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ÖNSÖZ 
Aziz v a t a n d a ş l a r ı m , 

20 Ekim 1991 günü milletvekili genel seçimi yapıla
cak. O gün sandık başına g idecek ve önümüzdek i beş 
yıl ülkemizi yönetecek kadroları seçeceksiniz. 

Bildiğiniz g ib i , normal olarak seçimin gelecek yıl son
baharda, Kasım 1992'de yapılması lazımdı. Biz ülke 
menfaatini düşünerek seçimi erkene aldık. İktidarımız 
döneminde sağlananan büyük gel işmelerin ve dünya
da meydana gelen kök lü değişmeler in, 2000'li yıllara 
yaklaşırken Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat çıkardığını 
gördük ve sizden beş yıl için yetki a lmak üzere huzuru
nuza gelmeyi uygun bu lduk. 

Aziz Vatandaşlarım, 

ANAVATAN PARTİSİ 1983 yılı sonunda üç yıldan faz
la süren bir askeri yönet iminden sonra iş başına geld i , 
sekiz yı ldan beri ikt idardadır. 

Bugünün ve dünün Türkiye'si arasında öneml i fark
lar vardır. 1980 önces inden beri devam eden sıkıyöne
t im ve askeri d ö n e m d e konulan siyasi yasaklar kaldırıl
mış, demokrat ik düzen her yönüyle yeniden tesis edi l
miş, insan hak ve hürriyetlerinde gel işmeler sağlanmış
tır. 

Demokrasin in tam anlamıyla rayına oturması , insan 
hak ve hürriyetlerini sınırlayan engellerin kaldırılması ko
nusunda öneml i adımlar atılmıştır. Türk Ceza Kanunu ' -
nun 141, 142 ve 163'ncü maddeler i kaldırılmıştır. İşken-
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ce ve kötü muamele ile mücadele konusundak i Birleş
miş Milletler ve Avrupa sözleşmeleri imzalanmıştır. Av
rupa İnsan Hakları Komisyonu 'na kişisel başvuru hakkı 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'n in yargı yetkisi ta
nınmıştır. 

Geçen sekiz yıl zarfında ülkemizde büyük reformlar 
yapılmış, herşeyden öneml is i Türkiye'nin 2000'l i yılların 
başında dünyanın sayılı ülkeler inden biri o lmasını sağla
yacak sistemin temelleri atılmıştır. Devletin ekonomide
ki yeri yeniden tesbit edi lmiş, dışa açık yepyeni bir eko
nomik s istem kuru lmuş, altyapı yatırımlarında ve ülke
mizin kalkınmasında büyük mesafeler alınmış, fertlerin 
teşebbüs gücünü ve insiyatif kul lanmayı teşvik edecek 
bir o r tam hazırlanmıştır. 

150 yıldan beri ezeli derd imiz olan döviz yok luğu gi
deri lmiş, ödemeler denges i p rob lem o lmaktan çıkmış
tır. Türk parası ileri Batı ülkelerinde o lduğu gib i , konver-
tibil hale getiri lmiştir. Bugün , 1980 öncesin in 70 sente 
muhtaç tamtakır kasası yerine, 12 milyar dolar döviz re
zervi vardır. İhracat ve tur izm gelir lerindeki artış geçmiş 
dönemler le mukayese edi lemeyecek kadar yukarılara 
çıkmıştır. 

Daha on yıl önce dışarıdan elektrik ithal eden Türki
ye, bugün komşu ülkelere elektrik ihraç eder hale gel
miştir. Haber leşmede büyük bir devr im yapılmıştır. Yur
dumuzu bir uçtan bir uca, Avrupa ve Or tadoğu 'ya bağ
layacak otoyol lar hızla tamamlanmaktadı r . Yeni ve mo
dern havaalanları kurulmaktadır. 

Türkiye'nin en büyük projesi o lan Güneydoğu Ana-
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dolu Projesi süratle inşa edi lmektedir . Atatürk Barajı 
dört yıl g ibi bir rekor sürede tamamlanmışt ı r . İki yıl son
ra Harran Ovası su lanmaya başlanacaktır. 

Türkiye hızla değ işmekte , gel işmektedir . Herşey 
1980 ve önces inden çok farklıdır. Demokras i bü tün ku
rumlarıyla yürür lükte, ülke kalk ınma ve atılım içerisinde
dir. Türkiye Or tadoğu 'nun en güç lü ve itibarlı ülkesidir. 
1980 başında bize birkaç mi lyon dolar vermeyen kom
şularımız dahil çeşitli ülkelere halen 2.5 mi lyardolar kre
di açılmış durumdadır . Yurt dışına çıkışlar serbesttir. 
Hiçbir malın darlığı, kıtlığı sözkonusu deği ldir . Bir Avru
pa ülkesi gibi her mal her yerde bulunmaktadır . 

Bütün bunlar dünyada dış t icaretin daraldığı ve yanı-
başımızda Körfez Krizi'nin yaşandığı bir d ö n e m d e , ülke
mizi çok büyük sorunlara muhatap e tmeden , Hükümet 
buhranlarına düşmeden , barışın, huzurun ve istikrarın 
hak im o lduğu demokrat ik bir düzende gerçekleşt ir i lmiş
tir. Ancak kaynakların sınırlı, isteklerin sınırsız o lduğu 
dünyamızda, kök lü değişimler in yapıldığı her ü lkede gö
rü ldüğü g ib i , böylesine öneml i bir reform programının 
bazı sıkıntılara sebep o lduğunu da tesbit e tmemiz gere
kir. Diğer taraftan iktidarımız döneminde iki genel se
ç im , iki mahal l i idareler seç imi , iki re ferandumun olay
sız, huzur ve güven içerisinde yapıldığını da hatır latmak
ta fayda vardır. 

Daha on yıl öncesine kadar, ekonomik bak ımdan 
komşularının hayli ger is inde olan Türkiye, bugün k o m 
şularından daha ileri ve onların örnek a lmaya çalıştığı 
bir ülke du rumuna gelmiştir. 
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Bu o lumlu nok taya ge l inmesinde başlıca sebep, 
dünyada değ iş im rüzgarları esmes inden çok önce 
ANAVATAN PARTİSİ 'nin siyasi ve ekonomik s is tem ter
cihini yapması ve bunu kararlılıkla uygu lamaya koyma
sıdır. 

ANAVATAN PARTİSİ 'nin hedef i , ku ru lduğundan iti
baren demokras i ve insan hakları, ekonomik ka lk ınma 
ve refah seviyesi bakımından Türkiye'yi dünyanın ileri 
ülkeleri seviyesine yüksel tmekt i r . Ş imdiye kadar bu bü
yük hedefin temeller ini inşa etmeye, sistemi bir bü tün 
olarak kurmaya çalıştık. Uzun yıllar boyunca devletçi ve 
karma ekonomi düzen inde yönet i len, siyasi ve ekono
mik istikrarsızlığın neredeyse kalıcı hale geldiği ü lkemiz
de, eski siyasi parti lerin zihniyetiyle yeni ve m o d e r n bir 
s istem kurmak, kök lü reformlar yapmak m ü m k ü n deği l 
d i . 1980 yılına kadar uygu lanan polit ikalar Türkiye'yi hu
zursuzluğa ve darboğaz lara sokmuş , halkı umutsuz lu
ğa itmiştir. Bu yüzdendir iki son iki seç imde eski siyasi 
partilere güven duymayan halkımız u m u d u bizde gör
müş , ANAVATAN PARTİSİ'ni tercih etmiştir. 

Birkaç yı ldan beri dünyada emsal i görü lmeyen değ i 
şiklikler olmaktadır . Yirminci asrın başından beri dünya
nın yarısına yayılan Komün i zm, Doğu Bloku ülkeler inde 
çökmüştür ve bu ülkeler p iyasa ekonomis ine geçmeye 
çaba göstermektedir ler . Diğer taraftan ilim ve teknolo j i 
deki hızlı gel işmeler in sonucu olarak dünya, saniyi ça
ğından bilgi çağına geçmekted i r . Siyasi ve ekonomik 
dengeler in yeniden teşekkül edeceği bir dünya kurul
maktadır. 
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Dünyanın, bö lgemiz in ve ülkemizin d u r u m u n u bir 
arada müta laa ett iğ imizde Türkiye'nin önünde büyük 
bir fırsat o lduğunu görüyoruz. Bu asrın başında dünya
nın hasta adamı deni len Türkiye'miz 2000'li yılların ba
şında dünyanın sayılı ülkeler inden biri o lma fırsatını ya
kalamıştır. Biz bunu m ü m k ü n görüyoruz ve buna yürek
ten inanıyoruz. 1980 başında hayali dahi m ü m k ü n o lma
yan bir hedef, bugün erişilebilir, gerçek bir umut halin
de ö n ü m ü z d e parlamaktadır. Nasıl ki ANAVATAN PAR
TİSİ olarak 1983 yılında öngö rdüğümüz hedeflerin bü
yük kısmını ş imdi gerçekleşt i rmiş isek, bu hedefi de ya
kalayabi leceğimize inanıyoruz. Böyle bir hedef in bütün 
mil let imiz için asırların hayali o lduğunu biliyor, ö n ü m ü 
ze bir daha kolay ç ıkmayacak bu tarihi fırsata yardımcı 
o lab i lmenin heyecanını duyuyoruz. Bu fırsatı heba et
m e m e k için huzur ve güven ortamının muhafazasını , si
yasi istikrarın korunmasını , bugüne kadar uygaladığı-
mız ekonomik programın daha da geliştiri lerek kararlı 
ve istikrarlı bir şeki lde devam ettir i lmesini e lzem görüyo
ruz. 

ANAVATAN PARTİSİ ş imdiye kadar yaptıklarıyla, 
genç, d inamik, tecrübel i kadrosuyla bunu yapabi leceği 
ne, Türkiye'y i ileri ve mode rn bir ülke haline get i receği
ne inanmaktadır . 

Böyle bir tarihi fırsatın kaçırılması ihtimalini de göz
den uzak tu tmamak gerekir. Programı ve zihniyetiyle 
eski dönemin yanlışlarında ısrar eden ve yenil iklere 
açık o lmayan kadroların iş başına ge lmesi veya tekrar 
koal isyonlar dönemin in başlaması hal inde siyasi ve 
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ekonomik istikrarın kolaylıkla bozulması , pekala m ü m 
kündür. Bu arada diğer ülkelerin boş durmayacağını , 
Türkiye'nin bugün lehine olan du rumun kısa zamanda 
aleyhe dönebi leceğini tahmin etmek zor değildir. Türki
ye için zaman ve fırsat kaybından doğabi lecek sıkıntıla
rı hatırlatmayı tarihi bir görev sayıyoruz. 

Aziz vatandaşlarım, 

20 Ekim 1991 günü yapılacak seçimlerde Türkiye 
tekrar kritik bir karar noktasına gelmiştir. Bu seç imde 
yeni olan ve kendini yeni leyen tek parti ANAP'tır. Diğer 
partiler eski partilerin aynısıdır ve devamıdır. Seç im mü
cadelesi bu partilerle ANAP arasında geçecekt ir . 

Daha düne kadar karma ekonomiye ve devletçi poli
t ikalara sıkı sıkıya bağlı olan siyasi part i lerimizin, sade
ce bir özent iden ileri g i tmeyen ve seç ime yönelik bir ya
tırım mahiyet inde de olsa piyasa ekonomis in i savunur 
hale gelmelerini memnuniyet le karşılıyoruz. Ancak bu 
durum muhalefet parti lerinin ANAVATAN PARTİSİ'nin 
ne kadar gerisinde o lduğunu da göstermektedir . Bura
da bir hususa daha değ inmek ihtiyacını duyuyoruz. Tür
kiye'de yerel yönetimler konusunda gerçekçi ve etkin 
reformlar gerçekleştiren ANAP'ın getirdiği s is tem, son 
mahall i seçimlerde yönet ime gelen muhalefet partileri
ne mensup kadrolar tarafından işlemez hale getir i lmiş, 
vatandaşı dayanılmaz sıkıntılar ve zorluklar içinde bırak
mıştır. Sisteme gerçekten inanmayan ve sistemin ilkele
rini ben imsemeyen kadroların ülkeye verdiği zarar, yap
manın ne kadar zor, yıkmanın ne kadar kolay o lduğunu 
göstermektedir . Belediyelerde bu kadar başarısız olan 
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muhalefet parti lerinin iktidar olmaları hal inde ülkeyi ne 
hale get irecekler ini varın siz düşünün . 

Huzur ve istikrar ortamının bozu lmamas ı , siyasi mü
cadelenin kavgaya dönüşmemes i , kişisel kavgaya ve 
karalamalara itibar ed i lmemesi en hal isane di leğimiz
dir. Biz ş imdiye kadar o lduğu g ib i , uz laşma ve hoşgörü 
anlayışımızı siyasetin harcı yapmaya devam edeceğiz. 

Önümüzdek i dönemde , insanımızın daha iyi yetiş
mesini sağ lamak ve insana yönel ik hizmetleri geliştir
mek temel hedefimiz olacaktır. Bunun için, insanların 
kabil iyetlerini or taya koyabi lecekler i daha özgür bir orta
mın yeşermesine gayret edi lecek, top lumun gel işmesi 
insanda aranacaktır. Demokrat ik ve laik devlet ilkesi 
çerçevesinde, ifade, din ve v icdan hürriyetini, teşebbüs 
hürriyetini, hukukun üstün lüğünü ön p landa tutarak, bü
tün gücümüz le demokras i ve insan haklarını daha da 
gel işt i rmeye, refahı yaygınlaştırmaya, ortadireği güçlen
d i rmeye çalışacağız. Gençler imizin ve çocuklarımızın 
çağdaş ve hayata yönelik bir şeki lde eğit imi için kay
naklar seferber edi lecek, sağlık alanına öncel ik verile
cektir. 

Böylece 2000'li yılların güçlü Türkiye'si için, ekono
mik, hukuk i ve siyasi altyapı büyük ö lçüde çağın stan
dartlarına yaklaştırılmış, özlediğimiz Türkiye'nin temel 
inşaatı tamamlanmışt ı r . ANAVATN'ın yeni döneminde , 
bu altyapı üzerinde 2000'li yılların güç lü Türkiye'si inşa 
edilecektir. 

* Ekonomis iy le dünya rekabet s is teminde "ben de 
varım" d iyen bir Türkiye... 
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* Demokrasis iy le Balkanlara, Orta Asya ya ve Orta 
Dogu 'ya örnek bir Türkiye... 

* Tarihi tecrübesi ve çağdaş d inamizmiy le, bölgesin
de istikrar unsuru haline gelmiş bir Tüıkiye... 

* Milli kültür minasıyla insanlığın kültür bahçesini 
zenginleşt iren bir Türkiye... 

* Örnek ve önder Türkiye için elele... 

Önümüzdek i zorlukları aşmamız ve bu yüce hedefe 
ulaşmamız için inancımız da, bi lgimiz de, tecrübemiz 
de yeterlidir. 

Bu hedefe ulaşmayı tarihi bir misyon kabul eden mil-
l iyetçi-muhafazakar, piyasa ekonomis ine ve sosyal ada
lete inanan bir parti olarak, 2000'li yılların güç lü Türki
ye'sini hep beraber kuracağız. 

Önümüzdek i seç im, sadece bir parti tercihinin deği l , 
Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili bir iradenin tezahürü olacak
tır. 

Biz aziz mil letimizin engin sağduyusuna güveniyo
ruz. Her zaman o lduğu gibi mil let imizin iyiyi, güzeli se
çeceğine ve ülke için en hayırlı kararı vereceğine inanı
yoruz. Bu seçimin yüce mil letimiz için hayırlı olmasını 
Cenab-ı Hak' tan niyaz ediyoruz. 

MESUT YILMAZ 

ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
ve 

BAŞBAKAN 
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NELER YAPTIK? 
1960'lı ve 1970'li yıllar dünya ekonomis in in ve ü c r e t i 

nin genişlediği yıllardır. Bu avantajlı yılları, gel işmekte 
olan bazı ülkeler gel işmiş ülkelere yet işme çabalarında 
başarıyla kul lanır larken, Türkiye yanlış ekonomik politi
kalar ve siyasi kavgalarla heba etmiştir. 

ANAVATAN PARTİSİ'nin iktidar o lduğu 1980'li yıllar, 
dünya t icaretinin yavaşladığı yıllardır. Dünya ekonomi 
sindeki bu talihsiz gel işmeye rağmen ANAVATAN PAR
TİSİ g lobal gel işmeleri ve değiş imi öngö rmüş . Türki
ye 'de yeni bir anlayışadama dayalı yapısal değ iş im 
programını uygu lamaya koymuştur . Partimizin Prog
ram ve seç im beyannameler inde yer alan akılcı poli t ika 
ve uygulamalar, ülkemizin çehresini değişt i rmiş. Türki
ye 'miz gel işmiş ülkelere yaklaşan adımlarla dışa açılma
yı ve hızlı kalkınmayı sürdürmüştür . 

ANAVATAN PARTİSİ mil l iyetçi-muhafazakar, sosyal 
adaletçi , rekabete dayalı piyasa ekonomis ine inanmış 
bir partidir. Bu hüviyetiyle Türkiye'nin sorunlarına yepye
ni bir bakış açısı getirmiştir. Ekonomik ve sosyal sorun
lara get i rdiğimiz çözümler geçmiş yöntemlerden tama
mıyla farklı o lduğu gib i , siyasete yaklaşımımız da farklı 
o lmuştur . ANAVATAN PARTİSİ ülkemizin geçmişte ya
şadığı tecrübeler i d ikkate alarak, uzlaşma ve hoşgörü
yü da ima siyasetin ve top lumsal anlaşmanın esası kıl
mak gayret i iç inde; kavgadan uzak ve yapıcı o lmuştur. 
Mil letimizin kavgadan hoşlanmadığının bi l incinde olan 
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Partimizin, huzur ve istikrarın idame ettiri lmesi için siya
silerin kısır çek işmelerden uzak durmaları gerekl i l iğine 
olan inancı bugün daha da güçlüdür. 

ANAVATAN PARTİSİ, demokras in in en öneml i vasfı
nın sivil idare o lduğuna inanır. Sekiz yıllık iktidarı süre
s inde demokras in in yeniden tesis edi lmesi için her sa
hada mücadele veren Partimiz, Demokras iye olan inan
cını, Anayasa 'da eski politikacıların siyasi haklarını kısıt
layıcı maddeler i referandum yoluyla kaldırmak suretiyle 
açıkça göstermişt ir . Ne kadar hazindir ki , siyasi hakları 
bu refarandum sonucu iade edi lenlerden bazıları, deva
mı olduklarını iddia ettikleri Demokrat Partililerin siyasi 
haklarını onyedi yıl askıda tutmuşlardır. ANAVATAN ikti
darı, bu yaraların bir nebze de olsa sarı labilmesi ama
cıyla kalkınma ve demokrat ik leşme yo lunda ü lkemize 
büyük hizmetleri olan rahmetl i Menderes, Polatkan ve 
Zor lu 'nun cenazelerine layık oldukları saygıyı göster
miştir. 

ANAVATAN PARTİSİ bütün partiler tarafından yıllar
ca ortaya konan ancak bir türlü çare bu lunamayan in
san hakları sorunlarına el atan ilk siyasi parti o lmuş ; bir 
yandan çözümü gecikmiş öneml i konuları insanlarımı
zın lehine hal lederken diğer yandan da ülkemizin dış iti
barının yükselmesin i sağlamıştır. 

* Uzun yıl lardan beri istendiği halde, daha önce Tür
k iye'nin şartları dolayısıyla cesaret ed i lemeyen ve bü
yük Atatürk 'ün bize çağdaş uygarlık seviyesi olarak he
def gösterdiği Avrupa Top lu luğu 'na tam üyelik için baş
vurma onuru da ANAVATAN iktidarına aittir. 
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* 1980 öncesin in koal isyon uyuşmazlıkları nedeniyle 
aylarca Cumhurbaşkanı seçemeyen, Türkiye 'n in sorun
ları bir tarafa bırakılarak siyasi kavga alanı hal ine getiril
diği için zaafa uğrayan Türkiye Büyük Millet Mecl is i 'ne 
ANAP iktidarı döneminde işlerlik kazandırı lmış, sekiz yıl
da 793 teklif ve tasarı kanunlaşmış, 219 Mecl is araştır
ması , 11 Meclis soruşturması 69 genel gö rüşme 4634 
soru önergesi işlem görmüştür . 

* Türkiye'nin Büyük Millet Mecl is i 'nde bir İnsan Hak
ları Komisyonu ilk kez ANAVATAN iktidarı döneminde 
kurulmuştur. 

* İnsanların ana dillerini serbestçe konuşab i lme hür
riyeti ANAVATAN döneminde sağlanmıştır. 

* Avrupa İnsan Hakları Divanının sorumlu yargı yetki
si ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 'na kişisel başvu
ru hakkının tanınmasına öncülük eden ANAVATAN ikti
darıdır. 

* Türkiye Cumhur iyet i , Bir leşmiş Milletler ve Avrupa 
Konseyi tarafından ayrı ayrı hazırlanmış olan "İşkence, 
Kötü ve Aşağılayıcı Davranışlarla Mücadele" söz leşme
lerini ANAVATAN iktidarında imzalamıştır. Avrupa Kon-
seyi 'nin hazırladığı sözleşmeyi imzalayan ilk konsey ül
kesi de ANAVATAN yönet imindeki Türkiye'dir. 

* Yıllardır sözü edi len fakat hiç bir d ö n e m d e kaldırıl
mayan Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163. madde
leri, ANAVATAN iktidarı döneminde yürür lükten kaldırıl
mış, böy lece insan haklarında öneml i engel lerden birisi 
daha aşılmıştır. 

* ANAVATAN PARTİSİ, dünyadak i hızlı gel işmel in ve 
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değiş imi önceden gö rmüş , ekonomik sistemde köklü 
reformlar yapmış ve devr im nitel iğinde bir zihniyet deği 
şikliği gerçekleştirmiştir. Burada vurgulanması gereken 
başlıca husus, ANAVATAN PARTİSİ 'nin, piyasa ekono
misini , Doğu B loku 'nda ve genel olarak bütün dünyada 
görülen gel işme temayül ler i henüz f i l iz lenmeden tercih 
etmiş, büyük bir kararlılıkla uygulamış olmasıdır. 

* Cumhur iyet dönemin in kronik sorunu olarak de
vam edegelen ödemeler dengesi bir sorun o lmaktan çı
karılmış, ülkemiz dünyanın en rahat kambiyo rejimlerin
den birine kavuşturu lmuş, konvertibi l i teye geçilmiştir. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile ilgili mev
zuat kaldırılmış, kamb iyo rejimi modernleştir i lmişt ir . 

* 1980 yılına gel inceye kadar karşılaşılan döviz soru
nunun temel inde geçmiş te uygulanan yanlış polit ikala
rın o lduğu şüphesizdir . Türkiye dışa açı lmada ileri batı 
ülkelerinin tatbik ettiği p iyasa ekonomis in i tercihte hayli 
gecikmişt ir . Nitekim 1950-1980 arasında dünyada ihra
cat 33 katına çıktığı halde, Türkiye'de ancak 11 katına 
çıkabilmiştir. 1970-1979 döneminde ise dünyada ihra
cat % 420 artmış, Türk iye 'de ise ancak % 290 artabil
miştir. Yani Türkiye 1980 önces inde sürekli olarak dün
ya gel işme eğil imlerinin ger is inde kalmıştır. Buna muka
bil 1980-1988 döneminde dünyada ihracat % 40 artar
ken, Türkiye'nin ihracatı % 300 artmıştır. Diğer taraftan 
1976-1983 döneminde 8 yılda top lam tur izm gelirleri 2.4 
milyar dolar iken, ANAP' ın iktidar o lduğu son 8 yılda 
top lam tur izm geliri 15 milyar dolar olmuştrur. 1983'de 
420 milyon dolar olan tur izm geliri, 1990'da 3.2 milyar 
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dolara yükselmişt ir . 

* 1983 yılında toplam döviz rezervleri sadece 1.2 mil
yar dolar iken. Körfez Krizi 'nin o lumsuz etkilerine rağ
m e n , bugün on katına. 12 milyaı do laıa yükselmişt ir . 
Bu yıl ihracatımızın 14 milyar dolara yaklaşması beklen
mektedir . İhracatın tarıma dayalı yapısı kırılmış, ihracat 
içerisindeki sanayi ürünlerinin payı 1979 yılında % 35 
iken. bu oran % 80'e erişmiştir. 

* Yokluklar, kuyruklar ve karaborsa bitmiştir. Kota ve 
tahsis gibi çağdaş ekonomi lerde bu lunması düşünül 
meyen , haksız kazancı devlet eliyle dağıtan uygulama
lar son bulmuştur. 

* ANAVATAN iktidarı sermaye piyasasını ku rmuş , fa
izleri büyük ö lçüde serbest bırakmış, Vergi sistemini 
modernleşt i rmişt i r . Yirmibeş yıldan beri sözü edi len Kat
ma Değer Vergisi , ANAVATAN iktidarı döneminde uygu
lamaya konulmuştur . Önümüzdek i d ö n e m d e , vergi sis
teminin daha adi l , vergi top lamanın daha etkili o lması 
için gerekl i tedbirler al ınmaya devam edilecektir. 

* ANAVATAN iktidarı döneminde gümrük oranları 
bütünüyle gözden geçir i lmiş, maku l seviyelere indiril
miş, Türkiye'yi dışa açı lmaya teşvik edecek or tam tesis 
edilmiştir. 

* 1933 yılından beri çıkarı lamayan Serbest Muhase
beci , Mali Müşavir, Yeminl i Mali Müşavirl ik Kanunu 'nu 
çıkaran ANAP'tır. 

* Ekonomik kalkınma yarışında geriye düşmemen in 
asgari şartının altyapısı tamamlanmış , haber leşme ağı 
bitir i lmiş bir ülke o lmaktan geçt iğ in in idraki iç inde olan 
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ANAVATAN ikmtidarı , altyapı yatırımlarına çok büyük 
öncel ik vermiş, öneml i projelerin f inansmanı için yeni 
model ler gel işt irmiş, bütçe dışı iç ve dış kaynakları hare
kete geçirmiştir. 

* Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük projesi o lan 
GAP'a iktidarımız döneminde 34 tr i lyon TL. harcama ya
pılarak, proje t amamen Türk mühend is ve işçisinin 
emeğiy le ve kendi f inansman imkanlarımız ile büyük öl
çüde tamamlanmıştır . 

* Elektrik enerjisi üret iminde büyük hamle yapılmış
tır. Kurulu kapasite 1983 yılında sadece 7000 MW iken 
1990 sonunda 16.4 bin MW'a ulaşmıştır. Geçmişte prog
ramlı elektrik kesintileri uygulayarak sanayi tesislerini 
çalıştıramayan ve k o m ş u ülkelerden elektrik enerjisi it
hal e tmek zorunda kalan Türkiye, bugün bol ve güveni
lir elektrik enerjisine kavuşmuş, k o m ş u ülkelere elektrik 
enerjisi ihraç eder du ruma gelmiştir. Bunun yanında şe
hirlerimiz karanlıktan kurtarılarak ışıl ışıl hale getir i lmiş, 
bütün köyler imize ve mezralara elektrik götürü lmüştür . 
Bu sektörde daha önce 60 yılda yapılanın yaklaşık 1.5 
katını 7 yıla sığdırmanın mut lu luğunu duyuyoruz. 

* 1983'de sadece 38 km. otoyol varken, bu yıl sonun
da otoyol uzunluğu 744 km. 'ye 1993 sonunda ise 1500 
km'ye ulaşacaktır. 

* Haber leşmede devr im yapılmıştır. Avrupa'nın bir
çok ülkesinden daha ileri seviyeye gelinmiştir. 1983'te 
1,5 mi lyon olan otomat ik hat sayısı, 9 mi lyona ulaşmış
tır. 1983 sonunda 10 bin köyde telefon o lmasına muka
bil bugün bütün köyler telefona kavuşmuştur . 
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* Belediyelerin yetkileri arttırılmış, vergi gel ir lerinden 
aldıkları nisbi pay 1980 yılına gore üç katına çıkmıştır. 
Toplanan her yüz liralık verginin 13 lirası mahall i idarele
re nüfusları oranında otomat ik olarak ödenmekted i r . 

* Toplu Konut Fonu 'nun uygu lamaya konu lduğu 
ANAP döneminde 1984- 1991 yılları arasında yapı kul
lanım izni verilen top lam konut yüzö lçümü 210 mi lyon 
metrekaredir . Buna mukabi l , 1964-1980 yılları arasında 
çeşitli iktidarlar zamanında ise bu miktar 166 mi lyon 
metrekare o lmuştur . Yani 8 yıllık ikt idarımızda yapılan 
konut alanı bugünkü muhalefet parti lerinin iktidar oldu
ğu 17 yıllık d ö n e m d e yapı landan % 26 fazladır. Toplu 
Konut Fonu 'ndan desteklenen 500 bin konut tamamlan
mış o lup , 300 bin konut da inşa hal indedir. 

* Tarımda öneml i üretim ve ver im artışları kaydedi l
miştir. Kaliteli ve yüksek verimli t ohum üret iminde bü
yük atılım yapılmıştır. Irk ıslahında gel işmeler sağlan
mıştır. Daha önce 23 yılda yapılabi len ağaçlandırma, 
ANAVATAN ikt idarından sekiz yıl gibi kısa bir sürede 
gerçekleştir i lmiştir. 1963-1980 arasında muhalefet parti
lerinin iktidar o lduğu dönemde tarımın or ta lama geliş
me hızı % 2.5 olmuştur. 1984-1990 ANAP döneminde 
ise tarımın or ta lama gel işme hızı, 1989 yılındaki öneml i 
kurakl ığa rağmen yüzde 3.6'dır. Bu d ö n e m d e DSİ tara
fından 57 baraj ve 93 gölet tamamlanmışt ı r . Halen 57 
baraj ve 114 gölet inşaatı da devam etmektedir . Son-ye
di yılda 800 bin hektar alan su lamaya açılmıştır. GAP 
bütün hızıyla devam etmektedir . Atatürk Barajı ve Urfa 
Tüneli muhtemelen 1992'de h izmete hazır hale gelecek 
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ve suya hasret Harran Ovası su lanmaya başlanacaktır. 

* 1983 sonu itibariyle köyler imizde 60 bin km. tesvi-
yeli yol , 124 bin k m . stabil ize yol , 11 bin km. asfalt yol 
varken; 19841990 döneminde 70 bin km. tesviyeli yol, 
74 bin km. stabilize yo l , 22 bin km. asfalt yol yapılmıştır. 
1983 sonuna kadar 38 bin üniteye, 1984-1990 dönemin
de isa 40 bin üniteye sağlıklı ve yeterli su götürü lmüş
tür. 

* Daha once tüfek ve mermi gibi imalatın dışında sa
vunma için gerekli modern silah ve teçhizatı üreteme
yen Türkiye, ANAP döneminde değer i 6 milyar doları 
bulan yeni savunma sistemlerini modern tesislerde 
imal etmeye başlamıştır. Kendi tesislerimizde F-16 sa
vaş uçakları, nakliye ve eği t im uçakları üreti lmektedir 
ve Türkiye, modern savaş uçaklarını ihraç etme gücüne 
erişmiştir. Yakında pi lotsuz uçak üret imine de başlana
caktır. Yine yeni kurulan modern fabrikalarda zırhlı sa
vaş araçları, roket moto ru ve yakıt üretimi başlamıştır. 
Yakın gelecekte 4 milyar dolar üret im değeri olan F-16 
savaş uçaklarının harp sistemler i , radarlar ile helikopter
ler üreti lmeye başlanacaktır. Böylece top lam 10 milyor 
dolarlık bir porje paketi uygu lamaya konu lmuş o lmakta
dır. Silahlı Kuvvetlerimiz başka ülkelerin kullanıp attığı 
eski sistemler yerine ü lkemizde üreti len modern silah
larla donatı lmaktadır. 

* Lüks ithalat sayılan malların yıllık ithalattaki payı % 
4'ün altındadır. Daha önce öneml i bir kısmı çeşitli şekil
lerde kaçak olarak getir i len bu mal lardan son beş yılda 
devletin aldığı gümrük ve fon iki tr i lyon l iradan fazladır. 
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Böylece kaçakçılığın ve gayri meşru kazançların öneml i 
bir kaynağı kurutu lmuş ve başta Toplu Konut. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu o lmak üzere çeşitli 
alanlara imkan sağlanmıştır. 

* ANAP döneminde bütün Cumhur iyet Dönemi 'nde 
Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin 12 katı. 3.2 milyar 
dolar tutarında yabancı sermaye girişi sağlanmıştır. 

* 1983 yılında televizyon tek kanallı ve siyah-beyaz 
iken, tamamıyla renkli televizyon yayınına iktidarımız dö
neminde geçilmiştir ve bugün 6 kanaldan TV yayını ya
pılmaktadır. TRT'nin haftalık televizyon yayın süresi 
1983 yılında sadece 37 saat iken. 1990da 350 saate 
yükselmişt i r . 

* ANAP döneminde , Cumhur iyet ' in kuru luşundan 
1980 yılı sonuna kadar üretilen top lam ç imento miktarı
na eşit ç imento üretilmiştir. 

* ANAP döneminde . Cumhur iyet ' in Kuru luşundan 
1980 yılı sonuna kadar üretilen top lam sıvı çel iğin iki ka
tından fazla üretim yapılmıştır. 

* ANAP döneminde . Cumhur iyet ' in kuru luşundan 
1980 yılı sonuna kadar üretilen linyitin bir buçuk katın
dan fazla üret im yapılmıştır. 

* ANAP döneminde üretilen 6.4 mi lyon ton kağıt. 
1923-1983 yılları arasında üretilen kağıt kadardır. 

* ANAP döneminde üretilen buzdolabı ve çamaşır 
makinası Cumhur iyet ' in ilk 60 yılında üretilen miktar ka
dardır. 

* ANAP döneminde 1968-1980 arasında üreti len oto-
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mobi l sayısının iki katı ve daha kaliteli üretim yapılmış
tır. 

Bugün, 1980 öncesi ile kıyas edi lemeyecek kadar iyi 
bir or tam içerisindeyiz. İktidar o lduğumuz sekiz yılda, 
Türkiye'de büyük bir yapısal değ iş im gerçekleşt i . Reka
bete dayalı serbest pazar ekonomis in in temel unsurları 
otur tu ldu, insan hak ve hürriyetlerinde iyileştirmeler ya
pıldı. Hepsinden öneml is i , Türkiye'nin kendi meseleleri
ne ve dünyaya bakış tarzında köklü bir zihniyet değişi
mi meydana geldi . 

Ekonomik sistemin iyi leştir i lmesinde ve altyapı yatı
rımlarında, Cumhur iyet tarihinin en büyük hamleleri ya
pıldı, Türkiye'yi bu lunduğu yerden süratle, çok daha 
yüksek bir gelişmişl ik düzeyine götürecek or tam ve 
şartlar hazırlandı. Bütün bu gel işmelerde, ANAVATAN 
PARTİSİ'nin damgasının olması onur vericidir. Şüphe
siz ki herşey tamamlanmış değildir. 

Daha yapacak çok işimiz, hal ledecek çok mesele
miz var. 
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YENİ DÖNEM VE HEDEFLERİMİZ 

Bugünün Türkiye'si 1980 önces inden çok farklıdır. 
Dünyadaki gel işmeler in özell ikle Doğu Blokundaki deği
şimlerin ekonomik ve siyasi dengeler in yeniden kurula
cağı bir dünyanın o luşumunu hazırlayacağı muhakkak
tır. Bu itibarla Türkiye kritik bir karar noktasındadır. Tek
rar 1980 öncesin in siyasi ve ekonomik bunalımlarına 
d ü ş m e m e k için 1990'lı yıl larda s istem ve polit ika tercih
lerinde hata yapı lmamasını temenni ediyoruz. Bugünün 
sıkıntıları ve sorunları ile 2000'li yılların güç lü Türkiye he
defi arasındaki dengeyi uyumlu bir şeki lde kurmaya, is
tikrarlı, kararlı, cesur polit ikaları sürdürmeye mecburuz. 

ANAVATAN PARTİSİ ş imdiye kadar yaptıklarıyla sa
hip o lduğu tecrübeli ve d inamik kadrosuy la Türkiye'yi 
iki binli yıllarda dünyanın sayılı ü lkeler inden biri haline 
get i receğine inanmaktadır. Türkiye olarak 1990'lı yıllar
da yakaladığımız fırsatı yeni bir anlayışla devam ett irme
ye azimli ve kararlıyız. 

Önümüzdek i dönemde başlıca hedefler imiz. 

* Ö N C E İNSAN 

* SİSTEM 

* DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 

* KALKINMA VE REFAH 

* HUZUR VE İSTİKRAR 

olacaktır. 
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ÖNCE İNSAN 

Het şey insan içindir. Kalkınma insanoğlunun işidir, 
bize göre iyi insan insanlara faydalı olandır. Gel işmenin 
ve ileri bir top lum haline ge lmenin temel unsuru da in
sandır. Yetişmiş insan ve insangücü kalitesi dünyanın 
en zengin tabii kaynaklarından daha önemlidir . Bu ne
denle, ANAP yeni d ö n e m d e icraatını insanımızda yo
ğunlaştıracak, insanımızın iyi yet işmesine ve insana yö
nelik hizmetlere öncel ik tanıyacaktır: 

* Eğit im, insangücü kalitesini yüksel tmekte herşey-
den önce gelir. Çocuklarımızı ana oku lundan başlaya
rak meslek hayatına atılıncaya kadar bi l im, teknoloj i ve 
kültüre ilaveten güzel ahlak ve manevi değerlerle donat
mak, insan ve hayat sevgisiyle bezemek, insiyatif sahi
bi yapmak ve onlara teşebbüs ruhu aşılamak amacımız
dır. Esas olan herkesi bir meslek sahibi yapmaktır . İkti
darımız döneminde mesleki eği t ime, çıraklık eği t imine 
ve beceri kurslarına ağırlık veri lmiş, eğit ime ayrılan kay
naklar özellikle son iki yılda büyük ölçüde artırılmıştır. 
Eğit ime ayrılan kaynaklar her seviyede daha da artırıla
cak, TV; v ideo, bilgisayar gibi modern araç ve imkanlar
dan faydalanı lmasına öncel ik verilecektir. Müfredat 
programlarının gel işen bi l im ve teknoloj iye uygun ola
rak güncel leşt ir i lmesi esas olacaktır. Eğit imde yabancı 
dil programları ıslah edilerek öğrenci ler in bir yabancı di
li iyi bir şeki lde öğrenmes i sağlanacaktır. 

* Sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılacak, 
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sağlık sigortasının yaygınlaştırı lması desteklenecekt ir . 
Koruyucu hekimlik, çocuk bakımı, aşı kampanyası ve 
genel sağlık eği t imine büyük ö n e m verilecektir. 

* İleri ülkelerdeki uygulamalara paralel olarak 1991 
yılında Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Doğal güzell iklerin 
ve yaban hayatının korunması , yu rdumuzun daha yeşil 
hale get ir i lmesi, toprak, su, hava kirli l iğinin ön lenmesi 
bakımından alınan tedbirler genişleti lecek ve titizlikle uy
gulanacaktır. 

* Her ailenin konut sahibi o lması için uyguladığımız 
polit ikalara devam edilecektir. 
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SİSTEM 

Topyekurı kalkınmanın sağlanması, refah seviyesi
nin yükse lmesi , Türkiye'nin güç lü , itibarlı ve ilen bir ülke 
haline gelerek dünyanın sayılı devletleri arasına girebil
mesi için demokras i , devlet idaresi, adalet düzeni , eko 
nomik ve sosyal sistemin kendi içinde tutarlı ve birbiriy
le ahenkl i yürütülmesi gerekmektedir : 

* Demokrat ik d u / e n insan hak ve hürriyetlerinin en 
iyi şeki lde ko runduğu ve geliştirildiği rejimdir. İfade, dm 
ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti insan temel 
haklarının başında gelir. 

* Devlet idaresinde yasama, yürütme ve yargı organ
ları arasındaki kuvvetler ayrımı ilkesinin tam anlamıyla 
gerçekleşt ir i lmesi hedefimizdir. 

* Adalat mü lkün temelidir. Adalet düzeni , haksızlığa 
uğrayanlar için kolay erişilebilen ve kararların adil ve ge
cikt i r i lmeden alındığı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu 
amaçla gerekl i hukuki düzenlemeler yapı lacak ve ihti
yaç duyulan imkanlar sağlanacaktır. 

* Vatandaşa verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli 
bir şeki lde yapı labi lmesi için, merkezi idare yetki ve so
rumluluklarının öneml i ö lçüde mahall i idarelere devredil
mesi ve bürokrat ik işlemlerin daha da azaltılması zorun
ludur. 

* Piyasa ekonomis i , insan becerisini en iyi şekilde or
taya çıkaran, haksızlıkları asgariye indiren, bu yüzden 
de insanın refah ve mut lu luğunu azamiye çıkaran bir 
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sistemdir. Piyasa ekonomis in i yerleşt irmek için ANAVA
TAN iktidarı sekiz yıllık süre boyunca öneml i reformlar 
yapmıştır. Önümüzdek i dönemde sistemin eksiklikleri 
tamamlanacakt ı r . 

* Devlet idaresinde ve ekonomik s is temde istikrarı 
sağlamanın temel şartı sık sık değ işmeyen kararlarla 
yönet imdir . 
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DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 

ANAVATAN PARTİSİ demokras i ve insan haklarının 
herşeyin temeli o lduğuna inanır. Partimiz askeri bir yö
net imden sonra iktidara gelmesine rağmen, demokras i 
nin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden tesis edilebil
mesi için büyük çaba göstermişt ir . Bu amaçla, insan 
haklarını kısıtlayan yasaklar kaldırılmış, insan haklarını 
koruyan milletlerarası kuruluşlara başvurma hakkı tanın
mıştır. 

* Önümüzdek i d ö n e m d e Anayasa'nın esas itibarıyla 
demokras i , insan hakları, devlet rejimi gibi sadece te
mel hükümler i ihtiva edecek şeki lde sadeleştir i lmesi ve 
özlü hale getir i lmesi hedefimizdir. 

* Demokras ide katılımın geliştir i lmesi yanında hak
sızlık ve yolsuzlukların da ön lenmesi için vatandaşın bil
gi lendir i lmesi ve açıklık esas olacaktır. 

* Devlet halkın efendisi deği l hizmetkarıdır. Vatan-
daş-memur il işkilerinde karşılıklı sevgi ve saygının esas 
olması amacımızdır. Devlet-vatandaş il işkilerinde mey
dana gelebi lecek aksaklıkların daha süratle çözüme ka
vuşturulabi lmesi için kamu kuruluşlarında vatandaş 
hakları birimleri kurulacaktır. 

* Sorgu lamada sanık refakatinde avukat bu lunduru l 
ması sağlanacaktır. 
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KALKINMA VE REFAH 
ANAVATAN PARTİSİ rekabete dayalı serbest pazar 

ekonomis ine inanan bir partidir. Piyasa ekonomis i ülke
mizin imkan ve kaynaklarının rasyonel ve verimli bir şe
kilde kullanılmasının tabii ortamını oluşturur, insanların 
kabil iyetlerini ve teşebbüs güçlerini daha iyi bir şeki lde 
ortaya koymalarını ve sonuç olarak ekonomik ve sos
yal kalkınmanın daha süratli yapılmasını sağlar. 

* 1996 sonunda enf lasyonu % 10'un altına indirmek 
hedefimizdir. 

* Orta direğin güçlendir i lmesi , milli gelirin daha adil 
dağılımını sağlamak temel polit ikamızdır. 

* Önümüzdek i d ö n e m d e G S M H artış hızının yılda % 
7 veya daha yukarda gerçekleşt ir i lmesi m ü m k ü n görül
mektedir . 1996 yılında ihracatın 30 milyar dolara, tur izm 
gelirlerinin 10 milyar dolara, yabancı sermaye girişinin 4 
milyar dolara yükselmesi beklenmektedir . Türkiye'nin 
dış t icaretinin dünya ticareti içerisindeki nisbeti artacak
tır. 

* Devletin sanayi ve ticarete g i rmemes i , altyapı yatı
rımlarına yönelmesi esas alınacaktır. Ancak kalkınma
da öncel ikl i yörelerdeki sanayi yatırımlarında kamu des
teği devam edecektir. 

* Özel leşt irme konusunda bütün hazırlık yapılmıştır. 
Önümüzdek i dönemin en ciddi hedeflerinin başında 
özel leşt i rmenin yapılması gelmektedir . Özel leşt irme hı
zına paralel olarak kamu sektörünün ekonomidek i yeri 
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giderek azalacak, kamu iktisadı teşebbüsler inin kamu 
harcamaları üzerindeki baskısı hafif leyecek ve enflasyo
na o lumsuz etki yapan öneml i faktör lerden biri tedricen 
ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan başta altyapı yatırım
ları o lmak üzere kamu harcamaları için yeni kaynaklar 
elde edi lecek, kamu borç lanma gereği büyük ö lçüde 
azalacaktır. 

* ANAVATAN iktidarı süresince vergi s is teminde 
önemli reformlar yapılmıştır. Önümüzdek i d ö n e m d e ver
gi sisteminin daha adil, vergi toplanmasının daha etkili 
hale getir i lmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

* Altyapı yatırımlarına ö n e m verilecektir. 1996 yılında 
elektrik enerj isinde kurulu gücün 25 bin MW'a , fert başı
na elektrik tüket iminin 1500 kwh'a çıkması bek lenmek
tedir. Önümüzdek i dönemin ilk iki yılında 1500 k m . oto
yolu inşaatı tamamlanarak hizmete girecek, 2000 yılına 
doğru top lam otoyol ağının 3000 km. 'ye ulaşması hede
fimizdir. 

* Önümüzdek i d ö n e m d e bir mi lyondan fazla konut 
yapılacak, bunun yarısı Toplu Konut Fonu 'ndan destek
lenecektir. 

* Önümüzdek i d ö n e m sonunda kişi başına milli geli
rin 3500 dolara yükselmesi , işsizliğin maku l seviyeye in
diri lmesi m ü m k ü n olabilecektir. Sosyal adalet in, fırsat 
ve imkan eşit l iğininin sağlanmasına yönelik tedbirler da
ha etkin hale getiri lecektir. 
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HUZUR VE İSTİKRAR 

Siyasi ve ekonomik istikrar top lumda huzurun ilk şar
tıdır. Siyasi ve ekonomik istikrarı etki leyen en öneml i 
faktör ise top lumsa l uzlaşmadır. İktidarıyla muhalefet iy
le bütün siyasi partiler, anayasal kuruluşlar, işçi ve işve
ren sendikaları , basın ve ilgili diğer kuruluşlar bu bakım
dan büyük sorumlu luk taşımaktadır. Bu sorumlu luğun 
asgari müşterek i , ülke menfaatlerinin herkesin kendi 
menfaat inden önde tutulmasıdır. 

Geçmişte yaşadığımız tecrübeler dikkate alındığın
da, ü lkemizde birlik ve beraberl iğin korunması ve huzur 
ortamının devam ettir i lmesi açısından siyasi parti lerin ta
şıdığı görev ve sorumlu luk daha da fazladır. Ancak üzü
lerek görüyoruz ki, 1980 öncesi alışkanlıkların yeniden 
ortaya çıkmasından ve siyasi mücadelenin tekrar kav
gaya dönüştürü lmes inden fayda umanlar vardır. Aslın
da bunun k imseye fayda vermeyeceğin i , aksine ü lkemi
ze zarar vereceğini özell ikle belirtmek ist iyoruz. Biz 
ANAVATAN PARTİSİ olarak her zaman siyasi mücade
lede ülke menfaat ler ini , herkese karşı sevgi ve saygıyı il
ke ed inmeye, ikna, uz laşma ve hoşgörüyü demokrat ik 
hayatımızın ve top lumsal anlaşmanın temeli haline getir
meye çaba gösterdik. Bu anlayışımızı inançla ve kararlı
lıkla sürdüreceğiz. 

Huzur ve istikrarın korunması için: 

* Bölgeler arası gel işmişl ik farklarının asgariye indiril
mesi amacıyla, başta Doğu ve Güneydoğu o lmak üze-
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re kalkınmada öncelikl i yörelerin geliştir i lmesi için baş
lattığımız yatırım ve hizmetlere devam edilecektir. 

* İşsizliğin azaltılması ile ilgili poli t ika ve tedbirlere ön
celik verilecektir. 

* Anarşi , terör ve bölücülük ile etkili şeki lde mücade
leye devam edilecektir. 
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İKTİSADİ POLİTİKA 
ANAVATAN PARTİSİ serbest piyasa ekonomis ine 

inanır. 

Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomis i hem kıt 
kaynakların top lumun istekleri doğru l tusunda en ver im
li bir şeki lde tahsisini, hem de gelir dağılımının daha 
adil bir b iç imde gel işmesini sağlar. İnsan sağlığı, çevre 
k i r lenmesi , ülke güvenl iği gibi top lum yararını i lgi lendi
ren konularda serbest piyasa ekonomis ine sınırlayıcı 
düzenlemeler get i rmek gerekebil ir. 

Serbest rekabetin sağlıklı o labi lmesi için her a landa 
ve her düzeyde fırsat ve imkan eşitliği sağlanmalıdır. 
Bu nedenle açıklık ve fertlerin bi lgi lendir i lmesi hususları
na özel ö n e m verilmelidir. Serbest piyasanın iyi çalışma
sını sağ lamak amacıyla tekel leşme ve kartel leşme ko
nularında düzenlemeler yapılacak, tüketiciyi ist ismara 
karşı koruyacak tedbirler alınacaktır. 

Devlet hizmetlerinin daha iyi ve verimli yapı labi lmesi 
için merkezi idarede yoğunlaşan yetki ve sorumlulukla
rın yerel yönet imlere aktarılması esastır. 

Ekonomik kararlarda genel ve makro düzeyde kalın
ması , detaylara ini lmesi gerekir. 

ANAP'ın ekonomi anlayışına göre devlet esas olarak 
sanayi ve t icarete gi rmez, serbest piyasa sistemini ve 
rekabet in düzgün çalışmasında nazım rol oynar. Bu ba
k ımdan KİT'lerin özelleştir i lmesi hızlandırılacak, devlet 
yatırımlarının sanayi ve ticaret sektör ler inden altyapı sa
halarına kaydırı lmasına devam edilecektir. 
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ENFLASYON VE FİYAT İSTİKRARI 
1983'den itibaren uyguladığımız strateji Türkiye'nin 

2000'li yıllarda gel işmiş ülkeler arasına girmesini sağla
maktır. Bunu yapabi lmek için kalkınmamıza en büyük 
engel olan dışa kapalı ve devlet kontro lündeki ekono
mik s istem yerine dışa açık, modern ve d inamik piyasa 
ekonomis in in kurulması gerekl iydi . Bu büyük ö lçüde 
gerçekleştir i lmiştir. 

Asıl rekabetin diğer ülkelerle o lduğunu bilerek, sana
yimizin ve hizmet sektörlerinin bu yarışta başarılı olabil
mesi amacıyla yol , su , elektrik telefon ve l iman gibi alt
yapının yalnız yeterli deği l , aynı zamanda modern ve 
yüksek vasıfta olması için büyük harcamalar yaptık. Alt
yapı harcamalarının yüksekl iğ i enf lasyonu arttıran 
öneml i sebeplerden biri o lmuştur. 

Doğu Bloku 'nun bile serbest piyasa düzenine geç
me arayışları içerisinde bu lunduğu 1990'lı yıllar, dünya
da rekabetin daha da hızlanacağı ve şiddet kazanacağı 
bir d ö n e m olacaktır. Bu d ö n e m d e yeni pazarlar açıla
cak, piyasa ekonomis in i iyi uygulayan ülkelere yeni fır
satlar çıkacaktır. Sekiz yıllık iktidar dönemimizde uygu
ladığımız strateji ve yaptığımız yatırımlarla Türkiye'miz 
1990'lı yıllara güçlü bir şekilte teçhiz edi lmiş olarak gir
mektedir . 

Önümüzdek i d ö n e m d e stratejimizin ikinci safhasının 
uygulanmasına geçi lecektir . Bu safhada daha adil bir 
gel işmeyi , kalıcı ve hızlı bir büyümey i sağlayacak, istik-
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rarlı bir ekonomik düzenin bütün kurumlarıyla yerleştiril
mesine çalışacağız: 

* Enf lasyon tedr icen % 10'un altına indiri lecek ve fi
yat istikrarı sağlanacaktır. 

* Serbest piyasa düzenine ters düşen,kamu finans
manına yük olan ve enf lasyonda öneml i payı bu lunan, 
kamu iktisadi teşebbüsler inin vakit geçi r i lmeden özel
leştiri lmesi gerçekleştir i lecektir. 

* Vergilerin daha adil o lması ve etkili bir şeki lde top
lanabi lmesi için ek tedbirler alınacaktır. 

* Gelir idaresi yeniden organize edilerek etkin bir ça
lışma düzeni sağlanacaktır. 

* Kamu harcamalarına disiplin get i rmek için bütçe 
uygulamalar ında yeni düzenlemeler yapılacak, kuruluş 
gayelerini tamamlamış bulunan fonların bütçe bünyesi
ne alınması sağlanacaktır. 

* Mali disipl in ile birlikte dönemimizde başlatılan pa
rasal programlar fiyat istikrarının sağlanmasında önem
li bir araç olarak kullanılacaktır. 

* Fiyat istikrarının sağlanmasında öneml i bir faktör 
olan mal arzında esnekl ik sağlayabi lmek için, yatırım 
ve üret im destek lenecek ve pazarlarımız ölçülü bir şekil
de ithalata açık tutulacak, ancak sanayicimiz haksız re
kabete karşı korunacaktır . 

Bu uygulamalar ile 1996 yılının sonlarına doğ ru enf
lasyon % 10'un altına inecek, Türkiye'miz ufku açık, ikti
sadi s istem ve kuralları tam anlamıyla yer leşmiş, yatı
rımcı için fevkalade güvenilir bir ülke olacaktır. Böyle bir 
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or tamda kendi müteşebb is le r im i / yanında, yabancı ser
maye de u lkemı /de büyük yatırımlara girebilecektir. 
2000l ı yıllara yaklaşırken Türkiye'de kalkınma hızı °o 
10'u geçebi lecek ve ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri ara
sına girecektir. 
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KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
Teşebbüs gücü ve sermaye bir ikiminin çok az o ldu

ğu Cumhur i ye t i n ilk dönemler inde devlet tarafından ku
rulan sanayi ve hizmet tesisleri, yani KİT'ler ileride özel-
leştirilerek halka devredi lmek düşüncesiy le faaliyete ge
çiri lmişlerdir. Ne yazık ki daha sonraki dönemlerde kar
ma ekonomi s isteminde KİT'ler özel leşt i r i lmemiş, aksi
ne yenileri kurulmuştur. 

Serbest piyasa ekonomis ine geçi ldiği ANAP döne
minde KİT'lerin faaliyetlerinin bu sisteminin esasına ay
kırı o lduğu baştan görü lmüş ve özel leşt i rme programla
rı hazırlanmıştır. Ancak uygu lamada hızlı davranı lama-
mış, muhalefet parti lerinin de programı engel leme ey
lemleri sonucu özel leşt i rmede büyük hamleler yapıla
mamıştır. 

* Kamu f inansman açıklarını arttıran, düşük verimle 
çalışan, yüksek maliyetle üret im yapan ve bu nedenle 
enf lasyonun öneml i nedenler inden biri o lan işletmeci 
KİT'lerin kamu bankalarıyla birlikte bu d ö n e m d e sür'at-
le özelleştir i lmesi sağlanacaktır. Bu amaçla özelleştir
mede erken netice alacak metod ve stratejiler öncel ik le 
uygulanacaktır. Ülkemizde sermayenin kısıtlı o luşu ne
deniyle özel leşt irme yabancı sermayeye de açık olacak
tır. 

* Şehir leşme ve diğeı sebepler le yüksek değer kaza
nan kamu mülkler inin satılarak değer lendir i lmesine baş
lanacaktır. 
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KAMU FİNANSMANI 
1984-1991 yılları arasında ANAP iktidarlarının ü lkemi

zin gel işmişl ik düzeyini ileri ülkeler seviyesine get i rmek 
için yaptığı büyük yatırım seferberl iği tabiatıyla bütçeleri
mizi zorlamış, enf lasyonist baskıları artırmıştır. Önümüz
deki d ö n e m d e enf lasyonun % 10'un altına indirilerek 
kalkınmanın sürdürü lmesi bu bak ımdan kamu finans
manının dengel i bir baza oturtulması hedeflenmişt ir . Bu 
amaçla : 

* Vergilerin daha adil ve etkin bir şeki lde toplanması
nı sağlamak üzere çalışmalar hızlandırılacak ve gerekli 
ek tedbirler alınacaktır. Özell ikle ist ihdam üzerindeki 
vergi yükü hafifletilecektir. 

* Harcamalarda disiplini temin maksadıy la bütçe uy
gu lama mevzuatında, takip ve kontrol s istemler inde ıs
lahat yapılacaktır. 

* Kuruluş gayelerini tamamlayan fonlar bütçe kapsa
mına alınacak veya kaldırı lacka, bütçe dışı yeni fonların 
ihdası ise disipl in altına alınacaktır. 

* Kamunun orta ve uzun vadeli borç lanma imkanları
nın dış borç lanma ile sınırlı ka lmaması için mali piyasa
ların derinleşt ir i lmesi, orta ve uzun vadeli iç f inansman 
sağlayacak mekanizmalar ın kurulması desteklenecek
tir. 

* Kamu f inansman açıkları düşürü lüp hazinenin iç pi
yasadan daha az borç lanması sağlanarak, özel sektö
rün f inansman imkanları arttırılacaktır. 
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MALİ PİYASALAR 
Kalkınmayı hızlandıracak, tasarrufları artıracak, ve

rimli yatırım ve üret im sahalarına kanalize edecek en 
öneml i müessese iyi işleyen mali piyasalardır. ANAP 
döneminde bu piyasalar canlanmış ve derinlik kazan
mıştır. 1980 önces inde mevcut o lmayan sermaye piya
sası ANAP döneminde sıçrama yapmış, sanayi ve t ica
rete kaynak sağlayan, vatandaşın tasarruflarını değer
lendiren yeni bir alternatif olmuştur. 

* Sermaye piyasasının faaliyetini düzenleyen kanun 
tasarısı T.B.M.M. komisyonlar ında görüşü lmüş , ancak 
erken seç im kararı dolayısıyla bu tasarının kanun laşma
sı m ü m k ü n olmamıştrır. Sermaye piyasasına çeki dü 
zen verecek bu kanun tasarısı yeniden ele alınacaktır. 

* Önümüzdek i dönemde bankacılık ve sigortacılıkta 
kaydedi len öneml i gel işmelerin hızını kesmemek ve bu 
sektörü en modern seviyeye get i rmek için bankacılık 
ve sigortacılık kanunlarında değişikl ik yapılacaktır. Mali 
sektörlerin geniş lemesi ve rekabetin artması için tedbir
ler alınacak, kurumlar ve araçlar çeşit lendiri lecektir. 

* Kredi maliyetlerinin düşmesi için banka muame le 
vergileri kaldırılacak, mevduat m u n z a m karşılıkları ve 
disponibi l i té oranlarının belirli sınırları altında kalması 
sağlanacaktır. 

* Ekonomiye orta ve uzun vadeli kaynak sağlayabi l 
mek için düzenlemeler yapılacak, yeni enstrümanların 
kullanılmasına imkan sağlanacak, sınırlı ö lçüde dış kre-
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dı ve Merkez Bankası kaynakları bu hususta destek ola
rak kullanılacaktır. 

* Mali piyasalarda rekabeti artırmak için yeni mües
seseler ve enstrümanlar teşvik edi lecek, halen işlem ya
pan yatırım bankaları ve aracı kuruluş gibi müessesele
rin de daha etkin çalışması için düzenlemeler yapılacak
tır. 

* Emtia borsaları modernleşt ir i lerek geleceğe dönük 
satışların yapılması için düzenlemeler yapılacak, böyle
ce borsaların mali piyasaların derinlik kazanmasına kat
kıda bulunması sağlanacaktır. 
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İHRACAT 
Türkiye'miz geçmişte ekonomik krize girdiği yıllarda 

hep döviz yetersizliği nedeniyle borçlarını ö d e y e m e m e 
durumuna düşmüştür . 1980 yılında bu hadiseyi çok bü
yük boyut larda, neredeyse iflasın eşiğine gelerek yaşa
mış, yaygın tabiriyle 70 sente muhaç o lmuştuk. Bu 
problemin ana sebebi ihracatımızın yetersiz kalması ve 
ithalatımızın aşırı büyümesiyd i . 

ANAP iktidarları hu kronik sorunu çözmek için ihra
catın geliştir i lmesine büyük önem vermiştir, daha önce 
çoğunluk la tarım mallarına dayalı ihracatımızın, bugün 
% 80'e yakın bir kısmını sanayi malları oluşturmaktadır. 
ANAP döneminde ihracat o kadar artmıştır ki, bugün 
1968 yılının tüm ihracatını iki haftada yapar hale geldik. 
Bu gel işme sonucu 1988 ödemeler dengemiz 1.6 mil
yar dolar cari işlemler fazlası vermiştir. 

Daha sonraki yıllarda döviz kurlarının düşük kalması 
ve gümrükler in indiri lmesi sonucu ödemeler dengesin
de cari fazla 1989'da azalmış ve Körfez krizinin de etki
siyle 1990da açık vermeye başlamıştır. 1991'de cari 
dengenin tekrar müsbete döneceği ş imdiden belil ol
muştur. Dönemimizde ihracatı f inanse etmek için Exim-
bank kuru lmuş, kurların serbest bırakılmasından önce 
de ihracatçımızın rekabet gücünü arttırmak amacıyla 
tedrici kur ayarlamaları yapılmıştır. Sübvansiyon şeklin
deki vergi iade sistemi nisbetler azaltılarak tamamen or-
tad:^n kaldırılmış, böylece ihracatın ekonomin in tabii im-
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kanları içerisinde gel işmesi safhasına gelinmiştir. 

* 2000 l i yıllarda gel işmiş ülkeler arasında yer alabil
memiz için hızlı kalkınmamız gerekmektedi r . Sürekli ve 
hızlı kalkınma ancak ihracata dayalı büyüme model le
rinde gerçekleşebil i r . Bu bak ımdan önümüzdek i dö
nemde ihracatımızın rekabet gücünü artırmak için ras
yonel tedbir lerin alınmasına devam edilecektir. 

* Önümüzdek i dönemde ihracatçıya veri lecek önem
li desteklerden birisi ihracat kredisi sahasında olacak 
ve Eximbank imkanları genişleti lecektir. Ayrıca diğer ül
kelere açılan ve halen 2.5 milyar doları bulan ikili ihra
cat kredileri uygulamasına devam edilecektir. 

* İhracat teşviklerinde daha ziyade üret im safhası 
maliyetlerini düşürecek mekanizmalara öncel ik verile
cek, borakrat ik engeller kaldırılacaktır. Yatırım malları ih
racatımızı destek lemek amacıyla Ex imbank 'da orta va
deli bir ihracat kredi sistemi kurulacaktır. 

1996 yılında ihracatımızın 30 milyar doları bulmasını 
hedef lemekteyiz. 
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SANAYİLEŞME 

Sanayi leşme anlayışımız, devletin sanayi teşebbüsle
rine g i rmemes i , bunu millete bırakması esasına daya
nır. 

Sanayi leşme polit ikamızın hedefi modern ve geliş
miş ülkelerin sanayi leşme düzeyine u laşmak ve dünya 
ile entegrasyonu gerçekleşt irmektir . 

İhracata dönük, dünya sanayi ve t icaretine entegre 
olabi lecek bir sanayi leşmenin gerçekleşt i r i lkmesi ama
cıyla 1984-1991 döneminde modern bir kamb iyo rejimi 
kuru lmuş, gerçekçi kur polit ikası izlenerek konvertibi l i te-
ye geçi lmiş, gümrük hadleri indir i lmiş, ithal yasaklama
ları kaldırılmış, altyapı eksiklikleri büyük ö lçüde gideri l
miş, bankacılık sistemi ve sermaye piyasaları geliştiril
miş ve özel sektör yatırımları teşvik edilmiştir. 

Bu sayede sanayimiz uluslararası piyasalarda reka
bet edebi len köklü bir yapısal değ iş im sürecine girmiş, 
sanayi mallarımızın ihracatımızdaki payı 1980 öncesin
de % 35 iken dönemimizde % 80'lere çıkmıştır. İleri ül
keler dahi l , dünyanın her tarafından rekabet edebi len 
sanayimiz, Körfez Kirizinin getirdiği c iddi pazar daralma
larına rağmen çeşitli pazarlara nüfuz e tme kabil iyetine 
erişmiştir. 

Sanayideki gel işmenin hızlandırılarak sürdürülebi l
mesi için rekabetin teşvik edi lmesi , tekel leşme konu
sunda düzenlemeler yapı lması, KİT'lerin ekonomiye bir 
yük o lmaktan çıkartı lması, enf lasyonun aşağı çekilerek 
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piyasa mekanizmasının daha iyi çalışması, sermaye pi
yasasının güçlendir i lmesi konusundak i çabalarımız de
vam edecektir. 

Bu amaçla: 

Dış ticaret libere edil irken, sanayimizi haksız rekabet
ten korumak için ant i -damping ve standartlara uygun
luk şartlarının uygulanmasına özen gösteri lecektir. 

* İthalatta nihai mallara yüksek, ara mallara orta ve 
hammadde le re daha düşük oranda, gümrük ve benze
ri vergiler uygulanarak, sanayinin dış rekabet gücünün 
yüksek tutulması sağlanacaktır. 

* Uluslararası ve Avrupa Toplu luğu kurallarına uyum 
esas alınacaktır. 

* Dış ticaret vergilerinin belirli bir p rogram içerisinde 
ayarlkanarak. zamanla gel işmiş ülkeler ve tam üyeliği 
hedeflediğimiz AT düzeyine getir i lmesi sağlanacaktır. 
Serbest ticaret kurallarının engel lendiği , korumacıl ığın 
hakim o lduğu sektör lerde ve bu tür uygulamaları bulu
nan ülkelerle yapılan ticarette, sanayicimizi destekle
mek için etkili tedbirler alınacaktır. 

* Devlet altyapı yatırımlarında başlattığı seferberliği 
devam ettirecek etkili, düşük maliyetli ve modern haber
leşme, enerji, ulaştırma ve benzeri imkanları hızla hiz
mete arzederek sanayimizin rekabet gücünün artması
nı sağlayacaktır. 

* Teşvik tedbirleri verimlil iği ve üretimi arttırıcı, perso
nel eği t imi, araştırma ve gel işt irme, pazar lama ve tanı 
tim sahalarında yoğunlaştırılacaktır Mukayccol i avantaj
larımızın bu lunmadığı , desteksiz rekabet yapamayana 
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ğımız sahaların teşvik ed i lmemesine dikkat edilecektir. 

* Orta ve küçük sanayilerin kurulmalarını ve düzgün 
işlemelerini teşvik edecek genel tedbirler kredi, eğ i t im, 
pazar lama ve benzeri konuları kapsayacak şeki lde alı
nacaktır. Küçük sanayi sitelerinin ve organize sanayi 
bölgelerinin desteklenmesi ve yatırımların bu bölgeler
de yapılması teşvik edilecektir. 

* Kalkınmada öncelikl i yörelerde uygulanan teşvik 
tedbirleri daha rasyonel ve etkili hale getiri lecektir. 

41 

TBMM KUTUPHANESI



TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Tüketicinin korunması sadece tüketiciyi deği l , aynı 
zamanda haksız rekabetin ön lenmesi ve rekabetin et
kinleştir i lmesi, bunun da ötesinde, yerli sanayinin dışarı
dan gelen haksız rekabete karşı korunması açılarından 
da bütün kesimleri i lgi lendiren bir husus haline gelmiş
tir. 

Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin engel len
mesi için ticaret odaları, belediyeler ve gönül lü kuruluş
lar ve derneklerin faaliyetleri ile birlikte bazı yasal tedbir
lerin alınması giderek daha büyük önem kazanmaya 
başlamıştır. 

Tüketicinin korunabi lmesi için üret im safhasında ba
zı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Malla
rın sağlıklı ambala j lanması , ambala j üzerine veya kulla
nım kılavuzlarına mal hakkında gerekl i bütün bilgilerin 
doğru , kolay görünebi l i r ve anlaşılabilir b iç imde konul
ması , malın belirli standart lara uygun üreti ldiğinin teşvi
ki, dayanıklı tüket im mallarında garanti belgelerinin bu
lunması bunlar arasındadır. Ayrıca bakım ve onarım 
için gerekli yedek parça ve servisin de yeterli o lması ge
rekmektedir . 

Diğer taraftan tüketicinin korunabi lmesi için her türlü 
taklit mala, yanlış reklam ve bi lg i lendirmeye, standart dı
şı mala, fahiş fiyata karşı tüket icinin haklarının belirlen
mesi lazımdır. 

Bu konularda tüketicinin bi l inçlenmesi ve örgüt len-
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meşini sağlamak için gönül lü kuruluş ve dernekler in ku
rulması ve çalışmaları desteklenecek ve tüketicinin ko
runması kanunu çıkarılacaktır. 
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BİLİM VE TEKNOLOJİ 

Son otuz yılda bil im ve teknoloj i alanlarında büyük 
gel işmeler olmuştur. 2000 yılına ileri ülkeler arasına gire
bi lmemiz için bil im ve teknoloj iye çok önem vermemiz 
gerekmektedir . 

* Bu amaçla herşeyden önce dışa açık kalkınma mo
delimiz sürdürülmelidir. Böylece ülkemiz i lerlemeye ve 
rekabet edebilir hale ge lmeye zorlanmış olacaktır. 

* Araştırmayı teşvik edecek, araştırma mahsulünü 
koruyacak, ülkemize araştırma konularında yabancı ser
mayenin gelişini hızlandıracak, beynelmilel standartlar
da fikri mülkiyeti ve patenti koruyacak hukuki düzenle
melerin yapılması sağlanacaktır. 

* Bilim ve teknoloj inin ge l işmesinde uluslararası bilgi 
kaynaklarına ulaşabi lmek ilk şarttır. Bu amaçla gerekli 
altyapının tamamlanması hızlandırılacak, özellikle mev
cut uluslararası bilgisayar ağları daha da arttırılacak, 
yu rdumuzda tüm bil imsel ve teknoloj ik yayınların dağıtı
mı yaygınlaştırılacak ve verilen bilgi bankalarında top
lanması gerçekleştir i lecektir. 

* Bil imsel ve teknoloj ik a landa yapılacak çalışmalar
da üniversite, özel sektör, TÜBİTAK ve büyük sanayi ku
ruluşları arasında işbirliği yapı lması teşvik edilecektir. 

* Çeşitli ülkelerle bi l imsel ve teknoloj ik alanda işbirli
ğinin somut olarak gelişt ir i lmesi için aktif bir polit ika izle
necek, Türkiye'nin uluslararası bi l imsel ve teknoloj ik iş-
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birliğine her düzeyde katılımı sağlanacaktır. 

* Kamu araştırma-gelişt irme faaliyetleri yanında ba
ğımsız stratejik araştırma kurumlarının kurulması ve ge
liştirilmesi desteklenecekti». 

* Eğit im müfredatımız araştırıcılığı, yaratıcılığı ve yeni
liklere açıklığı teşvik edecek yapıya kavuşturulacaktır. 

* Üniversite ve ilgili kamu kuruluşlarının araştırma ve 
gelişt irme bütçeleri kademel i olarak ve hissedilir ö lçüde 
arttırılarak mevcut kaynakları harekete geçirecek ve ihti
yaçları karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacaktır. 

* Yurtdışındaki gel işmeleri yakından takip etmek 
amacıyla yurtdışına yüksek lisans ve doktora için öğren
ci gönderme programlarının gelişt ir i lmesine devam edi
lecektir. 

* Vergi kanunlarımızda özel sektörün bil im ve tekno
loji alanlarında araştırma yapmasını teşvik edecek dü
zenlemeler yapılacaktır. 
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ESNAF VE SANATKARLAR 
Gel işmenin ve demokras in in kök leşmesin in en 

öneml i şart larından birisi müteşebbis ler in kaynağı olan 
esnaf ve sanatkarın, küçük ve orta boy işletmelerin güç-
lenmesidir. 

Esnaf ve sanatkar için en öneml i husus işyeri sahibi 
o lması ve makina teçhizat alımında gerekli f inansman 
kaynaklarının teminidir. 

* Küçük sanayi sitelerinde 1923-1983 dönen imde 
top lam 24 bin işyeri inşaatı tamamlanmış iken, 
1984-1991 döneminde bu sayı 36 bin işyerine yükselt i l
miştir. Halen 40 bini aşkın yeni işyeri inşa halindedir. Kü
çük sanayi sitelerinin daha hızlı b iç imde tamamlanması 
için bu alana ayrılan kaynaklar artırılacaktır. Küçük sana
yi sitelerinde sorun olan harçlar kaldırılacak, ruhsat iş
lemleri basitleştiri lelcektir. 

* Esnaf ve sanatkara ticari bankalarca daha çok kre
di veri lmesini teşvik edecek rasyonel bir kredi sigorta 
sisteminin kurulması için çalışmalar yapılacaktır. 

* Halk Bankasının orta vadeli kaynakları arttırılacak, 
küçük ve orta boy sanayilerin yatırımlarını kredilendir-
mede yatırım bankası usulleriyle çalışması sağlanacak, 
bu konuda hizmet verecek özel sektör yatırım bankaları
nın kurulması teşvik edilecektir. 

* Esnaf ve sanatkarlar için meslek sertif ikasına ek 
olarak gerekl i eği t im hizmetlerinin veri lmesi ve d ip loma 
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imkanı sağlanacaktır. 

* Esnaf ve sanatkarımızın ürettiği malların yurt dışın
da da pazar lanabi lmesi için düzenlemeler yapılacak, et
kili teşvikler uygulanacak, teknik yardım, bilgi ve eğit im 
yönünden daha iyi hizmet veren danışma ve yardım bi
rimleri geliştir i lecek, esnaf ve sanatkar kuruluşlarına bu 
hususlarda yardım yapılacaktır. 

* Küçük ve orta boy işletmelerin mevcut araştırma--
gel işt irme hizmetler inden yararlanabi lmeleri kolaylaştırı
lacak, KOSGEB hizmetleri yurt çapında yaygınlaştırıla
caktır. 
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KÖY, TARIM, ORMAN 

Koylu memleket imiz in efendisidir. Sosyal yapımızın 
ana istikrar unsurudur. Halen nü fusumuzun öneml i bir 
bö lümü tarım sektöründe çalışmaktadır. Başta tarım 
mekan izasyonu olmak üzere, muhteli f sebeplerle köy
den şehire göçün önümüzdek i yıllarda da devam ede
ceği muhakkaktır . 

* Tarımda başlıca hedefimiz verimlilik ve kaliteli üre
timdir. 

* Tarım ürünleri destek leme pol i t ikasında, çiftçimizin 
alınterinin karşılığını vermeye, ödemeler i zamanında 
yapmaya gayret ettik. Destek leme fiyatlarını tatminkar, 
ödemeler i peşin ve daha kısa zamanda yaptık. 

* Tohumculuk ta Cumhur iyet tarihinin en öneml i 
hamlesi gerçekleştir i lmiş, Türkiye'nin ihtiyacı karşılkan-
dığı gibi , ihracata da başlanmıştır. 

* Çiftçinin gelirini en hızlı artırmanın yolu sulamadır. 
1984- 1990 döneminde 800 bin hektar alana su lama 
imkanı götürülmüştür. Su lama projelerine ağırlık veril
mesine devam edilecektir. 

* Şehir ve kasabalarımızda bulunan her çeşit altyapı 
ve medeni imkanlardan köyler imizin de faydalanması 
için büyük çaba harcanmıştır. 

* Köylere ferdi konut kredisi uygulaması teşvik edile
rek, köy lümüzün çağdaş konut larda yaşaması için kre
di tahsisi başlatılacaktır. 
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* Koy lumuzun daha iyi eğitimi için, koy lunun eği t imi
ne yönelik televizyon yayınları artırılacak ve eği t imine 
destek sağlanacaktır. 

* Et. balıkçılık ve su ürünleri, sut. yumurta gibi prote
inli gıdaların ve tereyağının üretimini ve tüket imini dana 
fazla artırmak başlıca hedeflerimiz arasındadır. 

Tarım sektörüyle ilgili olarak alınacak diğer tedbirleri 
su şeki lde özet lemek mümkündür : 

* Yurtiçi tarım urunrlerı borsaları dünya borsalarıyla 
ıl iskilendiri lecek. geleceğe donuk alımların yapılacağı pi
yasalar oluşturulacaktır. 

* Tarımsal arazilerin tapu kadastro ve gonul lu arazı 
bütünleşt ir i lmesi çalışmalarına ağırlık veri lecek, köylü
nün o rman ve hazine ile ilgili mülkiyete ilişkin sorunları 
çözülecektir . 

* Son 8 yılda her üründe başlatılan tohum ıslahı ça
lışmaları devam edecek, eğit im ile beraber teknoloj in in 
yaygınlaştırılması ve verim artışı hedeflerden biri olacak
tır. 

* Tarım ürünlerinin çeşit lendir i lmesi ve ihracatı teşvik 
edi lecek, sözleşmeli üret im uygulaması yaygınlaştırıla
caktır. 

* Köylerin içme suyu sorunu çözüme kavuşturula
caktır. 

* Tarımsal krediler artırılacak, enf lasyonun aşağıya 
çeki lmesine paralel olarak faiz oranları düşecekt ir . 

* Devlet üretme çiftliklerinin araştırma-gelişt irme faa
liyetleri için gerekli kısımları dışında kalan arazileri özel-
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leştirilecektir. 

* Sulama, drenaj, tesviye, erozyonu izleme, toprak 
tahlili konularındaki faaliyetler artırılacaktır. 

Hayvancılığın geliştir i lmesi için: 

* Meraların geliştir i lmesine imkan veren bir mera ya
sası çıkarılacaktır. 

* Yurt dışından yüksek verimli ırkların getirt i lmesi ve 
yerli ırkların ıslahı çalışmalarına devam edilecektir. 

* Yem üretiminin arttırılması ve maliyetinin düşürül
mesi için meraların ıslahı ve yönet imi , yem bitkileri üreti
minin teşviki, nadas alanlarının daraltı lmasına ağırlık ve
rilecektir. 

* Suni tohumlama çalışmaları, süt ve et verimi yük
sek hayvanların yaygınlaştırı lması teşvik edilecektir. 

Ormanlar ımızdan vasıf ve üret im yönünden öneml i 
aşamalar kaydedi lmiş, devlet ve o rman köylüsü ilişkile
rinin iyileştiri lmesi için gerekli kanuni düzenlemeler ger
çekleştiri lmiştir. 

Önümüzdek i dönemde : 

* O rman kadast rosunda sorunları azal tmak için baş
latılan kadastro çalışmaları sürdürülecektir . 

* Ormancıl ıkta ağaçlandırma ve erozyon kontrol ça
lışmaları temel hedef olarak alınacaktır. 

* Ormanların mülkiyet inin ko ruma ve ormanın eroz
yonu ön leme fonks iyonu muhafaza kaydıyla o rman 
köylüsüne devredi lecek, üret im ve kesim Devlet Deneti
minde yaptırılması hedefimizdir. 

* Devlet ormanlarının başta köy tüzel kişilikleri ol-
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mak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce de işleti lmesine im
kan verecek tedbirler alınacaktır. 

* Özel o rman kurulmasının teşvikine devam edile
cektir. 
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HİZMETLER 

Kalkınmanın en öneml i unsurlarından birisi, hizmet
ler sektöründeki gel işmedir. Çünkü , milli gelirin yarıdan 
fazlası hizmet sektöründe oluşur. Sosyal gel işmenin 
sağlanması , tarımın ve sanayinin i lerlemesi, hizmetler 
sektörüyle doğrudan ilgilidir. İst ihdamın en yoğun oldu
ğu sektördür. Bu açıdan iç ve dış ticaret, tur izm, pazar
lama, taşımacılık, müteahhit l ik, bankacılık ve sigortacı
lık, danışmkanlık, haber leşme, esnaf ve sanatkarlarca 
yapılan işlerin öneml i bir bö lümünü içine alan hizmet 
sektörünün gelişt ir i lmesi ist ihdamı en süratli arttırmanın 
yoludur. 

Hizmet sektörünü gel işt irmek için: 

* Tüketici korunarak, ticaretin gel işmesine ve sağlıklı 
pazar lama zincirlerinin kurulmasına önem verilecektir. 

* Her çeşit mal ve ürünün en iyi şeki lde değerlendir i 
lebi lmesi, bunların iç ve dış pazarlara zamanında ve ye
terli miktar larda veri lebi lmesi için tasnif, iş leme, amba
lajlama, depo lama ve muhafaza tesislerinin kurulması 
desteklenecektir . 

* Kara, deniz ve hava taşımacılığını Türkiye'nin coğ
rafi avantajlarını da dikkate alarak en iyi şeki lde geliştire
ceğiz. 

* Dış ülkelerde hizmet veren müteahhit ler imizin, dün
ya piyasasında daha güçlü hale gelmeleri için gerekli 
destek sağlanacaktır. 
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* Bankacılık yanında, ö/cl l ık le sigortacılığın geliştiril
mesine önem vereceğiz. 

* İstanbul 'un uluslararası düzeyde güçlü bir iş ve fi-
nans merkezi o lması için yapılan çalışmalaı hızlandırıla
caktır. 
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TURİZM 

Turizm hizmet sektöründe öze! bir konuma sahiptir. 
ANAP iktidarı döneminde Türkiye net tur izm geliri artı
şında dünyada en başarılı ülke olmuştur. 

Turizm sektöründe 1983'de 66 bin olan yatak kapasi
tesi bugün 250 bine çıkarılmış, 420 mi lyon dolar olan tu
rizm gelirleri ise 3 milyar doları aşmıştır. Cumhur iyet in 
kuru luşundan 1983 sonuna kadarki 60 yılda Türkiye'nin 
tur izminden kazandığı top lam gelir, 1990'da bir yılda ka
zanılmıştır. 1996 yılında turizm gelirlerinin 10 milyar dola
ra ulaşması hedef lenmektedir . 

Türkiye'nin mevcut tur izm potansiyel inin tam olarak 
değer lendir i lmesi , çevremizin daha iyi korunması ve tu
rizm sektörünün daha da geliştir i lmesi hedefimizdir. 

Bu amaçla: 

* Türkiye'nin tabii güzell iklerinin korunması en önce
likli konudur. 

* Gelecekte tur izm potansiyel i olan yörelerin korun
maya alınması sağlanacaktır. 

* Deniz kıyısı turizmi yanında dağ ve yayla turizminin 
geliştir i lmesi için gerekli tedbirler alınacak, kurulacak te
sislerin doğa güzell iğini bozmayacak bir şeki lde yapıl
ması sağlanacaktır. 

* Kıyı şer idimizde yapılan ve büyük bir bö lümü atıl 
olan kişisel yazlıkları kul lanı lmayan dönemlerde değer
lendiri lmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
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* Tur izmdeki gel işmenin sağlıklı hale gelmesi için ge
rekli altyapının tamamlanmasına ve insangücü eğit imi
ne ö n e m verilecektir. 

* Gelir düzeyi yüksek yabancı turistin cezbedı lmesi 
amacımızdır. 

* Türkiye'nin dışarıda tanıtılması desteklenecekt i r . 
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MADENCİLİK 

Kamu sektörünün buyuk o lçude hakim o lduğu ma
dencil ik sektöründe çok verimli çalışıldığı söylenemez. 
Bu sahaya ö /e l sektörün ve yabancı sermayenin daha 
geniş ö lçüde girmesini sağlayacak mevzuat ıslahının 
yapılması ve uygulamaların bu ist ikamete yönlendir i l 
mesi gerekmektedir . 

Sektörün önemli sıkıntıları aramaların az ve yetersiz 
o lusu, sermaye darlığı, modern teknoloj i ve pazar lama 
sahalarındaki eksikliklerdir. Bu itibarla özel sektörün ya 
bancı sermaye ile ortaklık içerisinde yatırımlara yönel
mesi faydalı görünmektedi r . 

Madenci l ikte de genel pol i t ikamızda o lduğu gibi , ka
mu iktisadı teşebbüsler inin özelleştir i lmesine ağırlık veri
lecektir. 

Bürokratik işlemlerin hızlı ve etkin yürütülmesi için 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı teşkilat kanununda 
ve maden kanunda değişikl ik yapılacaktır. 

Dışa acılan Türkiye maden kaynaklarının aranmasın
da, işleti lmesinde ve pazar lanmasında en modern tek 
nolojileri ve metodları ku l lanmak zorundadır. Geçtiği
miz dönemde ANAP bu amacı gerçekleşt irmek için ma
den kanununu değişt i rmiş, uygulamalarını bu yönde yo
ğunlaştırmıştır. 

Önümüzdek i donemde kuruluşlarımızın yurtdışında 
maden kaynakları zengin olan ülkelerde de madenci l ik 
faaliyetlerine girmeleri teşvik edilecektir. 
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SOSYAL POLİTİKA 

Kalkınmanın asıl amacı sosyal gel işmeyi sağlamak
tır. Sosyal gel işmenin sürdürülmesi için gerekl i kaynak
ların sağlanması ise ekonomik gel işme ile yakından ilgi
lidir. Bu bakımdan sosyal ve ekonomik gel işme arasın
daki ahengin korunması önemlidir . 

Sosyal adaletin, fırsat ve imkan eşitl iğinin sağ lanma
sı, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltı lması, refa
hın yaygınlaştırılması sosyal polit ikamızın temel unsurla
rını meydana getirir 
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AİLE 

Aile, mil letimizin temelidir. 

Toplum hayatının ahenkl i ve sağ lam bir şekilde de
vam ett ir i lmesinde, gençler imiz in yetişt ir i lmesinde, ahla
kın, milli ve manevi değerler in korunmasında; aile yapı
mızın tabii ve tarihi vasıfları o lan, örf ve ananelerimiz ile 
perçinleşmiş bu lunan, sevgi , saygı, feragat ve fedakarlı
ğın rolü herşeyin üzerindedir. 

Fert ve millet seviyesinde sosyal güvenl iğ in ilk ve en 
önemli teminatı ailedir. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

Ülkemizin en öneml i kaynağı insandır. Fertlerin ve ül
kenin sosyal ve ekonomik seviyesi eğit imle doğ rudan il
gilidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve 
gençler imizi modern ve ileri Türkiye ideal ine, Atatürk il
ke ve inkılaplarına bağlı , milli ve ahlaki değerler imiz be
n imsemiş , herkese karşı sevgi , saygı ve hoşgörü besle
yen, gir işimci ve üretici insanlar olarak yetişt irmek te
mel hedefimizdir. 

* Sekiz yılda fiziki altyapıda öneml i atılımlar yapan ül
kemizin 2000'li yıllara çok daha güçlü olarak girebi lme
si için, özellikle son iki yılda o lduğu gibi eği t ime bütçe
de daha fazla pay ayırma polit ikası sürdürülecekt ir . 

* Eğit im sistemimizin hedefi sadece ist ihdam edilebi
lir insan deği l , is t ihdam edebi len insan da yetiştirmektir. 
Amacımız genç nüfusumuzu bilgi sahibi yapmak yanın
da, aynı zamanda onları düşünen, araştırıcı, p rob lem 
çözebi len ve müteşebbis bir nesil olarak 2000'li yıllara 
hazırlamaktır. 

* Çocuklarımıza ve gençler imize eği t im ve öğret im
de fırsat ve imkan eşitl iğinin sağlanması esastır. 

* Okul öncesi eği t ime önem verilecektir. Zorunlu eği
t im 8 yıla çıkarılacaktır. 

* Bu yıl köylerde ve gecekondu semtler indeki i lkokul
larda başlattığımız ücretsiz ders kitabı dağıtımı yaygın
laştırılacaktır. 
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* Okul ve çalışma hayatı arasında yakın ilişki kurula
caktır. 

* Yabancı dil mesleki gel işme ve başarının o lduğu 
kadar, dış ticaret, milletlerarası ilişkiler, i l im, sanat ve 
kültür alışverişinin de temel aracı haline gelmiştir. 2000 
yılına kadar orta ve yüksek öğren im yapan gençler imi
zin en az bir yabancı dili gerçekten öğrenebi lmeler i için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Oku lda verilen dersler dışın
da yaz aylarında yabancı öğre tmen takviyesi ile yoğun 
lisan programları da düzenlenecekt ir . Liseyi bitirip üni
versiteye geremeyenler için de benzeri programlar uy
gulanacaktır. 

* Mesleki eğit im programlarına öncel ik veri lecek, or
ta oku ldan sonra öğrenci ler in beceri lerine uygun mes
lek okullarına yönlendir i lmesi ve meslek okulları mezun
larının ist ihdamını arttırmak için teşvikler verilecektir. 

* Kişilerin geliştiri lmesi ve yücelt i lmesi , is t ihdamda 
verimin artırılması için iletişim teknoloj i ler inden azami öl
çüde faydalanarak, yaygın eğit im faaliyetleri ve uygula
malı işyeri eğiet imi geliştiril ip teşvik edi lecek ve sürekli
lik kazandırılacaktır. Çok kanallı eğit im televizyonu, öğ
renci ve öğretmenler in eğit im ve öğret iminde yardımcı 
ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılacaktır. 

* 1983-1984 eğit im yılında çıraklık eğit imi verilen çı
rak sayısı 6 bin civarında iken 1990-1991 yılında 180 bi
ne ulaşmıştır. Çıraklık eğit imi daha da geliştiri lecektir. 
Yüksek eği t imde örgün eğit im kurumlarına g i remeyen 
gençler imizin yaygın eği t imden faydalanmaları sağlana
caktır. 
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* Devletin koyacağı kaideler içerisinde fertlerin ve 
özel kuruluşların da eğit im ve öğret im hizmetleri yapma
ları sağlanacak ve teşvik edilecektir. Özel üniversite kur
ma teklifleri süratle sonuçlandırı lacak, özel ve özgün 
üniversiteler teşvik edil ip yaygınlaştırılacaktır. 

* Her yörede o yöre halkının benimseyip sahip çıka
cağı, yönet imine katılabileceği mütevell i heyetleri ile yü
rütülecek, devletin de destekleyeceği okulların kuru lma
sı teşvik edilecektir. Bu konuda mahall i idarelere de da
ha çok yetki verilecektir. 

* Müfredat programları günün şartlarına uygun hale 
getir i lecek, öğrenci lere ders seçme hakkı tanınacaktır. 
Ders kitaplarının çağdaş eğit im seviyesine uygun ola
rak hazır lanmasına büyük önem verilecektir. 

* Yöresel , bölgesel ve ülke bazında okullar arası 
spor, kültür araştırma ve münazara yarışmaları arttırıla
rak, öğrenci ler arasında ekip oyunu ruhunu ve rekabet 
anlayışını gel işt irmek hedef lenmektedir . 

* Öğretmenler in meslekiçi eğit imine ö n e m verilerek, 
devamlı gel işmeleri sağlanacaktır. Öğretmenlere yaz 
döneminde yurt dışında kendi dallarında mesleki eği
t im imkanı , öğretmenl ik veya öğret im kurumlar ında yö
netici o lmak isteyen üniversite mezunlarına eği t im dalın
da yüksek l isans için burs imkanları sağlanacaktır . 

* Başarılı ve desteğe muhtaç öğrenci ler in yurt iç inde 
ve yurtdışında eğit im görmeler i için geniş kapsaml ı bir 
burs programı geliştiri lecektir. 
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ÇALIŞMA HAYATI 
ANAP kalkınma nimetlerinin adil b iç imde paylaşılma

sı ve refahın bütün top luma yaygın laş t ı rmasından ya
nadır. 

Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve uygu lama, ILO il
kelerine ve AT ölçülerine uygun hale getiri lecektir. 

Sendika kurma, toplu söz leşme, grev hakkı ve lo
kavt hür demokrat ik n izamda, çalışma hayatını düzenle
yen temel unsurlardır. 

Çalışma hayatının adi l , istikrarlı bir s istem içinde yü
rütülmesi, sosyal barışın sağ lanması , sosyal ve iktisadi 
ge l işmede başlıca hedefimizdir. 

Ücretin, işe ve verimli l iğe göre tesbit ini , eşit işe eşit 
ücret veri lmesini sosyal adalet anlayışımızın icabı saya
rız. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştiri lmesini işçi 
sağlığı ve iş güvenl iği ile ilgili tedbir lerin alınmasını ve 
bu hususun etkin bir denet ima tabi tutulmasını gerekli 
görmekteyiz. 

* İşçilerimizin, mesleki ve teknik yönden gel işmeleri 
ve vasıflı işçi yetiştir i lmesi bakımından işbaşında eği t im, 
kurs ve seminerler düzen lenmesi teşvik edilecektir. 

* 1984'den bu yana yapılan ücret ayarlamaları, gelir 
vergisi indirimi ve vergi iadesi ile çalışanların son 10 yıl
daki gelir kayıpları karşılanmış ve reel gelirleri c iddi artış 
göstermişt ir . Reel ücret ve gelmirleri refahı arttıracak şe-
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kilde ele alınacaktır. 
* İst ihdam konusunda, ANAVATAN iktidarı dönemin 

de dış dünyayla bütünleşen, sağlıklı, istikrarlı ekonomik 
polit ikalar uygulanarak, bazı yıllar yüzde 10'lara ulaşan 
büyüme sağlanmış, bunun sonucu olarak da is t ihdam 
hacmin in artırılıp, işsizliğin azaltı lmasında öneml i geliş
meler kaydedilmişt ir . Önümüzdek i d ö n e m d e ist ihdam 
üzerindeki vergi ve kesinti lerin yükü azaltılarak istihda
mın arttırılması teşvik edilecektir. 

* Rekabet ettiğimiz gel işmiş ülkelerde o lduğu gibi , 
yarım gün çalışma ve çal ışma saatlerini kişinin arzusu
na göre ayarlayabi lme yöntemler in in ü lkemizde de uy
gu lanması için gerekli değer lendirmeler ve hazırlıklar 
yapılacaktır. 

* İş ve İşçi Bulma Kurumu 'nun ülkemiz ihtiyaçlarına 
cevpa verebilecek etkin bir kuruluş haline getir i lmesi 
için çalışmalar hızlandırılacaktır. 

* Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve sosyal geliş
mesine emeği ile çok öneml i katkılarda bulunan ücretli 
kes imin enf lasyon karşısında korunması , ayrıca refah 
artışından pay alması ANAVATAN iktidarının titizlikle uy
guladığı bir ilke olmuştur. Bu ilkeye bundan sonra da 
sadık kalacağız. 

* İş yasasında asgari ücretin engeç iki yılda bir belir
leneceği öngörü lmüş olmasına rağmen, 1984 yılından 
bu yana asgari ücret, hemen her yıl yeniden tesbit edil
miştir. 

* Diğer taraftan, önceki yıllar da ima daha düşük ola
rak belir lenen tarım kesimi asgari ücreti ilk defa 1989 yı-
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Iında sanayi ve hizmet kesimiyle aynı düzeye çıkarılmış
tır. 

* Son olarak, asgari ücret, 1 Ağustos 1991 tarihin
den it ibaren, asgari ücret uygulamasının başladığı 1974 
yılından bu yana en yüksek miktarda o lmak üzere, yüz
de 93.5 oranında artırılmıştır. 

* Bugüne kadar o lduğu gibi , bundan sonra da bu ko
nuda yegane amacımız, çalışanların hayat düzeyini yük
sel tmek ve onlara daha iyi imkanlar sağlamak olacak
tır. 

* Çal ışma hayatında barışın işçi-işveren arasındaki 
d iya logun etkin ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesiy le 
korunacağına ve gelişt ir i leceğine inanıyoruz. Bu neden
le, Batılı gel işmiş ülkelerde başarılı örnekleri görü len Hü
kümet, işveren, işçi kesimleri ile sosyal d iyalog meka
nizmalarının kurumlaştırı lması önümüzdek i d ö n e m d e 
başlıca amaç olacaktır. 

* Bugün bütün dünyada endüstriyel ilişkiler top lumla 
bütün leşme içinde, çıkar ve sorumlulukların bir bütün 
hal inde dikkete alındığı işbirliği sistemlerine doğ ru yö
nelmektedir . Bu sebeple, top lumun değişik kesimleri
nin çıkarlarını savunurken tüm top lumun ekonomik ve 
sosyal çıkarlarını gözardı e tmeyen bir anlayış çerçeve
sinde yaygınlaştırmaya çalışacağız. 

* Özürlülerin mesleki eği t im ve ist ihdamı için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

* Eski hükümlüler in mesleki eğit imi ve ist ihdamı için 
gerekl i tedbirler alınacaktır. 

* Ülkemizde, üret imin artmasına ve ekonomik ba-
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kımdan sağlanan, büyük gel işmelere paralel olarak, iş 
yerleri standartlarının iyileştiri lmesini, sağlık ve güvenl ik 
tedbir lerinin etkili bir şeki lde alınmasını, işçilerimizin ha
yatının ve sağlığının korunmasını sosyal devlet anlayışı
mızın doğal bir gereği olarak görüyoruz. 

* Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloj i ve oto
masyona geçiş, gel işmiş ülkelerde o lduğu gib i , ülke
mizde de sanayinin yerini, hizmetler sektörüne bırakma
ya başlamış iş eğit imi ve verimlilik eğit imini vazgeçi l
mez hale get irmektedir. Verimlil iği arttırmak amacıyla 
gerekli tedbirler hızla alınacaktır. 

* ANAVATAN iktidarı döneminde , yurtdışındaki va
tandaşlarımızın eği t im, kültür, tasarruflarının değer lendi
r i lmesi, askerl ik, sosyal güvenlik ve konut ed inme gibi 
çeşitli alanlarda karşılaştıkları meselelerin çözümlenme
sinde öneml i mesafeler kaydedilmişt ir. Yurtdışında çalı
şan vatandaşlarımıza, ülkeye giriş-çıkışta oy ku l lanma 
hakkı tanınmıştır. 

* Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ve ikinci ku
şak gençler imizin milli kültürlerini kaybetmeden içinde 
yaşadıkları top luma uyum sağlamalarını hedefl iyor ve 
polit ikamızı da bu amaca göre oluşturuyoruz. 

* Yurtdışındaki vatandaşlarımızın, bulundukları ülke
lerde, daha iyi çal ışma ve hayat şartlarına kavuşturulma
ları, çocuklarının eği t imi, yurdumuzla sosyal , kültürel, si
yasal ve ekonomik bağlarının arttırılmasına ilişkin çalış
malar yapacağız. 
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SOSYAL GÜVENLİK 

Çiftçi, küçük esnaf ve sanatkar, işçi, memur , emekl i , 
dul ve yetimler ile kimsesizlerin sosyal güvenl iğe sahip 
olmaları sağlanacaktır. 

* Eğit im ve öğret imde fırsat ve imkan eşitliği ile b ü - , 
tün vatandaşlarımızın sağlık hizmet ler inden yarar lanma
ları hedefimizdir. 

* Korunmaya muhtaç çocuklar ve yaşlılar ile çalışa
mayacak derecede malul ve sakatlar yeterli seviyede 
sosyal yardıma kavuşturulacaklardır. 

* Sosyal güvenlikte hedefimiz nüfusun tümünü sos
yal güvenl ik şemsiyesi altına almaktır. Bu gayeye ulaş
mak için, bir yandan kapsam dışı gruplara sosyal gü
venliğin götürü lmesi , diğer yandan halen bu hizmetler
den yararlananlara götürülen programların daha etkin 
bir hale getir i lmesi gerekmektedir . 

* Sosyal güvenlik alanında ülkemiz diğer ülkelere kı
yasla uyguladığı sigorta hakları ve sistemin etkinliği açı
sından hiç de küçemsenemeyecek bir ç izgide bulun
maktadır. 

* Sosyal güvenlik sistemimiz, kapsadığı gruplara hiz
met verecek sosyal güvenlik kuruluşlarını da beraberin
de getirmiştir. T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur ayrı ayrı zamanlarda kuru lmuş, uy
guladıkları normlar itibariyle farklılık ortaya çıkmıştır. Bu 
kuruluşların yeniden organizasyonu ve revizyonu gerek-
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mektedir . Amacımız bu kurumların standartlarını uyum
lu hale getirmektir. Bağ-Kurluların sorunları çözelecek, 
durumları iyileştirilecektir. 

. * Hiçbir sosyal güvenlik sistemi kapsamına girme
yen muhtaç vatandaşlarımıza sahip çıkmak amacıyla 
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu" ku
rulmuştur ve bu fona bağlı yüzlerce vakıf yurt sathında 
muhtaç vatandaşlarımıza yardımda bulunmaktadır . 

* Geçmiş imize ve yaşlılarımıza sahip çıkmak, emekl i 
ve yaşlı vatandaşlarımıza daha fazla yardımcı o lmak 
amacımızdır. Yaşlı ve devamlı bakıma muhtaç olanlar 
için hastane ve bakımevlerinin açılmasına, huzurevleri-
nin çoğalmasına önem verilecektir. 

* Top lumun kendi özürlülerine ve kimsesiz çocukla
ra sahip çıkması gel işmişl iğin güzel bir göstergesidir . 
İşe gir inceye kadar devlet özürlülere ve kimsezi çocuk
lara yardımcı olacaktır. Özürlülerin eğit imi için okul sayı
sı arttırılacak, araç ve gereç yardımı yapılacaktır. Özürlü
lerin günlük hayatını ve hareketlerini kolaylaştırmaya yö
nelik gerekli düzenlemeler gerçekleştir i lecektir. 

67 

TBMM KUTUPHANESI



SAĞLIK 

Vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığının korunma
sı için gerikli tedbirleri a lmak veya alınmasını temin et
mek devletin asli görevlerindendir. 

Sağlık hizmetlerinin bütün vatandaşlarca kolay erişi
lir, etkin ve formali telerden uzak bir niteliğe kavuşturul
ması, insanımıza daha kaliteli sağlık hizmeti veri lmesi 
başlıca hedef ler imizden biridir. 

Bu hedefe ulaşmak üzere; 

* Sağlık hizmetleri yurda dengel i bir şeki lde yayılmış 
olmalıdır. Doktor ve sağlık personel in in yurdun her kö
şesinde bulunabi lmesin in, hizmeti isteksiz hale getiren 
zor lama yerine, teşvik edici polit ikalar ile gerçekleşebi le
ceğine inanıyoruz. 

* Sağlık hizmetleri bir bütün olarak ele alınacak, ko
ruyucu hekiml iğe ö n e m veri lecek, gıda maddeler inde 
daha etkin kalite kontrolü sağlanacaktır. 

* Çevre şartlarının ve altyapının iyileştiri lmesine özen 
gösteri lecektir. Geçt iğimiz dönemde yol , telefon, temiz 
içme suyu, kanal izasyon, hastane, sağlık ocağı ve am
bulans gibi alanlarda öneml i yatırımlar yapılmıştır. İçme 
suyu ve kanal izasyon yatırımlarına ağırlık verilecektir. 

* Devlet, SSK, Üniversite ve diğer kamu kuruluşları 
hastaneleri arasında işbirliği ve birbirlerini tamamlayıcı 
anlayışla çalışmaları, Devlet ve SSK hastanelerinin hiz
met ve kalitesini arttırabilmek için bağımsız çalışan dok-
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tor ve diğer sağlık personel inden yararlanılması sağla
nacaktır. 

* Özel sağlık müesseseler i teşvik edilecektir. Ülke
mizde örnekleri hızla artan yuıt dışından da hasta kabul 
edebi lecek modern sağlık tesislerinin kurulmasına yar
dımcı olunacaktır. 

* Merkeziyetçi s is temden uzaklaşarak, her yörede o 
yöre insanının sahip çıkacağı ve mütevell i heyetleri tara
fından yöneti lecek hastanelerin kurulması teşvik edile
cektir. 

* Aile hekimliği sistemine geçi lerek, hastanın kende 
dok to runu seçme imkanı getiri lecektir. 

* Özel sigortalar ve özel sağlık kurumları teşvik edile
cek, kamu sağlık kurumları daha özerk bir çal ışma et
kinl iğine kavuşturulacaktır. Vatandaşa m ü m k ü n o lduğu 
ö lçüde tercih hakkı tanınacaktır. 

* Hastane, sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı arttırıla
cak, sağlık tesislerimizin modern alet, mak ina ve araç
larla donatı lmasına devam edilecektir. Yeterli sağlık tesi
si bu lunmayan yerlerde seyyar sağlık ekipleri oluşturul
muştur. Bu ekipler vatandaşın ayağına giderek sağlık 
hizmeti vermeye devam edeceklerdir. 

* Ambu lans hizmetleri, hava ambulanslarının da ila
vesiyle desteklenecek ve hızır servisler mahall i idarele
rin de katkısı sağlanarak yurt sathına yaygınlaştırılacak
tır. Acil yardım hizmetleri yeniden organize edilerek, 
standartları yükselti lecektir. 

* İlaç sanayinin geliştiri lmesi ve rekabetin sağlanma
sı, bütün hayati ilaçların her zaman kolaylıkla bulunabi l-
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mesi için gerekli tedbirler alınmış, kalite kontrolüne ağır
lık verilmiştir. Bu poli t ikamız sürdürülecektir . 

* Gıda maddeler inde tüketicinin sağlığını korumak 
maksadıyla etkili bir bi lgi lendirme ve denet im mekaniz
ması getiri lecektir. 

* Dokturların ve yardımcı sağlık pe r sonel in in mezuni
yet sonrası eğit imi devamlı hale getiri lecek, doktorların 
ve yardımcı sağlık personel in in yenilikleri takip etmeleri 
sağlanacak ve teşvik edilecektir. 

* Çocuklarımızın sağlıklı yetiştiri lmesi ANAVATAN 
PARTİSİ'nin ana amaçlar ından biridir. Aşı seferberliği 
sonucu yüzbinlerce çocuk ö lümden ve sakatlıktan kur
tulmuştur. Ana ve çocuk sağlığı hizmetlerine ö n e m veri
lecek, çocuklarımızın iyi beslenmeler i için tedbirler geliş
tirilecek, aşı kampanyasına ve okul larda süt dağıtımına 
devam edilecektir. 

* Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmaları 
bölgelerin özellikleri d ikkate alınarak etkin bir şeki lde 
sürdürülecektir . 
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KADIN 
Türk kadınının eği t im seviyesinin, tarım, sanayi ve 

hizmetler kesiminde ekonomik katılımlarını arttırmak, 
sağlık, siyasal ve hukuki güvenl iğini sağlamak ve kadın
larımıza sosyal, ekonomik , kültürel ve siyasi alanlarda 
hak ettiği statüyü kazandırmak hedefimizdir. 

* Kadınların eğit im imkanlarından erkeklerle eşit bi
ç imde yararlanmaları sağlanacaktır. Çalışan kadının tek
noloj inin ve rekabet ortamının gerektirdiği b iç imde yetiş
tiri lmesi amacıyla hizmet içi eğit ime ağırlık verilecektir. 

* Ev kadını s tatüsünde bulunan kadınların sosyal ve 
ekonomik hayata daha etkin katılabilmeleri için k ı s m i -
süreli çalışma (par t - t ime) imkanları o luşturmak üzere 
gerekl i altyapı hazırlanacaktır. Ev ekonomis i ve kendi 
evinde üretim imkanları yaygınlaştırılacaktır. 

* Kreş ve yuvaların açılması teşkı edilecektir. Kadın
lar için aile planlaması, çocuk bakımı ve aile sağlığı ko
nularında danışma ve tedavi birimleri kurulması teşvik 
edilecektir. 

* Kadının kamu hizmetlerine katılımına ve kamu yö
net iminde etkin görevlere gelebi lmesine imkan sağlana
caktır. Kadınlara kaymakamlık hakkının veri lmiş ve ilk 
kadın valinin atanmış o lması bu açıdan örnek teşkil et
mektedir . 

* Türkiye Cumhur iyet i taraf olarak imzaladığı Birleş
miş Milletler "Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önleh-
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mesı" sözleşmesi doğru l tusunda yasalarda gerekli dü
zenlemeleri yapacaktır. Bu an laşma doğru l tusunda Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kuru
lup, Devlet Bakanlığı bünyesinde yer alan Kadın Statü
sü ve Sorunları Genel Müdür lüğünün etkinlik alanının 
genişlet i lmesi ve imkanlarının arttırılması yanında, deği
şik bakanlıklarda kadın sorunlarıyla ilgili idari birimler 
teşkil edilecektir. 
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GENÇLİK 
Gençl iğimizi bilgili, vatan ve mil letin birlik ve bütünlü

ğüne müdr ik , örf ve ananeler imize saygılı, herkese kar
şı sevgi , saygı ve müsamaha besleyen. Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı medeni insanlar olarak yetiştirmeli
yiz. 

Gençlik kesimine bütün sosyal sektörler tarafından 
sunulacak hizmetlerde niteliğe ağırlık verilecektir. 

Gençlik kesimine eğit im, öğre t im, sağlık, barınma, 
sosyal güvenlik ve çalışma konularında veri lecek tüm 
hizmetlerde fırsat eşitliği esas olacaktır. 

Top lumun çeşitli sosyal gruplarına mensup okul dı
şındaki gençl iğ in sorunları üzerinde önemle durulacak
tır. 

Bu amaçla: 

* İktisadi hayatımızdaki gel işmeler çerçevesinde her 
seviyedeki ihtisasa yönelik ve uygulamalı eği t im ve öğ
retime ağırlık verilecektir. 

* Gençlerimizin ruh. fikir ve beden yönünden mü
kemmel şekilde gelişmelerini sağlamak için formal eği
t im ve öğret ime ilaveten, okul iç inde ve dışında fikir, kül
tür, sanat, spor vb. faaliyetlerin yapı lmasına imkan vere
cek modern tesislerin kurulması sağlanacaktır. Semt 
sahaları köylere kadar yaygınlaştırılarak, sportif temas
lar desteklenecektir . 

* Orta ve yüksek öğren im gençl iğ in in yurt, burs, kre-
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di imkanları geliştiri lecektir. 

* Gençlerin meslek edinmeler ine ve mesleki ihtiyaç
larına yardımcı olunacaktır. 

* Gençlik sorunlarını ülkenin sosyo-ekonomik ve kül
türel yapısından bağımsız olarak ele almak m ü m k ü n 
değildir. Bu itibarla eği t im, sağlık, sosyal , güvenlik, istih
d a m , bar ınma,bes lenme, boş zamanlarını değerlendir
me vb. alanlar bir bütün olarak gözönünde bulundurula
caktır. 

* Gençlerin alkol, sigara, uyuşturucu madde ve ku
mar gibi kötü alışkanlıklarını ön lemek için kuruluşlar 
arasında işbirliği sağlanacaktır. 

* Gençlreni serbest zamanlarının sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerle değer lendirmeler ine imkan sağlaya
cak yeteri sayıda gençl ik merkezleri açılacaktır. 

* Gençlerin edebiyat ve sanat dallarında kabil iyetleri
ni ortaya çıkarmak ve gel işt irmek üzere teşvik edici ted
birler alınacaktır. 

» 
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KÜLTÜR SANAT 

Kültür ve sanat milletlerin gel işmesinde en öneml i 
değerler o lup milletlerarası il işkilerde de yakın laşma ve 
dayanışmanın temel unsurlarıdır. Sanatın gel işmesi için 
özgür lük esastır. Milletimizin sosyal ve kültürel hayatın
da edebiyat, musik i , resim, heykel , folklor, dekorati f sa
natlar, s inema ve t iyatronun, opera ve balenin önemi 
nin arttırılarak, destek lenmesi ve geliştir i lmesi ana hede
fimizdir. 

* Geçtiğimiz d ö n e m d e telif ücret inden ve tiyatro sa
natçılarından alınan vergiler indirilmiştir, s inema, Video 
ve Müzik Eserleri Kanunu çıkaralırak sanatçıların hakla
rı ko runmuş , teşki lat lanmaları ve yeni yapımlar içi kredi 
sağlanmıştır. Muhtaç sanatçılara yardım imkanı getiril
miştir. 

* ANAP döneminde yayınlanan bil im ve kültür yayın
ları hem sayı, hem de top lam baskı olarak eskiye göre 
ç o d daha fazladır. Bil im ve kültür yayınlarının yaygınlaş
tırılması önümüzdek i yıllarda daha da hızlandırılacak, 
bu konuda özel sektör desteklenecekt ir . 

* Kültür ve sanat faaliyetleri vergi açısından "teşvike 
en layık" sektörler olarak bel ir lenecek, t op lumda sayıla
rı az olan sanatçıların korunması ve destek lenmesi sağ
lanacaktır. 

* Kültürel mirasımızın ve varlıklarımızın korunması 
için gerekli çalışmalara büyük ö n e m vermekteyiz. Eski 
yapı ve eserlerin korunması ve restorasyonu için daha 
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fazla kaynak ayrılacaktır. 

* Kütüphaneler geliştiril ip modernleşt i r i lecek, telif ve 
tercüme klasikleri ile bi l im ve kültür yayınları yaygınlaştı
rılacak, kütüphaneler imiz bilgisayar donanımına kavuş
turulacaktır. 

* 1983 yılına kadar 700 k i tophane yapı lmışken,bu sa
yı bugün 1000'e yaklaşmıştır. 1996 yılında kütüphane 
sayısı 1500'e ulaşacaktır. 

* Özellikle tiyatro ve s inema dallarında kaliteli yapım
lar için yazarlarımız desteklenecekt ir . 

* Kaliteli f i lm, v ideo, müzik, kitap üretimini artırmak 
için gerekli teşvikler gelişt ir i lmesine devam edilecektir. 

* Milli kitap fuarı uygulaması önümüzdek i yıllarda da 
sürdürülecektir . 

* Her sanat alanında yurt dışı temaslar geliştir i lecek, 
yurtdışı sergiler, sanat olayları düzenlenmesi artırılarak 
sürdürülecektir . 

* Türk edebiyatını dünyada tanıtmak için eserlerimi
zin yabancı dillere çevri lmesine ve bu dil lerde yayınlan
masına devam edilecektir. 

* Özel ihtisas gerekt iren nadir sanatların yaşamaları 
sağlanacaktır. 

* Şehir ler imizde çok amaçlı kullanılabilecek kültür 
merkezler inin ve konser salonlarının yapısı sürdürüle
cektir. 

* Türkiye Avrupa Konseyi çerçevesinde diğer Avru
pa ülkeleriyle ortak f i lm yapımına katkıda bu lunmakta
dır. Bu tür uluslararası ilişkiler ve ortak yapımlar teşvik 
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edilecektir. 
* Ülkemizde eksikl iği duyulan modern sanat müzesi 

kurulacaktır. 

77 

TBMM KUTUPHANESI



SPOR 
Sağlıklı, kö lü alışkanlıklardan arındırılmış, zinde bu 

top lumun o luşmasında spor faaliyetleri öneml i bir yer 
tutar. ANAVATAN iktidarı yeni bir spor kanunu yürürlü
ğe koyarak, köklü tedbirler almış ve sporun hemen her 
branşında büyük atılımlar yapılmasını sağlamıştır. 

* Beden Terbiyesi Spor Genel Müdür lüğü 'nün ilçeler
de de teşkilat lanarak spor hizmetlerinin yaygınlaştırı lma
sına öncel ik verilmiştir. 

* Bu d ö n e m d e çok sayıda sporcu eği t im ve sağlık 
merkezler i açılarak, spor yönet ic is i , antrenör, hakem ve 
sporcuların en iyi b iç imde yetiştiri lmeleri yo luna gidil
miştir. 

* Başarılı sporcuların ödül lendir i lmeler i , aynı ve nak
di yardım yolları açılmıştır. Bu husus son yıllarda deği
şik branşlardaki başarılarımızda öneml i rol oynamıştır. 

* Yarışma ve gösteri ler vergi , resim ve harçtan muaf 
tutularak kulüpler in hasılatında artışlar sağlanmıştır. 

* Profesyonel ve milli sporcuların SSK yanında özel 
sigorta sistemine göre de sigortalanmaları imkanı geti
ri lmiş ve yürür lüğe konulmuştur . 

* 500'den fazla personel i olan ku rum ve kuruluşların 
sopra tesisi yapmaları zorunlu hale getir i lmiş, böylece 
ülkenin bir çok spor tesisine kavuşası sağlanmıştır. 

* Üniversiteler ve okullar konusunda daha aktif hale 
getir i lmişlerdir. İktidarımız döneminde , Cumhur iyet in ku
ru luşunda 1983'e kadar yapı landan daha çok spor tesi-
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si yapılmıştır. 
* Çamur sahaiarın yerini ç im sahalar, modern kapalı 

spor salonları almıştır. 1983 yılına kadar 167 futbol saha
sı, 180 kapalı spor salonu yapı lmışken; 1991 yılında fut
bol sahası sayısı 300'e, kapalı spor salonu sayısı 340 
adede çıkarılmıştır. 1996 yılında futbol sahası 600'e, 
spor sa lonu sayısı 500'e çıkacaktır. 

* Uygulanan teşvik polit ikaları sayesinde yüzlere halı 
mini futbol sahası yapılmıştır. 

* Son 8 yılda spora verilen önem sonucu Türk spor
cularının uluslararası yarışmalarda başarıları ve aldıkları 
madalyalar hızla ar tmaya başlamıştır. 

* Güreşten, at let izme, fu tboldan okçu luğa kadar her 
spor dalında Türkiye 'nin her yer inde kulüpler arttırıla
cak, madd i destek verilecek, başarılı sporcular ayrıca 
desteklenecekt ir . 

* 1983 yılında, okul spor salonu ve ant renman mer
kezleri sayısı yok denecek kadar az iken, bu rakam bu
gün 431'dir. 1996 yılında bu sayı 600'e çıkacaktır. 

* Oku ldan başlayacak olan spor eği t imine ve spor
cu yet işt irmeye öncel ik verilecektir. 

* Her yıl başarılı çocuk ve gençleri keşfetmek için ül
ke çapında yetenek tesbit yarışmaları yapılacaktır. 

* Amatör sporların ve sporcuların gel işmesi teşvik 
edilecektir. 

* ANAP iktidarı döneminde sporda yapılan büyük atı
lımlar sonucu , 2000'li yılların başlarında ol impiyatların 
ü lkemizde yapılması için gerekli hazırlıklar yapılacaktır. 
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ÇEVRE 
2000'li yılların dünya gündeminde en öneml i konula

rından biri çevre olacaktır. Ülkeler bir yandan doğa l kay
naklara sahip o lmak için çaba harcarken diğer yandan 
da bunların yönet iminde söz sahibi o lmak için yarışa
cakladır. Özellikle su kaynakları , hava. toprak kullanımı 
uluslararası kurallara bağlanmektadır . 

ANAP iktidarı döneminde : 
* Çevre konularının öncel ikl i bir konu olarak ben im

senmesi ve kamuoyunun bi l inçlenmesi sağlanmışt ı r 
1991 yılında ileri ülkelerdeki ülkelerdeki uygulamalar pa
ralelinde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 

* Konunun bi l imsel ve teknik an lamda incelenmesi 
sağ lamak için hemen bütün üniversitelerde çevre araş
tırma birimleri kurulmuştur. Çevrenin önemine inanan 
bir nesil yet işmesi için de tedbirler alınmşıtır. İ lkokullar 
da, or taokul larda kurulan çevre kolları ve çevre izcileri 
teşkilatı bütün dünya ülkelerince örnek olarak ben im
senmişt ir . 

* Hava kirlil iğinin sağlık yönünden c iddi tehl ike teşkil 
ettiği şehir ler imizde acil ve sürekli tedbirleri alınması 
amacıyla kaliteli kömür ithal edi lmiş, İstanbul ve Anka
ra'nın doğalgaz ' ile ısıtılması projesi hızla uygulanmak
tadır. Uygu lama diğer şehir lerimize de yaygınlaştırıla
caktır. 

* Denizlerimizin kir lenmesini ön lemek için alınma ba
şarılı sonuç vermeye başlayan tedbir lere titizlikle de-
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vam edilecektir. 
* Mevcut ve yapı lmakta olan sanayi tesislerimizde 

arıtma mekanizmalar ı kurulmaktadır. 

* Butun ıl merkezler imizin içme suyu ve kanalizas
yon şebekeleri hızla tamamlanmaktadır . 

* Çevre poli t ikamız çevrenin k i r lenmeden önce ko
runması , bö lgemizde ve dünyada doğal kaynakların ko
runması ve yönet iminde de etkili bir konuma gelmekte
dir. 
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KONUT 
Ailede huzur ve mut lu luğu ilk şartı sıcak bir yuvadır. 

Refahın yaygı laşmasında, sosyal adalet ve sosyal gü 
venliğin temin inden en öneml i unsur konut ve konut sa
hipliğidir. 

ANAVATAN iktidarı döneminde her çeşit imkan ve 
kaynak konut yapımı sahipl iği için seferber edilmiştir. 

* Konut yapımında temel sorun f inansman ve arsa 
üretimidir. İktidarımızın hemen başlangıcında kurduğu
muz Toplu Konut İdaresi 'nden bugüne kadar yapılan 
ve yapı lmakta olan konut sayısı 800 bindir. Daha önce 
kaçakçıya g iden paralar ş imdi ortadireğin yuvasına 
ucuz kredi kaynağı o lmuştur . Konut edindirme yardımı 
ile dar gelirl inin bile konut sahibi olabi lmesi m ü m k ü n 
dür. 

* Büyük, pahalı , kullanışsız konut tan kaçınılması, ko
nut yapımında azami tasarrufun sağlanması zorun lu
dur. Daha kullanışla ve daha ekonomik birimlerin yapıl
masına Toplu Konut İdaresi kredi ler inden öncel ik veril
miştir. 

* Arsa ofisi yen iden organize edi lecek, büyük şehir
ler çevresinde arsa üreti lerek gecekondu laşma ve sağ
lıksız yapı laşma önlenecekt i r . 

Konut altyapısı yeni bir anlayışla ele alınmış, konu
tun b i tmesinden çok sonra öneml i israf ve kayıplarla ta
mamlanan altyapı yerine, konut la birlikte devreye giren 
bir altyapı programı uygulaması başlatılmıştır. 
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* Başta vatandışlarımızın konut sahibi olmasını teş
vik e tme, bunun yanında kiralamayı da kolaşlaştırmak 
üzere, konut alım satımı ve kira gelirleri ile ilgili vergiler 
sayıca ve nisbet olarak azaltılmış ve bazı vergiler kaldırıl
mıştır. 

* Konut yapımını güçleşt iren ve gecikt i ren formali te
lerin basit leştir i lmesi ve imar planlarının süratle t amam
lanması şarttır. Bu maksat la inşaat izninden iskana ka
dar bütün formaliteler gözden geçir i lmiş, gerekl i düzen
lemeler yapılmış, İmar Kanunu yeniden düzenlenmiş, 
belediyelerin karar verme yetkisi arttırılmıştır. 

* Ayrıca memurlarımızın rahat ve huzurlu bir or tam
da çalışabilmeleri sağ lamak amacıyla kendi ler ine sağla
nan lo jman sayısında büyük artış sağlanmıştır. 

* Tüm vatandaşlarımızın konut sahibi o labi lmesini te-
minen başarıyla uygu lanmakta olan pol i t ikamıza de
vam edilecektir. Yine bu amaçla konut a lmak için kamu 
ve özel bankaları uzun vadeli f inansman sağlaması için 
gerekl i teşvikler veri lecek ve geliştiri len model ler in uy
gu lamaya konulması için gerekli hukuki düzenlemeler 
yapılacaktır. 
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ŞEHİRLEŞME 
Şehirler top lumun aynasıdır. İleri bir şehircilik anlayı

şı aynı zamanda ileri bir eğt imi ve kül türün de ifadesi
dir. Çok uzun yıllardır ihmal edi lmiş olan şehirlerimiz, 
ancak son yıllarda büyük bir canlılığa ve faaliyete sah
ne olmuşlardır. 

* Türkiye'de 1927 yılında şehirlerde yaşayan nüfus 
top lam nüfusun % 24'ü iken. bu oran 1950'de ancak % 
25'e çıkabilmiştir. Bu oran 1960'da ° o 31'e. 1970'de ° o 
38'e. 1980'de ° o 43'e yükselmişt ir . Yani 1980'e kadar şe
hir leşme yavaş i lerlemiş, 1991'de ise bu oran %60'ı geç-
meştir. Son 10 yılda şehir leşme sürat lenmeştir . Bu hızlı 
ge l işmenin tabii bir sonucudur . 2000 yılında nüfusumu
zun büyük kısmı ileri top lumlarda o lduğu gibi şehirler
de yaşayacaktır. Bu bak ımdan sağlıklı bir şehir leşmeye 
ve beraber inde getirdiği sorunların çözümüne önümüz
deki dönemde de ağırlık vermeye devam edeceğiz. 

* Geçtiğimiz d ö n e m d e herşeyden öce. bu alandaki 
kilit rolleri dolayısıyla, hızlı, etkili ve verimli hizmet vere
bi lmeleri için mahall i idareler geçmiş le kıyaslanamaya
cak imkan, yetki ve kaynaklara kavuşturulmuşlardır. Be
lediyeleri önümüzedek i d ö n e m d e de destek lemeye de
vam edeceğiz. 

* İmar planlarının kısa sürede tamamlanması ve bun
ların etkin ve disiplinli bir b iç imde kullanılması sağlan
mıştı.' . 

* Alınan butun tedbir lerin sayesinde şehir ler imizde 
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altyapı hizmetleri hızla tamamlanabi lmişt i r . Önümüzde
ki d ö n e m bu doğru polit ikayı iz lemeye devam ederek, 
gel işmiş ülkelerin modern kentler indeki yapı laşma, or-
ganizsazyon, hizmet ve anlayış ülkemizde geçerli kılına
caktır. 

* Yeni şehir leşme polit ikası ile şehirlerin gecekondu
laşması yerine, şehirler civarında inşa edilecek modern 
yerleşim bölgelerinin kurulması teşvik edilecektir. 

* Orta büyüklükteki şehirlerin 21'nci asrın gerekleri
ne göre düzenlenerek, bağlantılarının yapılması ve met
ropoller haline getir i lmesine çalışılacaktır. 

* Yerleşik sahalar ve parklar geliştiri lecektir. Çevre 
düzenlemesi esas olacaktır. Çevre ve havanın temizl iği 
için kaliteli kömür ve doğalgaz kullanımı yaygınlaştırıla
cak, araçların ekzos gazlarına standartlar getiri lecektir. 

* Bütün şehir lerde, yein organize küçük sanayi ve sa
nayi siteleri projelendir i lecek, konut ve sanayi bölgeleri 
birbir inden ayrılacaktır. 

* Mahall i l idareler köy ve mahal le muhtar larından 
başlayarak yeni yetkiler ve imkanlarla donatılacaktır. 

* Mahall i İdareler vergi top lama düzeni içinde daha 
etkin hale getir i lecek, mahall i idarelerin kaynakları güç
lendiri lecektir. 

* Belediyelerin kaynak israfı önlenecek, kent alyapıla-
rının yeni lenmesi için daha fazla ayrılması sağlanacak
tır. 

* Büyük hızla gelişip büyüyen kasabaların ilçe, ilçele
rin ise il yapıfması sürdürülecektir . 
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BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİN 
GİDERİLMESİ 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anado lu bölgeleri o lmak 
üzere, yu rdumuzun değik bölgeler indeki ikt isadan geri 
kalmış yörelerimizin gel işt ir i lmesi, bölgeler arasındaki 
gel işmişl ik faklarının azaltı lması, refahın yurt sathına 
dengel i yayılması başlıca hedefler imiz arasındadır. 

Ülkede huzur ve güvenin , milli birlik ve beraberl iğin 
sağ lanmasında en öneml i unsur lardan biri de refahın 
dengel i dağılımıdır. 

* Sekiz yıllık iktidarımız döneminde yapılan enerji ve 
su lama barajları, belediye hizmetler i , bütün köy ve ka
sabalara götürülen telefon, elektrik ve yol hizmetleri ikti
darımızdan önce yapılanları aşmıştır. Dünyanın en bü
yük projeler inden olan GAP projesi Türk işçi ve mühen
disinin emeğ i ve t amamen kendi f inansman kaynakları
mızla büyük ö lçüde bit ir i lmiş, bölgesel dengesizl ik ler in 
g ider i lmesinde büyük bir atılım yapılmıştır. 

* Önümüzdek i d ö n e m d e bu bö lgedek i yatırımlar da
ha arttırılacaktır, ayrıca özel sektörün de yatırım yapma
sı için teşviklere devam edilecektir. 

* Kamu hizmetler inde ademi merkeziyetçi anlayışı
mızla küçük ve orta boy şehir lerimizin gelişip met ropo l 
ler haline gelmeleri destek lenecek, t üm yöreler imizde 
yeterli eğ i t im, sağlık gibi hizmetler sunularak refahın art
ması sağlanacaktır. 
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KAMU YÖNETİMİ 
21 nci Yüzyılda Doğru Kamu Yönet imi ; 

Kamu yönet iminin ilgi alanına giren konuların başın
da "devlet-vatandaş" ilişkileri gelmektedir. Top lumun 
en üst düzeyde teşki lat lanması olan devletin vatandaşı 
ile ilişkileri, aynı zamanda o devletin rejimini belirler. 
ANAP "devlet vatandaşın efendisi değil hizmetkarıdır" 
felsefesine inanır. 

ANAP'ın sekiz yıllık d ö n e m d e kamu yönet imi konu
sunda gerçekleşt irdiği reformlar ile 21 nci yüzyılda, dev
let-vatandaş ilişkilerinin gerektirdiği düzenin, verimlil i
ğin ve etkinl iğin kuru lmasında büyük mesafe alınmıştır. 
Bu olumlu gel işmeler içerisinde asıl ö n e m taşıyan hu
sus ise kamu yönet imine getirdiğimiz demokras i anlayı
şı ve uygulamasıdır. 

"Devlet millet için vardır" i lkesinden hareket eden ikti
darımız döneminde çağdaş ve demokrat ik bir yönet im 
sisteminin kurulması , bunun için de otoriter devlet yeri
ne, vatandaşın demokrat ik katılımına ö n e m veren bir 
devlet anlayışının hak im kılınması başlıca amacımız ol
muştur. 

* Kamu hizmetler inin, gel işen teknoloj inin ve yükse
len insan kül türünün gerekt irdiği ihtiyaçlara uygun , dü
zenli, verimli , süratl i , etkin ve ekonomik şeki lde yürütül
mesi gerekmektedir . 

* Kamu yönet iminde devletin memuruna , m e m u r u n 
vatandaşına güveni esastır. Devlet-vatandaş ilişkilerin-
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de güven esas. şüphe istinaidir. 

* İktidarımız ^önem inde , kamu yönet imi bütün un
surlarıyla gözden geçir i lmiş, bürokrat ik işlemler hem ge-
ne lde jnem kurum bazında asgariye indir i lmeye çalışıl
mıştır. 

* Cumhur iyet tarihinde ilk defa ANAP iktidarı tarafın
dan idari sistemi verimli ve etkili çalışması için yönet im
de aşırı merkezi leşme ön lenmiş ; görev ve yetki lerinin 
bir bö lümü taşraya kaydırılmış veya yerel yönet imlere 
devredi lmiş, öte yanda gereksiz formaliteler kaldırılarak 
kağıt" yerine "iş üreten" bir s istem getir i lmiş, hıyerarşık 

kademeler azaltılmış, işlemlere hız kazandırılmış ve sis
tem için gerekl i koord inasyon ihtiyacı asgariye indiril
miştir. 

* Kotalar, mal ve döviz tahsis işlemleri kaldırılmış, 
ekonomik ve mail mevzuatta yapılan değişikl ik ve basit
leştirme sonucunda , daha once haksız kazanç rüşvet 
ve yolsuzluklara vesile olan uygulamalara son veri lmiş, 
rüşvet ve yolsuzluk alanlarının daraltı lması sağlanmıştır. 

* Kamu yönet iminde kadro reformu yapılmıştır. 

* Kamu personel in in ekonomik refahını ön planda tu
tan bir anlayış ile memur lara , bütçe imkanları çerçeve
sinde, enf lasyonun üzerinde maaş ve ücret artışları sağ
lanmıştır. 

* II Özel İdareleri kanununu iktidarımız döneminde 
günün şartlarına göre yenileştir i lmiş, hizmetlerin yerin
de tesbit ine ve harcama yapı lmasına imkan sağlanmış, 
yönet im s is temimizde merkeziyetçi l ik azaltılmıştır. 

* Belediyeleri yetkilen arttırılmış, belediyelerin insiya-
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tıf kul lanan ve serbestçe çaUşan bir konuma getir i lmesi 
sağlanmıştır. Belediyelerin vergi gel ir ler inden aldıkları 
nısbı pay 1980 yılına göre üc kat artmıştır. 

* Dcvlet-vatandaş il işkilerinde ortaya çıkabilecek so
runları suratlı çözmek amacıyla kamu kuruluşlarında va
tandaş haklarını koruma birimleri kurulacak, vatandaşla
rın daha iyi bi lgi lendir i lmesi sağlanacaktır. 

* Özell ikle mahall i idarelerde yöresel kararların alın
masında, vatandaşın doğrudan ve önceden bilgilendiri l
mesine ve görüşünün alınmasına gayret edilecektir. 

* Çok sayıda yeni ilçeler ve iller kurularak hizmetin 
arzında ve dağılımında kolaylıkalr sağlanmıştır. II sayısı 
74'e çıkarılmış, 248 yeni ilçe kurulmuştur. 

* Önümüzdek i dönemde 26 ilçe il yapılacaktır. 

* Nüfusu dünyadaki bazı ülkeleri aşmış bu lunan İs
tanbul için özel bir yönet im şekli getiri lecektir. 
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ADALET HİZMETLERİ 
Adalet mü lkün temelidir, Adalet in temini ve dağıtımı 

devlet in temel görevler indendir . Kanun önünde eşitlik 
esastır. Adaletin vatandaşlar arasında herhangi bir aya
rım yapmaksızın gerçekleşt i r i lmesi milli birlik ve bera
berl iğin tesisinde ve develete güvenin temin inde temel 
unsurdur. Yargın organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
esastır. Bunun için: 

* Adalet in vatandaşlara arasında hiçbir ayırım yap
madan gerçekleşt i r i lmesine itina edi lecek, yargı organ
larının bağımsızlığı ve tarafsızlığı korunacaktır . 

* İnsan haklarına verdiğimiz değer, mevzuatta yapıla
cak düzenlelemeler le uygu lamaya yansıtı lacak, sorgula
malarda sanık refakatinde avukat bu lunduru lmas sağla
nacaktır. 

* Geciken adalet adaletsizliktir. Yargı sisteminini hız
lı, nitelikli ve adil sonuç a lmaya elverişli bir düzene ka
vuşturulması hedefiyle modern hukuuk ve t op lum ihti
yaçları dikkate alınarak, usul kanunlarımızda ve diğerte-
mel kanunlarımızda gerekli değişikl ikler yapılacaktır. Ad
li s is teme intikal eden dosya sayasını azaltıcı, adli siste
min işleyişini süratlendir ici ve özell ikle ekonomik konu
larda uzmanlaşmış kişi lerden faydalanılan tahk im me
kanizmalarına işlerlik kazandıran sistemlere geçi lecek
tir. 

* Yargı sistemiinni daha sağlıklı bir şeki lde çalıştırıl
masını sağ lamak için mahkemeler personel , yapı , araç 
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ve gereç bakımından güçlendir i lecektir . 

* Üst yargı organlarının iş yüklerini azal tmak amacıy
la tedbirler alınacaktır. 

* Yargı mesleğin in özendir ici hale getir i lmesi hedefle
rimiz arasındadır. Bunu gerçekleşt i rmek amacıyla, ha
k im ve saçılarımızın mal i durumlarının iyi leştir i lmesine 
devam edilecektir. 

* Hak im ve savcılarımızın yurtdışında hizmet içi eği
t imlerine ağırlık verilecektir. 

* Adl iyeler imizdeki yardımcı personel in mali du rum
larının iyileştiri lmesi çalışmalarımız ağırlıklı o laraka de
vam edecektir . 

* Adli sicil kayıtlarının bi lgisyarla tutu lması projesi hız
landırılacak ve bölgesel adli sicil kurulması çalışmaları 
sonuçlandırı lacaktır. Bilgi işlem makinalar ından adliyele
rin diğer faaliyet alanında istifadelin için düzenlemeler 
yapılacaktır. 

* Ceza infaz kurumlarının her bak ımdan sağlıklı ve 
modern bir yapıya kavuşturulması sağlanacak, hüküm
lüleri t op luma yeniden kazandırıcı yönde tedbirler alına
cak, hükümlü ve tutuluların ve özell ikle çocuk hükümlü
lerin ıslahı ve yetiştir i lmelerine ö n e m veri lecek ve iş esa
sına dayalı açık ve yarı açık cezavlerinin artırılmasına 
gayret gösteri lecektir. 
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MİLLİ SAVUNMA 
Türkiye'mizin jeopol i t ik k o n u m u n d a barışın ve sürek

liliğin temini için milli ve tarihi geleneğimiz olan disiplinli 
ve kuvvetli o rdunun varlığı esastır. 

O rdumuzun en m ü k e m m e l şeki lde eğit i lmesi, mo
dern si lah, araç ve gereçle teçhiz edi lmesi güçlendir i l 
mesi amacıyla gerekli kaynakları sağlemek için Savun
ma Sanayiini Gel işt irme Fonu kuru lmuş bu sayede Si
lahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının öneml i bir kısmının 
yurt içinde üret i lmesine yönelik projeler başlatılmıştır. 

Ülkemizde yüksek teknoloj i ürünü F - 16 uçakları üre
t i lmekle kalmayıp, ihraç edi lme noktasına gelinmiştir. 
Ülkemizin dünyadak i si lahsızlanma polit ikası çerçeve
sinde ve Körfez Krizi döneminde kararlı tu tumu sonucu 
NATO'dan yüksek vasıf ve adette modern silah ve cep
hane alınması sağlanmıştır. 

2000'li yılların sayılı ülkeler inden olabi lmek ancak sa
vunma g ü c ü m ü z ü n pekişt ir i lmesiyle mümkünüdr . Ordu
muzun modern silahlarla teçhiz edi lmiş, daha çevik, iyi 
eğti lmiş bir hale ge lmesi hedefimizdir. 

O rdumuzun hareket kabil iyeti ve vurucu gücü yük
selti lecek, askerlik süresi kısaltılırken ihtisasa ö n e m veri
lecektir. 
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DIŞ POLİTİKA 
Devletin devamlılığı dış politika felsefemizin temelini teşkil 

eder. Siyasi mücadelede hassasiyet gösterilmesi zorunlu hu
susların başında dış politikanın geldiğine inanmaktayız. 

Dış politikamızın esası bölgemizde ve dünyada barışın sü
rekliliğini temin etmektir. 

Güvneliğimizin ve iktisadi gelişmemizin güçlendirilmesi dış 
politikamızın ana hedefleridir. 

Ülkemizin konumu, uluslararası gelişmelirin içerdiği belir
sizlikler ve çevremizdeki istikrarsızlık odakları muvacehesin
de, etkin bir savunma gücüne sahip olmamız zorunludur. 

Totaliter yönetim biçimleri iflasının Doğu Avrupa ülkelerin
den başlayarak hareketie geçirdiği demokratik dinamikler, ya
kın zamana kadar Doğu-Batı cepheleşmesinin belirleyici rol 
oynadığı ulusalararası ilişkiler düzeninde, bu kez AGİK süreci
ne vücut veren anlayış ve ilkelerin yol gösterici olacağı yeni 
bir dönemin açılmakta olduğuna işaret etmektedir. 

Bu oluşumun, tarihi ve coğrafyasıyla bir "kilit ülke" konu
mundaki Türkiye'ye yeni işbirliği ufukları açtığının ve yeni so
rumlulukları yüklediğinin idraki içindeyiz. 

Ülkemizin siyasi istikrarının korunmasını, bu imkanlardan 
yararlanabilmemizin, aday olduğumuz yeni ve daha etkin 
uluslararası konumun layıkıyla değerlendirilmesinin başlıca 
şartı olarak görüyoruz. 

Köklü bir değişim süreci içindeki büyük komşumuz hali ha
zır yapısını "egemen devletlerin gönüllü birliği" ne dönüştürme 
kararı almıştı. Hem bu düşünülen birlikle, hem de -Azarbey-
can ve özel kültürel bağlaramız bulunan diğer cumhuriyetler 
başta olmak üzere- halklarının özgür iradesiyle ve yasal usul
lere uygun olarak söz konusu birliğe katılma veya bunun dış-
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yında kalma yonune gidebilecek tüm barışqsever cumhuru-
yetlerle, en ileri dostluk ve işbirliği ilişkileri içinde olmaya hazır 
ve arzuluyuz. 

Türkiye'nin girişimiyle oluşturulan Karadeniz Ekonomik İş
birliği Bölgesi Projesinin de, bu bağlamda , ilgili tarafları 
AGİK ilkeleri etrafında birbirlerine daha yaklaştıran, çok verim
li bir işbirliği çerçevesi oluşturacağına inanıyoruz. 

İslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerde ilişkilerimize atfet
tiğimiz önem coğrufi konumumuzun ve bu ülkelerle mevcut 
tarihi ve kültürel bağlarımızın tabii bir sonucudur. 

Laik devlet yapısı, insan haklarına saygılı çoğulcu demok
ratik düzeni ve ANAVATAN iktidarının giriştiği büyük yapısal 
değişim hamlesiyle 21 yüzyılın en ileri toplumların arasına gir
meye aday olan Türkiye, bu noktaya erişmesini mümkün kı
lan birikimini, ikili, düzeyde olduğu gibi, çok taraflı projeler 
çerçevesinde de İslam Konferansı Örgütü üyesi diğer ülkeler
le paylaşmaya açık olacaktır. 

Komşumuz Irak'ın yol açtığı bölgesel buhran ve takip 
eden savaş sırasında izlediğimiz soğukkanlı ve kararlı politi
ka, Türkiye'nin diğer bölge ülkeleri nezdinde ve genel olarak 
uluslararası camiadaki ağırlığını pekiştirmekle kalmamış, batılı 
ülkeler nezdindeki önem, güvenilirlik ve itibarımızı daha da art
tırmıştır. 

Değişen dünyada ABD başta olmak üzere, dost ve mütte
fik ülkelerle her alandaki ilişkilerimize, karşılıklı çıkarlara saygı 
içinde, daha muhteva kazandırmak ve bu ilişkileri çeşitlendir
mek azmindeyiz. 

Türkiye'nin en kısa sürede Avrupa Topluluğu'nun ileri üye
leri düzeyine erişmesi başlıca emelimizdir. Avrupa Topluluğu 
ile ilişkilerimizde tam üyelik müracaatımızla başlayan süreci 
bu anlayışla hızlandırmak niyet ve kararındayız. 

Avrupa Topluluğu'na tam üyelik hedefimiz çerçevisinde, 
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NATO nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi yolundaki çalış
malara özel bir ilgi göstermeye devam edeceğiz. 

Çevremizde karşılıklı hak ve çıkarlara saygı anlayışına da
yalı bir dostluk ve işbirliği kuşağı oluşturmak temel hedefleri
miz arasındadır 

Kimseden alacağımız toprak ve kimseye verilecek toprağı
mızın bulunmamasının, komşularımızla karşılıklı güvene daya
lı iyi ilişkiler içüinde olabilmemiz açısıdan faydalı bir semin teş
kil ettiğine inanırız. 

Bazı komşu ülkelerdeki Türk azınlıkların huzur ve esenliği
ne bu ülkelerle ilişkilerimize katkıda bulunabilecek önemli bir 
unsur olarak özel ilgi gösteririz. 

Komşulararası ilişkilerde karşılaşılması olağan sorunların 
iyi niyetli ve ciddi diyalog yoluyla aşılabileceğine inanırız. 

Bu çerçevede, komşular arasında ve bölgesel düzeyde or
tak projeler geliştirilmesine, bunlardan sağlanabilecek ekono
mik yararların yanısıra. uluslararası güven ortamının da bu su
retle takviye edilebileceğini düşünmekteyiz. 

Kıbrıs ihtilafının çözümü için 649 sayılı BM Güvenlik Konse
yi Karan'nın müstesna bir fırsat teşkil ettiği ve giderek kök sa
lan AGİK zihniyetinin taraflara ilham vermesi gerektiği görü
şündeyiz. Bu anlayışla. BM Genel Sekreteri'nin, uhdesindeki 
iyi niyet görevi çerçevesinde. Kıbrıs'taki her iki tarafın da ser
best iradeleriyle kabul edebilecekleri bir çözümün oluşturula
bilmesi için harcadığı çabaları desteklemeye devam edece
ğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" nin bu süreçte izlediği ger
çekçi ve uzlaşıya açık tutumla tam bir görüş birliği içindeyiz. 

Büyük Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" düsturunu şi
ar edinen Türkiye, meşru hakları konusunda titiz, ahdi yüküm
lülüklerine sadık, başkalarının haklarına saygılı, güvenilir ve 
barışsever bir ülkedir. Uyguladığı dinamik politikalarla ülkemi
zin bu kimliğinin pekiştirilmesinin şerefini taşıyan ANAVATAN 
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iktidarının devamıyla. Türkiye, uluslararası planda daha da et
kin bir mevkiye mutlaka ulaşacaktır. 

96 
TBMM KUTUPHANESI



TBMM KUTUPHANESI




