


Bu Beyanname, 
Büyük Birlik Partisi'nin 

iktidar yürüyüşünde 
Aziz Türk MiIIeti'ne 

taahhüdüdür. 





Türkiye, eşsiz tarihi, coğrafî, stratejik ve kültürel imkanlarıyla 
dünyada sozu dinlenen bir guç, bir dünya gucu olabilecek bir ül
ke 

Türkiye, yetişmiş insan gucu, binlerce yıllık devlet geleneğiyle 
bölgesinde barış ve istikrarın, adalet ve refahın teminatı olabile
cek bir ülke 

Turk Milleti, bir dünya imparatorluğunun devamı olmanın ver
diği tecrübe ve özgüvenle çağdaş demokrasiyi butun kural ve ku
rumlarıyla yaşayabilecek ve yaşatabilecek bir millet 

Ne var kı, bu mazlum millet, bu azız vatan, ıkıyuz yıldır bece
riksiz, bilgisiz ve basiretsiz yönetimler yüzünden, bugün bu avan
ta) ve potansiyellerinin hiçbirini kullanabilecek durumda değil 

Özellikle son yıllarda bu beceriksiz, bilgisiz, basiretsiz ve dira
yetsiz yöneticiler elinde Türkiye, tarihinde hiç olmadığı kadar ıç 
ve dış talana, vurguna, soyguna, itibarsızlığa, acze maruz bırakıl
mış perişan bir ülke görünümünde 

Millet çaresizlik, yoksulluk ve daha da önemlisi ümitsizlik için
de 

Ekonomi IMF'nın, Dünya Bankasının, uluslararasıfınansgüç
lerinin, kara para aklayıcılarının, kriz simsarlarının ve bunların 
yerli işbirlikçilerinin cirit attıkları bir yangın yerine çevrilmiş 

İç politika, kifayetsiz muhterislerin kayıkçı kavgalarıyla, devlet
le milleti karşı karşıya getiren darkafalı yöneticilerin gerilim poli
tikalarıyla tıkanmış, kilitlenmiş 

Dış politikada, Türkiye'yi ekonomik olarak köşeye sıkıştıranlar, 
asırlık hülyalarını gerçekleştirmek için karanlık senaryolarını 
sahnelemekte 

Kıbrıs'tan Kerkük'e, Filistin'den Çeçenıstan'a, Kosova'dan Af
ganistan'a kadar Turk ve islam dünyasının butun mazlumları 
gözlerini Türkiye'ye dikmiş, Ankara'dan yükselecek kararlı bir 
soz, bir işaret, bir irade beyanı bekliyor 

Ankara susuyor 
Ankara, "IMF Türkiye'yi bizim için satın aldı" diyen şımarık ve 



satması altında 
Millet, yoksulluk ve sefaletin pençesinde gununu kurtarma pe

şinde 
Ama bu yoksul millet, bu mazlum millet, herşeye rağmen, ta

rihin ve coğrafyanın kendisine yüklediği buyuk misyonu millî vic
danın derinliklerinde hâlâ yaşatıyor ve elindeki yarım ekmeği de 
insanlık için, barış için, adalet için, Allah rızası için kendisine 
uzanan ellerle paylaşmaya hazır 

Gelir dağılımı tam da Rahmetli Ustad Necip Fazû'ın dediği gi
bi 

Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, 
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul 
Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa, 
Yaşasın kefenimin kefili karaborsa 

Allah'ın on pulunu hakça, kardeşçe bölüşmesi gereken milyon
lar Ankara'dan yükselecek kararlı bir soz, bir işaret, bir irade be
yanı bekliyor 

Ankara susuyor 
Ankara Türkiye'yi soyup soğana çeviren uluslararası fınans 

güçlerinin ve onların yerli işbirlikçilerinin işgali altında 
Bu böyle gitmez 
Bu böyle gitmeyecek 
Turk Milleti bu oyunu bozacak 
Turk Milleti bu kuşatmayı yaracak 
Turk Milleti Türkiye'yi teslim etmeyecek 
Turk Milleti son ümidine güveniyor Turk Milleti, Buyuk Birlik 

Partısı'ne güveniyor 
Buyuk Birlik Partisi bu mazlum milletin, bu asıl milletin bükül

mez bileği, yeni tarihî hamlesıdır 
Buyuk Birlik Partisi, bu ülkeyi ÎMF kapılarında, Dünya Banka

sı koridorlarında, Avrupa Birliği kulislerinde itilip kakılan bir 



Buyuk Birlik Partisi, uluslararası finans güçleriyle elbirliği edip 
bu ülkeyi soyanlardan hesap soracak 

Buyuk Birlik Partisi milletle devleti karşı karşıya getirenlerden, 
milleti devlete kusturenlerden hesap soracak 

Turk Milleti emin olsun kı, Buyuk Birlik Partisi devr-ı sabık ya
ratacaktır 

Buyuk Birlik Partisi yetimin hakkını yiyenlerden, devlet malını 
yağmalayanlardan, yetkilerini kotuye kullananlardan, vazifesini 
ihmal edenlerden hesap soracak 

Buyuk Birlik Partisi, Türkiye'yi yeniden hur, müreffeh, karnı 
tok, sırtı pek, dünyada sozu dinlenen, mazlumların koruyucusu, 
zalimlerin korkulu rüyası yapacak, Türkiye'yi tarihiyle ve coğraf
yasıyla buluşturacak tarihî hamlenin adıdır 

Buyuk Birlik, Türkiye'nin rövanşıdır 
Buyuk Birlik, derin tarihin, derin milletin çelıkleşmış iradesidir 
Buyuk Birlik, muhteşem bir geçmişi daha muhteşem bir gelece

ğe bağlayacak köprüdür 
Buyuk Birlik Turk Milletinin yarınıdır 
Buyuk Birlik Türkiye'dir 



İlkeler 

I.Hak ve hürriyetler 

Hukuk, birlikte yaşamayı mümkün kılan kurallar bütünü
dür. Bu kurallar bütünü, toplumu oluşturan bütün bireyleri ve 
kurumları bağlar. 

Ne var ki, son yıllarda Türkiye'de, hukukun üstünlüğü ve 
herkes için bağlayıcılığı çok büyük ölçüde zedelenmiştir. 

Büyük Birlik Partisi, hukukun üstünlüğü ve temel hakların 
vazgeçilmezliği ilkelerini yeniden ve herkes için geçerli kıl
mayı temel görevlerinden biri kabul eder. 

II. Siyaset ve idare 

Nasıl bir siyaset, nasıl bir parti? 

Büyük Birlik Partisi, tek tek bireylerin ve bir bütün olarak 
toplumun temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamayan, gayeleri
ni gerçekleştirmekte zor ve şiddete müracaat etmeyen, millî 
birlik ve bütünlüğe, vatan ve demokrasiye sadakat besleyen 
her türlü siyasî faaliyeti meşru addeder. 

Devlet, her türlü siyasî düşüncenin ve siyasî faaliyetin ifa
de ve icrasına uygun toplumsal-politik zeminin tesisi, idame
si ve muhafazası ile yükümlüdür. 

Büyük Birlik Partisi, kaynağını toplumumuzun millî ve ah
lâki değerlerinden alan; doğruluğa, karşılıklı güvene, açıklı
ğa, ehliyet ve takım çalışması anlayışına dayalı, medeni ve 
seviyeli bir üslûpla yürütülen etkili bir faaliyet tarzını siyaset 



Bu anlayış içerisinde; BBP dayatmacı bir anlayışı değil, 
hürriyetçi bir yaklaşımla toplumun kendi yaratıcılığını orta
ya koymasına fırsat veren bir anlayışı benimser. 

BBP inanç ve düşünce farklılıklarını ülkemizin millî zen
ginliği olarak benimser ve asgarî müşterekler temelinde top
lumsal bütünleşmeyi amaçlar. 

Demokrasi 

BBP çoğulcu ve katılımcı demokrasiden yanadır. 
Toplumu oluşturan bütün fert ve grupların siyasî, sosyal ve 

ekonomik değerleri adil olarak paylaşabilmelerini öngörür. 
Bunun bir gereği olarak, Büyük Birlik Partisi, çoğunluk ik

tidarının çoğunluk diktasına dönüşmesini önleyecek ve kişi 
haklarını teminat altına alacak mekanizmaları geliştirmeyi 
temel görevlerinden biri olarak görür. 

Toplumda herkes istediği dinî veya felsefî inancı seçip seç
memekte ve gereklerini yerine getirip getirmemekte serbest
tir. 

Devlet herhangi bir din ya da felsefî telâkkiye muhalefet 
yahut destek olmamalıdır. 

Devlet, demokrasinin sağlıklı işleyişinin garantisidir. 

Millet ve milliyetçilik 

Türkiye Cumhuriyeti, bütün vatandaşlarına eşit haklar ver
me ilkesi üzerine kurulmuştur. 

Her vatandaş bütün anayasal haklardan faydalanma hürri
yetine sahiptir. 

Türklük ile kastedilen, bu coğrafyada oluşan tarihî ve kül
türel kimliğimizdir. 

Büyük Birlik Partisi; milleti, kimlik ve şahsiyetini ortak 
bir tarih ve medeniyet mirası içinde gören insanlamn vatan 



ve sosyal bir bütün olarak telâkki eder. 
Bizim milliyetçiliğimiz, vatan ve insan sevgisi temelinde 

millî ve kültürel bir hassasiyetten kaynaklanır. 
İnsanlar arasındaki ırk, renk, dil ve kültür farklılıklarını üs

tünlük veya imtiyaz sebebi sayan anlayışları yanlış ve gayri 
meşru telâkki ediyoruz. 

Bizler, ülkemizdeki mahallî ve geleneksel farklılıkları, mil
lî hayatımızın zenginliği olarak telâkki ediyoruz. 

Bu inanç ve şuurla tarih boyunca olduğu gibi, tüm top
lumsal renklerin çoğulcu bir yaklaşım ve hoşgörülü bir tu
tumla, hürriyet ve barış içerisinde ortak hedeflere seferber 
edilmesini millî birlik ve bütünlüğümüzün teminatı sayıyo
ruz. 

Nasıl bir devlet? 

Devlet, bir milletin, itibar ve saygı gören bir siyasî toplu
luk olarak yaşama ve hedeflerini gerçekleştirme istek ve ira
desinin en üst seviyede teşkilatlanmış ifadesidir. 

Bu niteliğiyle devlet, milletin en köklü ve en geniş ortak 
varlık alanıdır ve hepimizindir. 

Dolayısiyle devletin asıl sahibi, devlet bürokrasisi ve hükü
met organları değil millet ve tarihtir. 

Devlet adına iş gören ve resmî yetki kullanan hiç kimse, 
hukuki sorumluluktan muaf tutulamaz. 

Devletin ve toplumun güvenliği gerekçe gösterilerek hiçbir 
temel hak ve hürriyet ortadan kaldırılamaz veya sürekli ola
rak kısıtlanamaz. 

Din ve laiklik 

Tarihimiz açısından laiklik her zaman bir demokratikleşme 
problemi olarak ortaya çıkmıştır. Büyük Birlik Partisi laikli-



görür. Bu anlamda laiklik din ve vicdan hürriyetinin temeli
dir. 

Laiklik, devlet gücünün din ve felsefe karşısındaki tarafsız
lığıdır. 

Buna göre; herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sa
hiptir. Bu hak, sahip olunan veya kendi seçtiği bir inancı ka
bul etme özgürlüğü ile bunları kişisel olarak veya toplu bir 
şekilde kapalı bir yerde veya açıkça dinî seremoniler, uygu
lamalar ve öğrenim şeklinde gerçekleştirme özgürlüğünü de 
içerir. 

III. Ekonomi ve maliye 

İktisadî düzen anlayışımızı oluşturan aslî unsurlar şunlar
dır: 

• Ekonomik ahlâk ve hukuk, en az ekonomik düşünce, zih
niyet, teşebbüs, kazanç, kâr ve kalkınma kadar mühimdir. 

• Büyük Birlik Partisi, vatandaşlarımızın hür teşebbüs ve 
faaliyetlerini en büyük zenginlik sayar. 

Bu faaliyetlerin olmazsa olmaz şartı ise hürriyet ve barı
şa dayalı bir sosyal hayattır. 

• Devlet ekonomideki sivil fert ve kuruluşların karşısına ra
kip bir iktisadî aktör olarak çıkmamalıdır. 

• İktisadî fonksiyon gören her türlü mal ve hizmetin arz ve 
talebi ile bunların dolaşımını kolaylaştıran para ve para ben
zerlerinin kullanımında tam serbestlik sağlanmalıdır. 

• Mülkiyet ve miras hakları titizlikle korunmalıdır. 
Bu ilkeler doğrultusunda; 
• Millî gücün bir unsuru olarak istikrarlı, rekabetçi, büyü

yen ve güçlü bir ekonomi; 
• Dünya ekonomisinin faal aktörlerinden olan millî bir eko

nomi; 
• Üretkenliği ve verimliliği sayesinde toplumun bütün ke-



rımları destekleyen bir ekonomi;, 
• Esas itibariyle devlet tarafından değil, sivil fertler tarafın

dan yürütülen bir ekonomi; 
• Sosyal dengeleri adil gelir dağılımını sağlayarak gözeten 

rasyonel bir ekonomi; 
• İktisadî teşebbüsleri kısıtlayan değil teşvik eden bir eko

nomi; 
• Hür teşebbüs, serbest ticaret ve piyasaya açık; fakat yerli 

ve yabancı her türlü tekel, tröst ve kartele kapalı bir ekono
mi; 

• Reel sektörü destekleyen, küçük ve orta boy işletmeleri 
koruyan ve teşvik eden bir ekonomi; 

• Gizli işsizler üreten değil, istihdam yaratan bir ekonomi 
düzenini savunuyoruz. 

IV. Milletlerarası ilişkiler 

Dış politikamızın temel ilkesi, dünya milletler ailesinin iti
barlı bir üyesi olan milletimizi güçlendirmek, millî menfaat
lerimizi koruyup geliştirmektir. 

Büyük Birlik Partisi, bütün milletlerin hürriyet, adalet ve 
barışa dayalı bir dünyada yaşamalarını temin edecek yeni 
bir milletlerarası siyasî düzeni savunur. 

Bu genel ilkeler ışığında; 
• Prensipleri adalet, siyasî eşitlik ve karşılıklı menfaatlerin 

gözetilmesi olan; 
• Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir devlet olduğu ve gücü

nün daha da artırılması gerektiği ufkuyla yürütülen bir dış 
politika; 

• Başta Türk dünyası olmak üzere, İslam dünyasıyla yakın
laşan; 

• Gücünü milletten alan; 
• Milletin, çağın stratejik değerlerine hakim olma hedefini 





Hedefler ve 
Politikalar 

Temel hedeflerimiz, hür, mutlu ve yetişmiş fertlerden oluşan 
müreffeh bir toplum; zengin bir ülke; güçlü, adil, bütün dün
yada sözü geçen, güvenilir bir devlet ve itibarlı bir millet ha
line gelmektir. 

Bu hedeflerin tahakkuku için; 
• ilim ve teknolojide çağın öncüleri arasında yer almak; 
• Iş ve çalışma hayatında, ahlâk, azim ve gayret sahibi ol

mak; 
• Eğitim ve kültür sahasında, insanî, millî, manevî ve ahla

kî değerlerle yoğrulmuş, ruhî ve bedenî olarak sağlıklı nesil
ler yetiştirmek şarttır. 

Bu temel ilkelerimiz ışığında, Türkiye nin meselelerine ge
tirdiğimiz çözüm tekliflerini kamuoyunun bilgi ve takdirine 
sunuyoruz. 



Millî birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesi 

Bugünkü tarihî konjonktür içerisinde, millî birlik ve bütün
lüğün pekiştirilip güçlendirilmesi, Büyük Birlik Partisi'nin 
siyasî varlık sebeplerinin en başında gelmektedir. 

Bundan hareketle millî birlik ve bütünlüğün güçlendirilme
si ile ilgili politikalar aşağıdaki hedeflere yönelik olmalıdır: 

• Hür, adil ve barışçı bir hayat iklimi sağlamak. 
• Bu iklimde herkesin gururla benimseyebileceği sağlam 

bir millî kimlik ile ortak bir tarih, kader ve gelecek fikrini da
ima canlı tutmak; 

• Farklılık ve çeşitlilikleri millî kültür ve medeniyetimizin 
zenginliği kabul etmek; 

• Devletin yapı ve işleyişinde, bu anlayışın gerektirdiği re
formları gerçekleştirmek... 

Bu hedeflere yönelik olarak aşağıdaki müşahhas politikala
rın hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz: 

• Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması; 
• Tüm organlarıyla çoğulcu, katılımcı ve demokratik bir 

hukuk devletinin gerçek anlamda tesisi; 
• Mahallî idarelerin güçlendirilmesi ve bu yolla halkın yö

resel gelişmedeki çabalarının desteklenmesi... 

Demokratikleşme 

Demokrasi sadece bir siyasî rejim değil, aynı zamanda bir 
hayat tarzıdır. 

İÇ POLİTİKA 



surlarıyla demokratikleşmesi gerektiğine inanmaktadır. 
Bunu temin maksadıyla; 
• Millî birlik ve bütünlük, kamu yararı ve genel ahlâkı ze

delememek kaydıyla düşünme, düşündüğünü ifade etme ve 
inandığı gibi yaşama talepleri üzerindeki bütün yasakların; 
bu hürriyeti kullanma araçları olan basın, yayın, iletişim or
ganları üzerindeki kısıtlayıcı kural ve uygulamaların kaldırıl
ması; 

• Basın, yayın, iletişim kuruluşlarının denetiminin millî 
birlik ve bütünlük, kamu yararı ve genel ahlâk çerçevesinde 
oto-kontrol mekanizmaları ile birlikte bağımsız ve tarafsız 
bir organa devredilmesi; 

• Herkese, her inanç ve felsefeye serbestçe teşkilatlanma ve 
bu teşkilatlara, millî birlik ve bütünlük, kamu yararı ve genel 
ahlâk çerçevesinde meşru siyasî ve sosyal faaliyet hakkının 
tanınması; 

• Çocukların, ailelerinden gelenler de dahil, her türlü hak 
ihlaline karşı korunması sağlanacaktır. 

Siyasî ve idarî değişim 

Anayasa ve siyasî sistem 

Bugünkü parlamenter sistem Türkiye'nin siyasî kültür ve 
yapısına uymadığı gibi, ihtiyaçlarına da cevap verememekte
dir. 

Bugünkü sistem, "güçler ayrılığı" prensibinin işlemesine 
de pratikte imkân vermemektedir. 

Parlamenter sistemin bugüne kadarki tatbikatı şunu açıkça 
göstermiştir: Meclis güçlü hükümetler çıkaramadığı zaman 
siyasî istikrarsızlık ve belirsizlik doğmakta; arkasında sağ
lam çoğunluk bulunan hükümetler kurulduğunda da yürütme 
parlamentoyu devre dışı bırakarak güçler ayrılığı ilkesini ze-



Ülkemizde çoktan beridir tartışılan bu meselenin esastaı 
çözülmesi için, "başkanlık sistemi"ne geçmek kaçınılma; 
hale gelmiştir. 

Bunun için yeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız vardır. Bu ye 
ni Anayasa, yazılma, müzakere, oylama safhaları da dahil ol 
mak üzere, millî, siyasî ve sivil bir mutabakat sağlanaral 
oluşturulmalıdır. 

• Bu yeni Anayasa'da, kanun, kararname, tüzük ve hatti 
yönetmelik konusu olacak kadar teferruatta kalan meselele 
yer almamalıdır. 

• Bu yeni Anayasa, devletin, demokratik ve çağdaş vasıfla 
rını zedeleyecek hiçbir ideolojik anlayışın ipoteği altına so 
kulmadan, kısa ve özlü bir siyasî, hukukî ve toplumsal mu 
kavele metni olmalıdır. 

Yasama 

Toplumun siyasî taleplerini yasama kararlarına dönüştüreı 
ve yürütmeyi siyasî olarak denetleyen bir kurum olarak Mec 
lis, demokratik sistemin en temel unsurlarından biridir. 

Bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için, Meclis'iı 
tam anlamıyla düzenleyici ve denetleyici yetkilere sahip ol 
ması gerekir. Yasama dokunulmazlığı sadece kürsü ile sınır 
lı olacaktır. Kürsü dokunulmazlığının dışındaki suçlarda mil 
letvekillerinin hiçbir imtiyazı bulunamaz. 

Yürütme 

Geleceğin Türkiye'sini hazırlamada en büyük görev ve so 
rumluluk yürütmeye düşmektedir. 

Yürütmenin omuzlayacağı bu ağır görevi yerine getirebil 
mesi için güçlü olması ve hızlı karar alarak uygulayabilmes 
gerekir. 



menter sistemin terkedilerek başkanlık sistemine geçilmesi 
bakanlık sayısının azaltılması, bakanlar kurulunun Başbakar 
hariç parlamento dışından oluşturulmasıdır. 

Yargı 

Hukuk devletinin varlık şartlarından biri olan bağımsız 
yargı, kişi hak ve hürriyetlerinin hem devlet, hem de diğeı 
sosyal aktörler tarafından ihlâl edilememesinin de teminatı 
olmalıdır. 

• "Gecikmiş adalet adaletsizliktir". Yargının hızlı karar ala
bilmesini temin için icap eden her türlü kanunî ve kurumsai 
düzenlemelerin yapılması gerekir. 

• Yargının adil olmasının ilk şartı, yargıçların kendilerini 
hiçbir fiilî ve siyasî baskı altında hissetmeksizin tamamen 
hür irade ve vicdanlarıyla karar verebilmeleridir. Bunu temin 
için yargı bağımsızlığı ve yargıç teminatının, sadece hukuk] 
formalitelerle değil, akademik ve ekonomik temellerinin de 
tam olarak sağlanması gerekir. Bu amaçla hukuk tedrisatı ve 
hakim yetiştirme programının yeniden ele alınması şarttır. 

Bürokrasinin azaltılması ve etkin hale getirilmesi 

Bürokrasi meşruiyetini, hukuka ve seçilmiş siyasî iktidara 
bağlılığından alan, bu iktidarın emrindeki bir icra unsurudur. 

Bürokrasinin azaltılması ve etkin hale getirilmesi için aşa
ğıdaki politikalar izlenecektir: 

• Bürokrasinin performansa dayalı bir tarzda yönetilmesi; 
• Kamu erkini kullanma anlamına gelmeyen konularda bü

rokrasinin onay ve izin mercii olmaktan çıkartılıp denetle
mekle sınırlandırılması; 

• Bilgi edinmede beyan esasının getirilmesi; 
• Beyan denetiminin millî veri bankaları kurularak kolay-



Mahallî idareler 

Mahallî idareler, gerçek manada aktif vatandaşı ortaya ÇÎ 
karan ve vatandaşlık şuurunu oluşturan ilk siyasî-sosyal bı 
rimlerdir. Dolayısıyla "çevrenin kararlarının çevreye bırakıl 
ması" prensibi gereği mahallî idareler güçlendirilmelidirler 

Bunun için; 
• Merkezî otoritenin belediyeler üzerindeki idarî, malî v 

hukukî vesayeti azaltılmalıdır, 
• Hem mahallî idareler üzerinde merkezin malî yolda 

baskı kurmasını engellemek ve hem de merkezin malî yükı 
nü hafifletmek, ayrıca mahallî idareleri iktisadî açıdan güç 
lendirmek ve rasyonalize etmek için, bu idarelere genel büı 
çeden verilen payın kaldırılması, bunun yerine kendi bölge 
lerinde toplanan bazı vergilerden belirli bir nisbette pay al 
malarının sağlanması; ancak, malî potansiyeli yetersiz yör 
belediyeleri için bir takım istisnaların uygulanması; 

• Mahallelerde belediye şubelerinin açılarak (konut ruhsa 
gibi) bazı problemlerin tam anlamıyla yerinde çözülmesi; 

• Belediye meclislerinin seçiminde seçim çevrelerinin ma 
halle seviyesinde belirlenmesi; 

• Belediyelerin borç-alacak ilişkisinde kamu kuruluşu öze] 
liginin kaldırılması; 

• Vatandaşların mahallî idarelerin kararlarına daha etki 
biçimde katılımlarını sağlamak gayesiyle il, ilçe, köy ve ma 
hailelerde vatandaş örgütlenmesine imkân tanınması ve bas 
önemli kararlar için referandum uygulamasının getirilmesi; 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeni bir "esas (mas 
ter) plan" hazırlanması gerekmektedir. 

Büyük Birlik Partisi, bütün mahallî idarelerin demokrati 
katılım, daha geniş bir öğütlenme, yeni malî kaynaklar v 
sorumluluklar çerçevesinde yeniden düzenlenmesini gerek 
görmektedir. 



Ordunun güçlendirilmesi ve modernizasyonu 

Ordu, meşruiyetini, hukuka ve parlamentoya bağlılığından 
alan; TBMM'nin emrindeki millî güvenlik gücümüzdür. 

Dünya haritasına baktığımızda, ülkemizin bulunduğu coğ
rafyada bulunan devletin, siyasî sistemi nasıl olursa olsun 
güçlü bir orduya ihtiyaç duyacağı muhakkaktır. Tarih bunun 
böyle olduğunu çok defa bize göstermiştir. 

Bu sebeple; 
• Ordunun aslî fonksiyonu olan dış tehditlere karşı ülke gü

venliğini koruma görevini çağın şartlarına uygun ve başarılı 
bir biçimde ifa edebilmesi için, yüksek teknolojiye dayalı as
kerî modernizasyon programı başlatılmalı; 

• Silah ve teçhizat bakımından dünyanın en gelişmiş ordu
ları seviyesine çıkartılması, hareket ve ateş gücü açısından, 
kendisine verilecek bütün görevleri başarıyla yapabilecek 
şekilde hareket ve ateş gücü yüksek bir yapıya kavuşturul
ması şarttır. 





Ekonomik hedefler 
ve politikalar 

Büyük Birlik Partisi iktisadî rekabet gücümüzün serbest 
piyasa ekonomisi içerisinde artırümasını savunur. 

Dünya ekonomisiyle bütünleşmiş rekabetçi bir ülke eko
nomisi yaratabilmek için, toplumsal sermayenin temel unsu
ru olan insanımızın, iktisadî zihniyetinde gerçekleşmesi ge
reken dönüşümle birlikte, Büyük Birlik Partisi'nin iktidarın
da şu temel değişiklikler gerçekleştirilecektir: 



DEVLET VE EKONOMİ 

Özelleştirme 

Büyük Birlik Partisi, özelleştirmeyi kendi başına bir gaye 
olarak değil, ekonominin genel rasyonalitesi açısından ve
rimli ve üretken bir araç olarak görmektedir. 

Özelleştirmenin gayesi, iktisadî verimlilik ve üretkenliğin 
yanısıra rekabet gücünün artırılmasıdır. 

Ancak özelleştirmelerin ekonomik ve sosyal dengeleri 
sarsmayacak, çalışanları zarara uğratmayacak biçimde yapıl
masına özen gösterilecektir. 

Sübvansiyonlar, teşvikler ve fonlar 

Tarımda destekleme alımları genel sosyo-ekonomik denge
ler dikkate alınarak bir plana bağlanacak ve orta vadeye ya
yılacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere teşvik kolaylıkları sağla
nacak; kolayca teknoloji getirebilmeleri için hukukî düzenle
meler yapılacaktır. Teşviklere belli bir zaman limiti konacak, 
teşvikten yararlananlara da dünya pazarındaki payını büyüt
me şartı getirilecektir. 

Fonlar kaldırılacak, fona tâbi kalemler vergi kapsamında 
ele alınarak yeniden düzenlenecek ve genel bütçeye dahil 
edilecektir. Ancak ekonomik krizler sonucu borçlarını ödeye
mez hale gelmiş, bunun için cezaevlerine düşmüş esnaf ve 
köylünün üretime katkılarının devamı sağlanacaktır. 

Makroekonomik istikrarın sağlanması 

Büyük Birlik Partisi, istikrarlı bir ekonomik rekabet orta-



addeder. 
Bu çerçevede makro ekonomik istikrarın sağlam bir şc 

de tesisi için aşağıdaki politikaların uygulanması gerekli 
rülmektedir: 

Millî gelir ve büyüme politikası hedefleri: 

•Türkiye'deki yüksek nüfus artışı ve yüksek bağım 
oranına rağmen gerçek anlamda şahsî refah artışı sağlayc 
hızlı ve istikrarlı bir büyüme; 

•Büyümeyi serbest rekabet ortamındaki dinamik bir ı 
sektörle sağlama ve özel sektörün rekabet gücünü artırm 

•Dünya ekonomisine başarılı biçimde entegre olmanın 
lu, ülke ekonomisinin rekabet gücünden geçer. Bu seb 
diğer gelişmiş ülkelerle birlikte yeni sanayilere yönelme 

•İhracata dönük sanayii geliştirme ve ihracatın GS 
içindeki oranını arttırma; 

•Sanayiin ucuz ve aracısız hammadde bulması için h 
madde borsaları; "köylünün çiftçiye dönüşmesi" gayes 
ziraî ürün borsaları kurulacak; böylece tarım sektörünün 
tisadî rasyonaliteye erişmesinin zemini hazırlanacaktır. 

• Öncelikle sanayinin temel girdisi olan elektrik enerjis 
yatları sanayicimizin rekabet imkanlarını artırıcı ölçüde 
ğı çekilecektir. 

• KOBİ'ler özel korumaya ve teşvik tedbirlerine kavu 
rulacaktır. 

Enflasyonla Mücadele Politikaları 

Enflasyonun düşürülebilmesi için; 
•Üretim hacmi ve verimliliğin arttırılması, maliyet artı 

rının kontrolü; 
•Vergi gelirlerinin, mükellefiyet tabanının genişleterek 



uyumlu hale getirilmesi; 
•Özelleştirmenin hızlandırılması, kamu harcamaları 

kontrol altına alınması ve lüzumsuz harcamalardan vazge 
mesi; 

•Devletçe, halka güven veren şeffaf ve katılımcı politik* 
aracılığıyla enflasyonist beklentilerin kırılması gerektiğ 
inanmaktayız. 

Yatırım ve tasarruf dengesi politikaları 

•Yatırımların GSMH içindeki payının istikrarlı bir şeki 
artırılması, toplam yatırımlar içinde özel sektör payının 
rekli yükseltilmesi ve yatırımların dış talebi olan ürünk 
üretimine yönelmesi önündeki engellerin kaldırılması; 

•Tasarrufları^ artırılabilmesi ve müessir bir şekilde kulk 
ma sunulabilmesi için para ve sermaye piyasaları aracılığı 
uygun bir ortamın tesis edilmesi; 

•Kredi ve sermaye piyasasında rekabet ortamının gelişi 
lerek, sermaye piyasasının uzun vadeli fon teminine elve 
li bir yapıya kavuşturulması; 

• Sağlık ve çevre şartlarına riayet etmek kaydıyla uzun 
deli yabancı sermaye yatırımlarına öncelik verilmesi şar 

Dış ekonomik ilişkiler ve ödemeler dengesi 

•Dış ticaret rejimimiz ekonomide verimliliğin artırıln 
ve tüketicilerin korunması ilkeleri gözetilerek serbestleşti 
meye devam edilecektir. 

•Ayrıca, milletlerarası ticaretteki payımızın artınım 
ürün çeşitlemesi ve mevcut pazarlarımızın genişletilerek 
ni pazarlar bulunması hedeflenecektir. 

•İthalat yoluyla haksız rekabetin engellenmesi ve ihraç; 



•Komşularımız, Ortadoğu, Avrasya ve uzak Asya ile eko
nomik işbirliği şartlan geliştirilecektir. 

Para politikaları 

•Devletin döviz ve para piyasalarına mümkün olduğu ölçü
de müdahale etmemesi, kur ve faizlerin serbest piyasa şartla
rında oluşması esas alınacak; fakat, Türk ekonomisinde en 
müessir paranın Türk Lirası olması için uzun vadeli bir para 
ve kur politikası geliştirilerek Türk parasına itibar kazandı
rılacaktır. 

•Ticarî bankaların aslî fonksiyonlarına dönebilmeleri için 
gerekli alt yapılar süratle hazırlanacak, mevduatlardaki dev
let garantisi tedricen kaldırılacak, bankaların reel sektöre 
kaynak aktarmalarına imkan sağlanacaktır. 

•Malî sisteme ilgi ve güveni artırmak maksadıyla kamu
oyuna malî kurumlar ve politika araçlarının kazanç ve risk 
durumları hakkında bilgi sağlayacak mekanizmalar geliştiri
lecektir. 

•Sigortacılık sektöründe milletlerarası pazarlara açılmak 
için gerekli şartlar ve rekabetçi ortam tesis edilecektir. 

Maliye Politikaları 

•Kamu maliyesinde bütçe birliği esastır. 
•Kamu gelir ve gideri mahiyetindeki bilumum para hare

ketleri merkezî hükümet bütçesinde yer alacak ve 
TBMM'nin mutlak denetimine tâbi olacaktır. 

•Denk bütçe ve kamu borçlanma ihtiyacının azaltılması 
esastır. 

•Bu maksatla öncelikli olarak kamu harcamalarının kontrol 
altına alınması sağlanacaktır. 

•Yavsın, adil ve uveulamada basitliği esas alan bir vergi re-



sağlanacaktır. 
•Bu maksatla, alman vergilerin sayısı azaltılacaktır. 
•Birleşmiş Milletler'in tesbit ettiği hane başına yoksullu 

sınırının altında kalan gelirlerden vergi alınmayacaktır. 
• Sosyal Sigorta prim oranlarında indirime gidilecektir. 
• Gelir ve Kurumlar vergisi oranlarında indirimlere gidil< 

çektir. Temel gıda, ders kitapları, sağlık hizmetleri ve ihtiyc 
maddelerindeki KDV oranları düşürülecektir. 

Adil ve hakkaniyetli bir gelir bölüşümü için; 

•Enflasyonun engellenmesi suretiyle mevcut gelir dağıl 
minin daha da bozulması önlenecektir; 

•Asgarî ücret tüketici fiyat endeksine göre tesbit edilece 
ve asgarî ücretten vergi alınmayacaktır; 

Bölgelerarası kalkınmışlık farklarının giderilmesi için; 

•Kalkınmada öncelikli yörelere vergi indirimi ve muafiye 
ler genişletilerek devam ettirilecektir; 

•Mevzuat kolaylıkları sağlanacaktır; 
•Sınır ticareti kolaylaştırılacaktır; 
•Yap-işlet-devret modeline göre bu bögelerin altyapı el 

siklikleri devletçe süratle giderilecek, yeni metropoller kun 
lacak; eskimiş, tek yapılı (monostrüktür) sanayileri, yenil< 
riyle değiştirecek tedbirler alınacaktır. 

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

•İnsan kaynaklarımız eğitim politikalarımızda belirlene 
esaslara göre geliştirilecektir. 

•Nüfus artışı verilerimiz esas alınarak Türkiye'nin uzu 
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•Engellilerimizin sosyal hayata ve ekonomiye azamî katı
lımlarını sağlamak amacıyla engellilere ve ailelerine yönelik 
"özel beşerî kaynak planlaması" yapılacaktır. 

Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi 

•Teknolojik altyapımız bilim ve teknoloji politikalarımızda 
belirlenen esaslara göre geliştirilecektir. 

•Türkiye'nin plansız bir anlayışla bir "teknoloji çöplüğü" 
olması önlenecektir. 

•Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişme hızı dikkate 
alınarak Türkiye'nin bu alanda olabildiğince dışa bağımlılık
tan kurtulması için gerek donanımda, gerekse yazılımda mil
lî kaynakların harekete geçirilmesi hedeflenecektir. 

• Büyük Birlik Partisi, Türkiye'nin dinamik genç nüfusu
nun, uygun eğitim ortamının sağlanması şartiyle, bu alanda 
yapılacak hamleler için çok ciddi bir avantaj sağladığı görü
şündedir. 





Sosyal politikalar 

Büyük Birlik Partisi, "millî gücün azamileştirilmesi" he
define uygun olarak devletin himayeciliğine alışmış ve sos
yal risklere karşı direnç yeteneğini kaybetmiş bir toplum ye
rine, maruz kaldığı tehlikeleri bertaraf edebilme gücüne sa
hip "kendi kendini koruyan toplum"u hedeflemektedir. 

Bu temel prensip doğrultusunda Büyük Birlik Partisi, sos
yal hayatın her sahasında faaliyet gösterecek ve sosyal daya
nışma ve işbirliğini sağlayacak sivil organizasyonlardan olu
şan bir "üçüncü sektör" ün teşvikinin gerekliliğine inanmak
tadır. 



Üçüncü Sektör 

Büyük Birlik Partisi iktidarında, üçüncü sektör kuruluşları
nın şu alanlarda faaliyet göstermeleri için hukukî imkânlar 
ve teşvikler sağlanacaktır: 

•Sosyal politikanın en önemli araçlarından biri olan ve ge
nellikle sendikalar, kooperatifler tarafından uygulanan "ken
di kendine yardım" mekanizmasının sosyalleştirilmesi (tü
keticinin korunması, yardım sandıkları, kredi sandıkları); 

•Eğitim faaliyetleri: Devlet eliyle verilmesi gereken temel 
eğitim hariç olmak üzere her kademede eğitim ve öğretim 
kurumlarının kurulması ve işletilmesi, 

•Mevcut öğretim kurumlarının desteklenmesi ve öğrencile
re burs imkânlarının sağlanması; 

•Her seviyede sağlık kuruluşunun kurulması, işletilmesi, 
varolan sağlık kuruluşlarının desteklenmesi, yoksulların te
davi giderlerine katkıda bulunulması, sağlıkla ilgili bilimsel 
araştırmalar yapan kurumların desteklenmesi; 

•Altyapıdan mahrum veya geri kalmış bölgelerin kalkındı
rılması için mahallî idarelerle birlikte veya müstakil imar fa
aliyetlerine girmeleri; 

•Özellikle şehirlere yeni gelmiş insanların uyum problem
lerinin halledilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında kolay
lık sağlanması maksadıyla danışmanlık ve rehabilitasyon 
hizmetlerinin verilmesi; 

•Büyük şehirlerde gittikçe artan uyuşturucu, alkolizm ve 
benzeri sefahat alışkanlıkları ile yaygınlaşan suç ve diğer 
sosyal çöküntülerin önlenmesi maksadıyla kültürel ve ahlâkî 
değerlerin muhafazası ve korunmasına dair faaliyetlerin yü
rütülmesi; 

•Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için müessese ve te-
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nunun yerine getirilmesi; 
•Kaza, yangın ve tabiî afet gibi tehlikelere uğrayanlara 

maddî yardım yapılması ve bu tür felâketlerde görev alabile
cek gönüllü kadroların teşkili... 

• Engellilerin ve üstün zekalıların eğitimi, sosyal ve iktisa
dî hayata kazandırılmaları için özel kurumlar ihdas etmele
ri . . . 

Bütün bu alanlarda 'üçüncü sektör' kuruluşları tarafından 
yerine getirilemeyen sosyal hizmetlerin yürütülmesi, kaçınıl
maz olarak bir devlet görevidir. 

Ancak, verimliliği ve toplumsal katılımı artırmak maksa
dıyla, Büyük Birlik Partisi bu hizmetlerin bizzat devlet tara
fından sunulması yerine, zaman içinde ve giderek artan bir 
şekilde sivil kuruluşlara devredilmesini bir politika olarak 
kabul eder. 





Çalışma hayatı 
Esnaf ve Sanatkârlar 

KOBİ'ler 

Çalışma Hayatı 

İşsizlik ve eksik istihdam dolayısıyla atıl işgücü olgusu en 
büyük sorunlarımızdan birisidir. İşsizliği, eksik istihdamı ve 
kayıtdışı çalışmayı azaltmak için; 

• Ücret üzerinden çalışan ve çalıştıran tarafından ödenmek
te olan vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer yükler azaltı
lacaktır. 

• İş güvencesi, sosyal güvenlik sistemi ve uyumlaştırılmış 
esnek çalışma sistemlerini mevzuatımıza sokarak istihdam 
artırılacaktır. 

• Toplam istihdamın yüzde 60'ını oluşturan küçük ve orta 
boy işletmelerin öncelikle kredi ihtiyaçları (ki banka kredile
rinden aldıkları pay % 5 civarındadır) karşılanarak daha üret
ken ve teknolojik bir yapı kazandırarak istihdama katkıları 
artırılacaktır. 

• Genel olarak tüm işverenler için istihdamı artırmak ama
cıyla teşvik tedbirleri geliştirilecektir. 

Esnaf ve Sanatkârlar/ KOBİ'ler 

Yukarıda belirtildiği gibi KOBİ' 1er toplam istihdamın yüz
de 60'ını, toplam katma değerin yüzde 27'sini sağlamaktadır. 
Buna karşılık kredi kuruluşlarından kullandıkları kredilerin 
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Fransa'da % 48, hatta Hindistan'da bile % 15'tir. Bu neden 
le; 

Hem ihracat potansiyelinin, hem istihdamın hem de teknil 
buluşların yapılabilmesi açısından KOBİ'lerin, dolayısıyh 
esnaf ve sanatkârların özel korumaya alınması gerekmekte 
dir ve bu yapılacaktır. Çünkü biliyoruz ki güçlenmiş esnaf v( 
sanatkârlar; 

• Daha az yatırımla daha çok üretim ve çeşitlilik sağlamak 
tadır, 

•Talep değişikliklerine daha kolay intibak edebilmektedir, 
• Dengeli kalkınmayı sağlamaktadır, 
• Gelir dağılımını düzenlemektedir, 
• Siyasî ve Sosyal dengenin temel dinamikleridir, 
• Büyük sanayinin destekleyicisi ve tamamlayıcı sidir. 



Sosyal güvenlik 
ve sağlık 

İnsanların yarınlarına dair umutlar taşıyabilmesi, onların 
muhtemel risklere karşı güvence altına alınmış olmalarını 
gerektirir. 

Bu sebeple, Büyük Birlik Partisi'ne göre sosyal güvenlik 
bir insan hakkıdır ve bu hak her ferdi ve riski kapsayacak şe
kilde genişletilmelidir. Dolayısıyla sosyal güvenlik tedbirleri 
sağlık, emeklilik ve işsizlik riskleri yanında, korunmaya 
muhtaç kişileri ve özellikle özürlüleri de kapsayıcı olmalıdır. 

Alternatif Düzenleme 

Temel sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin devlet tara
fından verilmesi esastır. Ancak devletin sosyal güvenlik sis
teminin yanında özel sosyal güvenlik kuruluşlarının da siste
me dahil edilmeleri gerekmektedir. 

Üçüncü sektörün ve özel sektörün sosyal güvenlik sistemi
ne katılmaları için gerekli düzenlemeler yapılacak, mevcut 
mevzuat iyileştirilecektir. 

Bu ilkeler doğrultusunda Büyük Birlik Partisi'nin sosyal 
güvenlik ve sağlık sigortalarına dair hedef ve politikaları 
şunlardır: 

Üç çatı altında faaliyette bulunan sosyal güvenlik sistemi
miz tek çatı altında toplanacak, gerek prim tahsilatında ge
rekse emekli aylığı ödemelerinde norm birliği sağlanacaktır. 
Buna bağlı olarak emeklilerimize insan onuruna yakışır 



larak, tek bir sağlık sigortası sistemine geçilecek, herkesin 
bütün sağlık kuruluşlarından yararlanması sağlanacaktır. 

Bölge hastaneleri uygulaması yaygınlaştırılacak, bu hasta
neler gerek insan kaynakları gerekse teçhizat açısından güç
lendirilerek, taşradan merkeze hasta akışı durdurulacak, böy
lece hastaların ve yakınlarının kentlerde perişan olmaları ön
lenecektir. 

Sağlık personelinin ücretleri çalışma tempolarına ve top
lumsal statülerine uygun olarak hakettikleri onurlu düzeyle
re çıkartılacaktır. 

Aile hekimliği uygulamasına yaygınlık ve daha etkin işler
lik kazandırılarak sağlık sorunlarının hemen ilk aşamada ko
lay ve ucuz halledilmesi sağlanacaktır. 



Dış politika 

Büyük Birlik Partisi; 
•Milletlerarası hukuka bağlı ve saygılı, ahde vefayı ciddiye 

alan bir çerçeve içinde etkili ve önceden tasarlanmış; 
•Prensipleri adalet, siyasî eşitlik, karşılıklılık ve millî men

faatlerin korunması olan; 
•Türkiye'nin bölgesinde huzur, güven ve istikrarı gözeten 

ciddi bir devlet olduğu şuuru ile yürütülen; 
•Bütün insanlığın olduğu kadar Türk ve İslam dünyasının 

kendine has meseleleriyle de yakından ilgilenmeyi temel 
esas kabul eden; 

•Ülkenin yeni dış politikalar oluşturmasında geniş bir tar
tışma zeminini esas alan ve millî bir dış politika oluşturmayı 
Türk Milletinin temel hak ve görevleri arasında sayan; 

•Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bütün hak ve hür
riyetlerini yaşadıkları ülkenin vatandaşları ve kendi vatan
daşlarımızdan ayırd edilmeyecek biçimde korumayı ve sa
vunmayı esas alan bir anlayışı benimser. 

Büyük Birlik Partisi, özellikle Batı Avrupa'da yaşayan 
Türk nüfusunun, iki dilli iki vatanlı ancak tek dinli oldukları 
gerçeğinden hareketle yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasında 
çok yönlü iktisadi ve kültürel işbirliği imkanları bakımından 
taşıdıkları büyük potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini 
savunur. 

Bugüne kadar sadece ülkemize kazandırdıkları döviz nede
niyle hatırlanan "Batı Avrupa Türkleri"nin gerek bulundukla
rı ülkelerde, gerekse Türkiye'de layık oldukları ilgi ve itiba
ra kavuşturulmaları; millî kültür ve geleneklerinin korunup 
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Bu ilkeler doğrultusunda Büyük Birlik Partisi aşağıdaki dış 
politik hedeflere varmayı gaye edinir: 

•Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı sayılan Türki
ye'nin, gelecekte daha da entegre bir yapıya gitmekte olan 
dünya siyasetinde mümkün olabilecek en kısa zamanda ağır
lıklı, güçlü, güvenilir ve sözü dinlenir bir ülke haline gelme
si; 

•Bölgesinde, Türk Dünyası ve İslam âleminde model bir 
ülke ve kültürel bir merkez olması; 

•Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde pasif bir köprüden 
ziyade aktif bir kapı olması; dolayısıyla bölgesinde yalnız je-
ostratejik değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da stratejik 
bir konuma gelmesi; bunun için modern ipek yolu (transeca) 
projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayarak, Ortado
ğu ve Hazar havzası ile Yakındoğu doğal gaz ve petrol hav
zasının irtibatını sağlayarak terminal ülke konumu kazanma
sı; 

• Türkiye'nin küresel ölçekli ekolojik dengesizliğin ve kir
liliğin önlenmesi konusunda aktif bir rol üstlenmesi; 

•Dünyada yaşanan değişimler Türkiye'nin somut dış poli
tika tercihleri yapmasını gerektirecektir. Bu değişimi yakın
dan izleyen ve kollayan siyasî ve diplomatik araştırma-ince-
leme kurumları ve bilgi bankaları oluşturulması; 

•Değişen dünya ve bölgesel değişimle uyum sağlayacak 
böyle bir dış politikanın önceden etraflıca düşünülmüş ve 
iyice tasarlanmış aktif ve istikrarlı bir çizgi haline gelmesi 
sağlanacaktır. 



Bilim ve teknoloji 

Büyük Birlik Partisi, modern rekabetçi ekonomide ileri 
teknolojinin önemine ve bu anlamda Türkiye'de teknolojik 
yenilenmenin gerekliliğine inanır. Öte yandan bilim ve tek
noloji devlet politikalarıyla düzenlenemeyecek kadar hızlı 
değişen ve gelişen bir alandır. 

Bilimsel gelişme ve teknolojik yenilenmenin bizzat ve sa
dece devlet eliyle yürütülmesi, piyasa yerine devletçi ekono
miyi geçirmek gibi üretkenliği zayıflatacak bir hatâ olur. 

Bu prensiplerden hareketle Büyük Birlik Partisi bilim ve 
teknoloji konusunda aşağıdaki politikaların izlenmesini doğ
ru bulur: 

•Ülkenin teknolojik çöplüğe dönüşmesini engellemek ve 
devletin bilim ve teknolojiye destek politikalarını oluşturmak 
maksadıyla danışmanlık hizmeti; 

•Üniversite-sanayi-devlet işbirliğinde ortak Ar-Ge projele
ri hazırlama ve uygulama... 

•TSE'nin yanısıra teknolojik standartları belirleme ve tek
nolojinin insan sağlığına zarar verme açısından kontrolü ko
nusunda mesleki kuruluşlar da devreye sokulmalıdır. 

• Devlet, şirketlerin teknoloji ithalatı ve Ar-Ge faaliyetleri
ni vergi indirimleri ve mevzuat kolaylıkları ile teşvik etmek
le yetinmelidir. 

•Patent ve sınai mülkiyetler teminat altına alınmalıdır. 
•Teknolojik önceliklerimiz şunlar olmalıdır: 

Nükleer teknoloji ve alternatif enerjiler 



ji açısından bağımlı hale gelmemesi için hızla nükleer tekno 
lojiden yararlanma yoluna gidilmelidir. Nükleer teknoloj 
transferi kadar bu alanda eleman yetiştirilmesi de son derece 
mühim bir husustur. 

Ayrıca enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere alternatif ener 
ji kaynakları da geliştirilmelidir. 

Buna göre; 
•Füzyon enerjisi konusunda dünyadaki gelişmeler yakın

dan takip edilmeli; 
•Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz dalgaları, biomass 

enerjisi, jeotermal enerji gibi çoğu dünyada yaygın olarak 
kullanılan alternatif, tükenmez, tabiî ve temiz enerji kaynak
larına da yönelinmelidir. 

Telekomünikasyon ve bilgisayar 

İletişim ve bilgisayar alanında en son teknolojilerin yakın
dan takibi çağımızın bir zaruretidir. 

Bundan ötürüdür ki; 
•Uydu ve laser optik haberleşmesi gibi son teknolojilerir 

transferi; 
•Bilgi bankaları kurulmasının teşviki; 
•Bilgisayar donanım ve yazılım üretiminin teşviki hedef

lenmektedir. 

Ekoloji ve çevre sanayii 

Tabiat zenginliklerimizin ve çevrenin korunması için; 
•Sanayiin çevreyi kirletmeyen teknolojilere yönelmesinir 

teşviki; 
•Çevre koruma endüstrisinin teşviki; 
•Büyük şehirlerde hava kirliliği problemini çözmek için ta-
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re destek sağlanması; 
•Şehir atıklarının (çöp, kanalizasyon) biomass teknolojisi 

ile enerji üretiminde kullanılmasının teşviki hedeflenmekte
dir. 

Havacılık, uzay ve savunma sanayii: 

Millî güvenlik ihtiyaçlarımız sebebiyle stratejik bir sektör 
olan havacılık, uzay ve savaş sanayiinin geliştirilmesinde ik
tisadî kaygılar dikkate alınmaz; devlet bu sanayiin gelişimin
de hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır. 

Biyoteknoloji- Gen Teknolojisi 

Geleceğin insan kaynaklarını biçimlendirecek olan; yararlı 
olduğu kadar insanlığın felaketlerine de neden olabilecek po
tansiyelleri bünyesinde taşıdığı endişelerinden hareketle, bi
yoteknoloji- gen teknolojisi konularında gereken tüm çalış
malar başlatılacaktır. 

Bu maksatla; 
•Özel sektörün bu alana girmesi için gerekli mevzuat dü

zenlemeleri ve ekonomik teşvikler sağlanmalı; gerekirse 
devlet bu sanayilerin gelişiminde öncülük etmelidir. 

•Yüksek teknolojiye dayalı silah sistemlerinin üretimine, 
bilhassa askerî hava ve uzay teknolojisi konusundaki çalış
malara bir an evvel başlanmalıdır. 





Eğitim politikaları 

Eğitimin gayesi, millî gücü azamîleştirecek tarzda her se
viyedeki insanımızı maddî ve manevî hasletlerle donatmak, 
toplumu millî hedefler istikametinde şuurlandırıp güçlendir
mek ve bütün bu hedefleri gerçekleştirebilecek insan gücü 
kaynaklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi olmalıdır. 

Bu sebeple; Millî Eğitim Şurası devlet, özel sektör, üni
versiteler, özel okullar, meslek kuruluşları, öğrenci temsilci
leri ve öğrenci ailelerinin katılımıyla bir "Daimî Eğitim Şu
rası" oluşturulmalı; bu şûranın kararları düzenlemelerde 
dikkate alınmalıdır. 

Büyük Birlik Partisi, bu çerçevede, eğitimin şu şekilde ye
niden düzenlenmesinin gerektiğine inanır: 

•Eğitim, millî, tarihî ve kültürel değerleri benimsemiş, 
manevî ve medenî ahlâk sahibi nesiller yetiştirmenin dışın
da herhangi bir totaliter ideoloji aktarmanın aracı olmamalı
dır. 

Bu gayeyle eğitim; 
•Çocuğun şahsîyetini ezici olmaktan çok; çocukta ferdî ve 

şahsî insiyatifi geliştirici ve özgüven kazandırıcı; 
•Zorluklar karşısında azimle mücadeleyi teşvik edici; 
•Medenî cesaretini geliştirerek, gerekirse herkese karşı 

kendi doğrularını savunmaktan çekinmemesini temin edici; 
•Sorgulayıcı ve araştırıcı bir zihniyete sahip olmasını sağ

layıcı; 
•Hürriyetin aynı zamanda sorumluluk da gerektirdiği idra

kini yeni nesillere kazandırıcı bir mahiyet taşımalıdır. 



timde diploma sisteminin yanısıra ve yaygın biçimde sertifi
ka sistemine geçilmelidir. 

•Eğitim sistemi açık sistem olmalıdır. 
•Öğrenimi ileri seviyede olanlarla böyle olmayanlar arası

na geçilmesi imkânsız bir sınır konmamalıdır. Dolayısıyla in
sanlar yıllar sonra da eğitimlerine geri dönebilmek veya ye
niden başlayabilmek imkânına sahip olmalıdırlar. 

•Eğitim okulun bitmesiyle bitmez; hayat boyu devam eder. 
Eğitim politikasının hedefi "devamlı eğitim"dir. Bu sebeple 
okullarla sınırlı olmayan, iş yerlerinin de katıldığı, mesleğe 
yöneltme, meslekî eğitim ve meslek-içi eğitimin başlatılma
sı ve bununla ilgili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi gerek
lidir. 

•Yaygın eğitim kurumları her isteyene hizmet verebilecek 
hale getirilmelidir. 

•Eğitime özel ve üçüncü sektörün daha yaygın şekilde gir
mesi teşvik edilmelidir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluş
larının eğitim kurumlarını denetlemesi mümkün kılınmalıdır. 

•Belirli hukukî şartları haiz bütün kişi, kufum ve kuruluş
lara üniversite açma hakkı tanınmalı; üniversitelerin tek tek 
kanunla kurulması uygulaması terk edilmelidir. 

•YÖK'ün bağlayıcılığı, devlet üniversiteleriyle sınırlı tutu
larak fonksiyon, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlene
cektir. 

•Yaygın bir kütüphane sisteminin özel ve üçüncü sektörce 
kuruluşu teşvik edilecektir. 

•Devlet eliyle eğitimde insan kaynakları planlaması yapıla
caktır. 

•Mevcut eğitim teknolojisinin yenilenmesi ve eğitimde 
yüksek teknoloji teşviki sağlanacaktır. 

•Devlet üniversitelerinde öğretim üyesi yetiştirme projele
ri ve çeşitli üniversitelerin ihtisas okullarına dönüştürülmesi 
saklanacaktır. 



Kültür, sanat, çevre 
ve turizm politikaları 

Kültür ve sanat 

Anadolu engin bir kültür hazinesidir. Milletimiz, yüzyıllar
ca sürmüş bir birikimle bu kültürü oluşturmuştur. 

•Bu kültür, Türk toplumunun tarih sürecinde kollektif bi
çimde ürettiği bir dünya görüşü, hayat felsefesi ve ortak dav
ranış tarzı niteliğindedir. 

•Bir toplumun kültürünü ancak yine kendisi koruyup geliş
tirebilir. Bu sebeple Büyük Birlik Partisi: 

•Millî kültürümüzü korumak ve geliştirmek konusunda ka
mu otoritesinin yanısıra sivil kuruluşlara da hayatî görevler 
düştüğü inancındadır. 

Bu itibarla; sivil karakterli kültürel kurum ve kuruluşlara 
mevzuat kolaylığı yoluyla tam bir serbestlik ve vergi muafi
yetleri yoluyla da malî destek sağlanacaktır. 

Bu arada, devletin kültür konusundaki temel görevleriyle 
alakalı olarak aşağıdaki adımların atılması gereklidir: 

•Bugünkü hudutlarımız dışında kalanlar da dahil olmak 
üzere kültür mirasımızın bakım onarım ve muhafazası, kül
tür turizminin geliştirilmesi; 

•Yurt dışı kültür tanıtımı, millet ve memleketimizin itibarı
nı artırıcı, imajına cazibe kazandırıcı faaliyetlerin yoğunlaş
tırılması ve yurt dışında yaşayan insanlarımızın kültürel kim
liklerinin muhafazası ve geliştirilmesi; 

•Millî ve toplumsal hafıza kayıtlarımız olan eski yazılı kül
liyatın ve belgelerin derlenmesi, kaydı ve bunların muntazam 
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•Millî Kütüphane'nin bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
sağladığı imkânlarla herkesin kullanımına açık bir bilgi mer
kezine dönüşmesi; yurt içi kütüphanelerin faaliyetlerinin ko-
ordine edilmesi; öte yandan yurtdışındaki benzer bilgi mer
kezleriyle bilgi erişim ve ulaşım ağlarının oluşturulması... 

•Büyük Birlik Partisi iktidarında devletin, kişilerin tek tek 
veya topluca icra edecekleri kültür ve sanat faaliyetlerine kı
sıtlayıcı ve yönlendirici müdahalelerden kaçınması esas ola
caktır. 

•Devlet, kişi ve toplulukların kültür ve sanat faaliyetlerine 
en geniş hürriyet atmosferi içinde katılmalarını sağlayacak 
tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Bu yaklaşımın, sadece kültür ve sanat alanında değil, ülke
mizin siyasî ve iktisadî hayatında da çoğulculuğu ve hoşgö
rüyü yerleştireceğine; insan ilişkilerine incelik ve zerafet ka
zandıracağına Büyük Birlik Partisi olarak samimiyetle inan
maktayız. 

•Devlet, kitle iletişim ve enformasyon teknolojilerindeki 
değişimleri de dikkate alarak, ilim adamlarının, sanatkâr ve 
yazarların telif haklarını yurt içinde ve yurt dışında güvence 
altına alacak düzenlemeleri yapacaktır. 

Çevre 

Büyük Birlik Partisi insanlarla tabiat arasındaki barış ve 
ahengin bozulmasının bir neticesi olarak ortaya çıkan çevre 
problemlerinin çözümünü tehir edilemez bir mesele olarak 
kabul etmektedir. 

Çevrenin tahribi, nesillerin geleceğinin çalınmasıdır. 
Temiz bir çevrede yaşama hakkı anlamına gelen çevre hak

kını her insanın temel haklarından biri olarak benimsiyoruz. 
Çevrenin ve çevre hakkının muhafazasını temin maksadıy

la Büyük Birlik Partisi: 



prensibini temel kabul etmektedir. 
Ekonomik gerekçelerle çevreye bigâne davranılmasını ve

ya alınacak tedbirlerin ertelenmesini telâfi edilemez bir hatâ 
olarak değerlendirmektedir. 

•Ülkemizde çevre endüstrisinin teşvik edilmesi gerektiğine 
inanmaktadır. 

•Enerji problemlerini, yeni çevre problemleri meydana ge
tirmeden çözmek gerektiğini düşünmekte, bu maksatla çev
reye hassas, en gelişmiş tekniklerin kullanımına, termik sant
rallerimizin ıslahına önem vermektedir. 

•Kırlık ve şehirlik arazinin ve tabiî kaynakların korunma
sı, ülkemizin bitki ve hayvan varlığı ile tabiî ve tarihî zengin
liklerin korunarak yarınlara ve gelecek nesillere aktarılması 
gerektiğinin idrakindedir. 

•Tüm dünyayı alâkadar eden çevre meselelerinin çözüm
lenmesi için; ülke sınırlarının ötesindeki kirliliklerin de ön
lenmesi veya giderilmesinde Türkiye'nin müessir bir rol üst
lenmesinin zarurî olduğunu düşünmektedir. 

Aynı zamanda, şehirlerimizdeki kaotik yapılaşmanın ruh 
halimiz ve davranışlarımız üzerinde menfî bir tesire sahip ol
duğunu kabul ederek, huzur aşılayan bir mimarî ve şehirleş
me anlayışının geliştirilmesini savunuyor, bu alandaki tarihî 
birikimimizin günümüz şartlarına uygun olarak yeniden üre
tilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu perspektiften, bilhassa 
deprem kuşağı üzerinde bulunan yerleşim birimlerinde ve şe
hirlerde güvenli yapı teknolojilerinin uygulanması titizlikle 
gözetilecektir. 

Turizm 

Büyük Birlik Partisi, turizm sektörünün spor, sağlık, eği
tim, kongre, konferans ve kültür turizmi ile yaşlılara hizmet 



kılarını; milletlerarası yatırım ve işbirliği imkânlarını da gö
zeterek azamî seviyeye çıkartmayı hedef almaktadır. 

Bu maksada uygun olarak, ülkenin tanıtım faaliyetlerine 
gereken ciddiyet ve hassasiyetin gösterilmesini aksatılmaz 
bir görev olarak değerlendiriyoruz. 



Gençlik Politikaları 

Ülke nüfusunun gençliğinden ve dünyadaki bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin hızından hareketle, Büyük Birlik 
Partisi, gelişmiş ve kalkınmış güçlü ve kudretli Türkiye'nin 
temel güvencesinin ve itici gücünün gençler olduğuna inan
maktadır. 

Bu sebeple Büyük Birlik Partisi'nin iktidarında; 
•Gençlerin sosyal rollerinin ve faaliyet alanlarının genişle

tilerek çeşitlendirilmesi için gerekli hukukî düzenlemeler ya
pılacak, altyapı yatırımlarına hız ve öncelik verilecektir. 

•Gençlerin siyasî sürece müessir ve şuurlu bir biçimde ka
tılabilmeleri için gerek eğitim sisteminde, gerek kitle iletişim 
ortamlarında hazırlayıcı çalışmalara ağırlık verilecektir. 

•Gençlerin spor, sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunma, 
Türkçenin zenginliklerini sahiplenme, yabancı dil öğrenme, 
bilgisayar kullanma gibi alanlardaki eksikliklerini giderecek, 
gençlere psikolojik rehberlik hizmetleri sunacak düzenleme
lerin yapılmasına öncülük edilecektir. 

•Gençlerimizin çeşitli burs programları aracılığıyla Türki
ye'yi ve dış dünyayı tanıma ve kavrama imkânları geliştirile
cektir. 

Spor 

Büyük Birlik Partisi, sporun insan sağlığına ve toplum ha
yatına katkılarının yanısıra ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde 
ve milletlerarası itibarının yükselmesinde hayatî bir ehemmi-



•Kişilerin yaşlarına ve bedenî yeteneklerine uygun biçim
de istedikleri sporu yapabilmeleri için, sivil kurumlarla işbir
liği halinde, gerekli imkânları hazırlamak; 

•Sporcu eğitimi ve sağlığı ile ilgili kurumların oluşturul
masını ve yurt sathına yayılmasını temin etmek; 

•Sporda asıl olarak amatörlüğe önem vermekle birlikte, 
profesyonel spor dallarının özerk bir yapılanma içinde yöne
tilmesini ve devlet müdahalesinin en aza indirilmesini sağla
mak için gereken bütün gayreti sarfedecektir. 



Başta da belirttiğimiz gibi bu Beyanname, 
Büyük Birlik Partisi'nin iktidar yürüyüşünde 

Aziz Türk Milleti'ne taahhüdüdür. 

İdealist ve bilgili kadroları; engin vatan sevgisi, 
derin tarihî sorumluluk bilinci ve Türkiye'nin 

en ücra köşelerine kadar 
dal budak sarmış fedakâr ve cefakâr teşkilâtıyla 

Büyük Birlik Partisi 
bunları yapmaya muktedirdir. 

Aziz milletimizi; genciyle yaşlısıyla, 
ev kadınıyla öğrencisiyle, köylüsüyle kentlisiyle, 

işçisiyle memuruyla, esnafıyla zenaatkârıyla, 
emeklisiyle gurbetçisiyle, işsiziyle yöneticisiyle 

bu büyük yürüyüşe ve 
bu iktidar hamlesine çağırıyoruz. 



J B M M 
Kütüphanesi 

*200301555* 


