kamu 
diplomasisi yoluyla kültürlerini ve kimliklerini 
açıklamakta ve kendi kimliklerine uygun in
san tipi yetiştirmek istemektedir. 

Geçmişten günümüze kadar misyonerlik 
faaliyetleri, çağımızda ise uluslararası sivil 
toplum örgütleri ve kitle iletişim araçları vası
tası ile her yönde etkin propaganda yürütül-
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mektedir. 
Türkiye bu noktada, Türk kültürünü dün

yaya tanıtacak, taşıyacak, Türk kimliğini bu
lunduğu coğrafyada yaşatacak sivil toplum 
örgütlerini teşvik edip destekleyecektir. Dün
yanın dört bir yanında bulunan vatandaşları
mız bu noktada bilinçlendirilecektir. 

Türkiye, dünya politikasında hakim ve et
kin bir güç olmalı ve BM'de veto hakkı bu
lunmalıdır. Bunun için gerekli girişimler yapı
lacaktır. 

Türkiye, kendi menfaatlerini ve uluslara
rası stratejik dengeleri gözeterek tüm dünya 
ile iktisadi, sınai, bilimsel ve diğer alanlarda 
işbirliği içinde olacaktır. Ancak, AB sürecin
de belirdiği üzere ulusun bağımsızlığı, vata
nın bölünmez bütünlüğü ve Kıbrıs gibi en te
mel konularda söz konusu olabilecek istek 
ve dayatmalar karşısında hiçbir tavizkar tu
tum içerisine girilmeyecektir. 
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PROF. DR. HAYDAR BAS'IN 
MİLLİ EKONOMİ GÖRÜŞLERİ 

KÜRESELLEŞME NEDİR? 
Küreselleşme, dünyaya hakim olmak is

teyen sanayileşmiş devletlerin, azgelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını, 
kendi çıkarlarına mâl edebi lmek için II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya attıkları 
bir kavramdır. 

Küreselleşme Nasıl Oluşur? 
1- 20. yüzyılın ilk yarısı, sanayi devrimini ta

mamlamış, pazar kaygısı içinde olan em
peryalist devletlerin ekonomik nedenler s* 
dayanan savaşlarıyla geçti. 

2- Bu devletler, savaşların can kL»y~ ««o 
yol açtığını ve maliyetli uygulamalar ol
duğunu gördüklerinden II. Dünya S a -
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vaşı'nı takip eden yıllarda küreselleş
meyi ortaya attılar. 

3- Böylece azgelişmiş ülkeler, büyük devlet
lerin açık pazarı haline geldi. 

4~ Bu şekilde geçtiğimiz yüzyılda sıcak sa
vaşlarla elde edilen neticeler, küresel
leşmeyle çok daha kolay elde edilme
ye başlandı. 

Küreselleşmenin Maksadı Nedir? 
Küreselleşmenin maksadı, azgelişmiş 

ve gelişme sürecindeki dünya ülkelerinin 
her türlü kaynağının küresel güçler tarafın
dan sömürülmesi ve bu ülkelerin her alan
da teslim alınmasıdır. 

Küreselleşmenin Kuralları Nelerdir? 
1- Azgelişmiş ülkeler, II. Dünya Savaşı'ndan 

sonra dış borçlanmaya dayalı kalkınma 
modellerini uygulamaya teşvik edildiler. 

2- Bu ülkelerin içine düşürüldüğü dış borç 
batağıyla beraber; 
• Dış destekli kalkınma modelleri, 
• Dış destekli ekonomik programlar, 
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+ Tarım, sanayi, maliye... vb. alanlarda 
yapılan sözde reform önerileri, 
+ Yerine getirilmesi gereken bir yığın, siya
si ve sosyal talep ortaya çıkmıştır. 

3- Böylece ülkelerin bağımsızlığı ve toprak 
bütünlüğü ciddi şekilde tehlikeye girmiş
tir, girmektedir. 

4- Küresel dünyada büyük sermaye sahip
leri, üretimden ziyade "parayla para ka
zanma metodu"nu uyguladılar. 

5- Bu şirketler, üretimden büyük oranda 
çekilmişlerdir. (Dünyadaki ekonomik 
durgunluğun ve artan işsizliğin temel 
sebebi de budur.) 

6 - Bu şirketler, üretimlerini emek ve kayna
ğın çok ucuz olduğu ülkelere yaptırmak
tadırlar. Bunun da iki sebebi vardır. 
• Birincisi, kimi devletlerin bütçesinden 
bile daha fazla paraya sahip olan bu ser
mayedarlar için üretime yatırım yapmak 
riskli ve zahmetli bir kazanç yoludur. 
• Üretim yerine, geri kalmış ülkelerin para 
ve sermaye piyasalarında para spekülas
yonlarıma para kazanmak daha kolaydır. 
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• İkincisi, kalkınma yarışına giren geliş
me sürecindeki ülkeler, üretimlerini arttı
rırken, bir yandan da iktisatta karşılaştır
malı üstünlüğe sahip malları ihraç ede
rek dünya klasmanına çıkabiliyordu. 
• Bu ise dünya kaynaklarını yeni rakip
lerle bölüşmek demekti. 
• Bunun önüne geçmek isteyen küre
sel güçler, sermaye hareketlerinin sınır
sızlığından da yararlanarak emeğin ve 
kaynağın çok ucuz olduğu ülkelere bu 
malları ürettirmeye başladılar. 
• Böylece hiçbir ülkenin karşılaştır
malı üstünlüğü olan bir malı üretme 
şansı kalmıyor. 
• Bu yöntemle bir ülkenin kalkınması 
imkansız hale geliyordu. 

7 - Bu sebeple günümüz dünyasında e-
konomisini küresel güçlere karşı koru
m a y a n h içb i r ü l ken in ka l k ınmas ı 
mümkün değildir. 

8- Küresel güçler, yabancı sermayenin ve 
para fonlarının bir ülkeye gelmesi için 
tavsiye ettikleri programlarda, 
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+ IMF ile işbirliğini, 
+ Uluslararası tahkimi şart koşmaktadırlar. 

9- Zira bu ekonomik savaşta IMF ve Dün
ya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar, 
para spekülatörleriyle ortak çalışarak 
küresel devletlere hizmet etmektedir. 

10- Bütün bunlar, emperyalist ülkelerin günü
müzde uyguladıkları sömürü taktikleridir. 

11- Küreselleşme ve globalleşme, küresel 
güçlerin, gelişmekte olan ülkelere aç
tıkları "ekonomik savaş"ın adıdır. 

12- Bu savaşın kurallarını küresel güçler 
belirlemektedir. 

Küresel Güçlerin Türkiye Üzerindeki 
Oyunları ve Neticeleri: 
1- AB, Türkiye'nin adaylığını 2010 yılında 

değerlendirecektir. 
2- AB'ye tam üye olmayan Türkiye, 1995'te 

Gümrük Birliği'ne girmiştir. 
3- AB'ye üye olmadan GB'ne giren, Türki

ye'den başka bir ülke yoktur. 
4- Türkiye, tek taraflı verdiği tavizler neti

cesi ortaklık haklarından yararlanma-

o 
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dan ekonomik yükümlülükleri tek taraflı 
üstlenmiştir. 

5- GB 'ne girmemizle beraber ülkemizde 
tam bir ithalat patlaması yaşanmıştır; 
ihracat ta ise her a landa bir düşme 
gözlenmiştir. 

6 - Neticede yaşanan dış ticaret açığı se
bebiyle Türkiye'nin çok ciddi döviz ka
yıpları olmuştur. 

7 - G B şartlarında çifte standart uygulanmış, 
Türkiye'nin tarım ve tekstil mamullerin
den kota uygulaması kaldırılmamıştır. 

8- Sonuçta Türkiye, Avrupa mallarına açık bir 
pazar haline gelmiş, gümrük vergilerinde 
de büyük oranda kayıplar yaşanmıştır. 

9- GB , en büyük darbeyi, yeni gelişmekte 
olan ancak uygulanan ekonomik prog
ramlar neticesi maliyetini aşağıya çeke
meyen ve rekabete hazır olmayan yerli 
üretime vurmuştur. 

10- Ülkemizdeki ilk beşyüz şirketin gelir
lerinin yüzde 85'ini faiz gelirleri oluş
turmaktadır. 

11- Dünyada serbest dolaşan para miktarı, 

o 
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dünya ticaret hacminden 20 kat büyük 
bir rakama ulaşmıştır. 

12- Bu kadar büyük paraların yıkıcı ve spe
külatif etkileri ise malumdur. 

13- Bu sebeple IMF gelişmekte olan ülkele
re ekonomik programlar tavsiye etmek
tedir. (Bunların içinde Türkiye de vardır.) 

14- Ancak, bize tavsiye edilen bu programların 
maksadı, ekonomimizi istikrara kavuştur
mak değil, IMF'nin temsil ettiği sermaye 
gruplarının ülkemizin pazar ve kaynakları
nı ele geçirmesini garanti altına almaktır. 

15- IMF'nin, en stratejik kurumlarımızı özelleş
tirmemiz için yaptığı ısrarın sebebi budur. 

16- Bu süreçte devletin güçlü olması ciddi bir 
engel teşkil ettiği için, IMF programların
da ısrarla devletin gücünü küçültmemiz 
tavsiye edilmektedir. 

17- Ülkemizi ekonomik krize götüren en ö-
nemli sebeplerden biri de bankaların i-
çinin boşaltılması suretiyle Hazine'nin 
talan edilmesidir. 

18- Kişilerin şahsi menfaati gibi görünen bu 
eylemler, tesadüfi olmayıp T C . Devle-

o 
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ti'ni batırmak için hazırlanmış bir proje
nin uygulamaya konmasıdır. 

19- Bu ve benzeri durumların doğurduğu za
rarın tazminine ve bunlarla mücadeleye 
Ulusal Güvenlik meselesi olarak bak
maktayız. 

20- Küresel güçler, yabancı sermayenin ve 
para fonlarının bir ülkeye gelebilmesi i-
çin gelişmekte olan ülkelere önerdikleri 
kalkınma modellerinde; 
• Uluslararası tahkimi, 
• IMF ile işbirliğini şart koşmaktadırlar. 

21- Bize de aynı oyunu oynamışlardır. 
22- IMF ile yaptığımız Stand-b$antlaşması ge

reği bize kredi verilmiş, ancak bu paranın 
ülkemizin bozuk olduğu iddia edilen mali 
kesimine aktarılması şart koşulmuştu. 

23- Mali kesimdeki bozukluk, yapısal değildir. 
• Denetim ve cezaların yetersizliğinden, 
• Bu kesimin hortumlamaya açık siste
minden kaynaklanmaktadır. 
• Küresel güçler, bunu gayet iyi bil
mektedir. 

A 
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24- IMF vb. kuruluşlar tarafından önerilen 
programlarda reel sektörün adının geç
memesi ve kredilerin bankalara aktarıl
masının sebebi budur. 

25- Ayrıca reel sektör, küresel güçler tara
fından fonlama görevi, yabancı banka
lar tarafından yerli bankalara verilen 
sendikasyon kredilerinden oluşmakta
dır. Amaç, döviz olarak gelen sendikas
yon kredilerinin, daha sonra çıkartıla
cak olan döviz krizleriyle batık hale gel
mesiyle, geri ödenemeyecek; bu du
rumda hileyle hem yerli bankalar, hem 
de yerli firmalar yabancı sermayedarlar 
tarafında* ele geçirilecektir. Böylece en 
büyük zararı da IMF politikalarıyla as
lında devlet görmüş olmaktadır. Merkez 
Bankası'nın döviz rezervleri erimiş, pa
ra basmaktan aciz duruma gelmiş, ül
kenin doğal kaynakları, enerji kaynak
ları, halkın tasarruf birikimleri ve kâr e-
den kamu işletmeleri özelleştirme adı
na uluslararası sermaye tarafından tes
lim alınmış olmaktadır. 

0 



BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ 
PROGRAMI 

Küresel Oyunlar Neticesi 
Geldiğimiz Durum 
1- Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tama

mı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi 
karşılayamaz durumdadır. 

2- Ülkemiz yüksek faiz, enflasyon ve döviz 
üçgeni içinde bir darboğaz yaşamaktadır. 

3- Diğer ülkelerin piyasalarında tedavülde 
olan yerli para miktarı milli gelirlerinin 
yüzde 30'u iken, bizde bu durum yüzde 
2'ler civarındadır. 

4- Ekonomideki bu açığı Merkez Banka-
sı'nın kapatmasına karşı olanlar, bu işlevi 
bankaların görmesini istemektedirler. 

5- Piyasa için gerekli olan bu paranın yerini, 
çek ve kredi kartlarıyla bankaların bastığı 
adi paralar almıştır. 

6 - Merkez Bankası'nın para basmayarak 
boşalttığı alanda, bankalar kredi kartla
rıyla (plastik para) ve çek hesaplarıyla a-
deta para üretmektedirler. 

7- Piyasada para yerine kullanılan bu araç
larla, bankalar, faiz işleterek yeni bir ka
zanç kapısı elde etmektedir. 
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8- Bu şekilde bankalar, ekonomik hayatta 
önemli bir para kaynağı olarak stratejik 
önem kazanmaktadır. 

9- Devlet para basması gerekirken, borç 
yükünü çevirmek için yaptığı Hazine iha
leleriyle en büyük TL takipçisi olarak 
bankalara başvurmaktadır. 

10- Bankalar piyasada geçerli olan faiz ra
kamlarıyla mevduat toplamaktadır. 

11- Başta devlet olmak üzere reel sektör 
ve bireyler, para ihtiyaçlarını yüksek 
faizle buralardan karşılamak zorunda 
kalmaktadır. 

12- Borç batağı içindeki devlet, 2002 yılı 
bütçe programında 42 katrilyon faiz ö-
deyeceğini tahmin etmektedir. 

13- Devlet vergi gelirlerinin tamamını, yani 
bütçenin yüzde 45'ini faize vermektedir. 

14- IMF, Merkez Bankası'nın para bas
masını yasakladığından, paraya ihti
yacı olan borçlu devlet Hazine ihale
leriyle TL'nin maliyetini kendi eliyle 
yükseltirken, 

15- Parayla para kazanan ve devleti bata-
* 
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ğa sokan rantiye kesiminin işini ko
laylaştırmaktadır. 

16- Bu sebeple geçen yıl en büyük beş 
yüz kurumun gelirlerinin yüzde 85'i 
faaliyet dışı gelirlerden (faizden) ka
zanılmıştır. 

17- Devletin iç borçlanmalarla piyasada o-
luşturduğu faiz rakamı diğer kredi türle
rine referans olmakta; 
• Böylece üretim yapmak için krediye 
ihtiyacı olan reel kesim, 
• Faizdeki kolay ve yüksek kazanca 
rağmen üretim yapmak isteyen firmalar 
darbe almaktadır. 
• Zira paranın maliyeti yükselmektedir. 

18- Ayrıca devlet, artan iç borç faizleri yü
zünden katma değer üreten kesim
den, yüksek vergi ve sigorta harçları 
olarak, rantiye kesimine gelir transferi 
yapmaktadır. 

19- Neticede Merkez Bankası, piyasasının 
ihtiyacı olan parayı basmadığı için; 
• Bankaların bastığı çek ve adi paralar 
ortaya çıkmıştır. • 
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+ Bu şekilde ortaya çıkan bu banka 
paralarının kullanımında: 
• Vadel i işlemler alışkanlık hal ine 
getirilerek, 
• Verdiği kredilere faiz işletilerek pi
yasaya hakim maliyetli bir para ortaya 
çıkmaktadır. 

20- Bu maliyetli para, reel sektöre kredi olarak 
gittiğinde, üretimin maliyetini arttırarak 
maliyet enflasyonuna sebep olmakta, 

21- Bireylere gittiğinde, ev halkının alım 
güçlerini düşürdüğünden ticaret hayatı
nı daraltıcı etki yapmakta, 

22- Devlete gittiğinde ise bütçe açığının artırı
cı etkisiyle enflasyona sebep olmaktadır. 

23- Devletin para basma vazifesini yerine 
getirmemesi; 
• Kaynakların haksız bir şekilde ban
kalara 
• Ve parayla para kazanan rantiye ke
simine gelir transferiyle aktarılmasına 
sebep olmaktadır. 

24- Ayrıca dövize karşı korunmayan TL, 
yüksek faizin de etkisiyle bankalara gi-

^ 
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derek belli alanda bloke olmaktadır. 
25- Bu sebeple piyasanın tahrik gücü olan 

ve tedavülde bulunması gereken milli 
para piyasadan çekilmekte, 

26- Ve yabancı para birimleri bu alanı dol
durmaktadır. 

27- Ülkemizde 50 milyar dolar yastık altında; 
28- 60 milyar dolar bankalardaki döviz he

saplarında bulunmaktadır. 
29- Ülkemizde yabancı para birimleri; 

• Milli paramızı piyasadan kovmuş, 
• Tasarruf aracı olmuş, 
• Değişim işlevini kabul ettirmiş, 
• Güven unsuru kazanmıştır. 

30- Bankalardaki TL, 40 katrilyon civarın
da iken, 

31- Piyasada değişim aracı olarak 4 katril
yon TL kullanılmaktadır. 

32- TL'nin güvende olduğu yerler ise; 
• Yüksek faizle devlet bonolarında, 
• Veya mevduat olarak bankalarda 
bulunmaktadır. 

4h 
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33- TL, değişim ve tasarruf aracı olarak kul
lanılmıyor, TL'nin yerini döviz almıştır. 

34- Aslında piyasada dövizin bulunmaması 
gereklidir. Zira; 
• Ekonomimiz ithalata bağlıdır, 
• Ve bu oranda ihracat yapamamaktayız. 

35- Buna rağmen piyasada milli paramız
dan fazla döviz bulunmasının sebebi; 
+ Devletin uluslararası kredi kuruluşla
rından aldığı 120 milyar dolar kredi, 
• Ve kayıt altına alınmamış dövizin 
varlığıdır. 

36- Devlet, piyasanın ihtiyacı olan emisyo
nu sağlamadığı için, ABD Merkez Ban
kası para basarak Türkiye'deki bu açığı 
gidermektedir. 
+ Bu yüzden ülkemizde milli paramızın 
yerini, yabancı para birimleri almıştır. 

37- Öte yandan, şu anda devletin halktan 
topladığı verginin, faiz ödeme dışında 
devlete hiç bir faydası yoktur. 

38- Bu vergilerin büyük kısmı, sadece dev
letin kayıt altına alabildiği esnaftan, me
murdan, işçiden... alınmaktadır. 

* 
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• Yani vergi doğru kesimden, yeterli o-
randa alınmamaktadır. 

39- Ülkemizden 150 milyar dolarlık bir fon 
bu yüzden dışarı kaçmıştır. 

40- Yani mevcut vergi sisteminde, topla
nan vergiler, "üretici kesimi tahrik eden 
tüketim gruplarından alındığı için dü
şük gelir grupları adaletsizliğe uğra
maktadır. 
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MİLLİ EKONOMİ MODELİ NEDİR ? 
1- Tamamen kendi insanımızın emeği, çalış

ması ve üretimiyle ülkemizin kalkınması
nı ve ekonomik bağımsızlığını hedefleyen 
ekonomik modeldir. 

2- Bu yönüyle milli kalkınma modeli, ül
keleri sömürmeyi hedef alan küresel 
güçlere karşı verilen mücadelenin de 
adıdır. 

3- Bu model bir alternatif değil, ekonomik 
savaşın yaşandığı günümüz dünyasında 
yegâne kalkınma modelidir. 

Emisyonun Arttırılması ve 
Yapılması Gereken: 
1- Bu noktada devlet, adaletli bir vergi poli-

® 
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tikası belirlemeli, 
• Kayıt dışı ekonomiyi tesbit edip, kayıt 
altına almalı ve bu büyüklüğü bulmalı, 
• Bu şekilde bir yılda alınması gereken 
vergi miktarını hesaplamalıdır. 

2- Ancak bu vergiyi almak yerine; 
• Emisyon o miktarda artırarak, 
• Sıfır faizle, proje karşılığı müteşebbise 
vererek, sermaye kıtlığı çeken reel sek
töre sıfır maliyetli bir kaynak oluşturabilir. 

3- Bu sayede; 
• Hem halktan vergi alınmayarak talep 
kesimi tahrik edilecek, 
• Hem de arz arttırılarak, talep karşılığı
nı bulacak ve enflasyon tehlikesi ortadan 
kalkacaktır. 

4- Zaten toplanan vergilerin devlete bir fay
dası olmadığından, proje mukabili üreti
me verilmiş olmaktadır. 

5- Toplanacak vergilerle ödenecek faiz ise; 
• Ya borç ertelemesiyle yeni bir takvime 
bağlanır, 
• Ya da para basılarak borçlar ödenir. 

® 
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6 - Bankalar şu anda enflasyonun bir kaç 
puan üzerinden talep edenlere kredi ver
mektedir. 

7 - Yukarıda anlatılan sistemle, piyasadan 
sıfır faizle para sağlanacağına göre, ban
kalardan kredi isteyen de olmayacaktır. 

8- Yani sıfır faiz, sıfır enflasyon demek ola
caktır. 

9- Enflasyon problemi çözmüş bir devletin 
milli parası da değerini kaybetmeyeceği 
için yabancı paraların geçerliliği sona e-
recektir. 

10- Piyasada yabancı paranın yerini TL'nin 
alması, piyasada TL miktarının artma
sından başka bir değişikliğe yol açmaz. 

11- Artan TL miktarı; 
+ Yatırım aracı olarak parayla para ka
zanma metodunu terk ederek, 
• Üret im alanlar ında pro fesyonel 
r isk/sermaye kuruluşları tarafından 
değerlendirilerek yeni bir yatırım alanı 
bulmuş olur ki; bu durum, ülkenin hız
la kalkınmasında önemli bir unsur 
teşkil edecektir. 

9 
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Milli Kalkınma Modeli'nin esasları: 
1- Maksat, ülkemizin kalkınması ve ekono

mik bağımsızlığıdır. Ekonomik bağımsız
lıktan kasıt, Türkiye'nin gerektiğinde her 
türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne 
sahip olması, iç ve dış ödemelerini borç
lanmadan temin etmesidir. 

2- Uluslararası sermayenin gelişmekte olan 
ülkelere karşı yürüttüğü ekonomik sa
vaştan dolayı ülkemizde reel sektör, ileri 
teknoloji kullanan, büyük yatırım ve orga
nizasyonları gerçekleştiren projeleri ha
yata geçirecek güçten uzaklaşmıştır. 

3- Bu sebeple devlet, yeni ürünler gelişti
ren, yeni pazarlar bulan, yeni teknik ve 
yöntemlerin uygulandığı ve büyük ser
maye yatırımlarının gerektiği alanlara gi
rip, mamul ve yarı mamul üreterek reel 
sektöre öncülük yapacak; uzun vadede 
üretimimiz ve istikrarın sağlanması için 
stratejik malların üretimi garanti altına a-
lınacaktır. 

4- Reel sektör faaliyet dışı gelirlerle değil, üre
timle para kazanmaya yönlendirilecektir. • 
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5- Üreticinin sıfır maliyetle sermaye elde e-
debilmesi için, emisyonun genişletilmesi 
ve faiz giderlerinin kaldırılmasıyla elde e-
dilecek kaynak, proje mukabili müteşeb
bise verilecektir. 

6- Sigorta, vergi ve enerji gelirleri aşağıya 
çekilerek, maliyetlerin düşürülmesi temin 
edilecek; bu sayede halkımıza dış piyasa 
koşullarında rekabet edebi lecek mal 
sağlanmış olacaktır. 

7 - Yerli üretim, ithal mallar karşısında koru
nacaktır. 

8- Dışarıya satılan hammadde ve yarı ma
mullerin değer katılarak mamul haline gel
dikten sonra ihraç edilmesi sağlanacaktır. 

9- Yapılacak yatırımlar, ekonomik açıdan 
öncelikli sektörlere dağıtılarak verimlilik 
yakalanacak ve yatırım hacmi ile daha 
yüksek bir büyüme hızı elde edilecektir. 

10- Yabancı sermayenin, bir ülkeye enerji 
kaynaklarını veya doğal kaynakları kul
lanmak veya gümrük duvarlarını aşarak 
iç pazara mal ve hizmet satmak için 
geldiği bilinmektedir. Gelişmekte olan 
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ülkeleri sömürme mantığı dışında yatı
rım yaptığı ülkeyle "ekonomik kader bir
liği" yapacak ve kazandığı paranın ta
mamını bu ülke içinde tekrar yatırıma 
dönüştürecek anlayışta olan yabancı 
sermayeye her türlü teşvik ve kolaylık 
sağlanacaktır. 

11- Döviz kurlarını belirsizleştirmesi ve dö
viz riskine sebep olması dolayısıyla ve 
sermaye hareketleri üzerinde daraltıcı 
etkileri ve üreticimizin en riskli maliyet 
unsuru olması sebebiyle "dalgalı kur 
politikasına son verilecektir. Türk para
sının değeri, Merkez Bankası eliyle ko
runacak, dolarizasyonu önleyecek ted
birler alınacaktır. 

12- Bankacılık kesimi, devlet denetimi altın
da olacak, faiz hadlerinin belirlenme
sinde, banka kredilerinin sektörler ve 
firmalar arasındaki yatırımlarının dağı
lım ve yapısı kontrol altında tutulacaktır. 

13- Uluslararası tahkim uygulamasına son 
verilecektir. 

14- Gümrük Birliği, millf çıkarlarımız doğrul-
e 
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tuşunda tekrar gözden geçirilecektir. 
15- Spekülatif para ve sermaye hareketleri

ne karşı tedbirler alınacaktır. 
16- İşçi ve memurdan vergi alınmayacak; 

geliri 100 milyarın altında olan üretici 
ve pazarlamacıdan da vergi alınmaya
caktır. 

17- Tarım ve hayvancılık, ormancılık ve ma
dencilik desteklenecek; bu işletmelerin 
devreye girmesi için faizsiz kredi verile
cektir. 

9 
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T A R I M POLİTİKASI 
Günümüzün en önemli sorunlarından 

birisi, dünyadaki ekonomik gelişmelerin 
eşit dağılmadığı bir ortamda, küresel güç
lerin tarıma yapılan yardımları yasaklayan 
programların da etkisiyle, azgelişmiş ül
keler dünya besin kaynaklarından daha 
az pay almakta ve açlık sınırına yaklaş
maktadır. Bir ülke halkının besin ihtiyacını 
karşı lama sorumluluğunun en stratejik 
sektörü hiç kuşkusuz tarımdır. 

Ülkemizde de IMF'in talimatları doğrul
tusunda yapı lan uygulamalar ın batma 
noktasına getirdiği sahalardan biri de ta
rım sektörümüzdür. Mill i gel i r imizde ö-
nemli yer tutan tarımın; şeker ve tütün 

o 
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yasalarıyla üretimin önünün kesilmesi, ta
rıma teşviklerin kaldırılarak sınırlamalar 
getirilmesi, üretime kota uygulanması, ta
rımda ithalatın artırılması neticesinde önü 
tıkanmıştır . B u n d a n kısa z a m a n önce 
kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden 
biri olan Türkiye, bugün IMF programla
rındaki dayatmaların etkisiyle, tarım ürün
lerinin tamamına yakınını değişik ölçek
lerde ithal etmek zorunda bırakılmıştır. İk
lim ve toprak verimliliği nedeniyle en a-
vantajlı olduğumuz tarım sektörü, küresel 
güçlerin ve uluslararası kredi kuruluşları
nın ortaklaşa yaptıkları uygulamalar so
nucu yok edilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında, Türkiye de uygula
nacak bir kalkınma modelinin en önemli 
sektörü tarım olacaktır. Tarımsal üretime 
verilecek önemle, halkımızın ucuz ve ye
terli miktarda besin ihtiyacının karşılan
ması garanti altına alınacaktır. Ayrıca, 
dünyada günden güne artan nüfusa kar
şılık, mevcut tarımsal kaynaklar sınırlı kal
maktadır. Bu sebeple, tarımda en avan
tajlı olan ülke olarak, tarımsal ürünler en 
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önemli ihracat kalemimiz olacaktır. 
Tarımda teknolojik gelişme ve iktisadi 

verimlilik dikkate alınarak "tarım reformu" 
yapılacaktır. 

Bu amaca yönelik olarak; 
1- Ülkemizdeki tarıma uygun arazilerin en

vanteri çıkarılarak, iklim ve toprak özel
liklerine göre uygun tarımsal ürün gurup
ları belirlenecektir. 

2- Toprağı olmayan köylüye, üretim yapma 
garantisi altında toprak verilerek üretime 
katılması sağlanacaktır. 

3- Tarım tek başına bir sektör olarak değil, 
tarıma dayalı ilgili sanayi dalları ile bir 
bütün olarak alınacaktır. Bu amaç doğ
rultusunda tarım ürünlerinin son mamul 
haline getirilmesi için entegre sanayi ku
ruluşları teşvik edilecektir. 

4 - Tarım stratejik öneme haiz olduğu gerçe
ğinden hareketle yerli üretim dış pazar
lardan korunacaktır. 

5- Coğrafya, iklim, nüfus ile iç ve dış piyasa 
dengeleri göz önünde tutularak, tanm sek-

® 
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törünün üretim, miktar, çeşit, nitelik planla
maları ve ARGE çalışmaları yapılacaktır. 

6 - Çiftçi, planlı ve sürekli üretime katıldığı 
sürece vergi alınmayacak ve ürün alım 
garantisiyle doğrudan desteklenecektir.. 

7 - Çiftçiye tohum, gübre, ilaç konularında 
yardım edilecektir. 

8- Çiftçilere sosyal güvenlik ve emeklilik 
hakkı sağlanacaktır. 

9- Atatürk'ün öncülüğünü yaptığı örnek tarım 
üretme çiftliklerinde modern tarım teknik
leri ve ürün geliştirme yöntemleriyle çiftçi
ye örnek olacak çalışmalar yapılacaktır. 

10- Sanayileşme ve şehirleşmenin tarım a-
razilerine yapılması önlenecektir. 

11- Çiftçinin kooperatifleşerek güç birliği 
yapması desteklenecektir. Kooperatif
lere tarımsal alet ve makine desteği 
verilecektir. 

12- Kuraklık, don, sel gibi doğal afetlere 
karşı "ürün sigorta" sistemi getirilerek, 
çiftçilerin riskleri azaltılacaktır. 

13- Erozyon ve toprak kaybına karşı etkin 
önlemler alınacaktır. 
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14- Üretici ile tüketici arasındaki zincir kısal
tılarak üreticinin yüksek gelir, tüketiciye 
ucuz ürün sağlanacak, kooperatifler
den bu amaçla istifade edilerek, hal ya
sası tekrar gözden geçirilecektir. 

15- Sanayiinin hammaddesi olan tarım ü-
rünleri "Dar Bölge Kalkınma" modeliyle, 
ilgili sanayi kollarıyla entegrasyonu 
sağlanacaktır. 

16- Tarımsal üretim merkezlerine maliyetle
rini azaltmak için ucuz taşıma aracı o-
lan demiryolları hatları çekilerek etkin 
kullanımı sağlanacaktır. 

17- Ekostratejik komşularımızla (Ortaasya, 
Ortadoğu) tarım ürünlerimizde karşılaş
tırmalı avantajlı olduğumuz ürünlerde 
üretime ve ihracata daha fazla önem 
verilecektir. 

18- Yerli gübre üretimine destek verilecek. 
19- Minimum su sarfiyatıyla, yüksek ü-

rün miktarı ve kalite sağlayan mo
dern tarım teknoloj i leri (damlatma 
s is temi , hidrofil ik katkı maddeler i) 
yaygınlaştırılacak. 

o 
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20- Jeotermal enerji ve güneş enerjisinden 
istifade edilebilen bölgelerde seracılık 
yaygılaştırılarak, her mevsim tarım üre
timi yapılması sağlanacaktır. 

21- Yeni su kaynakları bulunarak, tarımın 
hizmetine sunulacaktır. 

22- Katma değeri yüksek olan hayvancılığın 
temel girdi kalemlerinden olan yem ihti
yacının sağlanabilmesi amacıyla, ilgili 
tarım ürünleri yeterli miktarda üretimi 
teşvik edilecektir. 
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H A Y V A N C I L I K 
Besin kaynağı olarak insan gelişiminde et 

ve süt ürünlerini önemi büyüktür. Türkiye 
nüfusunun % 46'sı 19 yaşın altındaki genç
lerden oluşması, sağlıklı nesiller yetiştirilme
si için protein üretiminin ve tüketiminin yete
rince yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca in
sanımızın temel gıda maddesi olan et ve süt 
ürün guruplarını içine alan hayvancılık, bir 
ülke için çok stratejik alanlardan biridir. 

IMF politikalarıyla yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya gelen alanlarımızdan biri de 
hayvancılıktır. Ülkemize uygulatılan program
larda sübvansiyonların ve teşviklerin kaldırıl
masına karşın, Amerikan Tarım Yasası kendi 
ürün politikalarını olumsuz yönde etkileyebi-
— ^ 
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lecek, sütten ete birçok ürün gurubunun itha
latına miktar kısıtlamaları ve özel gümrük ver
gileri uygulamalarını sürdürmektedir. 
1-Tespitler: 

• Ülkemiz için bu kadar önemli olan 
hayvancılıkta temel sorun altyapı yeter
sizliğidir. 
• Hayvan yetiştiriciliğinin belirli kuralları 
vardır. Gerekli teknik ve sağlık şartları 
uygulanması ve yeniden yapılanma sü
recinin hızlandırılması gerekmektedir. 
• Aralarında hiçbir organizasyon olma
yan, dağınık küçük ünitelerle hayvancılığı 
ileri götürerek diğer ülkelerle yarışmak, 
bu altyapı ile hayvancılığın ileri götürül
mesinin beklenmesi mümkün değildir. 

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin 
Temel Sorunları: 

Büyükbaş hayvancılığımızın temel so
runları altyapı yetersizliği ve organizasyon 
olmaması; şu andaki politikaların üreten
den yana değil, aracı kurumları zengin et
meye yönelik olması ve fiyat istikrarının o-
luşmamasıdır. 

9 
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Ülkemizde son yıllarda hayvancılık, yeterli 
politikalar üretilmemesi ve Avrupa Birliği'nin 
ihracat sübvansiyonları ile desteklenen hay
van ve hayvansal ürünlerini ithal ederek yer
li üreticinin para kazanamaması sonucu yok 
olma noktasına gelmiştir. 

Hayvancılığımızın geliştirilebilmesi amaçlı, 
anlaşmalı çiftçi modeline göre ithal edilen 
283.000 adet damızlık gebe düvenin dağıl
dıktan sonra büyük kısmının kayıtları tutul
mamış, bakım ve besin yetersizliği, ürün (et, 
süt) piyasasında istikrar oluşturulmaması 
sonucu 300 milyon dolarlık damızlık ithala
tından amaçlanan fayda sağlanamamıştır. 

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinin 
Temel Sorunları: 

Kanatlı hayvan yetiştiriciliğimizde son yıllar
da et ve süt üretiminde büyük oranda artış 
sağlanmıştır. Buna paralel olarak çok büyük 
sabit yatırımlar yapılmıştır. Fakat can alıcı nok
ta, büyük yatırımların yanı sıra büyük oranda 
dışa bağımlı bir üretim gerçekleştirilmektedir. 
Et ve yumurta tavuğunda yetiştirilen ırklar hep 
dışa bağımlığıdır. Özellikle üreticinin en önemli 

^ 
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maliyet gideri kümes hayvanlarının beslenme
sinde kullanılan yem hammaddelerinin büyük 
bir bölümü dolara endekslidir. 

Su Ürünleri ve Balıkçılık 
Üç tarafı denizle kaplı ülkemiz, akarsu ve 

göllerle çevrili olmasına rağmen, bu zenginli
ğinin de farkında değildir. Ekonomik durumu 
iyi olan Norveç'in, milli gelirinin en önemli ka
lemi balıkçılık sektörüdür. Ancak bu sektör
den istenilen verimlilik elde edilememekte 
ve planlı organizasyonlar kurulamamaktadır. 

Çözümlerimiz: 
Hayvancılık sektöründe de ülkemizdeki 

diğer sektörler olduğu gibi yeni bir anlayışın 
hakim olması gereklidir. Bu sebeple; 
1- Hayvancılığın geliştirilebilmesi için, milli 

hayvancılık politikası oluşturulacaktır. 
2- Hayvan üreticilerine damızlık ve yavru veri

lerek, hayvan üretimi ayağa kaldırılacaktır. 
3- Devlet üretme çiftlikleri kurularak, hayvan

cılıkta modern teknikleri özendirilecek. 
4- Hayvancılığı yok eden ve deli dana vb. 

salgın hastalıklarla halkımızın sağlığını 

<J) 
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tehdit eden, ithal et uygulamasına son 
verilecektir. 

5- Başta yem olmak üzere, devlet tarafın
dan doğrudan desteklenecektir. 

6 - Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde 
et, süt ve deri sektöründe entegre tesis
lerle sanayi dallarının kurulması. 

7 - Kooperatifleşme çalışmalarına önem ve
rilmesi. 

8- Hayvansal ürünleri tüketicinin kullanaca
ğı son mamul haline getirilerek satılması. 

9- Hayvan üreticisinin oluşabilecek salgın 
hastalık gibi olumsuzluklara karşı s i 
gortalanması. 

10- Üreticiye sosyal güvence ve emeklilik 
hakları sağlanması. 

11- Hayvan ırklarının ıslah edilerek verimlili
ğin yakalanması. 

12- Balıkçılık sektörüne alet ve ekipman 
sağlanması. 

13- Deniz ürünlerinin anında değerlendiril
mesi için konserve ve dondurulmuş ü-
rün paketleme tesislerinin kurulması. 

^ ) 
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MADENCİLİK 
Madenler ülkelerin zenginliğini ifade eden 

önemli göstergelerden biridir. Coğrafya itiba
riyle dünyanın son derece stratejik bölgesin
de olan Türkiye çok zengin maden yatakları
na sahiptir. Hal böyle iken yanlış politikalarla 
madenlerimiz istenilen verimlilikte çıkarılama-
makta ve maden üretiminin gayri safi milli 
hasıla içerisindeki payı sürekli düşmektedir. 

Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün ele al
dığı konulardan biri de madencilik olmuştur. 
1926 yılında çıkarılan bir yasa ile petrol ara
ma ve işletme hakkı devlete verilmiştir. Ma
denlerimiz daha rasyonel bir şekilde aran
ması, bulunanların rezerv ve kalite tespiti a-
macıyla 1935 yılında Maden Tetkik ve Ara-
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ma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Fakat, ne 
acıdır ki, daha sonraki yıllarda özell ikle 
1980'li yıllardan sonra madenlerimiz üzerin
de yabancı tahakkümü artmış ve kendi do
ğal kaynaklarımızı çıkaramaz duruma gel
miştir. Batı, madenciliğimizin gelişmemesi i-
çin her türlü gayreti göstermiştir. 

Bugün devletimizin desteklemediği üretim 
alanlarından birisi de madenciliktir. Türki
ye'de bordan kroma, doğalgazdan petrole, 
altından uranyuma, bakırdan demire, nikel
den alüminyuma kadar sayılamayacak çe
şitte maden bulunmaktadır. 

Bugün Türkiye'de bilinen maden varlıkla
rının değeri 2 trilyon dolardır. Özellikle iç ve 
dış borçları inanılmaz boyutlara ulaşan ülke
miz için madenlerimiz bir umut ışığıdır. Ayrı
ca kalkınma hamlemizi gerçekleştirmemiz i-
çin gerekli olan sermaye ihtiyacımızı sağla
yacak kaynak olarak önümüze çıkmaktadır. 
Yerin altındaki bu değerlerimizi devreye so-
kamadığımızdan, hazinenin üzerindeki bir 
dilenci gibi yaşamakta, ihtiyacımız olan ser
maye ihtiyacını elde etmek için uluslararası 
fonlara el açmaktayız. 
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Maden işletmeciliğinin bir başka faydası 
da, çıkarılan madenin yerinde işlenmesi ile 
göçün önlenerek, sosyal sorunlara katkıda 
bulunmasıdır. 

Bu madenlerin bazılarını 
şöyle tahlil etmemiz mümkündür: 

B O R : 
Son zamanların en önemli endüstriyel 

hammaddeler arasında yer almaktadır. Bor 
madeninin dünya üzerindeki miktarının % 
67'si ülkemizde çıkmasına rağmen, dünya 
bor ticaretinin ancak % 15'ine sahibiz. Bu 
rezervin değeri 750 milyar dolardır. 

Sıcağa karşı çok dayanıklı olan, bu stratejik 
mamul helikopterin benzin tankından, cam ve 
deterjan sektörüne kadar pek çok alanda kul
lanılmaktadır. Gelecekte otomobillerin, gökde
lenlerin ve giysilerimizin % 50'sinin bordan ya
pılacağı bilimsel çalışmalar sürmektedir. Böyle 
önemli bir madenimizin işlenmesi ve verimlili
ğinin artırılması çalışmalarını yapmadığımız gi
bi, IMF dayatmaları ile yapılan özelleştirme 
kapsamında bor madenlerimizi yabancıların e-
le geçirme çabalarına şahit olmaktayız. 

© 



PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN 
MİLLİ EKONOMİ GÖRÜŞLERİ 

KÖMÜR: 
Dünyanın en zengin kabul edilen O E C D 

ülkelerindeki elektrik üretimindeki kaynak 
dağılımında %38 ile kömür birinci sırada, 
%24 ile nükleer enerji ikinci sırada, doğalga-
zın payı ise %11'lerdedir. Türkiye'de ise, do-
ğalgazın elektrik üretimindeki payı %34 i-
ken, dünyanın en zengin kömür yatakların
dan biri olan ülkemizde, kömürü elektrik 
santrallerinde kullanamadığımızdan dolayı 
yıllık zararımız 9 milyar kilovvattsaattir. Kö
mür kaynaklarımızı kullanmak yerine, ya
bancı ülkelerden doğalgaz ithal etme yoluna 
gitmekle, kendi elimizle dışa bağımlı hale 
gelmekte ve kat kat pahalı enerji kullanmak 
zorunda kalmaktayız. Yanlış politikalarla kö
mür üretimimiz sürekli düşmekte ithalat art
maktadır. Maden ithalatı içinde petrolden 
sonra en fazla ödeme kömür için yapılmak
tadır. Devlet şu anda doğalgaz santrallerin
den 17 cente elektrik alırken, Afşin—Elbis
tan'da kömürle elektriğin kilovvatı 1.7 centtir. 

A L T I N : 
Günümüzde dünyada toplam 43.000 ton 

altın rezervi bulunmaktadır. 20.000 ton re-
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zerv ile Güney Afrika birinci, 6.500 tonla 
Türkiye ikinci, 4.770 ton rezervle ABD üçün
cü sıradadır. Ne acıdır ki, altını olup da bu 
madenini çıkartamayan tek ülke Türkiye'dir. 
Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'nin al
tın rezervi asgari değeri 400 milyar dolardır. 
Türkiye bunu işlettiği takdirde yılda 15 mil
yar dolar ihracat geliri elde edebilecektir. 

P E T R O L : 
Yurdumuzda bilimsel ve sistematik petrol 

aramaları 1935 yılında MTA'nın kurulmasıyla 
başlamıştır. MTA yaptığı çalışmalarla Güney
doğu Anadolu'nun bir petrol bölgesi olduğu
nu, ayrıca Trakya ve Adana havzalarının da 
petrol potansiyeli taşıdığını tesbit etmiştir. 

Petrol için ilk başarılı çalışmalar R a -
man'da sevindirici sonuçlar vermiş ve pet
rol çıkarmayı başarmışlardır. Ancak daha 
sonra 1954 ve 1957 petrol yasalarıyla özel 
ve yabancı şirketlere rafineri kurma hakkı 
sağlanmıştır. Shell firmasında 20 yıl genel 
müdürlük yapmış olan Antony Robinson 
şöyle diyor: "Bütün Amerikan petrol şirket
leri bilir ki, yapılan araştırmalar Türkiye'nin 
bir petrol denizi üzerinde olduğunu gösteri-
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yor". Çekilen uydu fotoğraflarıyla da bu tes-
bit edi lmekte, b i lhassa 5.000 metreden 
sonra yoğun petrol yatakları görülüyor. 
1980 yıllarında, yabancılarla yapılan petrol 
anlaşmalarında 5.000 metreye kadar inil
mesi planlanmışken, 300 metrede arama
lar bırakılmış, petrol bulunan yerlerin de ü-
zerine çimento dökülmüştür. Bugün o çi
mento dökülen kuyular üzerinde yapılan 
çalışmalarda "petrol yok" denilen yerlerden 
petrol fışkırmaktadır. Aynı şekilde Ege De
nizi zengin petrol yataklarına sahiptir. 

Ülkeler petrol çıkarmak için 100 milyarlar
ca dolar masraf yaparak arama çalışmaların
da bulunurken, Türkiye'de petrol aramalarına 
ayrılan ödenek yok denecek kadar azdır. Ül
kemizde adete petrol çıkarılmaması için bir 
lobi oluşturulmuştur. Çevremizdeki bütün 
komşularımız adım başı petrol çıkartırken, 
Türk halkına "petrolümüz yok, petrol yatakları 
az" şeklinde söylenen sözlerin hiçbir gerçek 
tarafı yoktur. Bugün Türkiye, tükettiği petrolü 
üretebilecek kapasiteye sahiptir. 

Bu tesbitler neticesinde milli ekonomi an
layışımız gereği hızla yer altında bulunan bu 
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zenginliklerimizi ortaya çıkartma çalışmaları
na başlanacaktır. 

Bu amaca yönelik yapılacak 
çalışmalarımızı maddelersek; 
1- Maden Tetkik Arama Kurumu ve üniver

sitelerle girişilecek ortak çalışma ile Tür
kiye'nin bilinen ve bilinmeyen maden ha
ritası çıkarılacaktır. 

2- Verimsiz olduğu gerekçesiyle kapatılan 
petrol kuyuları tekrar açılacak ve yeni 
kaynaklar bulmak için sondaj çalışmala
rına başlanacaktır. 

3- Dünyanın en zengin bor rezervlerine sa
hip olan ülkemizde, bu madenin üretimi
ne ve işlenerek dış pazarlara satılmasına 
öncelik verilecektir. 

4- Zengin altın rezervlerimiz süratle devre
ye sokularak, işlenerek pazarlanması i-
çin altın sanayiimizin hizmetine sunula
caktır. 

5- Dünyanın stratejik madenlerinden olan 
uranyumun ülkemizde bol miktarda bu
lunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla u-
ranyumun zenginleştirilmesi çalışmala-



PROF. DR. HAYDAR BAŞMIM 
MİLLİ EKONOMİ GÖRÜŞLERİ 

rina öncelik verilecektir. 
6 - Madencilik sektöründe mevcut teknolojiyi 

modernleştirilmesi ve ürün kalitesi yük
seltilecektir. 

7- Ülkemizdeki maden yataklarına yakın böl
gelerde kurulacak sanayi kolları ile çıkarı
lan madenlerimiz işlenerek satılacaktır. 

8- Pazarlamadaki sorunlar çözülerek, ma
den ihracatı artırılacaktır. 

9- Bu bölgelere özellikle demiryolu bağlantıla
rı ile ucuz taşıma koşulları sağlanacaktır. 

10- Doğal kaynakların çıkarıldığı bölgelerde
ki halkın istihdamı ile işsizlik problemi 
çözülerek, gelirin tabana yayılması da 
sağlanmış olacaktır. 

11- Ekostratejik bölgemiz olan Orta Asya ve 
Ortadoğu ülkeleriyle doğal zenginlikleri
miz takas ticaretiyle pazarlanacaktır. 
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O R M A N C I L I K 
Türk ormancılığı, her alanda olduğu gibi 

yanlış politikaların esiri olmuştur. Türkiye'de 
uygulanan ormancılık politikaları iktidarlara 
göre değişikliğe uğramış, her siyasi parti ül
kenin ve halkının menfaatlerinden uzak, po
pülist politikalar uygulayarak, ormanların he
ba olmasına ve orman sanayiinin baltalan
masına yol açmışlardır. Yani ormancılıkta 
milli devlet politikası izlenmemiştir. 

Türkiye'deki mevcut orman alanı 20 mil
yon 119 bin hektardır. Bu alanın 8 milyon 
856 bin hektarı verimli orman alanı niteliğin
dedir. Bu haliyle bile Türkiye, kişi başına dü
şen orman varlığı bakımından Avrupa ülke
leri arasında önemli yere sahiptir. Kişi başı-

<JQ) 



PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN 
MİLLİ EKONOMİ GÖRÜŞLERİ 

na düşen verimli orman alanı bakımından 
0.142 hektar ile Portekiz, Fransa, Lüksem-
burg ve Yunanistan'dan sonra Türkiye Avru
pa 5'incisidir. Ancak bu gerçeklere rağmen 
ormanların sanayide değerlendirilmemesi 
karşısında tablo Avrupa ülkelerine karşı ta
mamen aleyhimizedir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler endüstri
yel, odun üretimi bakımından yapıldığında 
Türkiye, 0.252 metreküplük kişi başına ü-
retimle Avrupa ülkeleri arasında sekizinci 
sırada yer almaktadır. Bu durum, mevcut 
orman varlıklarımızı orman sanayiinde kul
lanamadığımızı göstermektedir. Son yıllar
da yurt dışından önemli oranda odun ham
maddesi dış alımı gerçekleştirilmekte, do
layısıyla da orman sanayii bakımından cid
di bir tehlike arzetmektedir. 

Ayrıca orman ürünlerinin devlet eliyle iş
lendiği tek kurum olan Orman Ürünleri Sana
yi Kurumu'nun (ORÜS) özelleştirilmesiyle de 
orman sanayii adeta öksüzlüğe mahkum e-
dilmiştir. Artvin, Şavşat, Ardeşen, Aksu, Baf
ra, Vezirköprü, Uzunköprü, Bolu... gibi bir 
çok il ve ilçemizdeki ORÜS fabrikaları kapa-
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tılmış, hurda demir fiyatına satılmış hem böl
gede orman kaynaklarının değerlendirilmesi
nin önü tıkanmış hem de işsizliğin artmasına 
davetiye çıkarılmıştır. Bütün bu özelleştirme
ler gerçekleşirken Rusya, Romanya, Ukray
na gibi ülkelerden alınan tomruk miktarının 
her geçen gün artması da manidardır. 

Orman serveti bakımından Türkiye'nin % 
15'e yakın potansiyeline sahip Doğu Kara
deniz bölgesinde bu sanayiinin desteklen
mesi ve sürekli göç vermesinin engellenme
si gerekirken, tam tersinin yapıldığı son yıl
larda karşımıza çıkan yanlış orman politika
larından sadece biridir. 

Türkiye sadece orman potansiyeli açısın
da değil, odun dışı orman ürünleri bakımın
dan da çok zengin bir potansiyele sahiptir. 
Bu ürünler yiyecek, hayvan yemi, ilaç, koz
metik gibi kullanım alanlarının ana kaynağını 
oluşturmaktadır. 

Genel olarak odun dışı orman ürünleri ola
rak adlandırabileceğimiz bu ürünler kapsamın
da tarımsal bitkiler, süs bitkileri, ağaççılık, çalı 
ve otsu bitkilerin dal ve sürgünleri, yaprak 
meyveleri, çiçekleri, kabukları, mazı, soğanlar, 
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yumrular ve orman toprağı bulunmaktadır. 
Bunların herbiri dünyanın her yerinde başlı ba
şına orman alt ürün kaynağı olarak değerlen
dirilmekte ve sanayide kullanılmaktadır. 

Türkiye ormanlara ve orman sanayiine 
kayıtsız kaldığı gibi bu alana da kayıtsızdır. 
Avrupa kıtası yaklaşık olarak 11 bin bitki ü-
rününe sahip olmasına karşılık, Türkiye 3 
bini endemik (sadece Türkiye) toplam 
9.500 türe sahiptir. Bu endemik türlerin ba
zıları, dünya üretiminde miktar olarak ağır
lık taşımaktadır. (Sığla yağı, kardelen, def
ne yaprağı, çam fıstığı). 

Bütün politik olumsuzluklara rağmen son 
yıllarda odun dışı orman ürünlerinin ihracatı 
500 milyon dolara ulaştığı görülmektedir. 
Ayrıca yurt dışındaki pazarı da göze alındı
ğında 3 milyar dolarlık bir potansiyel sözko-
nusudur. Bu tablo karşısında Türkiye köklü 
ve milli bir orman politikası oluşturamama-
nın acziyeti içindedir. Bozuk ve niteliksiz or
manların yenilenmesine karşı ağaçlandırma 
çalışmaları çok zayıf gitmektedir. Erozyonu 
önleyici ağaçlandırmanın yapılmayışı her yıl 
Kıbrıs büyüklüğünde toprak parçamızın yok 
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olmasına sebep olmaktadır. Ormanların ye
nilenmemesi ve kaliteli ağaçlandırma yapıl
maması sebebiyle kalitesiz tomruk üreten, 
Orman Genel Müdürlüğü'nün elindeki tom
ruklar satılmamakta depolarda çürümeye 
terk edilmektedir. 

Bu tesbitler ışığında ormancılık 
konusunda yapacağımız çalışmalar; 
1- Orman alanları hızla genişletilecektir. 
2- Ormanların işletilmesi, bakımı ve korun

ması köylülere devredilecek, ormanların 
geliştirilmesi için yeni teşvik tedbirleri uy
gulanacaktır. 

3- Orman ürünlerinin son mamul hale geti
rilmesi için, bu bölgelere entegre tesis ve 
fabrikalar kurulacaktır. 

4- Yangın ve sabotajlara karşı en ağır cezai 
yaptırımlar uygulanacaktır. 

5- Orman alanlarında şehirleşme engelle
necektir. 

6 - Erozyona karşı etkin mücadele için or
man alanlarımız artırılacaktır. 

7- Orman ürünleri ithalatına sınırlamalar ge
tirilecektir. 



PROF. DR. HAYDAR BAŞ'IN 
MİLLİ EKONOMİ GÖRÜŞLERİ 

ENERJİ POLİTİKALARI 
1- 20. yüzyıl petrolün lider olduğu bir yüzyıl 

idi. 21. yüzyıl ise suyun lider olacağı bir 
yüzyıl olacaktır. 

2- Ülkemizin yıllık enerji ihtiyacı 130 milyar ki
lovat saat elektrik üretimi gerekmektedir. 

3- Ülkemizde; 
+ Kömürle çalışan termik elektrik san
tralleri, 
• Fuel-oil ile çalışan termik elektrik san
tralleri, 
+ Doğalgaz ile çalışan elektrik santralleri, 
• Su ile çalışan hidroelektrik (barajlar) 
santral ler i , ile elektrik üretimi yapıl
maktadır. 
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4- Bunlardan kömür ve su ülkemizin temel 
kaynaklarından, diğerleri ise ithal kay
naklardır. 

5- Halen Türkiye'de genel politika olarak, 
kömür santralleri devreden çıkartılmakta
dır. Buna gösterilen gerekçe ise hava kir
liliği oluşturmasıdır. Bunun yanında bir
çok şehirden halen kontrolsüz olarak ev
lerde ısınma amacıyla kömür yakıldığı 
herkesçe malumdur. 
+ Halbuki kömür santralleri hava kirliliği
ne sebebiyet vermemesi reorganize edi
lebilir. Desülfirizasyon tesisleri ve baca
ları kurularak, varsa iyileştirilerek hava 
kirliliği oluşturulması önlenebilir. 
• Ayrıca burada ele alınması gereken e-
sas mesele yakılan kömür cevherinin ıs
lah edilmesidir. Çünkü kirliliğe sebep kö
mürdeki kükürt oranı ve nem oranının 
yüksek olmasıdır. Bu iki oranda, maden 
çıkışında yapılacak operasyonla hava 
kirliliği sınır değerine çekilebilir. 

6 - Ülkemizin nehirleri üzerinde kurulan ba
rajlar vasıtasıyla elektrik üretimi yapıl
maktadır. Bu üretimin önündeki en bü-
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yük engel yatırım mahiyetinin yüksek ol
ması ve yatırımın devreye alma süresinin 
uzun olması. Örneğin Atatürk Barajı 15 
yılda tamamlanmış ve devreye alınmıştır. 
• Çözüm; bir seferde 30 veya 40 mega
vat saat üretim yapacak türbinler içeren 
barajlar yerine 5-10 megavat üretim ya
pacak daha küçük türbinler içeren baraj
lar kurmak ve böylece barajların yatırım 
maliyeti ve devreye alınması kısaltılabilir. 
Ayrıca bu tip üretimler yerinde elektrik 
kullanımı sağlanırsa kayba uğramadan 
daha verimli hale getirilebilir. Yani baraj 
kurulacak bölgeye aynı süreç içerisinde 
elektriği kullanacak sanayi tesisi kurul
ması planlanmalıdır. 

7- Türkiye'ye doğalgaz hala Rusya'dan; Uk
rayna, Romanya ve Bulgaristan üzerin
den geçerek 14 milyar metreküp, ayrıca 
Cezayir'den gemilerle sıvılaştırılmış ola
rak 4 milyar metreküp olarak gelmektedir. 
• Son yapılan araştırmalar çerçevesinde 
mavi akım projesiyle Rusya'dan Karade
niz'in 2000 metre altına döşenecek boru 
hattı ile yılda 16 milyar metreküp yine İ-
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ran'dan; Doğubeyazıt-Erzurum-Kayse-
ri-Ankara güzergahı üzerinden yılda 10 
milyar metreküp doğalgaz gelmektedir. 
• Devlet Planlama Teşkilatı'nın raporuna 
göre Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı 80 mil
yar metreküptür. 

Çözüm; 
+ Türkmenistan-Azerbaycan doğalgaz 
boru hattının bir an önce planlanmasını 
sağlayarak 26 milyar metreküp gazın te
mini ve Irak petrol boru hattına paralel 
döşenecek doğalgaz boru hattını inşası 
ile 10 milyar metreküp gazın teminidir. 
• Böylece Rusya'dan 100 dolara 1000 
metreküpe mâl edilen doğalgaz ortala
ma 50 dolara düşürülecektir , ayrıca 
Rusya'ya bağımlılıktan da kurtulunmuş 
olunacaktır. 

8- Ülkemizin fuel-oil ihtiyacı % 90 dışar
dan sağlanmaktadır. Fakat bununla il
gili olarak Irak petrol boru hattı kullanıl
makta diğer ihtiyaç ise tankerler veya 
gemilerle temin edilmektedir. Boru hattı 
ile nakledilme maliyeti diğerine göre % 
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50 daha ucuz olmaktadır. Bu sebeple 
mutlaka Bakü-Ceyhan boru hattı yapıl
malıdır. Yine bu hat ülkemizin transit 
taşımacılıkta önemli bir konuma gelme
sini sağlayacaktır. 

9- Tüm bunların yanında alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı da yaygınlaştı
rılacaktır. 
+ Nükleer enerji santralleri kurulması, 
• Güneş enerjisi, 
• Rüzgar enerjisi, 
• Jeotermal enerji, 
+ Biomas enerji, 
• Yakıt hücreleri (Alevsiz gaz yakılması, 
metan-hidrojen yakımı) 
• Akıntı enerjisi, 
• Dalga enerjisi. 
Nükleer enerji yaklaşık 60 yıldır tüm dün
yada kullanılmasına rağmen ülkemizde 
sürekli engellenmiştir. Tehlikesiz diğer 
yakıt türlerine göre çok daha azdır. Çün
kü güvenlik tedbirleri kat kat daha fazla 
alınarak inşa edilmektedir. 

<JB> 
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Güneş enerjisinin tam olarak kullanılma
sı halinde Türkiye'nin ihtiyacının tamamı
nı karşılaması mümkündür 
Rüzgar enerjisi ülkemizin ihtiyacının % 
20'sini karşılayabilecek, yatırımı kolay ve 
çabuk enerji kaynağıdır. Batı Anadolu, 
Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Kuzey rüzgarı, 
ayrıca Sinop-Samsun bölgesi. 
Jeotermal enerji bugüne kadar kaplıca 
turizmi olarak kullanılmıştır. 

Bu kaynaklar; 
+ Şehirlerde ısıtma amacıyla, 
• Sanayi de buhar üretimi amacıyla he
men kullanıma sunulabilir. 
Biomas enerji: Hayvancılığın yoğun ol
duğu bölgelerde tezek yakılarak kullanıl
maktaydı. Şimdi bunu sanayi haline geti
rerek büyük şehirlerin çöp dağlarını ya
karak oluşan metan gazını bu enerjinin 
kaynağı olarak kullanacağız. 
Yakıt hücreleri sistemi: Yabancı ülke
lerde kullanılan, uzay teknolojisinin ka
zandırdığı alevsiz yakma sistemidir. Alev 
yakıtı yakarken bir enerji harcamakta ve 
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yakmadan elde edilecek verimi düşür
mektedir. Bu sebeple metan veya hidro
jenin alevsiz yakımı uygulanmaktadır. 
Akıntı enerjisi: Yüksek bir hızla akan 
nehirler üzerinde kurulacak değirmen 
sistemlerinin sağlayacağı dönme kuvve
tiyle elektrik üretilebilecektir. 
Dalga enerjisi: Yoğun ve yüksek dalga 
boylarına ulaşılan kıyılarda kullanılabil
mektedir. Özellikle Sinop ilimizde düşü
nülmektedir. 
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KOBİLER 
Günümüzde ağır ve hantal sanayi, tekno

lojik değişimlere ayak uydurmakta zorlan
ması, istihdamın sağlanmasında ve ekono
mik kalkınmanın en önemli unsuru olan KO-
Bİ'lerin önemini artırmaktadır. 

Sistemimizde, Dar Bölge Yaygın Kalkınma 
Modeli çerçevesinde, her bölgeye uygun or
ganize sanayi bölgeleri devlet tarafından ku
rulacaktır. Oluşturulacak KOBİ şehirlerinin, 
çağdaş teknoloji kullanmaları sağlanacak, ü-
retı'mle ilgili her türlü bilgiyle donatılacaktır. 
Bu alandaki uygulamaları maddelersek; 
1- KOBİ'ler proje mukabili sıfır faizle kredi 

verilerek doğrudan desteklenecektir. 
2- KOBİ'lerin enerji, vergi gibi giderleri a-
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sağı çekilerek, üretim maliyetleri azal 
tılacaktır. 

3- Devlet, KOBİ'lerin biraraya gelerek, orga
nize ve entegre çalışmalarını özendirerek, 
ihracata yönelik uluslararası markaların 
ortaya çıkmasına ön ayak olacaktır. 

4- Devlet, yüksek sermaye, teknoloji, bilgi 
birikimi gerektiren sanayi alanlarına biz
zat kendi girecek, ancak üretim safha
sında ve sonrasında yan sanayi kolları 
KOBİ'lere devredilecektir. 

5- KOBİ'lerin dünya pazarlarıyla rekabet et
meleri, entegre çalışabilmeleri için ulus
lararası fuarlara, tanıtım ve organizas
yonlara katılmaları sağlanacaktır. 

6- KOBİ sistemi için istihdamı ve yatırımı 
teşvik edici tedbirler alınacaktır. 
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DAR BÖLGE YAYGIN SANAYİ MODELİ 
Bu modelin esası, küçük ama verimli böl

gesel ekonomilere dayanır. Günümüzde ağır 
ve hantal sanayilerin modası geçmiştir. Ağır 
ve hantal sanayiinin faturasını, Rusya ve 
Doğu Bloğu ülkeleri ekonomik sistemleri çö
kerek ödemişlerdir. 

Bugün teknoloji o noktada ki, küçük bir 
alanda çok büyük kârlar getirebilecek, kü
çük çaplı sanayi tesisleri kurulabilmekte
dir. Her bölgeye, hatta köylere kadar bu 
tesisler kurulmalıdır. 

Gelişmiş ülkeler işçilik maliyetlerinin yük
sek olmasından dolayı, üretimden kaçmak
tadır. İşte bu nokta da, ülkemizde işçilik ma
liyetlerinin düşük olmasından da yararlana-
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rak, bu ülkelerin boşalttıkları alanlara girile
rek üretim yapılabilir. 

Bir başka önemli kazanç da, üretim i-
çin gerekli hammadde ve yarımamullere 
yakın bölgelerde oluşturulacak tesislerle, 
nakl iye yo luy la hammadde transfer ine 
gerek kalmadan, üretim maliyet giderleri 
aşağıya çekilmiş olacaktır. 

Bu yöntemle birlikte, hammadde ve ya-
rımamul üreti len yerlere yakın birbirine 
bağlı entegre sanayi kurulacaktır. Yüksek 
sermaye ve teknoloji isteyen sahalarda 
devlet bizzat yatırım yapacak veya bu kü
çük organizasyonları birleştirerek, üretim 
anında veya sonrasında, yan sanayi alan
ları da dahil, bu modelle çalışan atölye ve 
KOBİ'ler devreye alınacaktır. Böylece dev
let de, yüksek sermaye ve teknoloji iste
yen sektörlerde ağır ve hantal sanayi sis
temlerden kaçınmış olacak ve üretime di
namizm katılmış olacaktır. 

Ayrıca üretim yapmak isteyen müteşeb
bislere, proje karşılığı sıfır faizle krediler veri
lerek teşvik edilecek ve bu sistem içine dahil 
edilecektir. 

- f â 
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Bu modelde pazarlama problemi de ol
maz. Küçük çaplı atölye ve KOBİ'ler çev
redeki ihtiyaca göre yönlendirilir. Böylece 
pazarın ihtiyacı da yer inden karşılanır. 
Devlet büyük üretim organizasyonlarına 
bu işletmeleri de dahil edeceğinden, bu 
firmaların nerede üretim yaptığı sorusu ö-
nemli olmayacaktır. 

Dar bölge yaygın sanayi modelinin önemli 
bir özelliği; sanayiinin yaygınlaştırılmasıyla, 
milletin topyekün bir atılım hamlesine başla
ması ve her bölgenin devreye girmesiyle, 
sermayenin tabana yayılması sağlanacaktır. 
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PROGRAMI 

SONUÇ 
Bu program; temas ettiği konular, teşhis

ler ve çözüm önerileriyle, uluslararası kon
jonktüre ve Türkiye'nin konumu ve şartlarına 
uygun gerçekçi bir mahiyet arz etmektedir. 

Maddi-manevi sahalarda topyekün bir 
kalkınmayı; demokrasi, insan hakları, temel 
hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştiril
mesiyle beraber hayata geçirmesini hedef 
almaktadır. 

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan 
ve dünya barışının vazgeçilmez unsuru olan 
güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi yaşatmak 
ana amacımızdır. 

Bu programın, sağduyu sahibi milletimizin 
desteğiyle başarıya ulaşacağına inanıyor, 
hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 




