
TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI



ÖNSÖZ 

Bu partinin kuruluş çalışmalan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 
zamanında ve onunla beraber başladı. Özal'ın niyeti tekrar siyasete 
dönmek, sağlığı ve ömrü elverdiği sûrece aktif stvasette olmak, "ikinci 
değişim" adını verdiği programı uygulamaktı. Bu programın ana 
hatlarını son bir yıl içerisinde verdiği konferanslarda açıklamıştı. 
Milletine beş yıl daha hizmet verebileceğini umuyordu. Tecrübelerini, 
doğru bildiklerini ülkeye aktarmadığı ve daha önemlisi bunların 
icraata geçirilmesi İçin üzerine düşeni yapmadığı takdirde mahşer 
gününde hesap veremeyeceği inancındaydı. 

17 Nisan 1993 sabahı Turgut Özal aniden aramızdan avnldı. 
ebedi aleme göçtü. Kadirşinas milletimiz, bir faninin ardından 
gösterilebilecek sevgi, saygı ve vefanın en mükemmeli ile Özal'ı taltif 
etti. Cenazesinin arkasından milyonlar yürüdü. Türkiye onun için 
gözyaşı döktü. Milletimizle ()zal arasında kendiliğinden bir gönül bağı 
kuruldu. Ve Turgut Özal'ın vefatıyla sivasetin bütün taşlan yerinden 
oynadı. 

Ğzal 1980 1993 villan arasında Türkiye'nin gündemini tavln etti. 
Programını cesaretle uyguladı. Toplumun henüz hazır olmadığı 
konulan da korkusuzca tartışmaya açtı. Başta siyasetçiler olmak 
üzere, çoğu kimse yeni fikirler veya program ortaya kovmak yerine, 
kısmen Özal'ın yanında ama genellikle karsısında olmayı tercih ettiler. 
Vefatından sonra dunun hızla değişti. Toplumun büyük bir bölümü 
Özal'ın yılmadan. ısrarla ve cesaretle ortava kovduğu görüşlertıı doğru 
olduğunu anladı ve Özal'ın hakkını teslim etti. Özal haklıydı, 
gerçekçiydi; ülkesini, milletini ve insaıılan seviyordu. Ozal geçmiş ile 
bugün, bugün ile yann arasında köprii kurmava çalışıyordu. Bugünü 
ama daha çok ileriyi düşünüyor, asırlann kaybını telafi edebilmenin 
sorumluluğu ile hareket ediyordu. 

Özal döneminde yapılan refonn ve hizmetlerin kısa bir özetini bu 
programın sonunda ek olarak sunduk. 

Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın düşünceleri 
esas alınarak hazırlanan bu programı onun aziz hatırasına ithaf 
ediyoruz. 
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YENİ PARTİ: 

INSANı YARATıLMıŞLARıN EN ŞEREFLISI OLARAK GÖREN. 

MILLI IRADENIN TECELLI ETTIĞI ÇOK PARTILI DEMOKRATIK 
SISTEMI VAZGEÇILMEZ SAYAN. 

IFADE HÜRRIYETI. DIN VE VICDAN HÜRRIYETI. T E Ş E B B Ü S 
HÜRRIYETINI ESAS ALAN, 

ADALETI MÜLKÜN TEMELI KABUL EDEN, 

ÜLKENIN VE MILLETIN BÜTÜNLÜĞÜNÜ HERŞEYIN ÜZERINDE 
TUTAN. 

MILLI VE MANEVI DEĞERLERI KORUMAYı GÖREV TELAKKI EDEN. 

HERKESIN BIRBIRINE SAYGı VE SEVGI GÖSTERMESINI, 
DOSTLUK. KARDEŞLIK. DAYANıŞMA DUYGULARıYLA BAĞLANMASıNı 
MILLI BIRLIĞIN TEMELI SAYAN, 

DEVLETIN ASLI GÖREVININ TOPLUM DÜZENINI. HUZURU. IÇ VE 
D'Ş GÜVENLIĞI. ADALETI SAĞLAMAK; S E R B E S T PAZAR KURALLARı 
IÇ'NDE MAKRO POLITIKALAR ILE EKONOMIYE YÖN VERMEK 
OLDUĞUNU KABUL EDEN. 

SOSYAL ADALETE VE FIRSAT EŞİTÜĞİNE İNANAN. 

HOŞGÖRÜ. İKNA. UZLAŞMA ANLAYIŞI İÇINDE SİYASETİ BİR 
HIZMET VE FAZILET YARıŞı OLARAK BENIMSEYEN. 

2000'LI YıLLARıN BAŞıNDA TÜRKIYE'NIN ILERI ÜLKELER 
ARASıNA GIRMESINI HEDEF ALAN. BU HEDEFIN ANCAK DEVLET 
IDARESINDE. EKONOMIK SISTEMDE VE DıŞ POLITIKADA CESUR, 
YENILIKÇI VE KÖKLÜ BIR DEĞIŞIM PROGRAMı ILE 
GERÇEKLEŞEBILECEĞINE INANAN BIR SIYASI PARTIDIR. 
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GİRİŞ 

Dünya yeni bir bin yıla girmenin heyecanını yaşıyor. 2000'e sadece yedi 
yılımız var. Yirminci yüzyılda sanayi ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, 
İnsanlık tarihi süresince sağlanan gelişmeleri hayli geride bıraktı. îllm ve 
teknolojinin gelişme hızı her alanda artarak devam ediyor. 

vSonuna yaklaşmakta olduğumuz yirminci yüzyıl baştan sona büyük 
olaylara sahne oldu. Ondokuzuncu asrın büyük güçleri yerini yeni büyük 
güçlere bıraktı. Asnn başında yayılmaya başlayan ve daha on yıl öncesine 
kadar bütün dünyayı hegemonyası altına alma istidadı gösteren komünizm 
birkaç yıl önce kendini tasfiye etti. Yirminci yüzyılda iki dünya savaşı ve uzun 
süreli bir soğuk savaş yaşandı. Her İki dünya savaşının asıl sebebi ve sahibi 
olan yaşlı Avrupa, tarih boyunca devam edegelen ihtilaflarından 
kurtulabilmek İçin nihai hedefi siyasi entegrasyon olan bir ekonomik birliği, 
Avrupa Topluluğunu kurdu. İnsanoğlu kendisini yeryüzünden silebllecek 
nükleer bombanın acısını tattı. Buna mukabil insanoğlu aya ayak bastı ve 
uzaya açılmak konusunda önemli hamleler yaptı, t ki asır önce sanayi 
devrimini yakalayan dünyamız elektronik, haberleşme ve enformatikte 
meydana gelen gelişmeler sonucu bilgi çağma atladı. Genetik ve biyokimyanın 
daha şimdiden yirmibirinci asnn en önemli gelişme alanlan olacağı 
düşünülüyor. Çevre sorunları ve ozon tabakası herkesi ilgilendirmeye başladı. 

Yirminci asırda meydana gelen başlıca olaylar sadece bunlardan İbaret 
değil. Tarımda teknolojik gelişmelerin ve yeşil devrimin sonucu olarak, asnn 
başında 1.6 milyar insanı beslemekte zorlanan dünya bugün 5.5 milyar insanı 
çok daha İyi şartlarda besleyebilir hale geldi. Beslenme ve sağlıktaki 
gelişmeler ortalama insan ömrünü uzatttı. Bugün her toplumun, her kişinin 
refahı geçen asra göre daha İyi seviyededir. 

Piyasa ekonomisini tercih eden ülkeler büyük gelişme gösterdiler. 
Bugün piyasa ekonomisi uygulayan ve dünya nüfusunun sadece % 15'ini 
teşkil eden gelişmiş ülkelerin dünya hasılası İçerisindeki payı % 80 
civarındadır. Piyasa ekonomisi İle yönetilen ülkelerde milli gelir ve fert başına 
milli gelir, sanayi ve tarım üretimi diğer ülkelere göre daha hızlı ve daha fazla 
arttı, bilim ve teknoloji daha fazla gelişti. Koruma ve engellemelere rağmen 
dünya ticaretine rekabet hakim oldu ve dünya İhracatı %70'i gelişmiş pazar 
ülkelerine alt olmak üzere dört trilyon dolara yaklaştı. Yabancı sermaye 
yatınmlan büyük meblağlara ulaştı, uluslararası şirketler üretim ve dıştlcaret 
bakımından önemli hale geldiler. 

Ve herşeyden önemlisi bu asırda demokrasi ve insan haklarında büyük 
gelişmeler oldu. İnsan haklarının konınması için milletlerarası anlaşmalar 
yapıldı, milletlerarası müesseseler kunıldu. 

Türkiye'mize gelince... 
Onaltıncı asırda gücünün zirvesine erişen ve dünyada kunılmuş en 

güçlü devletlerden biri olan, daha sonra gelişmesi duraklayan, oııseklzlnci ve 
ondokuzuncu asırlarda önce tedrtcen sona doğru süratle zayıflayan Osmanlı 
imparatorluğu bu asnn başında "hasta adam" unvanını aldı ve 600 yıldan 
fazla süren ömrünü tamamladı. Matbaayı İcadından yaklaşık üç asır sonra 
kuran, sanayi devrimini yapamayan, Batı dünvasındaki ekonomik, sosval ve 
bilimsel gelişmelerin hayli gerisinde kalan İmparatorluk asırlar boyu üç kıta 
üzerinde süren saltanatının faturasını ağır ödedi. Her yönüyle dünya 
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siyasetinin merkezi sayılan bir bölgede bulunan Osmanlı İmparatorluğunu 
yıkmak İçin asırlarca devam eden gayretler amacına ulaştı ve imparatorluk 
çöktü. Bu, "büyük devletler" bakımından İlk dünya savaşının en büyük 
sonuçlarından biriydi. Ortadoğu'da İstikrarsızlığı daimi, banşı İmkansız hale 
getiren bir yapı meydana geldi ve İmparatorluğun geriye kalan topraklan 
üzerinde Türkiye Cumhuriyeti dahil sekiz yeni devlet kuruldu. 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhurtyetl'nln İşi 
gerçekten zordu. Şan ve şerefle dolu zengin bir tarihe ve kültürel mirasa 
sahip yeni devlet fiziki İmkanlar yönünden çok güçsüzdü. Buna rağmen 
Cumhuriyetin İlk döneminde kayda değer İlerlemeler sağlandı. 

Son bir asırlık süre İçerisinde devlet yönetimi bakımından Türkiye her 
çeşit tecrübeyi yaşamıştır: Monarşi, meşrutiyet, cumhuriyet. Cumhuriyet 
rejiminde her çeşit uygulama yapılmıştır: Tek parti yönetimi, çok partili 
dönem, tek parti hükümetleri, İhtilaller ve askeri yönetimler, azınlık 
hükümetleri, koalisyonlar. Anayasa sürekli değişikliğe uğramıştır: Teşkilat ı 
Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası ve ara 
değişiklikler. 

Bazı dönemler İstisna edilirse Türkiye'nin yirminci asırda arzu edilen 
gelişmeyi gösterdiğini ifade etmek mümkün değildir. Bunun başlıca sebepleri 
arasında uzun yıllar boyunca dışa kapalı ve devletçi ekonomik politikaların 
tatbiki, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, demokratik rejimi kesintiye uğratan 
İhtilaller sayılabilir. Türkiye'nin hamle yaptığı dönemler İse güçlü siyasi 
iradeye ve kararlılığa sahip, İcraatta cesur liderler yönetimindeki partilerin 
tek basma iktidar oldukları dönemlerdir: Atatürk dönemi, Menderes dönemi, 
Özal dönemi. 

1970'li yılların İkinci yansmda Türkiye tam anlamıyla çıkmaza girdi. 
Ekonomi İflasın eşiğine geldi, ama çıkmazın başlıca sebebi ekonomik bunalım 
değildi. Asıl sebeplerin başında siyasi bunalım vardı. O dönemde siyaset hep 
kavgaya dayanıyordu, kavga geçerli bir siyaset metoduydu. Kavgaya dayalı 
siyaset kolaydır ama bunun ne bu kavgayı yapanlara, ne de ülkeye faydası 
olmuştur. Kavga herkese zarar vermiştir, bizzat kavgadan ve bunalımdan 
medet uman siyasetçilere ve siyasete zarar vermiştir ve en önemlisi ülkeye 
zarar vermiştir. Türkiye çok değerli zaman kaybetmiştir. 

1983 yılında Özal'ın Türkiye'ye getirdiği en önemli kavram "Kavgasız 
Türkrye"dlr. Özal döneminde ikna, uzlaşma, hoşgörü siyasetin harcı 
olmuştur. Kavgadan uzak, sevgi ve saygıyı esas alan bir toplumun oluşması 
İçin büyük çaba harcanmıştır. Bu çabalar semeresini vermiştir. Toplumun 
çeşitli kesimlerinde yakınlaşma meydana gelmiş, eller birleşmiştir. 

Özal döneminde gerçekleştirilen İkinci önemli husus zihniyet 
değişikliğidir. Uzun yıllar boyunca devam eden dışa kapalı sistem 
terkedilmiştir. İnsan hak ve hürriyetlerini kısıtlayan hükümlerin kaldırılması, 
dışa açılmada ve ekonomide elde edilen sonuçlar, toplumu dar kalıplar 
İçerisinde düşünmekten kurtarmıştır. Toplum üzerinde uzun zamandan bert 
varlığım sürdüren eziklik duygusu silinmiş. Türkiye'nin dünyanın gelişmiş 
ülkeleriyle yarışabileceği hususunda insanımıza güven gelmiştir. 

Ve nihayet Özal döneminde Türkiye bu asnn en önemli ekonomik 
reformlarım yapmıştır. Büyük bir değişim ve atılım dönemi yaşanmıştır. 
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Ancak 1990'h yıllarda Türkiye'nin tekrar 1970'11 yılların çıkmaz 
sokaklarına düşmesi tehlikesi ortadan kalkmış değildir ve maalesef siyasi 
ortam süratle o noktaya doğru kaymaktadır. 

Biz, şartlar ne olursa olsun, ülkeyi yönetmek İsteyenlerin cesur, kararlı 
ve İyimser olmalarım bir zorunluluk ve görev sayıyoruz. Bu bakımdan 2000 
yılma yaklaşırken Türkiye'nin önünde büyük sorunlar olduğu kadar büyük 
fırsatlar olduğunu da biliyoruz. Sorunlarımız en az daha önceki dönemler 
kadar zordur ama asırlar boyu umutla beklediğimiz ve önümüzde duran 
büyük fırsatlar Türkiye'yi bölgesinde lider ülke konumuna getirebilir ve 
dünyanın sayılı ülkeleri arasında mümtaz bir yere sahip olabiliriz. Bu 
şüphesiz k i kolay değildir. Bunun İçin herşeyden önce dar kalıplardan 
sıynlmalı. tabulardan ve korkulardan kurtulmalı, kendimizi aşabilmeli, 
cesur ve kararlı adımlar atmalıyız. Büyük düşünmeye, köklü değişiklikler ve 
yenilikler yapmaya mecburuz. Demokratik rejimi tam anlamıyla uygulayarak, 
verimlilik ve İstikran ön planda tutarak, ahenkli ve daha hızlı çalışan bir 
sistem kurmalıyız. 

Türkiye'nin büyük bir değişim ve yenilik programına İhtiyacı vardır. 
Devlet İdaresinde ve ekonomik sistemde köklü reformlara ihtiyaç vardır. 
İnsana daha fazla önem veren, İnsanın layık olduğu maddi ve manevi mevkie 
erişmesini sağlayacak yepyeni bir düzene İhtiyaç vardır. Çünkü cevher 
İnsandadır, gelişmenin amacı da, aracı da İnsandır. Herşey İnsan içindir. 
Adalet ve hürriyet İnsan İçindir. Mutluluk ve refah insan içindir. Dünyanın da 
evrenin de nimetleri İnsan içindir. YENÎ PARTİ PROGRAMI insanın daha 
özgür olduğu, İnsan kabiliyetlerinin daha fazla temayüz edebileceği bir 
sistemin kurulmasını hedef almaktadır. Programımızın ana hedefi İnsanı 
maddi ve manevi bakımdan İhya edecek bir sistemin kurulmasıdır. 

YENİ PARTİ kurucuları olarak Programımızın ülkemiz İçin yeni ufuklar 
açacağına. İnsanımızı güven içerisinde maddi ve manevi zenginliğe 
ulaştıracağına ve Tûrkryemlzi 21. asnn ileri ülkeleri arasına sokacağına 
İnanıyor. Cenab-ı Hakk'ın çalışmalarımızda yardımcı olmasını niyaz ediyoruz. 
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DURUM TAHLİLİ 

Cumhuriyetin İlk yıllarında ve çok partili döneme geçilen yılların 
başlarında büyük atılım gösteren ülkemiz, 1980'li yılların ilk yansına kadar 
kapalı bir ekonomik düzende, hızla kalkman dünyada basan grafiği düşük, 
gelişmekte olan ülkeler grubunda kalmıştır, tklncl Dünya Savaş'ını takip eden 
fırsat dolu yıllar değerlendirilememiş, hızlı kalkınma ancak Demokrat Partinin 
İktidarda olduğu yıllarda yakalanmıştır. Dünya ticaretinin genişlediği 19601ı 
ve 1970*11 yıllarda göreve gelen iktidarlar ekonomide gerekli reformlan 
yapamamış, bu dönemde başlangıçta Türkiye'nin gerisinde olduğu halde 
sonradan hızla kalkman Güney Kore gibi ülkeler bizim çok önümüze 
geçmiştir. 

Korumacılığın arttığı ve dünya şartlannın zorlaştığı bir dönemde iktidara 
gelen Turgut Ozal 1980'li yıllara her yönüyle damgasını vurmuştur. Özal 
döneminde yapısal ve ekonomik reformlar gerçekleştirilmiş, hızlı kalkınma 
İçin gerekli büyük altyapı yatınmlan önemli ölçüde tamamlanmış, ekonomi 
dünyaya açık hale getirilmiştir. Ancak muhalefet partilerinin ve çeşitli 
odaklann aşın ve haksız hücumlan reformlann ve değişimin hızını kesmiş. 
Özal'ın kurduğu parti dahi bundan nasibini alarak statükocu ellere düşmüş 
ve diğer partilerle arasında fark kalmamıştır. 

tklncl Dünya Savaşından sonra dünya hızla gelişirken, çeyrek yüzyılın 
kaybına sebep olan İki siyasi parti, önümüze yeni fırsatların çıktığı bir 
dönemde ve bu defa ortaklaşa yönetimin başındadır. Görünen odur ki günlük 
politikalar uygulanmakta, bir daha kolay ele geçmeyecek çok değerli fırsatlar 
yok edilmektedir. Ekonomide, iç güvenlikte ve dış siyasette gerekli ve cesur 
tedbirler almak yerine, kamuoyunu oyalayacak ve daha çok propoganda tarafı 
ağır basan sathi çalışmalarla yetlrülmekte, olayların gerisinde kalınmaktadır. 

Bugün maalesef siyasette hizmet etmenin tali önem taşıdığı ve siyasi 
zafiyetlerin yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Siyaset amaç değil araç 
haline gelebilmekte, siyasi partiler güç kazanmanın vasıtası olmakta, zaman 
zaman mevki ve şöhret hırsı ülke meselelerinin önüne geçebilmekte, herşey 
mubah sayılabilmektedir. 

1970'li yılların sonunda ekonomik durumu bozulan, anarşinin geniş 
ölçüde yayıldığı ülkemiz, ciddi bir bunalıma İtilmiş; İnsanımız politikadan ve 
politikacıların bitmez tükenmez kavgalarından usanmıştı. Aslmda milletimiz 
dün olduğu gibi bugün de kavga istememektedir ve kavganın karşısındadır. 

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatından sonra, ülkemizin iç 
ve dış sorunlan hızla tırmanmaya başlamıştır. Güneydoğu Anadolu'da 
sıkıntılar had safhaya gelirken, dış politikada hüsran yaşanmakta ve Türkiye 
kendi kabuğuna çekilmekte, ekonomi ise tam anlamıyla alarm vermektedir, 
işin en hazin tarafı, bu hayati sorunlann "dosya savaşlarının" toz dumanı 
arasında geri plana itilmiş olmasıdır. Ne yazıkki doğruyu bulma, suçluyu 
cezalandırma sorumluluğu birbirini kötüleyerek öne çıkma gibi basit arzulara 
yenik düşmüştür. 

Bugün maalesef ne İktidar, ne muhalefet meselelerimize doğru teşhis 
koyma ve çözüm üretme gücünden mahrumdur. Hızla değişen dünyada 
Türkiye'nin gelişmiş ülkeler camlaşma girmesini sağlayacak lnandıncı ve 
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tutarlı değişim politikalarım muhtevi bir programa ve bunu uygulama gücüne 
sahip parti mevcut değildir. 

Siyas i Durum 

Sovyetler Birliğinin süper güç olduğu yıllarda, fikir ve aksiyon yönünden 
ülke siyasetine ortanın solu olarak bilinen partiler hakimdi, bunların 
karşısına çıkan partiler de sag parti vasfım taşryordı. Sağdaki partilerin temel 
politikası, halkın sola, özellikle komünizme karşı duyduğu tepkiden 
yararlanmak esasına dayanıyordu. Bu, halkın tepkisine dayanan, menfi bir 
yaklaşımdı. Ülkemiz İçin yapılacak İşleri İhtiva eden, somut, tutarlı, umut 
verici programlara dayalı müsbet siyaset yerine; sadece reaksiyona dayanan 
politikalar, kolay olması ve güçlü kadrolara İhtiyaç duymaması bakımından, 
uzun yıllar boyunca genel olarak sağ partilerin ana stratejisini 
oluşturmuştur. Bu gidişatta köklü değişiklik 1980'li yıllarda meydana gelmiş, 
komünizmin dünya çapında çökmesinden vıllar önce, İlk defa aksiyona 
dayanan bir parti merhum Turgut Özal tarafından kurulmuş ve onun 
liderliğinde başanlı bir İcraat sergilenmiştir. 

Birkaç yıl önce sosyalist sistemden kopan Doğu Bloku ülkelerinin 
hemen hepsi serbest piyasa düzenine geçmeye karar vermişler, özelleştirme 
çalışmalarını hızlandırmışlardır. Böyle bir gelişme karşısında ülkemizdeki sol 
partiler, özelleştirmenin genel kabul gördüğü dünyamızda, ana ilkelerinden 
biri olan "devletçilik" konusunda kararsızlığa düşmüşler ve Batı Blokundakl 
bazı sosyalist partilerinin davranışından esinlenerek, henüz slogan olmaktan 
öteye geçmeyen "sosyal piyasa ekonomlsi"nden bahsetmeye başlamışlardır. 
Doğu Blokunun beklenmedik ve ani çöküşü, sol partilerin uzun yıllar 
boyunca savundukları sistemin başarısızlığını kanıtlamış ve onları fikri bir 
boşluğa İterek aksryonsuz bırakmıştır. 

Sol aksiyonun ortadan kalkmasıyla, sadece reaksiyona dayalı politika 
yapmaya alışmış klasik sağ partiler hedef olarak yeni oluşumun lideri Özal'ı 
seçtiler. Fikir ve aksiyondan mahrum kalan SHP de tepki yolunu tercih 
ederek daha muhalefette İken DYP İle İttifak yaptı. Ancak global gelişmeler 
bakımından dünya ölçeğinde genel tasvip gören yeni oluşumun programına 
fikri yönden ciddi İtirazlar ortaya koyamadılar. Bu sebeple yıllarca birbirini 
düşman gören DYP ile SHP doğrudan Turgut Özal'ın şahsım hedef alan, 
vatandaşı Özal aleyhine kışkırtan, insafsız ve haksız, fikri muhtevadan 
yoksun ve sadece reaksiyona dayalı bir kampanyada birleştiler. Turgut Ozal 
zamanında yapılan işlerin büyük çoğunluğu kötülendl, ona karşı olmak 
uğruna devlet otoritesini temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının 
yıpratılması dahil herşey yapıldı. Aralıksız ve acımasız bir şekilde yürütülen 
bu yıpratma siyaseti son genel seçimlerde ana politika haline geldi. 
Seçimlerden sonra kendi kurduğu parti bile Özal'a karşı olmanın cazibesine 
kapıldı ve ona cephe alarak statükocu ve reaksryoner partiler sınıfına dahil 
oldu. Neticede siyaset, Özal'ın ortaya koyduğu aksiyonlar demeti İle buna 
reaksiyon gösterenlerin kavgası haline geldi. 

Özal'ın vefatından sonra ülkemizde aksiyon haline gelebilecek kapsamlı 
ve tutarlı fikir üreten bir parti mevcut değildir. Yıllar boyunca Özal'a ve 
fikirlerine karşı çıkmış olanların bugün Özalcı bir tavır takınma gayretlerini 
samimi bulmak gerçekten zordur. Siyaset kördöğüşü olmaktan 
kurtanlamadığı, bir fazilet ve hizmet yansına çevrtlmedlği sürece İç 
güvenlikte, ekonomide ve dış siyasette meselelerimizi kalıcı bir şekilde 
halletmemiz, başanlı olmamız mümkün değildir. 
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İç Güvenlik 

1080 öncesinde sag s o l kavgasına davanan terör binlerce gencimizin 
ölümüne selx»p olmuş, ülkede bir süre için demokrasinin askıya alınmasına 
gerekçe sayılmıştır. 1980 sonrasında gösterilen çabalar bu çeşit terörü 
giderek azaltmıştır. 

Dış güçlerin ve diğer olumsuz faktörlerin etkistyle Güneydoğu 
bölgemizde başlatılan olaylar giderek büyümekte ve vahim bir hal 
almaktadır. Bir taraftan ülkemizde etnik bir kavgayı başlatmak İsteyen 
terörü ortadan kaldırmak, diğer taraftan demokrasiyi ve İnsan haklarını ön 
planda tutan, bölgenin sosyal ve kültürel değerlerini dikkate alarak 
vatandaşlarımızı kucaklayan, onlara güven veren, gerçekçi ve rasyonel bir 
p o l i t i k a uygulamak gerekmektedir. 

Güneydoğu Anadoludaki vatandaşlarımız yaklaşık 15 yıldır sıkıyönetim 
vc olağanüstü hal rejimi altında yaşamaktadır. Bugün 22 yaşına gelmiş bir 
genç 7 yaşından beri o bölgede demokrasiyi ve devlet yönetimini sıkıyönetim 
ve olağanüstü hal şartlarında teneffüs etmiştir ve terör örgütlerinin 
istismarına açıktır. Bölgedeki şartların en kısa zamanda normale 
dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Özal döneminde sıkıyönetim kısa zamanda kaldırarak olağanüstü hal 
uygu lamasına geçilmiş, güvenlik güçleri reorganize edilmiş, kadro ve ekipman 
vöıumden desteklenmiştir. Orta vadeli plan, terörle etkin bir mücadele 
vaparak. olağanüstü hal uygulamasından normal demokratik düzene geçmek, 
bölge halkına huzur ve sükun getirmekti. Ozal döneminde bölge sorunlarının 
çözümü için sadece güvenlik tedbirleri İle yetinilmemiş, GAP projesi ile 
beraber bölgeve dönük diğer yatırımlar da hızlandırılarak, bölgenin 
kalkınmasına ağırlık verilmiştir. 

Koalisyon hükümeti maalesef bu havati meseleye orta vadeli bir planla 
vaklaşmak verine kısa vadeli tedbirlerle yetinmiş, bölge halkının 
beklentilerine çare olacak çözümler getirememiştir. İktidar, ana muhalefet 
partisinin desteglvle olağanüstü halt devam ettirerek, bu önemli sorunu 
sadece kuvvet kullanarak çözmeve çalışmakta ısrar etmiştir. Hükümet 
terörün bir süre için vavaşlamasını kendi başarısı olarak vehmetmiş, ancak 
terörün tekrar tırmanması bu konudaki politikalarının ne kadar İsabetsiz ve 
veterslz olduğunu açıkça göstermiştir. İktidarın ve muhalefetin bugüne kadar 
sergilediği tutum, sorunun çözümü bakımından güven verici ve İnandırıcı 
olmamıştır. 

Türkiye İçtn çok önemli olan Güneydoğu meselesi, akılcı tedbirler 
alınmadığı ve dış mihrakların da tahrikiyle bir etnik kavga haline getirildiği 
takdirde ülkemiz sonucu meçhul maceralara itilebilir. Bu konuda merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'ın dile getirdiği çözüm yollarının daha fazla vakit 
kavİHHİilıneden ele almması gerektiğine inanıyoruz. 

Ekonomik Durum 

197011 yılların sonunda ekonomisi fiilen İflasa giden, borçlarını 
ödeyemez hale gelen ülkemiz. 198011 yıllarda Özal'ın yönetiminde dışa 
açılmış, serljest pazar sistemine geçmiş, büyük alt yapı yatırımlarını yapmış, 
döviz dengelerini tesis etmiş, borç alan degll lxırç verebilen güçlü bir ülke 
haline gelmiştir. 
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l l u dönemde hallcdtU ıneven en önemli meselemiz enflasyondur. Yapılan 
hılvük reform ve atılımları takiben. KİT'lerin özelleştirilmesi, kamu 
sektörünün disipline cdilııu-si. düzgün bir para programının uvgulanması ve 
üretimin artırılmasına yönelik politikaların ciddiyetle tatbiki halinde 
enflasyonu makul seviyeye indirmek pekala mümkündü ve yapılması gereken 
de buydu. Ancak son üç vılda gelen hükümetler bu konuda tutarlı ve ciddi 
uygulama yapmamışlar, zamanlanın gencide hoş göriînen, ama ülke 
ekonomisine faydalı olmayan günübirlik işlerle israf etmişlerdir. 

Halen ekonomik yönetimde ahenk yoktur, kararlar günlük alınmaktadır. 
Hükümet, tutarlı bir ekonomik politikanın gerektirdiği doğru kararlan almak 
yerine, çeşitli kesimlere tavizler vermek suretiyle, hızla yitirdiği kamuoyu 
desteğini kazanmaya çalışmaktadır. Iiütüıı vaadlere rağmen enflasyon 
alanında hiç bir düzelme sağlanamamış, aksine devir alındığından daha kötü 
bir duruma gelinmiştir. 1992 yılı yaz aylarında ıneyva ve sebze fiyatlarındaki 
anormal düşüşler nedeniyle enflasyonun biraz yavaşlaması olması bile. 
Hükümetin tarafından başarısı olarak gösterilmeye çalışılmışsa da. bilinçli bir 
programa dayanmayan bu kararsız durum, sonbaharda fiyat artışlarının 
yeniden yükselmesiyle bozulmuş ve Hükümet enflasyon konusunda başanlı 
olamadığım kabul etmek zorunda kalmıştır. 

1992 yılı kalkınma hızının durgun geçen 1991 yılma kıyasla, olduğundan 
fazla göründüğü açıktır. Nitekim, 1992 yılında üretim, otomobil ve bazı beyaz 
mallar dışında, 1990 yılı rakamlanna ancak erişmiştir. Yıl İçerisinde 
Amerikan Dolarının Alman Markına oranının 1991e göre genelde düşük 
seyretmesi. İhracatımızı dolar bazında olduğundan fazla göstermiştir. Aynı 
sebeple ve önceki yılın Körfez Savaşından olumsuz etkilenmesi nedeniyle, 
turizm gelirleri de dolar olarak 1991 yılına göre artış göstermiştir. Döviz 
rezervlerinin dolar cinsinden yüksek seviyeye çıkışı, ödemeler dengesinin 
düzelmesi sonucu değil, doların değer kaybı yanında kısa vadeli dış borçların 
ve esasen borç niteliğindeki döviz mevduatmm büyük ölçüde artışı 
sonucudur. 

1993 yılında ekonomik durum daha da kötüye gitmektedir. Haziran 
sonunda 3.3 milyar dolar açık veren dış ödemeler bilançosunun. Temmuz 
sonunda 4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. Ödemeler dengesi 
hesabında bir milyar dolara yakın negatif net ve hatanın bulunması turizm 
gelirinin abartıldığı İntibaını vermekte ve turizm gelirinin düşük 
gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. Durumun düzeltilmesi için şimdiye kadar hiç 
tedbir alınmamış olması sebebiyle, dış ödemeler cari açığının yıl sonunda 6 
milyar dolar seviyesine yükselmesi bahis konusudur. Net hata ve noksanın 
negatif 2 milyar dolara çıkması halinde İse gerçek cari açığın 8 milyar dolara 
tırmanması muhtemeldir. Döviz tevdiat hasaplannda bulunan 25 mirvar 
dolar İle 15 milyar dolar kısa vadeli borçlann toplamıyla 40 milyar dolara 
baliğ olan kısa vadeli döviz yükümlülüğü karşısında, 17 milyar dolar 
seviyesinde seyreden brüt döviz rezervi fazla güven vermemektedir. 60 milyar 
dolara yükselen toplam dış borçlara, Türkiye'de yerleşik vatandaşlann döviz 
hesaplan da eklendiğinde toplam döviz borcunun 80 milyar dolara yaklaştığı 
dikkate alınırsa, ciddi tedbirlere başvurulmadığı takdirde ekonominin 1980 
öncesinden daha vahim duruma gelebileceği düşünülmelidir. 

Kamu borçlanma gereğinin bu yıl % 15 veva daha yukan seviyede 
gerçekleşeceği belli olmuştur. 1988 yılında % 26"yı aşan milli tasarruf 
oranımn bu yıl % 15'in altına ineceği göriilmektedlr. Bunun anlamı kamu 

9 TBMM KUTUPHANESI



boçlanma gereğinin ekonominin tüm tasarnıfundan fazla olması demektir. 
Haziran sonunda 240 trilyon liraya varan iç borç miktarının yıl sonunda 320 
trilyon lirayı geçeceği, bu borcun yıllık faizinin 1994'de 250 trilyon lirayı 
bulacağı, tedbir alınmadığı takdirde 1994 sonunda toplam iç borcun 570 
trilyon liraya çıkabileceği tahmin edilmektedir. 

19801i yıllarda tesis edilen dışa açık serbest piyasa sisteminin 
ekonomtvt belli bir seviyede tutma gücü olduğu muhakkaktır. Dikkatli bir 
analiz yapıldığında, dışa açık serbest piyasa sisteminin bütün avantajlarına 
rağmen, ilk bakışta müsbet görünen bazı gelişmelerin Hükümetin bilinçli ve 
tutarlı politikalannın neticesi oluşmadığı görülmekte, yanlış politikalar ve 
gereksiz müdahaleler sonucu ekonominin ciddi bir krize doğru sürüklendiği 
endişeyle müşahede edilmektedir. Nitekim 1993 yılının ilk yansında dıştlcaret 
ve bütçe açıklan bir önceki yıla göre ürkütücü bir şekilde artmaktadır. 

Ortalama ömrün giderek arttığı ülkemizde, koalisyon hükümeti 
tarafından kısa vadeli siyasi kazanç maksadıyla çıkartılan Erken Emeklilik 
Kanunu, şimdiden menfi neticelerini göstermeye başlamıştır. Sosyal güvenlik 
sisteminin dengeleri altüst edilmiştir. Zaten zor durumda bulunan emeklilik 
sistemini önümüzdeki yıllarda iflasa doğru götürecek olan bu sorumsuz 
uygulama Hazineye büyük yükler getirecek, enflasyonu artıracak ve 
emeklilerin durumunun giderek daha kötüleşmesine sebep olacaktır. Bu 
itibarla, müstakbel hükümetlerin en büyük sorunlarından birinin sosyal 
güvenlik sistemi olduğu bugünden bellidir. 

Birinci koalisyon hükümeti özelleştirme konusunda konuşmanın 
dışında elle tutulur birşey. yapamamıştır. Mevcut koalisyon hükümeti bu 
konuda hayli İddialıdır ama daha başlangıçta özelleştirmenin anayasaya 
aykın yetki kanunlanna istinaden yapılmaya çalışılması talihsizliktir. 

Gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı İçin kamu finansman açıklan daha 
da artmış, yatınmlara yeterli ödenek aynlamamıştır. Kamu gelirlerini 
artırmak kılıfıyla çıkartılan vergi affı, savılan sınırlı bir zümreye devlet 
kesesinden haksız kazanç sağlamaktan başka İşe yaramamıştır. Devlet 
bütçesinden cari ödemeler, faiz ve diğer transferler dışında ciddi harcama 
yapılamamaktadır. GAP ve otoyollar gibi önemli projelerin ödenekleri kesilmiş, 
ülkenin kalkınması İçin yapılması elzem altyapı yatınmlan durmuştur. Daha 
önce başlanan projelerin ödenekleri zamanında verilememekte, işler uzayıp 
gitmektedir. Mevcut yatınmlann bakım ve onanm işlerinin dahi yapılamaz 
hale geldiği bu ortamda, yeni yatınmlann hayal olacağı açıktır. OzaJ'ın 
başbakanlık yaptığı dönemde halledilen elektrik ve telefon gibi altyapılarda 
dahi sıkıntılar belirmeye başlamıştır. Bu durum devam ettiği takdirde, bir kaç 
yıl içerisinde telefonlarda tekrar çevir sesi bekleyeceğimizi, karaborsa telefon 
devrinin ve düzenli elektrik kesintilerinin başlayacağım söylemek kehanet 
olmaz. 

Dış Politika 

Son on yılda fevkalade önemli olaylar meydana gelmiş, dünya büyük 
değişikliklere sahne olmuştur. Avrupa Topluluğu ve Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Bölgesi birleşmesini sürdürürken, dünyanın ikinci süper gücü 
Sovyetler Birliği parçalanmıştır. Bizimle aynı dine ve dile sahip yeni 
devletlerin ortaya çıkışı, dış politikamızı etkileyen en önemli gelişmelerden 
biridir. 
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Birbirine tamamiyle zıt olaylar cereyan etmektedir: Bir tarafta gelişmiş 
ülkeler entegrasyon süreciyle siyasi ve ekonomik yönden dünyaya hakim 
olma stratejisini bilinçli bir şekilde sürdürürken; diğer tarafta çöken 
komünist rejimin sonucu olarak bazı ülkelerde dini ve etnik nedenlerle 
parçalanmalar meydana gelmektedir. Bu parçalanmalar, siyasi, sosyal ve 
ekonomik yönden çözümü zor yem sorunlar meydana getirmekte, dünyamızı 
süresi ve boyutları belirsiz bir İstikrarsızlık dönemine sürüklemektedir. Bu 
çok yönlü ve karmaşık olaylar bölge ve dünya barışını tehdit ederken lnsiyatif 
alabilen ülkelerin önüne büyük İmkanlar çıkarmaktadır. Ülkemiz maalesef 
lnsryatif alan ülkeler arasında değildir. Olayların gerisinde kalınmakta, ileride 
tekrar ele geçirilmesi mümkün olmayan fırsatlar heba edilmektedir. 

Ekonominin güç kazandığı 1980'U yıllarda dış siyasette müsbet 
gelişmeler sağlanmıştır. Bugün dış siyasetteki başarısızlığın bir kısmı kötüye 
giden ekonomiye atfedllse bile, bizatihi dış politikadaki yanlışların payı daha 
fazladır. Hükümetlerin son iki yıl İçerisinde Kıbrıs sorununa yanlış 
yaklaşımları dünya kamuoyundaki olumlu görüntümüzü zayıflatmış, 
müzakerelerdekl avantajlı durumumuzu kaybetmemize sebep olmuştur. 
Bosna-Hersek konusunda ciddi girişimlerde bulunması için çok erkenden 
ikazlar yapılmış olmasına rağmen. Hükümet basiretli davranamamış, aksine, 
"yaptığı katliama kimse karışmayacak şeklinde" Sırbistana cesaret vermiştir. 
Aynı yanlışlıklar Karabağ olaylannda da yaşanmış, İktidarın meseleye 
Türkryenin müdahil olmayacağım peşinen İlan eden tutumu Ermeni 
katliamcılara cesaret vermiş, Azerbaycan büyük topraK kaybına uğramış ve 
Birleşik Devletler Topluluğuna katılmıştır. Almanya'da bir çok vatandaşımızın 
ölümüne neden olan aşın ırkçı hareketler konusunda Hükümet son derece 
pasif davranmış. Alman Hükümeti ile ilişkilerin bozulacağı korkusuyla 
görülmemiş bir çekingenlik sergilenmiştir. 

Türkiye Ortadoğu'nun en büyük ve en güçlü ülkesi olmasına rağmen, 
bölge politikasında son derece pasiftir. Bölgenin problemlert dünya 
dengelerini sarsacak potansiyelde olmasına karşın, Özal'ın etkili olduğu aktif 
dış politikanın uygulandığı dönemler hariç, ülkemizin Ortadoğu politikası 
pasif ve statükocu bir anlayışla yürütülmektedir. Bu sıkıntıların ana sebebi, 
"yurtta sulh, cihanda sulh" düsturunu pasif kalmanın gerekçesi sayan bir 
zihniyetin dış politikaya hakim oluşudur. Hiç bir şeye kanşmama şeklinde 
yerleşen pasif dış siyaset yerine, değişen dünya dengelerine göre, ülke 
menfaatlerini ön planda tutan aktif ve şahsiyetli dış siyaset anlayışına 
geçmemiz elzemdir. Tarihin bir dönüm noktasında bulunduğumuzun ve 
önümüze çıkan bu ender İmkanların tekerrür etmeyeceğinin bilinci içerisinde, 
fırsatlan zamanında ve etkili bir şekilde değerlendirmek gerektiğine 
inanıyoruz. 
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G E N E L E S A S L A R 

Siyasette esas olan insana hizmettir. Herşey İnsan İçindir. Huzur ve 
güven İnsan içindir. Kalkınma ve refah İnsan İçindir. Hürrriyet İnsan içindir. 
Adalet İnsan içindir. Dünyadaki ve kainattaki herşey yaratılmışların en 
şereflisi olan İnsan İçindir. Kişiyi mutlu edecek ve onu maddi ve manevi 
zenginliğe kavuşturarak ortamı hazırlamayı ana gayemiz kabul ediyor, halka 
hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz. 

Milli İradenin tecelli ettiği. İnsan haklanın herşeyln üstünde gören çok 
partili demokratik sistemi vazgeçilmez sayıyonız. 

Devletin esas görevi, toplum düzenini, iç ve dış güvenliği, adaleti 
sağlamak, piyasalara dognıdan müdahele etmeden makro politikalarla 
ekonomiye vön vermektir. 

ifade hürriyetinin, din ve vicdan hürriyetinin, teşebbüs hüırtyetlnln en 
önemli İnsan haklan olduğunu kabul ve beyan ediyoruz. Din ve vicdan 
hürriyetini ve laikliği demokratik düzen içerisinde birbirini tamamlayan 
unsurlar olarak görüyoruz. Demokratik mücadelede hoşgörü. İkna. uzlaşma 
esas olmalıdır. İfade hürriyetini, bir bakıma düşünce kabiliyetini sınırlayan 
her türlü tabu kalkmalı, kamuoyunda her konu tartışılabilmelidlr. 

Adalet sisteminin hızlı çalışması ve haklıyı konıması şarttır. Vatandaş 
adaletin iyi çalıştığını gördüğü zaman devletine güvenir. Toplumu ayakta 
tutan en büyük güç ise halkın devlete karşı duyduğu güvendir. Kişinin 
mutluluğu maddi ve manevi zenginlik yanında güven İçerisinde olmasına 
bağlıdır. Bu bakımdan adalet sistemimizin güvenli ve süratli bir yapıya 
kavuşturulması ana hedeflerimizden biridir. 

Kişilerin maddi zenginliğe kavuşması uygulanacak ekonomik ve sosyal 
politikaların doğru olmasına bağlıdır. Diğer taraftan bu politikaların başarılı 
olması, ülkenin en önemli kaynağı olan insanın tyl yetişmesine ve çalışmasına 
dayanır. İnsan kabiliyetini İyi değerlendiren rekabete dayalı sistemlerin 
uygulandığı ülkelerde refah sevtvesl daha yüksektir. Rekabetin olduğu ve 
başarının ödüllendüildlgi bir ortamda İnsanımız daha çok çalışacak, daha çok 
kazanacak, işinden ve hayatından daha memnun olacaktır. 

İktisadi hayatımızda rekabete dayalı serbest piyasa düzeni esas 
olmalıdır. Rekabete dayalı serbest piyasa sisteminin hakim olduğu ekonomik 
düzende kaynak dağılımı, yatırımlar ve üretim optimum esaslara göre yapılır. 
Bu sistemden asla taviz verilmemeli, aksamadan çalışmasını sağlamak İçin 
devletin doğrudan piyasalara müdahalesine son verilmeli, rekabetin İdamesi 
amacıyla gerekli tedbirler etkili bir şekilde uygulanmalıdır. 

Özel teşebbüsün yapabileceği yatınm alanlarına devletin hiç bir şekilde 
girmemesi esastır. Ancak her türlü teşvtğe rağmen özel sektörce yapılamayan 
sosyal amaçlı yatınmlar ile özel sektörün yapamayacağı alt yapı projeleri 
devlet tarafından yaptınlablllr. Bu durumda dahi özel sektör imkanları 
sonuna kadar araştırılmalı, yap işlet-devret gibi özel sektörü altyapı 
yatınmlan yapmaya teşvik edecek sistemler uygulanmalıdır. 

Halkımıza daha tyl eğitim ve sağlık hizmetleri sunabilmek için okullan ve 
hastaneleri rekabet içerisinde çalıştıran bir sistem kurulmalıdır. Bu 
bakımdan mahalli İdarelere yetki devredilmeli, özel okul ve hastanelerin 
kurulması ve işletilmesi teşvik edilmelidir. Devlet okul ve hastane işleticisi 
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olarak değil, sağlık ve eğitim politikalarının sahibi, hizmetlerin denetleyicisi 
olarak görev yapmalıdır. 

Öngördüğümüz sistemde ekonominin motoru hür teşebbüstür. Bu 
sistemde devletin büyük bütçelerle çalışmasına gerek yoktur. Vergiler 
yemden gözden geçirilerek adil esaslara bağlanacak ve makul seviyelere 
İndirilecektir. Böylece kuruluş ve kişiler tasarruflarından kendi projelerine 
daha fazla pay ayırabilecek ve kalkınma hızlanacaktır. Gelir artacak, kişiler 
daha fazla harcama yapabilecek, geçim sıkıntısı azalacak; kültür, sanat. spor. 
ve eğlenceye, daha fazla kaynak ve zaman ayrılabilecektir. 

Kişinin manevi ihtiyaçlarım dikkate almayan rejimlerin en iddialısı olan 
komünizm, bir süper gücün çok büyük imkan ve gayretine rağmen ayakta 
kalamamış, tarihe gömülmüştür. En güzel şekilde yaratılan insana değer 
vermeyen, İnşam İstismar eden hiç bir rejim uzun süre yaşayamamıştır. 
Kişinin maddi zenginlik kadar manevi yönden de tatmin olması elzemdir. 
İnsan her yönüyle hür olmalı; İnandığım yaşayabilmen, düşündüğünü 
söyleyebilmell, istediği İşi kurabilmelidir. Ve bütün bunları hiç kimseden 
korkmadan yapabilmelidir. Maddi ve manevi bakımdan tatmin olan insan 
kabiliyetlerini en iyi şekilde ortaya koyar, kendisi, ailesi ve ülkesi için daha 
faydalı olur. 

Devlet, hizmetleri vatandaşm ayağına götürmelidir. Vergi ödeyen herkes, 
ödediği paraların nerelere harcandığım sorabilecek, asıl sahibin kendisi 
olduğunu söyleyebilecek bir anlayışa gelmelidir. Halk devlet ilişkisinin işlerlik 
kazanabilmesi için vatandaşa dönük hizmetler konusunda asıl yetki ve 
sorumlulukların yerel yönetimlere devredilmesi gerektiğine İnanıyoruz. Bu 
şekilde hizmetler daha etkili bir şekilde yapılacak, vatandaş sorumluyu daha 
kolayca hesaba çekebilecektir. Her İş İçin Ankara'ya gelinmemelidir. 
Hizmetlerin en fyi şekilde yapılmasını sağlamak için, merkezi hükümet ve 
yerel yönetimler arasındaki yetki ve sorumluluklar yemden düzenlenecektir. 

Tarih boyunca eşsiz basanlar sergileyen büyük milletimizin önünde 
asırlar sonra yeniden büyük fırsatlar doğmuştur. Dünya büyük bir 
değişimden geçmektedir. Türkfye bu değişimi 198011 yıllarda yakalamış ve 
komşu ülkelere göre ciddi adımlar atmıştır. Türkiye'nin ikinci ve köklü bir 
değişim programına İhtiyacı vardır. Devlet İdaresinde köklü reformlar yapar, 
serbest piyasa ekonomisini tam anlamıyla kurar, korkulardan ve tabulardan 
kurtulursak, önümüzde yepyeni ufuklar açılır ve tahmtnlertn ötesinde blr 
kalkınma ve refah seviyesine erişiriz. 

Hedefimiz önümüzdeki on yıl içerisinde Türkiye'yi dünyanın İlk onbeş 
ülkesi arasına sokmaktır. Bunu mümkün ve gerçekleşebilir bir hedef olarak 
görüyoruz. 

İnsan Hakları 

Anayasa kişi haklarım fiilen teminat altma almalı. İnsan haklannı İhlal 
eden hiç bir kanun yürürlükte kalmamalıdır. Toplum yaran amacına dönük 
tahditlerin muhtevası ve sınırlan tam anlamıyla belirlenmelidir. Biz 
vatandaşlarımızın bugün İleri toplumlarda var olan bütün İnsan haklanna 
sahip olmasının ebem olduğuna inanıyoruz. Her çeşit düşüncenin serbestçe 
İfade edildiği toplumlar daha hızlı ve daha sağlıklı gelişir. 

Dinde zorlama yoktur. Kişiler mensub olduklan din veya meziıel>e 
uygun bir hayat tarzı sürdürebilir. Her hangi bir sebeple lnsanlann İbadet 
hürriyetine ve lnandıklan şekilde yaşamalarına engel olunamaz. Hiç kimse 
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belli bir dine İnanmaya zorlanamayacağı gibi, kişiler inançlarına ters düşen 
filleri yapmaya da icbar edilemez. Kişilere ve inançlara saygı esastır. 

Uzun yıllar devletçilikle yönetilen ülkemizde kişinin teşebbüs hürriyetini 
engelleyen mevzuat ve bürokratik alışkanlıklar vardır. Meşru olmak kaydıyla 
kişinin İstediği İşi kurabilmesi, ekonomi alanındaki en önemli hakkıdır. 
İnsanın saadeti yaptığı İş ile yakından ilgilidir. Severek yapılan iş dalma daha 
iyi netice verir. Teşebbüs hürriyetinin kullanılmasını kısıtlayan her türlü 
kanuni ve bürokratik engeller kaldırılacaktır. 

Milletimiz gelişmiş ülkelerde uygulanan bütün evrensel insan haklarına 
sahip olmaya layıktır. Bu hakların tesis edilmesi için başta anayasa olmak 
üzere kanunlar ve diğer mevzuatımızda gereken değişiklikleri yapmak 
azmindeyiz. 

Devlet İdaresi 

1950 yılından beri uygulanan çok partili parlementer sistemin İyi netice 
verdiğini söylemek mümkün değildir. Rejim yaklaşık her on yılda tıkanmış, 
askeri müdahelelere maruz kalmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul salonunda "egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir" ifadesi vardır. Bu ifadeyle halkın egemenlik yetkilerinin 
milletvekilleri vasıtasıyla kullanılacağı vurgulanmaktadır. Ancak T.B.M.M.'nin 
millet adına egemenlik yetkilerine gerçek anlamıyla sahip olmadığı açıktır: 
T.B.M.M., kendi içerisinden bir Bakanlar Kurulu çıkartmakta ve yetkilerini 
flllen bu kurula devretmektedir. Milletvekilliği tali bir görev haline gelmekte, 
bakan olmanın basamağı olarak telakki edilmektedir. Nazari olarak yetkiler 
Mecliste görünmesine rağmen, uygulamada genel olarak T.B.M.M. Bakanlar 
Kurulundan gelen taşanların tasdik mercii olmaktadır. Bunun anlamı, 
anayasada yasama ve yürütme organlan arasında vazedilen kuvvetler 
ayıranının fiilen mevcut olmadığıdır. 

Demokratik rejimlerde, Meclis icrayı denetler. Ancak yukanda belirtilen 
sebepler dolayısıyla, mevcut sistemde T.B.M.M. yasama görevi gibi denetleme 
görevini de hakkıyla yapamamaktadır. 

Mevcut sistem milletvekillerinin bakan olma arzusunu tahrik etmekte, 
bu arzu hem lider hem de bizzat milletvekili tarafından istismar 
edilebilmektedir. Mecliste güvenoyunun sağlanması zorunluluğu, ehil 
kişilerden oluşan güçlü hükümet teşkili yerine, parti içi dengelerin 
kurulmasını daha önemli hale getirmektedir. Bütün bunlara ilave olarak, 
altmış milyon nüfuslu ülkemizde bakanlar 450 milletvekilinin arasından 
seçilmektedir. 

Yasama ve yürütmenin İçice olduğu böyle bir parlamenter rejimde, 
güçlü lidere sahip partilerin tek basma iktidar olduğu dönemler dışında, 
başarılı netice alınamamaktadır. Bunu değiştirmeye, daha modern ve etkili 
bir sistem kurmaya mecburuz. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki 
kuvvetlerin ayınım İlkesi, nazari olarak değil, fiilen var olmalıdır. Bu yapıldığı 
takdirde "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ifadesi gerçek anlamım 
bulacak; T.B.M.M. yasama ve denetleme yetkisini layıkıyla kullanacak, 
yürütme anayasa ve kanunların tayin ettiği sınırlar içerisinde çalışacaktır. 

Yasama ve yürütme yetkilerini hakkıyla ayıran rejim başkanlık 
sistemidir. B u rejim, yetkilerin tek kişide toplandığı veya sadece eyalet 
sistemine sahip ülkelere has değildir. Bu sistemde yürütmenin başı olan 
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Başkan halk tarafından seçilir, bakanlar Başkan tarafından atanır. Bir kişi 
aynı zamanda bakan ve milletvekili olamaz. Genel olarak bakanlar milletvekili 
olmayan kişilerden atanır. Bir milletvekili bakan olduğu takdirde, seçildiği 
dönem sonuna kadar Meclise geri dönemeyecek şekilde, milletvekilliğinden 
İstifa eder. Her bakarım atanması Meclisin tasvibine tabidir. Meclisin tasvip 
etmediği kişilerin yerine, Başkan yeniden atama yapmak zorundadır. Bu 
süreç anayasa mahkemesi, yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri İle 
merkez bankası başkanı gibi üst düzey bürokratlara da uygulanır. Yürütme, 
bütçe hariç, Meclise kanun tasarısı sunamaz. Kanun teklifleri sadece 
milletvekillerince yapılır. Yürütme, gerekli gördüğü konularda milletvekilleri 
vasıtasıyla, Meclise kanun tekliflerinin sunulmasını sağlar. Başkan, yürütme 
organının çalışmasını zorlaştıracak veya kuvvetler ayırımı prensibini 
zedeleyebilecek nitelikte gördüğü kanunları veto edebilir. Bu durumda söz 
konusu kanunun tekrar kabulü İçin, anayasayı değiştirme nisabı olan Meclis 
üye tam sayısının üçte İkisinden fazla oy gereklidir. Aynı nisapla, Başkan, 
bakanlar, yüksek hakimler, bürokratlar dahil, Meclis herkesi görevden 
alabilir. Ancak bu şekilde görevden alınanların, İşlenen bir suç sebebiyle, 
cezalandınlmalan mahkeme kararına bağlıdır. 

Yasama ve denetlemenin etkili bir şekilde yapıldığı Başkanlık 
sisteminde, milletvekillerinin çalışma düzeni farklıdır. Milletvekillerinin asli 
görevleri olan yasama ve denetleme konularında detaylı çalışmalar 
yapabilmeleri için kendilerine gerekli imkanlar sağlanır. Milletimizin yapısına 
ve beklentilerine uygun bir rejim olan Başkanlık sisteminin tesisi için 
anayasada gerekil değişiklikleri yapmak azminde ve kararındayız . 

Başkanlık sistemine geçmeden önce de TBMM ve siyasi partiler ile ilgili 
olarak bazı yeni düzenlemeler yapılmalıdır: 

Siyasete giren kişinin mail durumunu, nereden destek aldığını, seçim 
sırasmda yaptığı masrafları beyan etme esası getirilmelidir . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin şeffaf ve verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak İçin, yoklama ve oylamalar bilgisayar destekli modern cihazlarla 
yapılmalı. Meclise devam çizelgeleri düzenli bir şekilde yayınlanmalıdır. Gizli 
oy uygulaması kaldırılmalı, milletvekillerinin oyu açık olmalıdır. 

Cumhurbaşkanına, anayasaya aykırı bulduğu kanunların 
uygulanmasından doğacak sakıncaları engellemek İçin, kanunun yayımından 
önce anayasa mahkemesine başvurabilme yetkisi verilmelidir. 

Adalet 

Adalet mülkün temelidir. 
Devletin asil görevlerinden biri adaleti temin etmektir. 
Toplumu bir nizam İçerisinde tutan kuralların uygulanmasında haklıyı 

koruyan ve hızlı çalışan bir adalet sistemi toplum düzenini İdame ettirmenin 
en önemli teminatıdır. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Adalet sisteminin hızlı İşleyen ve haklıyı 
koruyan bir yapıya kavuşturulması şarttır. Mahkemelerimizin kuruluş ve 
İşleyişini düzenleyen kanunlar yeniden ele alınacak, davaların kısa sürede 
tamamlanmasını sağlayacak mevzuat ve usul düzenlemeleri yapılacaktır. 

Adalet sisteminin bütünleşmesi sağlanacak, İdare hukukunu sivil 
hukuktan ayıran uygulamaya son verilecektir. Danıştay ve İdare mahkemeleri 
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Yargıtay ve diğer sivil mahkemelerin bünyesine entegre edilecektir. Anayasa 
Mahkemesi sadece kanunların anayasaya uygunluğunu karara bağlayan bir 
mahkeme olmayacak, önemli konularda nihai karar veren yüce mahkeme 
şekline getirilecektir. Üst mahkemelerdekl tıkanıklığı gideren ve küçük 
İhtilafların hallinde nihai karar veren bir sisteme gidilecek, ayrıca tahkim 
sistemi kurulacaktır. Bu maksatla anayasamızda gerekil değişiklikler 
yapılacaktır. 

Yürürlükte olan kanunlar, içtihat kararlan ve gerekli diğer bilgiler 
bilgisayar sistemine geçirilecek, mahkemelerin destek hizmetlerinde modern 
teknolojilerden İstifade edilecektir. Adalet sisteminde görevli hakim ve diğer 
personelin maaşlan görevin önemine uygun seviyeye getirilecektir. 

Y e n i Anayasa 

Gelişmenin hızlandınlması, vatandaşlarımızın çağdaş medeniyetin bütün 
nimetlerinden faydalanmasını sağlamak için anayasamızda önemli 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Sadece devlet yönetiminin temel 
hükümlerini ve insan haklanın İhtiva eden kısa ve özlü yeni bir anayasa 
yapılmalı, aynntılar kanunlarda yer almalıdır. Anayasa, devletin bekasını, 
rejimin devamlılığım ve İnsan haklarını, teminat altına alırken, değişen dünya 
şartlanna uyabilecek bir esnekliğe de sahip olmalıdır. 

Kuvvetler ayıranı ilkesine tam işlerlik kazandıracak şekilde, yasama, 
yürütme ve yargının çalışmasını sağlayacak hükümler anayasada yer 
almalıdır. Bu organların belirli sınırlar içerisinde birbirini denetlemesi ve 
dengelemesi rejimin sağlıklı şekilde idamesinin teminatıdır. 

Başkanlık sistemine geçmek için anayasada gerekli değişiklik 
yapılacaktır. 

Yerel yönetimlere daha fazla yetki devredilecek, mali lmkanlan 
artınlacaktır. Bu amaçla anayasada yerel yönetimlerin yetkileri ve işleyiş 
esaslan hükme bağlanacak, merkezi hükümet ve yerel yönetimler arasındaki 
yetki, sorumluluk ve denetimin esaslan açık bir biçimde belirlenecektir. 

Rejimin devamlılığı bakımından seçim sisteminin esaslan anayasada 
belirlenecektir. 
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S O S Y A L P R O G R A M 

Gelişen ve büyüyen ülkemizin sosyal alandaki talebi çağın şartlarına 
uygun bir şekilde karşılanmalıdır. Çalışanların İçinde bulunduğu şartlan 
düzeltirken; emeklilerin, işsizlerin, okuyan gençlerin, ev hanımlarının, 
özürlülerin, yoksul ve kimsesizlerin de durumlannı iyileştirmekle 
vü kumluyuz. Ancak sınırlı ülke kaynaklarının bu kesimler arasında adil ve 
dengeli bir şekilde dağıtılması zonınludur. 

Eğitim 

Ülkenin en önemli kaynağı iyi eğitilmiş insandır. Okulların yüksek 
kalitede hizmet verebilmeleri rekabet içerisinde çalışmalanna ve insivatif 
alabilmelerine bağlıdır. Gelişmiş ülkelerde özel okulların devlet okullanna 
kıyasla daha üstün olduğu görülmektedir. Bu bakımdan özel okul ve 
üniversitelerin kurulması teşvik edilecek, yatıran ve işletme safhasında 
gerekli devlet desteği sağlanacaktır. 

Devlet okullan ve üniversiteler, daha bağımsız çalışabilmeleri için. 
merkezi sistemden yerel yönetimlere devredilecektir. Daha sonra uygun 
göriilen devlet okullan ve üniversiteleri vakıf şeklinde özelleştirilecektir. 
Seçilmiş okul ve üniversitelerin çok üst düzeyde seçkin merkezler(centers of 
excellence) olarak temayüz etmeleri sağlanacaktır. 

Özel okullarda herkesin okuyabilmesini imkan dahiline getirebilmek için. 
mail durumu müsait olmayanlann okul ücretlerini ve geçim masraflannı 
karşılayacak bir kredi sistemi kunılacak, üstün başanlı öğrencilere karşılıksız 
burs verilecektir. 

Müfredat programlan dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek ve 
ülkenin ekonomik ve sosyal ihtıyaçlannı karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır. 
Müfredat programlan, talebe duyarsız olarak tek merkezce hazırlandığı 
takdirde bunu sağlamak hayli zordur. Buna mukabil, paralı okul ve 
üniversitelerde, müfredat programlanılın arz ve talebe bağlı olarak rekabet 
şartlan içerisinde oluşması tabiidir. Aynca merkezi sistemden verel 
yönetimlere devredilen okullarda da müfredat programlarının İhtiyaçlara göre 
düzenlenmesi kolaylaşacaktır. 

Bilgisayar destekli eğitim ile yabancı Usan öğretimi hızlandırılacak, lisan 
labaratuvarlannm kurulması, eğitimde yeni tekniklerin kullanılması teşvik 
edilecektir. 

Hızla gelişen ve globalleşen dünya ile uyum sağlavabilmek için Tevlıidl 
Tedrisat Kanunu günün şartlarına göre değiştirilecektir. 

him ve Teknoloj i 

Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasını ve. onlarla rekabet 
edilmesini sağlayacak ilim ve teknolojidir. Üniversitelerimizde ilim en son 
yenilikleri İle öğretilmeli; bu yenilikler kısa zamanda uygulanabllmelidlr. Bu 
amaçla mevcut teknolojilerin ülkemize getirilmesini ve geliştirilmesini 
kolaylaştıran ortam hazırlanmalıdır. 

Üniversiteler ile uygulama arasında araştırmaya dönük işbirliği teşvik 
edilecek; şirketlerin araştırma faaliyetleri desteklenecektir. Elektronik, 
haberleşme ve btyoteknoloji gibi yüksek teknoloji alanlannda araştırma ve 
yatıranlar cazip hale getirilecektir. 
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Araştırmacılar İçin bilgi bankalarının kurulması desteklenecek, 
araştırmaların İyi yürütebilmesi İçin her türlü araç gereç ve malzemenin İthali 
kolaylaştırılacaktır. Patent kütüphanelerinin, dünyadaki patent konusu 
bilgileri son haliyle ihtiva etmesi sağlanacaktır, tllm ve teknoloji dallarında 
önemli buluş yapanlara maddi ve manevi değeri büyük ödül verilmesini 
sağlayacak bir sistem tesis edilecektir. İlim ve teknolojinin ileri olduğu 
ülkelerden ilim adamlarının gelmesi ve ülkemizde kalması cazip hale 
getirilecektir. 

Fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevzuat ileri ülkeler seviyesine 
getirilecektir. 

Sağlık 
Her vatandaşın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde istifade etmesini 

sağlamak ana gayelerimizden biridir. Mevcut sağlık sigortası yanı sıra, 
herkesin katılabileceği özel sağlık sigortasına İmkan veren yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. Hedefimiz isteyen herkesin sağlık sigortasına kavuşturulmasıdır. 
Hastanelerde yapılan tedavi kişilerin sigortalan tarafından karşılanacaktır. 

Devlet ve sigorta hastaneleri vakıf müesseleri sekimde özelleştirilecektir. 
Özel vakıf hastanelerinin kunılması teşvik edilecek, halen düşük tedavi 
ücreti uygulayan devlet ve sigorta hastaneleri ile rekabet edemeyen, sadece 
geliri yüksek kişilere kaliteli hizmet veren bu hastaneler geniş halk kitlelerine 
hizmet verebilecek duruma gelecektir. 

Sosyal Güvenlik 

Sosyal güvenlik sistemi emekliyi, işsizi, hastayı, özürlüyü ve yoksulu 
gözeten bir yapıya kavuşturulmalıdır. Sosyal güvenliğin gelir kaynaklan fiilen 
çalışanların ve işverenlerin ödeyeceği primler ile devletin sağlayacağı 
katkılardan oluştuğundan sınırsız değildir. Sistemin çalışmayı özendiren ve 
kendini finanse eden bir yapıda olması zorunludur. Aksi takdirde sistemden 
faydalanan kişilerin geliri ya reel olarak çok düşük seviyelere İner ve geçim 
zorlaşır veya ölçü kaçınlısa sistem kendiliğinden iflasa sürüklenir. 1992 
yılında çıkartılmış bulununan erken emeklilik yasası zaten zor durumda 
bulunan sosyal güvenlik kurumlanın işlemez duruma getirmiştir. Acil 
tedbirler alınmadığı takdirde bir süre sonra bu kurumlann İflasa gideceği 
açıktır. 

Programımız ilk aşamada sosyal güvenlik kurumlarını mail bunalımdan 
kurtaracak aktüeryal dengelerin tesisini öngörmektedir. Ortalama yaşın 
giderek yükseldiği ülkemizde emeklilerin İyi geçinmelerini sağlamak İçin. 
toplumun ve kişinin yararına uygun olarak, kısa vadeli seçim endişelerine 
girmeden, emeklilik yaşı tedrici bir program içerisinde yükseltilecektir, t kinci 
aşamada sosyal güvenlik kuruluştan siyasi mülahazalann dışına çıkanlarak 
özerkleştirilerek ve düzgün çalış malan sağlanacaktır. Üçüncü aşamada özel 
sigorta kuruluşlarının emeklilik ve sağlık konularında faaliyet 
gösterebilmelerini mümkün kılacak mevzuat düzenlemeleri yürürlüğe 
konulacak, İsteyenlerin bu programlara katılabilmesi sağlanacaktır. 
Dördüncü aşamada ise kamu sosyal güvenlik kurumlan vakıf müeesselert 
şeklinde özelleştirilecektir. Tabiatıyla bu programın uygulanması bir seçim 
döneminden daha fazla zaman alabilir. Ancak uygulamaya esas teşkil edecek 
temel mevzuat düzenlemesi iktidara gelince uygulanmaya başlanacaktır. 
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Çalışma Hayatı 

İyi şartlarda çalışan İnsan mutlu olur, verimi ve üretimi arttırır, tşçl ve 
işverenin haklannı adil bir şekilde düzenleyen, çalışanlar İçin iyi şartlar ve 
işyerine karlılık sağlayan bir çalışma mevzuatına sahip olmalıyız. 

îşveren işçiye değer vermeyi, işyerinde iş güvenliğini sağlamayı en tabii 
görevi saymalı; işçi de İşini sevmeli ve İşyerini kendi malı kabul etmeli, 
İşveren ve İşçi kendilerini birbirine muhtaç ortaklar olarak görmelidir. 

İş barışının temini ve İdamesi, toplu sözleşme müzakerelerinin kavga 
yerine uzlaşma ile sonuçlanması maksadına yönelik olarak çağın icaplanna 
uygun düzenlemeler yapılacaktır. 

İşsizlerin yeni işlere adapte olmalarını, özürlülerin çalışma hayatında yer 
almalarını sağlamak için eğitim programlarına destek verilecektir. 

Aile 

Aile toplumumuzun temelidir. Toplum hayatının dengeli bir şekilde 
sürdürülmesi, acı ve sevincin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla paylaşılması, 
aile yapısı sağlam olan toplumlarda mümkündür. İnsanlarımızı birbirini seven 
ve sayan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, feragat ve fedakarlık yapabilen, haklarına ve 
geleceğine sahip çıkabilen insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Bu amaçla 
milletimizin en önemli hasletlerini muhafaza eden. ahlaki, milli ve manevi 
değerlerimizi yaşatan, sağlam aile yapımızı sürdürmek ana hedefimizdir. 
Ailenin güçlendirilmesine vöneltk ekonomik, sosyal ve kurumsal tedbirler 
alınacaktır. 

Kadın 

Kadının toplumumuzda daima önemli veri olmuştur. Kadınlarımız, bir 
çok gelişmiş ülkeden daha önce siyasi haklarına kavuşmasına rağmen, 
ekonomik, sosval ve politik alanda gereken etkinliğe sahip değildir. 

Milli mücadelede ve zor günlerde fedakarlığın en yücesini sergileyen ve 
nüfusumuzun yansını teşkil eden kadınlanmızın. bugün ve gelecekte her 
alanda daha aktif rol ovnamalan toplumumuzu güçlendirecek, ülke 
kalkınmasını hızlandıracaktır. FJu amaçla, kadmlarmızın önünde bulunan 
hukuki, İdari ve geleneksel engellerin kaldınlması için çalışılacaktır. 

Gençlik 

Toplumumuzun yarısı 20 yaş ve altındaki gençlerden oluşmaktadır. 
Gençlerimiz en büyük potansiyel gücümüzdür. Gençlerimizi en İyi şekilde 
eğitmek, onlann kabiliyetlerini ortaya çıkaracak ve toplumumuzun her 
alandaki gelişmesine katkıda bulunacak şekilde teçhiz etmek programımızın 
önemli hedefidir. İyi eğitilmiş, milli ve manevi değerlerine, örf ve adetlerine 
bağlı, hoşgörülü, ailesi ve ülkesi için sorumluluk almaktan çekinmeyen, 
dünyadaki gelişmeleri izleyen, bir gençlik Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına 
taşımada en büyük varlıgımızdır. 

Gençliğin okuma alışkanlığını geliştirmek için semt kütüphaneleri 
yaygınlaştırılacaktır, lioş vakitlerini daha tyl değerlendirebilmeleri İçin yeni 
spor tesisleri yapılacak ve spor yapan gençlere destek sağlanacaktır. Gençlere 
öğrenim sırasında staj imkanlan temin edilecek, mezuniyeti takiben iş 
bulmalanrıı kolaylaştırmak için teşvik tedbirleri alınacaktır. 
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Şehirler 

İktisadi gelişme ve nüfus artışına paralel olarak tanınla uğraşan İnsan 
sayısı azalmaktadır. Tanının mekanlze olması, zirai üretim ve gelir artış 
hızının genel kalkınma hızından düşük kalması sonucu tarımda çalışanlar 
yeni İmkanlar İçin şehirlere göç etmektedir. Bu göç neticesi bazı gelişmiş 
ülkelerde tanmla uğraşan nüfus toplam nüfusun % 2'slne kadar düşmüştür. 

Ülkemizde 1935 yılında şehir nüfusu, toplam nüfusun % 23'ünü teşkil 
ederken, 1993 yılında bu oran %61'e ulaşmıştır. Önümüzdeki 20 yıl İçinde bu 
oranın % 85'e varacağı, şehir nüfusunun 36 milyon artarak 72 milyona 
ulaşacağı l>eklenmekte, aynı süre lçertstnde 22 milyon olan köy nüfusunun 
10 milyon azalacağı hesaplanmaktadır. Bıı gelişmeler sorunların daha çok 
şehirlerde yoğunlaşacağını açıkça ortaya koymaktadır. 

Mahalli idarelerin yetki ve mali imkanlarının artınlması, merkezi 
idarenin şehirlerin altyapı, çevre ve yerleşim sorunlarına özel destek vermesi 
gerekmektedir. Şehirlerimizin daha düzenli, temiz ve güzel olması, 
insanlanmızın ilıtlvaçlannı karşılayan lx*ldeler haline gelmesi İçin gerekil 
tedbirler alınacaktır. 

Konut 

Hızla şehtrleşen ülkemizde, konut önemli sonullarımız arasındadır. 
Herkesin ve lıer ailenin arzusu bir ev sahibi olmaktır. Aile gelirinin en büyük 
payı ev kirasına harcanmakta, konut vapımı bütün sektörleri ilgilendiren 
faaliyet kolu olarak ekonomiyi canlı tutmaktadır. 

Mali sektörde yapacağımız reform sonucu uzun vadeli kaynak imkanı 
doğacak, konut sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli konut kredisi veren bir 
sistem kurulacaktır. Kooperatifçiliğe alternatif olarak toplu konut yapacak 
şirketlere orta vadeli finansman sağlanacaktır. Toplu konut fonu. bankaların 
konut vapımı ve alımına yönelik kaynaklanın desteklemek maksadıyla 
kullanılacaktır. 

Konutun tvi getirt sağlaması konut yapımını hızlandıracaktır. Bu 
bakımdan konut salın alanların bina amortismanı ve kredi faizinin gelir 
vergisi matrahından indirilmesi için gerekli değişiklik yapılacaktır. Kiracı ve ev 
sahibi arasında adaleti tesis edecek şekilde kira mevzuatı yeniden 
düzenlenecektir 

Düzgün şehirleşme için. I>eledlvelere. bankalara ve İnşaat şirketlerine 
sağlanacak finansman kaynaklanılın dağıtımında ve kullanılmasında, belirli 
kriterler aranacaktır. 

Kamu arazilerinin konut yapımına uvgun arsalar haline getirilmesi için 
kaynak tahsisinde altyapıya öncelik verilecektir. 

Çevre 

Yaşadığımız dünyayı bizden sonraki nesillere daha iyi bir şekilde 
devretmek görevimizdir. Önümüzdeki vıllar bovuııca sanayileşme ve 
şehirleşmede büvük gelişmelerin kaçınılmaz olduğu ülkemizde, çevre konuna 
kriterlerinin, ekonomik mülahazalar dikkate alınarak tesblti zonınludıır. 

Çevre şartlan yönünden zaten yetersiz olan nüfusun ve nüfus 
yoğunluğunun giderek arttığı şehirlerde, vaşayan İnsanımız daha ivi bir 
çevreye kavuştunılmahdır. Hava ve su niteliği ıslah edilmeli, yeşil alanlar 
genişlet İlmeli. İmar planları insanlara ferahlık verecek şekilde yapılmalıdır. 
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Sanayi tesislerinin kurulması ve tevsiinde uygulanacak çevre kriterleri, 
ülkemiz şartlarına uygun, aşın maliyet nedeniyle sanayileşmeyi 
zorlaştırmayan, çevreyi ekonomik ve teknik yönden makul ölçüler İçerisinde 
koruyacak bir şekilde tesblt edilmelidir. 

21 TBMM KUTUPHANESI



EKONOMİK P R O G R A M 

Ekonominin motoru rekabet içerisinde çalışan ferdi teşebbüstür. Devlet 
sanayi ve ticaret dahil iktisadi faaliyetlere girmemeli, makro politikalar İle 
nazım rol oynamaya ve rekabetin sağlanmasına çalışmalı, ekonomiye 
müdahaleyi asgariye indirilmelidir. 

Serbest piyasa sisteminin sağlıklı biçimde yürütülmesi İçin Merkez 
Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve benzeri kuruluşlar 
özerkleştirilmelidir. 

Özelleştirme programı süratle uygulanacaktır. 
Pazar ekonomisi ve dışa açılma süreci müeesseleştirilecek, rekabetin 

adil bir şekilde çalışmasını sağlayacak yapısal ve hukuki tedbirler alınacaktır. 
Dış pazarlarda rekabet gücümüzün artırılması İçin parasal, mali ve diğer 

politikalarda zaman kaybedilmeden gereken düzenlemeler yapılacaktır. 
Enflasyonun makul seviyelere İndirilmesi, ekonomide üretkenliğinin 
artırılması, artan nüfusumuza yeni iş sahalarının açılması için pazar 
ekonomisi esasları dahilinde tedbirler süratle ve etkili bir şekilde uygulamaya 
konulacaktır. 

Maliye 

Devleti ayakta tutan vatandaştan toplanan vergilerdir. Halka dönük 
hizmetlerin kaynağı da bu vergilerdir. Kişilerin ödeme gücünün üzerinde, 
vermeyenden almayan, aldığına hizmet götürmeyen bir sistemin adil ve uzun 
ömürlü olmayacağı açıktır. Öngördüğümüz sistemde devletin büyük ve açık 
bütçelerle çalışmasına gerek kalmayacaktır. Bu bakımdan iktisadi faaliyetleri 
köstekleyen vergilerin azaltılması veya tamamen kaldırılması yoluna 
gidilecektir. Vergilerin adil, kolay anlaşılır ve uygulanır olması, ödeme gücü 
olandan alınması sağlanacaktır. 

Gelir vergisi oram düşürülecek, tek kademeye İndirilerek daha basit hale 
getirilecektir. Asgari geçim indirimi asgari ücretle lllşkllendlıilecektır. 
Ücretlilerden alınan gelir vergisi matrahından, belgelendirilmek kaydıyla, 
belirli masrafların indirimi sağlanacaktır. 

Kurumlar vergisine tabi şirketler ile gelir vergisine tabi ortaklıkların 
hissedarları arasında vergi adaleti sağlanacaktır. Enflasyon sebebiyle 
meydana gelen zahiri kazançların vergi dışı tutulması için muhasebe 
usullerinde ve vergi sisteminde değişiklik yapılacaktır. 

Maliyetleri yükselten banka muameleleri vergisi ile mukavele akitlerinde 
alman harçlar kaldırılacaktır. 

Emlak vergisi, makul ve gerçek beyan verilmesini sağlayacak bir 
seviyeye indirilecektir. 

Mahalli idarelerin artan sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için 
verp.t sistemimizde düzenlemeler yapılacaktır. 

İthalatta alınan vergiler tek kalem haline getirilecek, oranlar 
hammaddede en düşük, yarımamulde daha yüksek mamulde İse en yüksek 
olacak şekilde düzenlenecek, değişiklikler tedricen yapılacak ve bir takvime 
bağlanmak suretiyle ilan edilecektir. Sektörlerin özel durumlarına göre 
istisnai uygulamalar yapılabilecektir. 
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Bütçeye büyük yük getiren KÎTlerln özelleştirilmesi yeni kaynaklar 
doğuracaktır. Bir defaya mahsus olmak üzere elde edilen bu İmkanın tasarruf 
İlkelerine uyularak, ekonomiye en büyük yarar getirecek şekilde 
kullanılmasına özen gösterilecek, devletin lüzumsuz büyümesinin önüne 
geçilecektir. 

Özel sektörün faaliyet yapabileceği sahalara devletin doğrudan yatırım 
yapmaması, ancak bu konularda özel sektöre yardımcı olunması esas 
alınacak, kaynaklar ekonominin gelişmesine ve yeni iş sahalarının açılmasını 
teşvik etmek için harcanacaktır. Böylece devlet, doğrudan işveren olarak 
değil, dolaylı yoldan daha fazla vatandaşımıza iş imkanı sağlayacaktır. 

özelleştirme 

Birinci Dünya savaşım takip eden yıllarda özel sektörde sermaye 
birikiminin yetersizliği sebebiyle devlet tarafından kurulan ve daha sonraki 
dönemlerde giderek büyüyen İşletmeler, bugün kısaca KİT diye bilinen 
kuruluşlar, geçmiş dönemlerde önemli faydalar sağlamıştır. Bu kuruluşlar, 
günümüzde İç ve dış piyasalarda rekabetin büyük ağırlık kazandığı bir 
ortamda devlete ağır yük getiren, enflasyonu körükleyen, rekabeti bozan ve 
lşveren-işçi ilişkilerinde devleti taraf yapan müesseseler haline gelmişlerdir. 
Pazar ekonomisinin uygulandığı bir ülkede bu kuruluşların hızla vatandaşa 
maledilmesl şarttır. 

Özelleştirmede en önemli yanılgı KtTlerin kara geçmesinden sonra 
satılabileceği anlayışı olmuştur. Diğer menfi bir yaklaşım da 'KİTlerin 
özerkleştirilerek politik etkilerden korunması" düşüncesidir. Bu gibi 
mülahazalar şimdiye kadar sadece özelleştirme işlemini geciktirmekten başka 
bir işe yaramamıştır. 

KİTlerin ekonomiye yüksek maliyeti dikkate alındığında özelleştirmede 
en büyük önceliğin işlemin kısa zamanda yapılması olduğu bilinmelidir. 
Dikkate alınması gereken diğer hususlar ise tekelleşmeye meydan 
verilmemesi, mülkiyetin geniş tabana yayılması, devletin satışlardan en İyi 
geliri sağlaması ve doğabilecek işsizliğe karşı tedbir alınması şeklinde 
sıralanabilir. 

Özelleştirmeyi hızlandırmada en önemli metodlardan biri özelleştirilecek 
kuruluş borçlarının kamu bünyesinde açılacak özel bir hesaba 
devredllmesldlr. Bu şekilde borçları ortadan kalkan ve bilançosu temizlenen 
bir kuruluşun açık artırma ve eksiltme yoluyla kısa zamanda özelleştirilmesi 
sağlanabilir. Kuruluşlara talip olanları teşvik amacıyla satışların kısmen 
kredili yapılması ve borçların aynı hesaba ödenmesi esası da İşin cazibesini 
arttırabilecek, rekabeti teşvik edecek ve devlete daha fazla gelir saglavacaktır. 

Devletin sanayi, hizmet ve tanm sektörlerindeki bütün kuruluşlarının 
en kısa zamanda özelleştirilmesi şarttır. Hisselerin geniş halk kitlelerine 
arzedllmesl yanında, devletin satışlardan zarar görmemesi, tekelleşmenin 
meydana gelmemesi: iç kaynak veya talep yetersizliğinin telafi edilerek 
rekabetin sağlanması, böylece özelleştirme programının hızlandırılması ve 
kamu tesislerinin uygun bedelle satılması için özelleştirmenin yabancı 
sermayeye açık olması gereklidir. KÎTlerln özelleştirilmesi yabancı sermaye 
girişini artırmada önemli bir vasıta olabilecektir. 
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Mail Sektör Reformu 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu 
özerkleştirilecek; kamu kaynaklarım ekonomiye kanalize eden Kalkınma ve 
ihracat Bankası dışında kalan bütün kamu bankaları özelleştirilecektir. 

Menkul kıymetler dışında emtia borsaları ve müstakbel piyasaların 
(fııture markets) kurulması sağlanacaktır. 

Ekonomiye orta ve uzun vadeli İç kaynak temini İçin, mevduatı 
enflasyona karşı koruyan bir sistem getirilecektir. Emtia borsalarının 
kurulmasıyla bu sistem daha sağlam hale gelecek ve daha kolay 
uygulanabilecektir. Enflasyon karşısında paranın değerini koruyan bu sistem 
mevduatın orta ve uzun vadeye kaymasını teşvik edecek, böylece yatırımcıya 
makul reel faizlerle orta veya uzun vadeli kredi verilmesi mümkün olacaktır. 

Parasım faize yatırmak istemeyen vatandaşlarımız İçin faizsiz çalışan 
özel flnans kurumlarının banka sistemi İle eşit şartlar altında rekabet 
etmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılacaktır. Rekabeti genişletmek 
maksadıyla, bankaların da özel flnans kurumlarının uyguladıkları esaslara 
göre İşlem yapabilmelerine İmkan verilecektir. 

Banka ve özel flnans kurumu gibi vatandaşın tasarruflarım ekonomiye 
kanalize eden kuruluşların işlemleri üzerindeki vergiler kaldırılarak 
maliyetlerin düşürülmesi sağlanacaktır. Bu kuruluşlar normal şirketler gibi 
yıllık kar üzerinden vergi ödeyecektir. 

Sermaye piyasalarına İstikrar kazandırmak amacıyla şirketlerin halka 
açılabilmesi için gerekli şartlar ile bunların ihlali karşısında uygulanacak 
müeyyideler, vatandaşa güven verecek şekilde yemden düzenlenecektir. 

Nakit yerine kredi kartı ve çek kullanılmasını teşvik etmek İçin mevzuat 
yeniden ele alınacaktır. 

Sigorta şirketlerinin ve emekli sandıklarının üyelerine güven veren, 
aktüeryal hesaplan dengeli çalışmasını sağlayacak. düzenlemeler 
yapılacaktır. Uzun vadeli kaynakların sahibi olan bu kuruluşların 
kaynaklarını daha iyi değerlendirmeleri için fiyatlara endeksli İşlem 
yapabilmeleri imkanı getirilecektir. 

Tarım 

Halen nüfusumuzun yaklaşık % 40ı tarımla iştigal etmektedir. Tanmsal 
üretim ve toprak bakımından zengin ülkelerde tanm nüfusu % 2*ye kadar 
İnmiştir. Çiftçimizin hayat seviyeslsin yükselmesi, verimli ve kaliteli üretim 
kadar ürün fiyatlarının uygunluğuna bağlıdır. Diğer taraftan ortalama çiftçi 
gelirinin artışı ekonornlnln topyekun gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. 

Tarımla uğraşan nüfusun önümüzdeki yirmi yıl İçerisinde on milyon 
azalacağı, kişi başına düşen ortalama tanm arazisinin yaklaşık İki katına 
çıkacağı beklenmektedir. Aynı süre zarfında, nüfus artışı ve kişi başına düşen 
tüketimin de artacağı düşünülerek, tanm ürünleri ihtiyacının iki katına 
çıkacağı hesaplanmaktadır. Gıda konusunda kendine yeterli bir ülke olarak 
kalabilmemiz İçin, bitkisel üretimde, hayvancılıkta ve su ürünlerinde verimin 
ve kalitenin artan İhtiyaca göre yükselmesi gerekmektedir. 

Köy nüfusunun azalmasına paralel olarak, tanmsal İşletmelerin daha iyi 
hale getirilmesi İçin, arazi toplulaştınlmasına hız verilecektir. Verimin 
artırılması maksadıyla tohum, sulama, toprak ıslahı gibi konularda 
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yatırımlara önem verilecek, yeni teknolojilerin kullanılması için müsait ortam 
hazırlanacaktır. Üreticinin pazar fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenmesini 
asgartye indirmek amacıyla pazarlama şirketleri ile üreticiler arasında 
sözleşmeli üretim usulünü büyük ölçüde yaygınlaştıracak bir teşvik ve 
destekleme sistemi kurulacaktır. Üreticinin desteklenmesi amacıyla yeni 
pazarlama kanallarının kurulması teşvik edilecektir. Gelişmiş ülkelerce tarım 
ürünlerinde uygulanan sübvansiyon ve korumadan, çiftçimizin olumsuz 
etkilenmesini önleyecek tedbirler alınacaktır. 

Orman arazileri belirli ölçüde özelleştirilecek, orman köylüsünün yanm 
asırdan beri uğradığı haksızlık ortadan kaldırılacaktır. Ormanların gelişmesini 
ve ekonomimize daha yüksek katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla özel 
ormancılık desteklenecektir. Bu maksatla anayasada gerekil değişiklikler 
yapılacaktır. 

Devlete ait tarım arazileri asgariye İndirilerek çiftçiye İntikal 
ettirilecektir. 

Altyapı 

Hızlı kalkınabilmek için etkin bir ulaştırma, haberleşme ve enerji alt 
yapışma İhtiyaç vardır. 

Devlet yeterli, iyi kaliteli ve maliyeti makul enerjiyi sağlayacak tesislerin 
planlamasına ve yapımına öncelik verecektir. Ülkenin mevcut enerji 
potansiyeli, ekonomi ve çevre kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. 
Prlmer enerji lhtryacımn Karşılanmasında, yerli kaynaklar ve petrola ek 
olarak, kaliteli kömür ve tabii gazın İthali ve dağıtımına hız verilecektir. 
Hidroelektrik imkanların tümünün kullanılması halinde bile giderek artan 
enerji İhtiyacının karşılanamayacağı göz önüne alınarak; iyi kaliteli İthal 
kömüre ve tabii gaza dayalı santrallar kurulacaktır. Elektrik enerjisi 
İhtiyacımızın belli bir bölümünün nükleer enerjiden temin edilmesi yoluna 
gidilecektir. 

Haberleşmede, verimli çalışan modem sistemlerin ülkenin her yerine 
yayılması desteklenecektir. 

Büyük ölçüde yavaşlatılmış bulunan otoyolların yapımı hızlandırılacak, 
ülkeyi uçtan uca kateden yem otoyollar İnşa edilecektir. Otoyolda yap-lşlet-
devret modeli uygulamasına başlanacaktır. 

Demiryolları modernlze edilecek, trafik yoğun olan yerlerde çift hat 
yapımına geçilecek, yeni sinyalizasyon sistemleri devreye sokulacaktır. 
Demiryolu sisteminin ekonomik çalışması ve iyi hizmet vermesi için, bazı 
hatların özelleştlrimesi dahil gerekli tedbirler alınacaktır. 

Limanlarımızın ve havaalanlanmızın kapasiteleri artırılacak, önceden 
belirlenen talebe göre yeni liman ve havaalanlarının hizmete girmesi 
sağlanacaktır. Bu tesislerin iyi hizmet vermeleri ve verimli çalışması İçin, 
liman ve havaalanlarının yapılmasında yap-lşlet-devret usulünden de İstifade 
edilecektir. 

Uygun görülen bazı tesislerin modernizasyonunda yap-lşlet-devret usulü 
uygulanacak, böylece bu tesislerin özel sektör tarafından finansmanı ve 
İşletilmesi sağlanacaktır. 

25 TBMM KUTUPHANESI



Hür Teşebbtta 

Ekonominin motoru hür teşebbüstür. Hür teşebbüsün gelişmesi, 
büyümesi ülkenin refahım artıracaktır. Özel sektörün her alanda yatırım 
yapması desteklenecek, bürokratik engeller kaldırılacaktır. 

KİT'lerin özelleştirilmesi sonucu kamu kaynaklarında meydana gelecek 
finansman fazlası özel sektörün yatırımlarını desteklemek üzere 
kullanılacaktır. Kamu finansman açıklarının azalması nedeniyle devletin İç 
borçlanması azalacağından, kredi faizleri düşecek, özel sektör yatırım yapmak 
İçin daha müsait bir ortam İçerisinde bulunacaktır. Bütçe fazlası fonlar 
bankalar aracılığıyla orta ve uzun vadeli kredi İhtiyacını karşılamak üzere özel 
sektör yatırımlarına kanallze edilecektir. 

Mali sektörde uygulayacağımız reformlar orta ve uzun vadeli kaynaklan 
önemli ölçüde artırarak, yatırım finansmanındaki darboğazı ortadan 
kaldıracaktır. 

Yatınmlan teşvik sistemi, bürokratik engellerden anndınlacak, belirli 
şartlan yertne getiren müteşebbislere otomatik uygulanan bir şekle 
getirilecektir. 

Yurt dışında, özellikle Türk cumhuriyetlerinde ve İslam ülkelerinde, 
yatırım yapan kişi ve şirketlere yeni teşvikler getirilecektir. Bu ülkelerle 
yapılacak ticaretin finansmanında İhracat Bankasının doğrudan vereceği 
kredilere ilaveten, bankalann vereceği ihracat kredilerini sigorta edecek bir 
sistem kurulacaktır. 

Esnaf ve sanatkarın içerisinde yer aldığı küçük ve orta boy İşletmelerin 
geliştirilmesi İçin yoğun bir program uygulanacaktır. Bu İşletmelerin yatırım 
ve işletme safhalarında uygun finansman ımkanlan sağlanacak. İhracat 
Bankası kavnaklannın bir bölümü bu yöne çevrilecektir. Halk Bankası, 
Kalkınma Bankası İle birleştirilerek, yeni banka kaynaklarının büyük bir 
bölümü küçük ve orta boy İşletmelere tahsis edilecektir. Devlet bu 
işletmelerin altyapı ihtiyaçlannı hızlı bir programla giderecektir. Bürokratik 
engeller kaldırılacak, süratli işleyen bir teşvik sistemi tesis edilecektir. 
Organize bölgelerde faaliyet gösteren İşletmelere ucuz enerji, telefon ve su 
sağlanması için bir sistem geliştirilecektir. 

Yabancı Sermaye 

Globalleşmenin giderek hızlandığı dünyamızda sermayenin tercih ettiği 
yerler, sermaye İle gelen modem teknoloji ve İşletme yöntemleri sayesinde 
daha süratli ve istikrarlı bir kalkınma ve gelişme sürecine girmektedir. 
Telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerindeki büyük gelişme artık 
sermayeyi beynelmilel hale getirmiş, nerede iyi şartlar varsa kaynaklar o yöne 
doğru akmaya başlamıştır. 

Son bir kaç yıldır İç tasarruflarımız giderek azalmakta, tüketici bir 
toplum haline gelmekteyiz. Kendi kaynaklarımıza dayalı yatırımlar artık yeterli 
bir kalkınma hızını İdame ettirecek büyüklükte değildir. Özal Hükümetleri 
zamanında yabancı sermaye girişleri yılda bir milyar dolar seviyesine erişmiş, 
ancak daha sonraki dönemde duraklamıştır. Yabancı sermaye girişini çok 
daha yukarıya çekmek için şartlar iyileştirilecek, aynca KİTlerin 
özelleştirilmesi yabancı sermayeye açık tutulacaktır. 
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Dış Ekonomik İlişkiler 

Özal hükümetleri zamanında haşlatılan dıştlcaretln serbestleştirilmesi 
programı. Türkiye'nin mııkavesell avantajlan gözönünde bulundurularak 
rasyonel esaslara göre yürütülecektir. Gümrük tarifelerinde önceden 
belirlenen bir takvime göre indirim vapılacak; böylece yatırımcı değişimlere 
karşı hazırlıklı olacaktır. Ekonominin dışandan gelebilecek haksız rekabete 
karşı konulabilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Milli güvenliğimizi 
ilgilendiren veva beynelmilel kartellerin hedefi olan önemli yatınmlann 
konulmasına özen gösterilecektir. 

Düvük bloklann dünya ticaretine hakim olacağı 21 İnci yüzyıla girerken, 
Avnıpa Topluluğu ile olan İlişkilerimizi canlı tutmak zorundayız. Diğer 
taraftan, başta Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasına fNAFTA) dahil 
ülkeler ve Japonya'nın etkili olduğu Pasifik grubu ülkeleri ile işbirliği 
imkanlannın geliştirilmesine ağırlık verilecektir. 

AT ile ilişkilerimizi sürdüriirken Karadeniz Ekonomik îşbirligi(KEÎB) ile 
İktisadi İşbirliği TeşklIatınııı(ECO) meydana getirdiği bölgesel lmkanlan ciddi 
şekilde degerlendlnnemiz gerekmektedir. Bugün bahis konusu bölgesel 
işbirliğine dahil ülkelerin ekonomik gücü ve lmkanlan az göriinse de 10-15 yıl 
sonra çok daha farklı bir tablo ile karşılaşmamız mümkündür. 

Türkiye bölgesinde büyük bir güçtür. Komşulanmızla geniş kapsamlı 
ekonomik işbirliği bölgedeki gücümüzü artıracaktır. Böyle bir yaklaşım 
komşularımızla mevcut siyasi ilıtilaflanıı kısa zamanda çözülmesini 
sağlayabilecek. Türklyeyi uluslararası alanda daha itibarlı bir ülke haline 
getirecektir. 

İslam ülkeleri ve yeni kumlan Türk cumhuriyetleri İle ekonomik 
işbirliğini artırmak ve bu konuda önderlik yapmak Türkiye den 
beklenmektedir. 21 'inci yüzyılın şekillendiği bu yıllarda büyük ülkeler araşma 
ginııemizi sağlayacak imkanlar önümüzdedir. İslam Konferansı Teşkilatına 
üye ülkeler arasında tercihli ticaret sisteminin kıınılmasına önem 
verilecektir. Bu lmkanlan değerlendirmek İçin cesur, kendine güvenen, akılcı 
kararlar verebilen bir yönetimin varlığı elzemdir. 
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ÖZAL DÖNEMİ 

19/011 yıllar Türkiye için her yönüyle olumsuz faktörlerin bcrabor 
yaşandığı hir dönem oldu. 12 Mart 1971 muhtırası. 1973 ve 1979 birinci ve 
ikinci petrol şokları, anarşi ve terör, ekonomik bunalım, yokluklar, kuyruklar, 
çili iiv.ıtlar ve haksız kazançlar bu dönemin başlıca özellikleriydi. Devlet dış 
borçlanın ve yurtdışında görevli memıırlannın maaşlannı ödeyemez hale 
gelmişi i. Koalisyon hükümetlert gerekil tedbirleri almak ve uygulamak 
basiretini gösteremediler. 

1980li yıllara teknisyen ve siyasetçi olarak tam anlamıyla damgasını 
vuran kimse Turgut Özal'dır. Özal, iflas noktasına gelmiş oİan ekonomiyi 
kurtarma operasyonu kabul edilebilecek "24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar 
tedbirleri" ntn mlmanydı. Başbakanlık Müsteşan ve Devlet Planlama 
Müsteşar Vekili olarak özal o güne kadar hiç kimseye verilmeyen yetkilerle 
donatılmıştı. 24 Ocak Kararlan Türkiye İçin yeni bir dönemin başlangıcı 
olmuştur. 

1988 vılı sonunda iktidara gelen Özal Hükümeti Türkiye'nin muasır 
medeniyet seviyesine hızla erişmesi İçin cesur ve köklü hamleler yapmıştır. 
Doğu Blokundaki değişimlerin henüz gündemde dahi olmadığı, Türkiye'de İse 
geçerli ekonomik sistem tartışmalannın "karma ekonomi" ile "devletçilik" 
«ırasında cerevan ettiği bir ortamda Özal'ın ısrarla piyasa ekonomisini 
savunması ve bu sistemi iktidara gelince cesaret ve kararlılıkla yüriirlüge 
kovması ülkeve yepyeni bir ufuk ve süratli kalkınmanın yolunu açmıştır. 
Asırlardan bert kendi İçine kapalı ve devletçiliğin hakim olduğu bir ekonomik 
sistem yerine dışa açık ve dünya ekonomisine entegre olabilecek bir 
ekonomik sisteme geçilmiştir. 

Özal döneminde yapılanlar sadece ekonomik alanla sınırlı değildir. İnsan 
haklan konusunda önemli adımlar atılmıştır. Avrupa İnsan Haklan 
Mahkemesinin yargı yetkisi ile Avnıpa İnsan Haklan Komisyonuna kişisel 
başvunı hakkı tanınmış, TBMM'nde İnsan Haklan Komisyonu kurulmuştur. 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konsevi tarafından ayn ayn hazırlanan 
işkence. Kötü ve Aşağılayıcı Davranışlarla Mücadele Sözleşmesi" 
imzalanmıştır. Vatandaşlarımızın ana dillerini serbestçe konuşabilme 
hürriyeti sağlanmıştır. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163. maddeleri 
kaldınlmıştır. 

• Ekonomide serbest piyasa düzenini esas alan yapısal değişim 
programı uygulamaya konmuştur. Her yönüyle dışa açık ekonomik 
politikalann öngörüldüğü, kamu yatınmlannın kalkınmada öncelikli yöreler 
dışında münhasıran altyapıya yönlendirildiği bir döneme girilmiştir. 

• Cumhuriyetin kumlusundan itibaren iktidara gelen hükümetler 
yurtiçi ekonomi bakımından değişik politikalar takip etmelerine rağmen, genel 
olarak dışa kapalı ekonomik politika uygulamışlar, bu yüzden de sürekli döviz 
korkusuyla yaşamışlardır. Öyle ki , 1930 yılında dünya ekonomik krizi 
nedeniyle geçici olarak sadece üç yıl süre İçin çıkanlan 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu üçer beşer yıllık sürelerle onbeş defa 
uzatılmış ve nihayet 1969 yılında daimi hale getirilmiştir. 50 yıl boyunca 
konuşulan ve bir şey yapılamyan bu kanunda 1984'de gerekli değişiklikler 
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yapılmış, ülkemiz dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine 
kavuşturulmuş, daha sonra da konvertlblllteye geçilmiştir. 

• Bu dönemde döviz ve dış ödemeler dengesi sorun olmaktan 
çıkarılmıştır. Dünya ekonomisinin ve ticaretinin süratle geliştiği 1950-1980 
döneminde dünyada ihracat 33 katına yükselmişken, Türkiye'de ancak 11 
katına çıkabilmişti. Oysa dünya ticaretinin yavaşladığı 1980-1988 döneminde 
dünyada ihracat % 40 artarken. Türkiye'de % 300 artmıştır. 1980 yılı 
İhracatımız 2.9 milyar dolar İken 1988 yılı İhracatımız 11.6 milyar dolar 
olmuştur. Ayrıca ihracatın tanma dayalı yapısı kırılmış. 1979 yılında İhracatta 
sanayi ürünlerinin payı % 35 iken % 80e erişmiştir. Turizmde büvük hamle 
yapılmış. 1983de 420 milyon dolar olan turizm geliri. 1990da 3.2 milyar 
dolara yükselmiştir. Dış müteahhitlik gelirlerinin ve yabancı sermaye 
girişlerinin de artmasıyla. 1983 de sadece 1.2 milyar dolar olan toplam döviz 
rezervi 1991de 12 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye döviz korkusunu 
yenmiştir. 

• Sermaye piyasası kurulmuş, faizler serbest bırakılmış, vergi sistemi 
modernleştirilmiş, Katma Değer Vergisi uygulamaya konulmuştur. Gelişmeyi 
ve rekabeti engelleyen aşın gümriik hadleri makul nisbetlere İndirilmiş, 
böylece fiyat ve kalite bakımından tüketicinin korunması ve ekonominin dışa 
açılmasını kolaylaştıracak şartlar sağlanmıştır. Türkiye her malın her yerde 
bulunduğu bir ülke haline gelmiştir. 

• Türkiye bir yasaklar ülkesi olmaktan kurtanln ştır: Yurt dışına 
çıkışlar serbest hale getirilmiştir. İthali yasak olan mallar mecburi bir kaç 
mala İndirilmiştir. Yabancı sigara ve İüks mallar ithalatındaki yasaklar 
kaldınlarak kaçakçılık ve gayrimeşnı kazançlar önlenmiş, buradan sağlanan 
gelirlerle Toplu Konut ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu gibi 
alanlara kaynak sağlanmıştır. 

• Altyapı yatınmlannda büvük hamleler yapılmıştır. Önemli projelertn 
flnanasmanı için yap işlet devret gibi yeni modeller geliştirilmiş, bütçe dışı 
kaynaklar harekete geçirilmiştir. Elektrik enerjisinde 1983 sonunda 7000 MVV 
olan kumlu kapasite 1990da 16400 MWa ulaşmıştır. Daha önceki yıllarda 
programlı elektrik kesintileri uygulamak ve komşu ülkelerden elektrik ithal 
etmek zonında kalan Türkiye bol ve güvenilir elektrik enerjisine 
kavuştumImuş. komşu ülkelere elektrik enerjisi ihraç eder dumma gelmiştir. 
Şehirler ışıl ışıl hale getirilmiş, bütün köy ve mezralara elektrik 
götürülmüştür. 

• Türkiye'nin en büyük projesi olan GAP'a 8 milyar dolar (100 trilyon TL) 
harcama yapılmış, bu projenin en önemli ünitesi olan Atatürk Barajı 4 yıl gibi 
kısa bir sürede tamamtyle Türk müteahhit, mühendis ve işçisinin emeğiyle ve 
kendi finansman İmkanlarımız İle tamamlanmıştır. 

• Otoyol yatınmlannda önemli hamle yapılmıştır. 
• Haberleşmede devrim yapılmış, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha 

İleri seviyeye gelinmiştir. 1983 yılında 1.5 milyon olan otomatik hat sayısı 9 
milyona ulaşmış, bütün kövler telefona kavuştum Imuştur. Bilgisayar 
kullanımı geniş bir şekilde yaygınlaşmış, bilgisayar her alanda faydalanılan ve 
genel olarak herkesin erişebildiği bir cihaz haline gelmiştir. Faks. araba 
telefonu, telsiz, çağırma cihazı yaygınlaşmıştır. 

• Belediyelerin yetkileri arttınlmış, vergi gelirlerinden aldıklan pay 
1980 e göre üç katına çıkanlmıştır. 
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• Toplu Konut Fonu kurularak, konut meselesine köklü bir yaklaşım 
getirilmiştir. 1964-1980 döneminde 17 yıllık sürede yapı kullanım İzni verilen 
toplam konut yüzölçümü 166 milyon metrekare İken 1984-1991 döneminde 8 
yıllık sürede 210 milyon metrekaredir. 1991 yılı itibarıyla Toplu Konut 
Fonundan desteklenen 500 bin konut tamamlanmış, 300 bin konut da İnşa 
halindeydi. 

• Tarımda önemli verim ve üretim artışları kaydedilmiştir. Kaliteli ve 
yüksek verimli tohum üretiminde ve kullanımında büyük atılım yapılmıştır. 
1984-1991 döneminde yapılan ağaçlandırma daha önce 23 yılda yapılan 
ağaçlandırmaya eşittir. Bu dönemde 800 bin hektar alan sulamaya açılmış, 
57 baraj ve çok sayıda gölet inşaatı tamamlanmıştır. Köy yollan yapımında ve 
içme suyu temininde büvük gelişmeler sağlanmıştır. 

• 1983 yılında televizyon tek kanal, siyah-beyazdı ve haftalık yayın 
süresi 37 saatti. 1990'da kamu sektörü hepsi renkli olmak üzere 6 kanaldan 
ve haftada 350 saat yayın yapıyordu. 1991de İse özel TV kanallan ve yabancı 
vayınlar da izlenebilir hale geldi. 

• Savunma sanayiinde önemli hamleler yapılmıştır. Yeni kurulan 
Savunma Sanayi Fonu ve idaresi savunmamız için gerekli modern araç ve 
gereçlerin yurtiçinde imal edilmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Bugün 
Türkiye'de F 16 savaş uçaklan. nakliye ve eğitim uçaklan. zırhlı araçlar, roket 
motonı ve vakıtı üretilmektedir, helikopter üretimine başlanmak üzeredir. 

• Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu İle İhtiyaç sahibi kişi ve 
ailelere ayrıl ve nakdi yardım yapılması İmkanı getirilmiştir. 

• Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri yapımına büyük 
öncelik verilmiştir. 
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