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ÖÖÖÖNNNNSSSSÖÖÖÖZZZZ

Belirli görevlere gelenlerin mal bildiriminde bulunmalar› nas›l
yararl› bir gelenekse, benzer flekilde  kafalar›n›n içinin resmini
topluma göstermeleri de öylesine bir gelenek olmal›d›r diye hep
düflünmüflümdür. Ayn› flekilde, o görevlerden ayr›lanlar›n da bir
“zihinsel varl›k bildirimi”nde bulunmalar› iyi olurdu. Bu kitapla,
bu ikinci temennime uymaya çal›flt›m.

De¤iflimin büyük h›z›, dün söylenenleri bugün geçersiz hale
getirebiliyor. Bu durumda, böyle bir tomogram›  ilan etmek
yerine, “ulusumuzun parlak gelece¤i içindeki kurumsal alt
yap›n›n yeniden yap›sallaflma bütünlü¤ü” gibi yüksek içerikli
sözler söylemek daha uygun düflerse de, bunun kimseye pek
fayda sa¤lamayaca¤›n› düflündüm.

Bu, “yar›n geçerli¤ini yitirmek” riskini göze alarak, sekiz y›ll›k
süre içinde bende oluflan resmi görmek isteyenler için yazd›m.
Bu kitapta tan›mlanan resim, -e¤risi ve do¤rusuyla- kamu
kaynaklar›yla oluflmufltur. Bu nedenle de bana ait de¤ildir. Bu,
birinci neden.

Bu giriflimimin ikinci nedeni, son y›llarda Dünya'da meydana
gelen ola¤anüstü de¤iflimin, ülkemize yans›yan dalgalar›
karfl›s›nda somutlaflan aray›fllard›r.
Yaln›z birfleylerin  de¤il bütünün  do¤rulu¤undan flüphelenen
insan›m›z, giderek daha yüksek sesle bu “kökten de¤iflim”
özlemini dile getirmeye bafllad›. Bir bölümü buna ‹kinci
Cumhuriyet  dedi, bir bölümü onu reddedip baflka adlar bulmaya
çal›flt› ve çal›fl›yor. Ama hepsinin ortak yan›, Bat›l›'lar›n
“de-constructivitism ak›m›” dedikleri türden “yap›c› y›k›c›l›k”.

Ancak, mevcut sistemlerin de¤ifltirilmesi mutlaka daha iyi
düzenlerin kurulaca¤› anlam›na da gelmiyor. Bunda en önemli
risk, de¤iflim histerisiyle yola ç›k›p hiç bir yere varamamak ve
üstelik eldekini de kaybetmek.

Toplumumuzda politik liderler, düflünürler ve toplumun çeflitli
kesimlerinden yükselen sesler yanl›fllar› dile getiriyor. Bir
bölümü, o yanl›fllar›n yerine ne konulmas› gerekti¤ini de
söylüyor. Ama çok büyük bir bölümü -hepsi dememek için-,
sistemin bütünü konusundaki “nas›l?” sorular›na cevap
veremiyorlar.

“Toplumumuzun gelir da¤›l›m› bozuktur, düzeltilmelidir”, “bilim
ve teknolojiden yararlanam›yoruz, yaralan›lmal›d›r”, “enflasyon
yüksektir, düflürülmelidir” gibi, belirtimleri do¤ru ama çözümleri
“sorunun aksini söylemek” olan bir garip yaklafl›m kullan›l›yor.

Toplum düzeni öyle bir makinad›r ki, yaln›z baz› bölümlerinin
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do¤ru tasarlanmas›, bütününün do¤ru iflleyece¤ini garanti
edemez. Ayr›ca da, toplum al›flkanl›klar› aynen bireylerin
al›flkanl›klar› gibi rasyonellikten uzakt›r. Do¤rusunu bilseniz dahi
gere¤ini yapamayabilirsiniz.

Sorun iki yönlü; birisi, toplumun “tüm sistemleri”ni yeniden
tasarlayabilmek, di¤eri de al›flkanl›klardan s›yr›l›p bunlar›
gerçeklefltirebilmek. Bu arada, sistemlerin üzerine oturdu¤u
Dünya sistemi de hareket halinde. Dün “do¤ru, iyi, güzel” olan
bugün de¤iflebiliyor.

Bunlar, daha arzulan›r bir düzen kurabilmenin güç yanlar›. Bütün
bu olumsuz faktörler karfl›s›nda büyük yanl›fllar yapmaman›n
çaresi, baz› sa¤lam ilkelerden yola ç›kmakt›r.

Toplumumuz için bir ilke, "ddddaaaahhhhaaaa    nnnniiiitttteeeelllliiiikkkklllliiii    bbbbiiiirrrreeeeyyyylllleeeerrrriiiinnnn    ddddaaaahhhhaaaa    iiiiyyyyiiii
ssssiiiisssstttteeeemmmmlllleeeerrrr    kkkkuuuurrrruuuupppp    oooonnnnllllaaaarrrr››››    ddddaaaahhhhaaaa    iiiiyyyyiiii    iiiiflflflfllllleeeetttteeeecccceeeekkkklllleeeerrrriiii”dir. Japon kalite
devriminin babas› bir Japon de¤il bir Kuzey Amerikal›d›r.
WWWW....EEEEddddwwwwaaaarrrrdddd    DDDDeeeemmmmiiiinnnngggg adl› bu kiflinin koydu¤u ilke fludur:
             

                ÜÜÜÜrrrrüüüünnnnlllleeeerrrriiiinnnn    ddddeeee¤¤¤¤iiiillll    oooonnnnllllaaaarrrr››››    üüüürrrreeeetttteeeennnn    iiiinnnnssssaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn    
                                                                kkkkaaaalllliiiitttteeeelllleeeerrrriiii    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    eeeeddddiiiillllmmmmeeeelllliiiiddddiiiirrrr....

Toplum kurumlar›n› birer ürün olarak varsayarsak, onlar›n 
iyilefltirilmesinden söz edilemeyece¤i, ancak o kurumlar› kuran
ve iflletenlerin niteliklerinin iyilefltirilebilece¤ini ç›karsayabiliriz.
Bu kitapta bu yaklafl›mdan yola ç›k›lm›fl ve toplumu de¤ifltirmek
isteyenlerin üzerinde tart›flabilecekleri yyyyeeeennnniiii    bbbbiiiirrrr    ppppllllaaaattttffffoooorrrrmmmm
oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Benimsenen ikinci “sa¤lam” ilke, sorunlar›n çözülemeyecekleri,
ancak o sorunlara yol açan nedenlerin ortadan kald›r›labilece¤i
gerçe¤idir. Bu yal›n ilkeden ne kadar uzakta çözümler
arad›¤›m›z, y›llard›r söylenen ve yaz›lanlara bak›nca biraz da
hayretle görülecektir.

Bir sistemin niçin ifllemedi¤i, niçin hatalar yapt›¤›, o sistemi iyi
anlamadan belirlenip tedavi edilemez. Geçti¤imiz y›llarda
DDDDeeeemmmmiiiinnnngggg    KKKKaaaalllliiiitttteeee    ÖÖÖÖddddüüüüllllüüüü'nü kazanan bir deney (Nelson Hunisi
Deneyi), bu ilkenin ne denli yaflamsal oldu¤unu göstermektedir.
Bu deneyde, yerden biraz yükse¤e yerlefltirilmifl bir huni içine
peflpefle b›rak›lan bilyalar›n yerdeki hal›n›n üzerine düfltü¤ü
noktalar›n da¤›l›m›n› daraltmak isteyen bir kiflinin rasgele yapt›¤›
düzeltmeler,  sonuçta da¤›l›m› daraltmay›p geniflletmektedir.

Kurumlar›n›n tam ifllememesine ra¤men “demokrasi” olarak
adland›rd›¤›m›z toplumsal düzenimizin sorunlar›n› k›sa sürede ve
belirli bir “sorun çözme yaklafl›m›” benimsemeksizin düzeltmek
isteyenler, sorunlar› daraltamam›fl  aksine geniflletmifllerdir.
Aynen Nelson Hunisi Deneyi'nde  oldu¤u gibi !

Günümüzde, istisnas›z tüm Japon iflçilerine ö¤retilen “K›lç›k
Diyagram› Yoluyla Sorun Çözme” yöntemi, henüz merakl› kifliler
d›fl›nda pek kimsenin ve özellikle de görevi sorun çözmek
olanlar›n dikkatini çekmemifltir.

Nihayet, yeni bir düzen kurabilmenin son ilkesi, sürekli de¤iflen
koflullar›n toplumun önüne getirece¤i sorunlar› çözebilmek, her
sorundan bir fleyler ö¤renerek, toplumumuzun “sorun çözebilme
performans›”n› gelifltirebilmektir.

Günümüzün karmafl›k uluslararas› iliflkiler yuma¤› içinde Tükiye
için bugün tasarlanan kurgular yar›n flekil de¤ifltirebilir. Bu
kurgular›n tüm olas› kombinezonlar›n›n bafltan tahminlenip
önlem gelifltirmek imkans›zd›r. Ama, sorun çözme performans›
yüksek bir toplum, bütün bu olas› kurgular›n gerektirdi¤i karfl›
önlemleri tasarlay›p gerçeklefltirebilir. 

‹flte bu yüzden bu kitapta önerilen programdaki temel
yaklafl›mlardan birisi olarak, toplumumuzun nitelik dokusunun
ve dolay›s›yla sorun çözebilme performans›n›n art›r›lmas›
benimsenmifl, ona göre politikalar önerilmifltir.
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Bu dokümanda getirilen yaklafl›mlar›n büyük bir bölümü,
toplumumuzun önemli bir bölümüne  “ters” gelebilir. Ama,
Dünya ailesi içinde birinci s›n›fa dahil olmak isteyenlerin, ters de
olsa  bu yaklafl›mlar› reddetmeden üzerinde düflünmeleri
gerekmektedir.

Burada aç›klanan “yeni politika”, temeli “eeeekkkkoooolllloooojjjjiiii” ve “lllliiiibbbbeeeerrrraaaallll
eeeekkkkoooonnnnoooommmmiiiikkkk    ppppoooolllliiiittttiiiikkkkaaaallllaaaarrrr” olan bir “eeeekkkkoooo----lllliiiibbbbeeeerrrraaaallll” siyasi partinin
program› niteli¤indedir. Metin içindeki “Do¤al Çevre”
politikas›n›n k›sal›¤›, yeni harekete verilen ad ile çeliflik
görünebilir. Bunun iki nedeni vard›r: Birincisi, di¤er politikalar›n
içine yerleflmifl bulunan  anlay›fl, benimsenen çevre politikas›n›n
uzant›lar›d›r. Asl›nda, do¤ru bir çevre politikas›n›n bütünüyle
“di¤er politikalar içine yerleflik” olmas› gerekir.
‹kinci neden ise, en çok do¤ru olanlar›n en k›sa olanlar oldu¤u
gerçe¤idir.

Bu program›n ilgilendirdi¤i parti, mevcutlardan birisi olabilir ve
politikalar›n› bu programa göre de¤ifltirebilir.
Ama belki daha olas› bir beklenti, eko-liberal yaklafl›m›
benimseyen bir yeni kuruluflun do¤mas›d›r.

Bu programla de¤ifltirilmesi önerilen kurum ve al›flkanl›klar,
mevcut siyasi partilerin de¤iflmesine engel olabilecek unsurlard›r.
Bu yüzden “yeni bir kurulufl” beklentisi daha gerçekçidir.

Hergün bir yeni siyasal partinin kuruldu¤u günümüzde böyle bir
kuruluflun do¤um ve de benimsenme iflaretleri var m›d›r? Bu
sorunun yan›t› eski bir deyifltedir: “Hiç bir fley, zaman› gelmifl bir
düflünce kadar güçlü de¤ildir !”

“Zaman›”n geldi¤ine iliflkin iflaretler eksiksizdir: Bir yanda
toplumumuzun derinden hissetti¤i de¤iflim arzusu, di¤er yanda
her gün kurulan yeni siyasal partilerin, siyasetin “çirkin” olarak
damgalanmas›na yol açm›fl anlay›fl ve uygulamalar›n› aynen
benimsemifl görünmeleri, bu zaman›n geldi¤ine iflaret say›labilir.

Ama gerçek kan›t, bu kitaptaki program önerisini bir ça¤rı olarak
kabul edip biraraya gelebilecek kiflilerin varl›¤› olmal›d›r.

M. T›naz T‹T‹Z

fiubat-1993, Ankara

Yazar ile iletiflim adresi:

M. T›naz Titiz
tinaz@tinaztitiz.com 
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AAAAMMMMAAAAÇÇÇÇLLLLAAAARRRR

Eko-liberal Siyasal Hareketin amac›, Türkiye Cumhuriyeti
devleti'nin vatandafllar› ve onun gelecek nesillerine, içinde
bulunulan her an için ça¤dafl Dünya'n›n ekonomik ve sosyal
bak›mdan geliflmifl toplumlar›n›n sa¤layabildi¤i  düzeylerden
afla¤› olmayan bir yaflam ortam› haz›rlamak üzere gereken
at›l›mlar› gerçeklefltirmektir.

Bu amaçlara ulaflabilmek için benimsenen ilkeler ve o ilkeler
çerçevesinde kullan›lacak araçlar (politikalar), bu yeni
hareketin niteliklerini belirlemektedir.

‹‹‹‹LLLLKKKKEEEELLLLEEEERRRR

••••    DDDDoooo¤¤¤¤aaaayyyyaaaa    SSSSaaaayyyygggg››››

Canl› ve cans›zlardan oluflan do¤a bütünü, tüm refah ve
mutluluklar›n kayna¤›d›r. Do¤aya sayg›, bugünün ve gelecek
nesillerin refah ve mutlulu¤unun güvencesidir.

Tafl›, topra¤›, bitkisi, hayvan› ve insan› ile do¤an›n bir bütün
oldu¤una, bu eko-sistemin varl›¤›n› ancak bir bütün olarak
sürdürebilece¤ine ve bu nedenle de eko-sistemin korunmas›
ve mümkün olan hallerde gelifltirilmesinin, tek vazgeçilemez
amaç oldu¤una inan›lmaktad›r.

••••    EEEErrrrddddeeeemmmm

Kamu yönetiminin herhangi bir noktas›nda yeralan
yöneticileri baflta olmak üzere bir toplumun erdem
anlay›fl›n›n, o ulusun varl›¤›n› sürdürebilme flans›n› belirleyen
bir ölçü oldu¤una inan›lmaktad›r.

Özellikle kamu yönetim kademelerinin, bu kademelerin
yetkilerini kendilerinin ç›karlar› için kullan›lmas›n›
isteyenlerce istismar edilmemesini sa¤lamak, yöneticilerin
vazgeçilmez bir görevi olmal›d›r. Kamu yöneticilerinin en
yak›n yetiflmifl insangücü kayna¤› ulusun tümüdür. Her görev
için onun içinden liyakat sahiplerini aramak, ne kadar
uzaklar›nda ve kendilerine ne kadar uzak olurlarsa olsunlar
onlar› bulmak zorundad›rlar.
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••••    BBBBüüüüttttüüüünnnnllllüüüükkkk

Dili, dini, mezhebi ya da etnik kökeni her ne olursa olsun,
T.C. vatandafl› olan herkesin oluflturdu¤u Türk ulusu, yurdu
ve devleti, bölünmez bir “bbbbüüüüttttüüüünnnn”dür.

••••    LLLLaaaaiiiikkkklllliiiikkkk

Herkesin, dini inançlar›n›n, kendisi ile Tanr› aras›nda oldu¤u
ve herhangi kurum, kurulufl ya da kiflinin arac›l›¤›na
gereksinim göstermedi¤i ve bu nedenle de inançlar›n tam bir
özgürlük içinde oldu¤u anlay›fl›, “llllaaaaiiiikkkklllliiiikkkk” ilkesinin iki yar›m
parças›ndan birisidir.

Laikli¤in di¤er yar›s› ise, kiflisel inançlar› bu denli özgürlükle
teslim edilen bireylerden oluflan toplumun, birlikte yürütmek
durumunda oldu¤u yaflam kesitlerinde, de¤iflik dini inanç,
anlay›fl ya da yorum farkl›l›klar›n›n bu yaflam kesitlerinde
kargafla ve dolay›s›yla da olumsuzluklara yol açmamas› için
dini inançlardan ba¤›ms›z, yaln›zca ak›l ve bilime uygun
flekilde davran›lmas›d›r. Tüm özgürlüklerin, bu ilkeyi
zedelemeyecek flekilde anlafl›lmas› ve kullan›lmas› esast›r.

••••    BBBBiiiilllliiiimmmmsssseeeelllllllliiiikkkk

Gerek kamu yönetiminde, gerekse ortak toplum yaflam›n›n
di¤er alanlar›nda vazgeçilmez tek yol gösterici, ça¤dafl
bilimsel düflünce biçimidir.

••••    ÖÖÖÖzzzzggggüüüürrrrllllüüüükkkk

“‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi”nde tan›mlanan temel
insan hak ve özgürlükleri esast›r. Kiflilerin özgürlüklerini
s›n›rlayan tek unsur, baflkalar›n›n özgürlükleri ile toplumun

bir bütün olarak özgürlü¤üdür.

••••    SSSSüüüürrrreeeekkkklllliiii    DDDDeeee¤¤¤¤iiiiflflflfliiiimmmm

Bireylerin ve toplumun tüm kurumlar› ile daima daha
do¤ruya, daha iyiye ve daha güzele do¤ru de¤iflmesi,
varl›¤›m›z›n nedenlerinden birisidir.

Tüm kifli ve kurulufllar›n faaliyeti, bir yandan ulusal
benli¤imizi korurken, bir yandan da de¤iflime aç›k, onu
haz›rlay›c› yönde ve ona direnmeyip ona uyum sa¤layacak
biçimde olmal›d›r.

••••    BBBBiiiirrrreeeeyyyycccciiiilllliiiikkkk

Birey, bütün politikalar›n nihai ere¤idir. Devlet, en genifl
kapsam› ile birey özgürlüklerinin korunmas› ve gelifltirilmesi
için gerekli ortam› haz›rlay›p korumakla yükümlü ve
faaliyetleri bununla s›n›rl›d›r. Devletin hiç bir eylemi bireye
“ra¤men” olamaz.

Eko-liberal Siyasal Hareket, maddeten ve manen geliflen
bireylerin, toplumun geliflmesine de yol açaca¤›n› kabul
etmektedir. Bireyin yarat›c›l›¤›n›n en büyük zenginlik
oldu¤una, buna somut olarak dayal› olmayan hiçbir siyasal,
ekonomik ya da sosyal sistemin baflar›l› olamayaca¤›na
inan›lmaktad›r.

••••    BBBBaaaa¤¤¤¤››››mmmmssss››››zzzzllll››››kkkk

Dünyada mutlak ba¤›ms›zl›¤›n varolmad›¤› ve
varolamayaca¤›, ancak karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k   koflullar› alt›nda,
bir göreli ba¤›ms›zl›¤›n  söz konusu olabilece¤i, bu
“karfl›l›kl›l›k”›n her an mevcut bulunabilmesinin, ulusal
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ba¤›ms›zl›k kavram›m›z› oluflturdu¤u kabul edilmektedir.

••••    AAAAddddaaaalllleeeetttt

Adalet, tüm de¤er ölçülerinin en baflta geleni olarak
anlafl›lmal›d›r.
Devletin birinci ve ertelenemez ödevinin adaletin sa¤lanmas›
oldu¤u kabul edilmektedir.

••••    DDDDeeeemmmmooookkkkrrrraaaassssiiii

Demokrasi yaln›z siyasal alanda de¤il, halk›n her alanda
kendini ilgilendiren karar ve eylemlere tam kat›l›m› biçiminde
anlafl›lmaktad›r. Bunun ise ancak bir geliflim süreci içinde
gerçekleflebilecek bir olgu oldu¤una inan›lmaktad›r.

Toplum hayat›m›z› oluflturan çeflitli alanlarda, o alan ile ilgili
kesimlerin, di¤er kesimlerdekiler ile  ç›kar birli¤i içinde
yaflayabilmesi için gereken kültürel ve kurumsal donan›m›n
sa¤lanmas›, bir yanda halk›n kendisinin, bir yanda da devletin
çabalar›na ba¤l›d›r.

Bu yolla gerekli koflullar sa¤lanmaks›z›n herhangi bir alanda
demokrasi ad› alt›nda  yap›labilecek giriflimlerinin dönerek
demokratikleflme sürecinin kendisini tahrip edece¤ine
inan›lmaktad›r. Ancak bu gerçek, hiçbir alandaki
demokratikleflme sürecini geciktirici bir sebep olarak
alg›lanamaz, o flekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Eko-liberal Siyasal Hareket tüm alanlarda, o alanlar ile  ilgili
kesimlerin kendi kendisini yönetmesi için gereken flartlar›
behemahal oluflturmak için somut birer program›n yürürlü¤e
konulmas›n›; halen k›smen veya tamamen demokratikleflmifl
alanlarda ise gelifltirme programlar› yap›lmas› gereklili¤ini

kaç›n›lmaz görmektedir.

Di¤er yandan demokrasi, müsbet bilimin ve onun metodlar›n›
kullanan di¤er u¤rafl alanlar›n›n s›n›rlar› içindeki eylem ve
kararlar için bir “alternatif yöntem” olarak kullan›lamaz.
Demokrasi, çeflitli hak ve özgürlükler aras›nda bir toplu uzlafl›
kurulmas› gereken yerlerde kullan›labilecek bir metodtur.

••••    MMMMiiiilllllllliiiiyyyyeeeettttççççiiiilllliiiikkkk

“ T.C. vatandafl›y›m ” diyen herkesin Türk milliyetçisi
say›lmas›na dayal›  bir milliyetçilik anlay›fl› benimsenmektedir.

S›n›rlar›m›z d›fl›nda yaflayan ve geçmiflte birlikte yaflam›fl
bulundu¤umuz ve aram›zda ›rk, dil, din, kültür ve tarih birli¤i
ba¤lar›ndan biri veya daha fazlas› bulunan toplumlara karfl›
tutumumuz aç›s›ndan, ‹nsan Haklar› Evrensel
Beyannamesi'nde ve varsa özel uluslararas› anlaflmalarda
belirtilen  hak ve özgürlüklerden, tüm insanlar›n yararlanmas›
için gösterilmesi zorunlu dikkat, duyarl›k ve çabaya dayal› bir
milliyetçilik anlay›fl› benimsenmifltir.

••••    ‹‹‹‹flflflflbbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    RRRReeeekkkkaaaabbbbeeeetttt

Bir ulusun varl›¤›n› ba¤›ms›z olarak sürdürebilmesinin, birey
ve ulus olarak rekabet gücüne ba¤l› oldu¤u bilinmektedir.
Uluslararas› alandaki rekabet konular› genellikle “biri
kazan›rsa di¤eri kaybeder” biçimindedir.

Uluslararas› alanda mümkün olabilen hallerde, ülke içinde ise
daima “iiiiflflflflbbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt” ilkesi benimsenmektedir. Bu
ilke, bireylerin birbirleriyle de¤il, “ddddaaaahhhhaaaa    iiiiyyyyiiii”, “ddddaaaahhhhaaaa    ddddoooo¤¤¤¤rrrruuuu”, ve
“ddddaaaahhhhaaaa    ggggüüüüzzzzeeeellll” ile yar›flmalar›n›, bu yar›flta da birbirleriyle 6



yyyyaaaarrrrdddd››››mmmmllllaaaaflflflflmmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn›››› öngörmektedir.

••••    ÇÇÇÇaaaa¤¤¤¤ddddaaaaflflflflllll››››kkkk

Dünyan›n de¤iflen teknolojik, sosyal ve ekonomik   koflullar›
alt›nda ulusal varl›¤›m›z› koruman›n ve toplumun refah ve
mutlulu¤unu sa¤laman›n yolunun, her konuda “ ça¤›n genel
kabul gören gerekleri” ne uymak oldu¤una inan›lmaktad›r.

TTTTOOOOPPPPLLLLUUUUMMMM    SSSSOOOORRRRUUUUNNNNLLLLAAAARRRRIIII

Eko-Liberal Siyasi Hareket, çeflitli toplum sorunlar›n›n
çözülebilmesi için bir “yyyyeeeennnniiii    yyyyaaaakkkkllllaaaaflflflfl››››mmmm” (metodoloji)
gelifltirilmesinin kaç›n›lmazl›¤›n› kabul etmektedir. Bu amaçla
gelifltirilen yeni yaklafl›m›n dayanak noktas› “Kaynaktaki
Sorunlar” kavram›d›r.

1111....        ““““KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkttttaaaakkkkiiii        SSSSoooorrrruuuunnnn””””    kkkkaaaavvvvrrrraaaammmm››››nnnn››››nnnn    ttttaaaannnn››››mmmm››››

Kendi aralar›nda bileflimler yaparak, kendilerinden daha farkl›
görüntüde  ve daha fazla say›da sorun üreten sorunlara
““““KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkttttaaaakkkkiiii    SSSSoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr”””” ad› verilmifltir.

2222.... SSSSoooorrrruuuunnnn    AAAAllllaaaannnnllllaaaarrrr››››

Say›lar› çok olmas›na ra¤men öncelikli say›labilecek bafll›ca
toplumsal sorun alanlar› flunlar olabilir :

* Toplumun do¤ru bilgilendirilmesi sorunlar›
* Sa¤l›k sorunlar›
* E¤itim sorunlar›
* ‹flsizlik+ gelir  yetmezli¤i + hayat pahal›l›¤›
* Çeflitli özgürlüklerdeki ihlaller
* Konut sorunlar›
* Do¤al çevre sorunlar›
* Sosyal güvenlik sistemi yetmezli¤i
* Ulusal bütünlük ile ilgili sorunlar
* Terör, anarfli
* Trafik anarflisi
* Kültürel dejenerasyon
* ‹fl kazalar›
* Adaletin da¤›t›m›nda gecikme ve yetersizlikler8



3333....    SSSSoooorrrruuuunnnn    AAAAllllaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    GGGGeeeennnneeeellll    YYYYaaaapppp››››ssss››››

Bu sorunlar›n,“kaynaktaki ” ve " özgün " olarak iki bileflenden
olufltu¤u varsay›lmaktad›r. Kaynaktaki  sorunlar, sorunlar›n
ço¤unlu¤una girdi olurken, özgün sorunlar  ancak tek bafl›na
kendisini göstermektedir.

4444....    BBBBuuuu    YYYYaaaakkkkllllaaaaflflflfl››››mmmm››››nnnn    GGGGeeeerrrreeeekkkkççççeeeessssiiii

Toplum kesimlerinin ve bu kesimleri ilgilendiren sorunlar›n
say›s› son derece fazlad›r. Bu sorunlar›n kabaca dahi gözden
geçirilmesi, herbirinin içinde s›n›rl› say›da yap› tafllar›n›n
tekrarland›¤›n›, ancak bir sorun içinde bunlar›n say›, dizilifl
s›ras› ve göreli a¤›rl›klar›n›n de¤iflti¤ini göstermektedir.

Her sorun içinde, bu yap› tafllar›n›n (kaynaktaki sorun)
d›fl›nda, bir de o soruna özgü parçalar bulunmakta ve hepsi
birlikte bir görünür sorun oluflturmaktad›rlar. Kamuoyunun
daha çok ilgilendi¤i sorunlar iflte bu Görünür Sorunlar d›r.

Kaynaktaki  Sorunlar  ise, girdi olduklar› sorunlardan
ba¤›ms›z olarak vard›rlar ve kendi aralar›nda birleflip, baz›
özgün parçalarla birlikte yeni Görünen Sorunlar üretmek
e¤ilimindedirler. Bu nedenle Kaynaktaki Sorunlar' ›
çözmeksizin Görünen Sorunlar › çözmenin mümkün
olamayaca¤›, bir hareket noktas› olarak al›nm›flt›r.

5555....    KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkttttaaaakkkkiiii        SSSSoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr        NNNNeeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr    ????

(1) ‹nsanlar›m›z›n mevcut nitelik dokusunun
yetersizli¤i,

(2) Sürekli ve yayg›n bir "ö¤renme ortam›"
bulunmay›fl›,

(3) Enflasyon ortam›n›n tüm di¤er ortamlar› olumsuz
etkilemesi,

(4) Baz› temel kavramlar›n toplum taraf›ndan henüz
yeterince özümlenmemifl olmas› - ki buna
"Toplumsal ‹letiflim Becerisi Yetersizli¤i"
denilebilir-,

(5) H›zl› nüfus art›fl›,
(6) Tüketim ahlâk›n›n yeterince  geliflmemifl oluflu,
(7) Bilim ve teknolojinin refah ve mutlulu¤u

belirleyici rolünün tam anlafl›lmam›fl oluflu,
(8) Do¤ru kural koyma ve uygulama becerisinin

yetersizli¤i,
(9) Toplumun, sorun teflhis ve çözme performans›n›n

yeterince geliflmemifl oluflu,
(10) Kamu yönetiminde süreksizlik,
(11) ‹flbirli¤i içinde rekabet ortam› yarat›lamam›fl

olmas›,
(12) Temel hak ve özgürlükler konusunda yeterli

bilincin geliflmemifl oluflu,
(13) Kültürel kimlik bunal›m›,
(14) Sanat›n, refah ve mutlulu¤u belirleyici rolünün

tam anlafl›lmam›fl oluflu,
(15) Erdem anlay›fl› ve uygulamalar›ndaki sorunlar

(ahlâk  sorunlar›)

Bu gruplara ait k›sa aç›klamalar afla¤›da verilmifltir:

1111.... ‹‹‹‹nnnnssssaaaannnnllllaaaarrrr››››mmmm››››zzzz››››nnnn    mmmmeeeevvvvccccuuuutttt    nnnniiiitttteeeelllliiiikkkk    ddddooookkkkuuuussssuuuunnnnuuuunnnn    yyyyeeeetttteeeerrrrssssiiiizzzzlllliiii¤¤¤¤iiii

Bireyin zzzzeeeekkkkaaaa, bbbbiiiillllggggiiii----bbbbeeeecccceeeerrrriiii, rrrruuuuhhhhssssaaaallll    ssssaaaa¤¤¤¤llll››››¤¤¤¤›››› ve aaaahhhhllllaaaakkkkiiii
nnnnoooorrrrmmmmllllaaaarrrr››››ndan oluflan bileflkeye “nnnniiiitttteeeelllliiiikkkk”, toplumu
oluflturan bireylerin niteliklerinin oluflturdu¤u bütüne ise
“nnnniiiitttteeeelllliiiikkkk    ddddooookkkkuuuussssuuuu” ad› verilmifltir.
Toplumun nitelik dokusundaki yetersizliklerin, o toplum
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bireylerinin tek tek ya da gruplar halinde yapt›klar› tüm
ifllere mutlaka yans›d›¤› gerçe¤i henüz yayg›nl›kla
anlafl›lamam›flt›r. 
Bu nedenle insana ra¤men insan kalk›nd›r›lmaya
çal›fl›lmakta, ona çeflitli hizmetler getirilerek mutlu
k›l›nabilece¤i san›lmaktad›r. 
Halbuki insana yap›labilecek en büyük hizmet onun
nitelik düzeyini, topluma yap›labilecek en büyük hizmet
de toplumun nitelik düzeyini ( dokusunu ) gelifltirmektir.
Toplumumuzun nitelik dokusu yetersizli¤i tüm
kaynaktaki sorunlar içinde en önemlisini oluflturmakta,
tüm kaynaktaki sorunlara girdi teflkil eden bir kaynaktaki
sorun  niteli¤ini tafl›maktad›r.

2222.... SSSSüüüürrrreeeekkkklllliiii    vvvveeee    yyyyaaaayyyygggg››››nnnn    bbbbiiiirrrr    öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee    oooorrrrttttaaaammmm››››    bbbbuuuulllluuuunnnnmmmmaaaayyyy››››flflflfl››››

Toplumun çeflitli sorunlar›n› çözebilmek ya da muhtelif
amaçlar›na eriflmek için kullanmas› gereken araçlar›n
bafl›nda bilgi edinmek gelmektedir. Bu, her flart alt›nda,
bilgiye eriflmeyi ve ö¤renebilmeyi gerektirmektedir.
Di¤er yandan bilgi edinebilmek yaln›zca hayat›n belli bir
döneminde okullar vas›tas›yla de¤il, ömür boyunca
devam edecek bir süreç olmak zorundad›r. 
Toplumumuz bunu sa¤layamam›fl, bunun yerine
kurnazl›k, kolayc›l›k, hattâ zaman zaman ahlâk d›fl›
yollara sapma gibi yollar genel kabul görmüfltür. 
Bir baflka deyimle bilgi edinebilme ve ö¤renme
ortam›n›n bulunmay›fl›ndan do¤an vakum, bilgisizlik ve
benzeri normlarla doldurulmufltur. 
Vakit nekadar geç olursa olsun bilgisizli¤in yerine bilgiyi
ve ö¤renmeyi koymaks›z›n ça¤dafl geliflmifllik s›n›f›na
geçmek mümkün görülmemektedir.

3333....    EEEEnnnnffffllllaaaassssyyyyoooonnnn    oooorrrrttttaaaammmm››››nnnn››››nnnn    ttttüüüümmmm    ddddiiii¤¤¤¤eeeerrrr    oooorrrrttttaaaammmmllllaaaarrrr››››    oooolllluuuummmmssssuuuuzzzz
eeeettttkkkkiiiilllleeeemmmmeeeessssiiii

En genel tan›m›yla üretti¤inden fazla tüketmek demek
olan enflasyon sadece ekonomik alanda de¤il, tüm di¤er
alanlarda da olumsuz etkiler yaratm›flt›r. Kültürel
dejenerasyon içindeki paydan, ahlak normlar›ndaki
tahribata var›ncaya kadar hemen her alanda enflasyonun
etkileri vard›r. Bu etki ortadan kald›r›lmaks›z›n di¤er
sorunlar›n kökten çözülebilmesi imkâns›z görülmektedir.

4444....    BBBBaaaazzzz››››    tttteeeemmmmeeeellll    kkkkaaaavvvvrrrraaaammmmllllaaaarrrr››››nnnn    ttttoooopppplllluuuummmm    ttttaaaarrrraaaaffff››››nnnnddddaaaannnn    hhhheeeennnnüüüüzzzz
yyyyeeeetttteeeerrrriiiinnnncccceeee    öööözzzzüüüümmmmlllleeeennnnmmmmeeeemmmmiiiiflflflfl    oooollllmmmmaaaassss››››

Günlük konuflma dilimizdeki kavramlardan, politika ve
düflün hayat›m›za dek genifl bir alanda kulland›¤›m›z
kavramlar›n ço¤u konusunda birer uzlafl› mevcut de¤ildir.
Herkes bu kavramlardan ancak kendisinin arzu ettiklerini
anlamakta, bu ise sürekli çat›flma halindeki bir toplumsal
yap›ya yol açmaktad›r.

5555....    HHHH››››zzzzllll››››    nnnnüüüüffffuuuussss    aaaarrrrtttt››››flflflfl››››

Büyük bir nüfusa sahip olmay› “ulusal varl›¤›m›z› idame
ettirebilme koflulu” olarak görenlerin d›fl›nda
toplumumuzun büyük ço¤unlu¤u h›zl› nüfus art›fl›n›n
yaratt›¤› olumsuzluklar›n fark›ndad›r. 

Varl›k sürdürebilmenin nüfus ile birbirine ba¤lanmas› ise,
geliflmifl ülkelerin seviyesine ç›k›lamayaca¤›, bu nedenle
de ancak kalabal›k nüfus arac›l›¤› ile korunabilece¤imiz
gibi bir varsay›m› ima eder niteliktedir. 
Toplumumuz buna raz› de¤il ve ça¤dafl medeniyet
düzeyine eriflmeyi bir vazgeçilmez amaç olarak 12



benimsiyorsa, h›zl› nüfus art›fl›n›n makul bir düzeye
indirilmesi kaç›n›lmaz bir gerekliktir.

6666.... TTTTüüüükkkkeeeettttiiiimmmm    aaaahhhhllllââââkkkk››››nnnn››››nnnn    yyyyeeeetttteeeerrrriiiinnnncccceeee    ggggeeeelllliiiiflflflflmmmmeeeemmmmiiiiflflflfl    oooolllluuuuflflflfluuuu

Çeflitli ahlâk türleri konusunda yüksek bir duyarl›¤a
sahip olan toplumumuzda tüketim ahlâk›, yeterince
üzerinde durulmayan bir kavramd›r. Güç ve zenginlik
göstergesi olarak ihtiyaç d›fl› harcamalar kadar, topluma
örnek olmas› gerekenlerin bu yönde örnek vermemeleri
de tüketim ahlâk›n›n yeterince yerleflmedi¤ini
göstermektedir. 
Uzun y›llard›r süren ve toplumumuzda birçok olumsuz
etki yaratm›fl ve yaratmakta olan enflasyon ve iflsizli¤in
nedenlerinden ve ayn› zamanda sonuçlar›ndan birisinin
de tüketim ahlâk› normlar›ndaki afl›nma oldu¤u
flüphesizdir. Ayr›ca, do¤al çevrenin bozulmas› ile tüketim
ahlak›ndaki bozulma aras›nda yak›n bir iliflki bulundu¤u
da gözden kaç›r›lmamal›d›r.

7777....    BBBBiiiilllliiiimmmm    vvvveeee    TTTTeeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiiinnnniiiinnnn,,,,    rrrreeeeffffaaaahhhh    vvvveeee    mmmmuuuuttttlllluuuulllluuuu¤¤¤¤uuuu    bbbbeeeelllliiiirrrrlllleeeeyyyyiiiicccciiii
rrrroooollllüüüünnnnüüüünnnn    ttttaaaammmm    aaaannnnllllaaaaflflflfl››››llllmmmmaaaammmm››››flflflfl    oooolllluuuuflflflfluuuu

Geliflmifl toplumlar›n mevcut refah ve mutlulu¤unu
yaratan az say›daki faktörden bafll›cas›n›n bilim ve
teknoloji oldu¤u gerçe¤i  henüz tam
anlafl›lamam›fl,bunun sonucunda bilim ve teknoloji,
geliflmifl ülkelerdekilerden oldukça farkl› bir anlam ve
içerik kazanm›flt›r. 

Buna göre bilim ve teknolojinin, toplumun refah ve
mutlulu¤una de¤il bilim adamlar›n›n özgür seçimlerine
göre devletçe kaynak ayr›lmas› gereken bir konfor
oldu¤u gibi yanl›fl bir inanç yerleflmifl, bunun bir sonucu

olarak da bireyler ve toplum, bilim ve teknolojiden
yaflamlar›yla ilgili bir fayda beklemez duruma gelmifller
ve di¤er konforlar için ay›rd›klar› ölçüde kaynak ay›r›r
olmufllard›r.

8888.... DDDDoooo¤¤¤¤rrrruuuu    kkkkuuuurrrraaaallll    kkkkooooyyyymmmmaaaa    vvvveeee    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaa    bbbbeeeecccceeeerrrriiiissssiiii    yyyyeeeetttteeeerrrrssssiiiizzzzlllliiii¤¤¤¤iiii

Kural koyman›n ve konulan kurallar›n uygulanmas›n›n
bir bilim dal› olabilecek kadar önemli oldu¤u gerçe¤i
gözard› edildi¤i için konulan kurallar dejenere olmufl  ve
toplumun hemen hemen bütününde kurallara uymama
bir al›flkanl›k haline gelmifltir.
Buna paralel olarak kural koyma, giderek daha az
nitelikli fakat daha kalabal›k alt kadrolara do¤ru yay›lm›fl
ve bir kural kirlili¤i ortam› do¤mufltur. Çok say›da kurala
ra¤men bireylerin uyduklar› kurallar›n say›s› son derece
s›n›rl›d›r.  Bir anlamda toplumumuz kurals›z yaflayan bir
toplum durumundad›r. 

9999.... TTTToooopppplllluuuummmmuuuunnnn,,,,    ssssoooorrrruuuunnnn    tttteeeeflflflflhhhhiiiissss    vvvveeee    ççççöööözzzzmmmmeeee    ppppeeeerrrrffffoooorrrrmmmmaaaannnnssss››››nnnn››››nnnn
yyyyeeeetttteeeerrrriiiinnnncccceeee    ggggeeeelllliiiiflflflflmmmmeeeemmmmiiiiflflflfl    oooolllluuuuflflflfluuuu

Özellikle günümüzün h›zl› de¤iflim ortam›nda bir
toplumun sorunlarla karfl›laflmamas› imkâns›zd›r. Hattâ
bir bak›ma sorunlarla karfl›laflan bir toplum giderek
onlar› çözme performans›n› da gelifltirebilir. 
Bunun için sorunlar› "olmamas› gereken"  de¤il de
"olmas›na engel olunamayan ve fakat çözümlenen"
olgular olarak görmek gerekir. 
Toplumumuz baflta, bilimi hayat›na egemen k›lamam›fl
olmak  bulunmak üzere çeflitli nedenlerle sorun teflhis ve
çözme performans›n› yeterince gelifltirememifltir. 
Toplumumuz sorunlar› teflhis için bütün Dünyan›n
yayg›n olarak kulland›¤› bilimsel metodlar›, en önemli
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sorun alanlar› için dahi kullanamamakta, onun yerine
herkes sorunun bir yönü üzerinde israr etmektedir.

11110000.... KKKKaaaammmmuuuu    yyyyöööönnnneeeettttiiiimmmmiiiinnnnddddeeee    ssssüüüürrrreeeekkkkssssiiiizzzzlllliiiikkkk

Kamu yönetimi kadrolar›n›n s›k s›k de¤iflmesi, bundan
da önemlisi her de¤iflen idare ile birlikte do¤ru ya da
yanl›fl tüm yap›lanlar›n de¤iflmesi ve hattâ ayn› idare
zaman›nda dahi yönetsel süreklili¤in sa¤lanamamas›
dolay›s›yla daima herfleye yeniden bafllamak zorunlu¤u
do¤maktad›r. Bu ise vakit ve di¤er kaynaklar›n kayb›na
yol açt›¤› gibi kamu yöneticilerinin yanl›fl tutumlar
(gelenin de eskisini de¤ifltirmesi, bulunulan makamda
uzun süre kalman›n çarelerinin aranmas›, bu imkânlar›n
zorlanmas› gibi) içine girmelerine de yol açmaktad›r. 

11111111.... ““““‹‹‹‹flflflflbbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt””””    oooorrrrttttaaaammmm››››    yyyyaaaarrrraaaatttt››››llllaaaammmmaaaammmm››››flflflfl    oooollllmmmmaaaassss››››

Bireylerin ve bireylerin biraraya gelmesinden oluflan
çeflitli ilgi gruplar›n›n aras›ndaki her türlü mücadelenin,
sonuçta o kifli ya da gruplar› refah ve/ya mutluluklar›
aç›s›ndan daha üst tatmin seviyelerine götürebilmesi, bu
mücadelelerin temel koflulunun, iiiiflflflflbbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt
olmas›na ba¤l›d›r. 
Aksi halde, yani birlikte daha iyi olmak yerine, birbirini
afla¤› iterek mücadele kazanmaya çal›flmak halinde, hem
toplum bir kazanç elde edememekte, hem de toplumun
geri kalan bireyleri yap›c› bir mücadeleye girmekten
kaç›nmaktad›rlar.
Burada rekabet ortam› deyimi ile yaln›z ticari alanda
de¤il, tüm alanlardaki rekabet kastedilmektedir.    

‹‹‹‹flflflflbbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt anlay›fl›n›n toplum yaflam›m›za
egemen k›l›nmas›yla bugün mevcut olan birçok

sorunumuzun ya ortadan kalkaca¤› ya da en az›ndan
hafifleyece¤i düflünülmektedir. 

11112222.... TTTTeeeemmmmeeeellll    hhhhaaaakkkk    vvvveeee    öööözzzzggggüüüürrrrllllüüüükkkklllleeeerrrr    kkkkoooonnnnuuuussssuuuunnnnddddaaaa    yyyyeeeetttteeeerrrrlllliiii    bbbbiiiilllliiiinnnncccciiiinnnn
ggggeeeelllliiiiflflflflmmmmeeeemmmmiiiiflflflfl    oooolllluuuuflflflfluuuu

Temel hak ve özgürlüklerin herbiri konusunda yayg›n ve
tam bir anlay›fl oluflamam›flt›r. Bir bak›ma insan›m›z,
u¤rad›¤› çeflitli haks›zl›klar› ve özgürlü¤ündeki
s›n›rlamalar›, baflkalar›na haks›zl›k yaparak ve
baflkalar›n›n özgürlüklerini s›n›rlayarak gidermeye
çal›flmaktad›r.

11113333.... KKKKüüüüllllttttüüüürrrreeeellll    kkkkiiiimmmmlllliiiikkkk    bbbbuuuunnnnaaaallll››››mmmm››››

Osmanl› ‹mparatorlu¤unun ço¤unlukla dine dayal›
mozayik kültür yap›s›ndan, Türkiye Cumhuriyetinin laik
düzenine geçen  toplumumuz, ça¤›n gerekleri ile geride
b›rakt›¤› ça¤›n geleneklerini yeni bir yoruma kavuflturma
sürecini henüz tamamlayamam›flt›r. 
Bir yanda, bir toplumu “ulus” yapan bir arada yaflama
iste¤i duyma, birbirini anlayabilme, ortak bir tarihe sahip
olma, ortak ulusal de¤erlere sahip olma gibi ortak kültür
özellikleri; di¤er yanda, ise bir ulusun kültürel
renklili¤ini oluflturan kültür mozayi¤i kavram› aras›ndaki
denge henüz tam çözümlenip özümlenmemifltir.

11114444.... SSSSaaaannnnaaaatttt››››nnnn,,,,    rrrreeeeffffaaaahhhh    vvvveeee    mmmmuuuuttttlllluuuulllluuuu¤¤¤¤uuuu    bbbbeeeelllliiiirrrrlllleeeeyyyyiiiicccciiii    rrrroooollllüüüünnnnüüüünnnn        ttttaaaammmm
aaaannnnllllaaaaflflflfl››››llllmmmmaaaammmm››››flflflfl    oooolllluuuuflflflfluuuu

Bilim ve teknolojiye benzer flekilde, sanat›n da refah ve
mutluluktaki pay› yeterince anlafl›lamam›flt›r. Bilim ve
teknolojiden daha da belirgin olarak ve geçmiflimizde
baz› sanat dallar›n›n kültürümüzde yer almamas›
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nedeniyle sanat, ihtiyaçlar hiyerarflisinin en alt
basamaklar›na itilmifltir. 

11115555.... EEEErrrrddddeeeemmmm    aaaannnnllllaaaayyyy››››flflflfl››››    vvvveeee    uuuuyyyygggguuuullllaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››nnnnddddaaaakkkkiiii    ssssoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr

Bu aç›dan sa¤lam bir geçmifle sahip toplumumuz
giderek yoz de¤erlere yönelerek ahlâk sorunlar›yla daha
çok karfl›lafl›r olmufltur. Nitelik dokusunun bir bileflenini
oluflturan ahlâk, yeterince geliflmedi¤i sürece yaln›zca
belli konularda bilgi beceri sahibi olman›n yeterli
olmad›¤›, hattâ yeterli ahlâk normlar›na sahip olmayan
kiflilerin bilgi becerisinin bulunmas›n›n durumu daha da
tehlikeli hale getirdi¤i bir gerçektir.

Toplum sorunlar›n› bu flekilde alg›layan Eko-Liberal Siyasi
Hareketin yaklafl›m›, bir yandan ve a¤›rl›kla KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkttttaaaakkkkiiii
SSSSoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr››››    ççççöööözzzzeeeerrrrkkkkeeeennnn di¤er yandan ve fakat daha az a¤›rl›kla
GGGGöööörrrrüüüünnnneeeennnn    SSSSoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr››››    hhhhaaaaffffiiiifffflllleeeettttmmmmeeeekkkk olacakt›r.

GGGGüüüünnnneeeeyyyyddddoooo¤¤¤¤uuuu    SSSSoooorrrruuuunnnnuuuu

“Görünen Sorunlar” içinde en önemlilerinden birisi de,
Güneydo¤u Sorunu'dur. Ülkemizin bu bölgesinde uzun bir
süredir  devam eden ve zaman zaman yanl›fl olarak “kürt
sorunu” biçiminde adland›r›lan sorunun asl›nda, “ssssoooorrrruuuunnnnllllaaaarrrr››››nnnn
üüüürrrreeeemmmmeeeessssiiiinnnneeee    uuuuyyyygggguuuunnnn    bbbbiiiirrrr    oooorrrrttttaaaammmm    iiiiççççiiiinnnnddddeeee,,,,    bbbbeeeelllliiiirrrrlllliiii    aaaammmmaaaaççççllllaaaarrrrllllaaaa
ttttaaaassssaaaarrrr››››mmmmllllaaaannnnmmmm››››flflflfl    ((((ddddeeeessssiiiiggggnnnneeeedddd))))    bbbbiiiirrrr    kkkkuuuurrrrgggguuuu” oldu¤una  inan›lmaktad›r.

An›lan bu kurgunun, ülkemizin niçin özellikle bu bölgesinde
uygulamaya konuldu¤u aç›s›ndan dört olas› neden
düflünülmektedir. Bunlar;

(1) Bu yörelerdeki çeflitli alt-kültürlerin oluflturdu¤u bir
mozayi¤in varl›¤›,

(2) Yörenin geliflmemiflli¤inin, di¤er az geliflmifl
yörelerimize göre daha belirgin oluflu nedeniyle
buralarda yaflayan insanlar›m›z›n tepkilerinin daha
kolay tahrik edilebilir oluflu,

(3) Türkçe dilinin bölgede iyi bilinmeyifli nedeniyle,
devletin yöre halk› ile iletifliminde sorunlar
bulunmas› ve bunun, devletin etkinli¤ini
s›n›rlamas›,

(4) Kurgunun olas› amaç(lar)›n›n böyle gerektirir
olmas›.

Bu dört olas› nedenden birincisi aç›s›ndan durum fludur:

Do¤u-bat› ekseni üzerindeki Anadolu, binlerce y›ld›r çeflitli
kavimlerin geçti¤i ya da k›sa veya uzun vadeli konaklad›¤›
ilginç bir toprak parças›d›r. Belki de bu özelli¤i aç›s›ndan
Dünyada tektir denilebilir. Bu olgunun do¤al bir sonucu, her
yaflayan toplumun kendi kültüründen bir parçay› bu
topraklara b›rakm›fl oldu¤udur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda 18



yurdumuz bir kültürler mozayi¤idir.

Ça¤dafl anlay›flta tekdüze kültüre sahip toplumlar›n dahi,
kendi içlerindeki çok seslilikleri  özendirdi¤i, bunu
demokrasinin "olmazsa olmaz" flartlar›ndan biri sayd›klar›
dikkate al›n›rsa bu mozayi¤in toplumumuz aç›s›ndan de¤eri
daha iyi anlafl›lacakt›r.

Alt-kültür özellikleri  anlam›na gelen bu mozayik olgusunun
yan›s›ra, bir ulusu, "rasgele yanyana gelmifl insanlar
toplulu¤u"ndan ay›ran, bir arada yaflama iste¤i duyma,
birbirini anlayabilme, ortak bir tarihe sahip olma, ortak
de¤erlere sahip olma gibi ortak kültür özellikleri ne de sahip
olmak da ulus olman›n kaç›n›lmaz bir ön kofluludur. Bu üç
basit ama sa¤lam noktan›n tan›mlad›¤› platform, ça¤dafl
toplumlar›n yaflam felsefesini oluflturmaktad›r.  

Di¤er yandan, demokratik bir toplumda, üst-kültür de¤erleri
flemsiyesi alt›na toplanm›fl her alt-kültür sahibi toplumun da
kendi tercihleri do¤rultusunda yaflamaya hakk› vard›r. Bu
tercih farkl›l›klar›n›n s›n›r›, o alt-kültürlerin birarada bir ulus
olarak yaflay›p varl›¤›n› sürdürebilmesi için gereken güçlülük
ihtiyac›  ve uzlafl› alan› geniflli¤i  kadard›r.
Bu tercih farklar›, yerine göre bir ulusun hem zenginli¤i ve
hem de zay›f yan› olabilmektedir. Uluslar›n varl›klar›na
yönelik tehditlerin bulunmas› halinde, bu  tercih farkl›l›klar›
duyarl› bir alan oluflturmakta, aksine bölge ve/ya Dünya bar›fl›
geliflip tehditler ortadan kalkt›kça da tercihler
çeflitlenebilmektedir.

Alt-kültür farkl›l›klar›n› kullanarak uluslar› parçalamaya
yönelik tehditler genellikle ayn› arac› -bölücülük- kullan›rlar.
Bu farklar toplum bütünlüklerinin do¤al çatlaklar› olarak
görülmüfl, derinlefltirilmek yoluyla parçalamak genel bir

strateji olmufltur. Bu çatlaklar›n yeterince mevcut olmamas› ya
da kullan›lmas›na f›rsat verilmemesi hallerinde di¤er
farkl›l›klar kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in gelir farkl›l›klar›
tarih boyunca daima bir çatlak olarak kullan›lmak istenmifltir.

Gerek kültürel gerekse yapay yarat›lan farkl›l›klar, bir
toplumu bölmek ve yoketmek ya da onu ba¤›ms›z iradesi
d›fl›nda noktalara sürükleyebilmek için kullan›labilir. Ama
ayn› kültürel farkl›l›klar, bir toplumun yaflam›n›
renklendirmek, kendini ve di¤er toplumlar› tan›mak ve
böylece yarat›l›fl›n kayna¤›na ulaflmak için de kullan›labilir.

Kültürel farkl›l›klar, tek bafllar›na bir kontrol arac› olarak
kullan›lmaya çok elveriflli de¤ildir. Genellikle, her kültürel
farkl›l›¤a bir fiziki farkl›laflt›rma tekabül ettirilerek kontrol
sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Örne¤in, zencilerle beyazlar›n ayn›
yerlere girememesi veya bir dinin sadece belirli bir
mezhebinin mensuplar›na yönetimlerde yer vermek birer
örnektir.

Bir toplumu bölmek ve böylece yoketmek isteyen etkenler
tek olmad›¤› gibi, her etkenin de ayn› kültürel farkl›l›¤›
kullanmas› da beklenmemelidir. Bir etken, toplumdaki
mezhep fark›n›,  bir di¤eri de dil fark›n› kullanabilir.
Burada önemli olan, bu kültürel farklar de¤il bunlar›n ne
amaçla kullan›lmak istendi¤idir. Bu nokta, ulusal bütünlük
aç›s›ndan bir alt›n kural niteli¤indedir. Buna göre, bir
toplumdaki kültür farkl›l›klar›, bütünlü¤ü parçalamak için
kullan›lmamal›d›r. Kullan›lmak isteniliyorsa çaresi kültür
farkl›l›klar›n› yoketmek ya da onu görmezlikten gelmek de¤il,
tehdidi ortadan kald›rmakt›r. Aksi halde, yani tehdit ortadan
kald›r›lamad›¤› takdirde, yeni kültür farkl›l›klar›  kolayca
bulunabilir, hatta yok ise icadedilebilir. Mevcut bulunmayan
ya da keskinleflmemifl kültür farkl›l›klar›n›  güçlendirmek  için
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suistimale en uygun rejim demokrasi olsa gerektir. Kifli hak ve
özgürlükleri  sömürülerek çatlaklar yarat›labilir.
Bu yolla bir çatlak yaratmak ya da mevcut çatla¤› abartmak
isteyenlerin bir ara amac› herhalde, bunlar›n yasaklat›lmas›
yoluyla "yasa¤a karfl› do¤al tepki" içgüdüsünü harekete
geçirmek olmal›d›r.

Bu program›n haz›rland›¤› dönemde ülkemizdeki tablo,
aç›klanan bu "çatlak yaratma ve yarat›lm›fl çatlaklar›
geniflletme e¤ilimleri" ile doludur. Bir yanda, yurdumuzun bir
yöresindeki alt-kültür farklar› çatlak yaratmak için
kullan›l›rken, bir yanda mezhep farkl›l›klar› vurgulanmakta,
bir yanda giyim farkl›l›klar› yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bunlar›n esasta ayr›l›¤› olmay›p olas› sonuçlar› hep ayn›d›r.

Deniz dalgalar›n›n önüne set yap›ld›¤› takdirde setin dibinin
oyulmas› ve daha büyük kuvvetlerle sete vurmas›, aksine
dalgan›n k›r›laca¤› bir engel koymad›kça bu kuvvetin
üretilememesi  örne¤i, aynen bu kültür farkl›l›¤› suistimali
durumunda da geçerlidir. Çözüm, set koymamakt›r. Burada
"set" deyimi ile yasaklamak ya da özendirmek  gibi kesin
tav›rlar kastedilmektedir.
Olay›n ola¤an ak›fl›na paralel olarak tehdit(ler)in kaynaktaki
neden(ler)inin araflt›r›l›p, o nedenlerin tek tek üzerlerine
gidilmesi, izlenmesi gereken politikan›n bir parças›d›r. 

Bafllang›çta sözü edilen “kurgu”nun, ülkemizin bu yöresinde
uygulamaya konuluflunun ikinci ve üçüncü nedenleri,
aç›klamaya gerek olmayacak kadar aç›kt›r.

Dördüncü ve son neden ise -ki buna “hhhhaaaarrrreeeekkkkeeeetttteeee    ggggeeeeççççiiiirrrriiiicccciiii    ffffaaaakkkkttttöööörrrr”
denilmelidir-,  kurgunun olas› amaç(lar)›d›r. 
Bunun, “OOOOrrrrttttaaaaddddoooo¤¤¤¤uuuu''''ddddaaaakkkkiiii    eeeennnneeeerrrrjjjjiiii    kkkkaaaayyyynnnnaaaakkkkllllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    ----DDDDüüüünnnnyyyyaaaa
rrrreeeezzzzeeeerrrrvvvvlllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn    1111////3333''''üüüüddddüüüürrrr----    kkkkoooonnnnttttrrrroooollll    aaaalllltttt››››nnnnddddaaaa    ttttuuuuttttuuuullllaaaabbbbiiiillllmmmmeeeessssiiii    iiiiççççiiiinnnn    bbbbiiiirrrr

yyyyeeeennnniiii    üüüüllllkkkkeeeeyyyyeeee    dddduuuuyyyyuuuullllaaaannnn    ggggeeeerrrreeeekkkkssssiiiinnnniiiimmmm” oldu¤una inan›lmaktad›r. Bu
“yeni ülke” -ad›na KKKKüüüürrrrddddiiiissssttttaaaannnn denilecektir-;

• onu kullanmak isteyenlerce  do¤urtulmufl olmal›, 
• onlara ba¤›ml› olmal›, 
• heterojen bir kültür yap›s›na sahip olup kültürel

çatlaklar  yoluyla her an istenilen manipülasyonlara
aç›k olmal› ve en önemlisi,

• demokrasinin uzun süre yerleflememesi güvence
alt›nda olmal›d›r.

Kurguya göre, ‹ran, Irak, Suriye ve  Lübnan'da yaflayan
Kürtlerle, Türkiye'de yaflayan Kürt kökenli  yurttafllar›m›zdan
oluflan -kültürel olarak heterojen-  bir toplum  ve bu
ülkelerden kopar›lacak topraklar›n,  onlar›n d›fl›ndakilerce
belirlenmifl amaç(lar)a göre biraraya getirilecek olan bu yapay
ülkeyi oluflturaca¤›n›n tasarland›¤›na inan›lmaktad›r. Bu yapay
toplum, yukar›da öngörülen koflullar›n tümüne tam olarak
uymaktad›r.

Di¤er yandan, Bat›'n›n, kendi normlar›n› di¤er toplumlara
benimsetme konusundaki tutumu için Türkiye iyi bir örnektir.
‹nsan haklar›, demokratikleflme, ekonomik felsefe  gibi
yönlerden Türkiye'ye uygulanan bask›lar›n -ki ço¤u
lehimizedir- hiçbiri, bu bölgedeki ülkelere
uygulanmamaktad›r. Enerji rezervleri var oldu¤u sürece de
böyle bir tutum beklenmemelidir.

Dolay›s›yla, Türkiye'nin h›zla tam demokratikleflmeye giden
yap›s›, bu bölgenin kontrol alt›nda tutulmas› için tasar›mlanan
role uygun de¤ildir. Türkiye'yi de-stabilize edip demokratik
sistem d›fl›na itmeye yönelik olgular›n (1960, '71 ve '80 öncesi
ortamlar) bu flekilde de¤erlendirilmeleri gerekmektedir.
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Türkiye'nin tam demokratikleflme sürecinin  bafllad›¤›
dönemin, Türkiye'yi parçalama eylemleriyle bu denli
“eflzamanl›” olmas›, bir raslant› olamayacak kadar birbirine
uymaktad›r.

Bu çözümlemeye göre Güneydo¤u sorununa iki yönden
yaklafl›lmak zorunlu¤u vard›r. Birincisi “eylemler için uygun
ortam›n, uygunsuz hale getirilmesi”dir. 

Bu çerçevede;

• H›zl› nüfus art›fl›n›n yavafllat›lmas›,
• Bölgenin, kamu görevlileri için sürgün  anlam›

tafl›maktan ç›kar›lmas›,
• Özellikle gençlerin iflsizli¤ine karfl›, yayg›n beceri

e¤itimi ve giriflimlerin desteklenmesi,
• Güvenlik güçlerinin, temel hak ve özgürlükler

konusundaki duyarl›¤›n›n gelifltirilerek, “insan
haklar›”n›n, onu güvenlik güçlerine karfl› kullanmak
isteyenlerin elindeki bir kalkan olmaktan ç›kar›l›p,
bizzat güvenlik güçlerinin s›k› s›k›ya sar›ld›¤› ilkeler
haline getirilmesi,

• Sorgulama, delil toplama ve terörle mücadele
tekniklerinin iyilefltirilmesi,

• Yerel potansiyellerin kullan›m›na yönelik Bölgesel
Kalk›nma Planlar›n›n  yap›m›,

• Yukar›da aç›klanan “kültürel mozayik” olgusunun
gereklerinin yerine getirilmesi

önlemlerinin, “tek elden koordine edilen bir program”
fleklinde uygulanmas› öngörülmektedir.

Yaklafl›m›n di¤er yönü, yukar›ki bölümde aç›klanan “harekete
geçirici faktör”ün tam olarak do¤rulanmas› ve ondan sonra da

d›fl iliflkilerimizin bu ›fl›k alt›nda bütünüyle gözden
geçirilmesidir. Özellikle ticari iliflkilerin etkinli¤inden
yararlanmak öngörülmektedir. 

Burada aç›klanan kurgunun ve Kürt kökenli vatandafllar›m›za
o kurgu içinde biçilen rolün yine bizzat Kürt kökenli
ayd›nlar›m›zca anlafl›l›p tüm bölge halk›na anlat›lmas›, bu
oyunu bozabilecek bir faktördür.

Bunlara paralel olarak, büyük ölçüde Yerel Yönetimler eliyle
yürütülece¤i öngörülen Kamu Yönetiminin (Bkz. “Kamu
Yönetimi”), daha h›zl› bir geliflme, kat›l›m gibi avantajlar
getirece¤i de düflünülmektedir.

Bu çerçevenin d›fl›nda, sloganlara, oy avc›l›¤›na, din birli¤ine
vb fakörlere dayal› çözüm önerilerinin mevcut durumu
düzeltemeyece¤ine, aksine Türkiye'nin bu bölgesinin
Türkiye'den kopmas›na kadar gidece¤ine inan›lmaktad›r.
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TTTTOOOOPPPPLLLLUUUUMMMM    KKKKUUUURRRRUUUUMMMMLLLLAAAARRRRIIII

••••    EEEEKKKKOOOONNNNOOOOMMMM‹‹‹‹KKKK    KKKKUUUURRRRUUUUMMMMLLLLAAAARRRR

****    ÖÖÖÖzzzzeeeellll    GGGGiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkk

Ekonomik faaliyetlerin,  ttttüüüümmmm    hhhhaaaalllllllleeeerrrrddddeeee özel
giriflimcilik yoluyla yap›m› benimsenmektedir.

**** DDDDeeeevvvvlllleeeettttiiiinnnn    RRRRoooollllüüüü

Devlet ilke olarak hiç bir fleyi “bbbbiiiizzzzzzzzaaaatttt    yyyyaaaappppmmmmaaaayyyyaaaannnn”,
sadece bireylerin yapmak istediklerinin, yine
onlar›n koydu¤u kurallar (yasalar) uyar›nca
yap›labilmesi için:

(a) engellerin kald›r›lmas›n›,
(b) özendirilmesini,
(c) haks›z eylemlerin cayd›r›lmas›n›

sa¤layan, daha da do¤rusu “ssssaaaa¤¤¤¤llllaaaannnnmmmmaaaassss››››nnnn››››    ssssaaaa¤¤¤¤llllaaaayyyyaaaannnn”
bir kurum olarak anlafl›lmaktad›r. Buna göre devlet,
kadro ve harcamalar› aç›s›ndan “kkkküüüüççççüüüükkkk”, etkinlik
aç›s›ndan ise “ggggüüüüççççllllüüüü” bir rolde bulunmal›d›r.

Vazgeçilmez bir ilke olarak, devlet hiç bir alanda
vatandafl›n›n rakibi  konumunda bulunmamal›,
eylemleri bu yolda olmamal›d›r. Kamu
kurulufllar›n›n özellefltirilmesi süreci boyunca
özellikle bu ikinci koflula uyulmak zorunlu¤u
olmal›d›r.

••••    DDDDEEEEVVVVLLLLEEEETTTT‹‹‹‹NNNN    ÖÖÖÖRRRRGGGGÜÜÜÜTTTTLLLLEEEENNNNMMMMEEEESSSS‹‹‹‹
**** YYYYaaaassssaaaammmmaaaa

(a) Anayasa
Anayasada öngörülen de¤ifliklikler flunlard›r:
1. Siyasi partilere girmeyi s›n›rlayan
hükümlerin kald›r›lmas›, yafl s›n›r›n›n 18'e
indirilmesi,
2. Yerel yönetimlerin, bu dokümanda
tan›mlanan yasama hiyerarflisine göre gerekli
yasalar› yapabilmesine izin verilmesi,
3. Devletin mülkiyet sahibi k›l›nd›¤›
maddelerin (k›y›lar, ormanlar gibi)
kald›r›lmas›,
4. Kamulaflt›rmayla ilgili hükümlerin yeniden
düzenlenerek, kamu yarar› gerekçesiyle
kamulaflt›r›lan alanlar›n daha sonra spekülatif
amaçlarla kullan›m›n›n engellenmesi,
5. Seçme ve seçilme yafl›n›n 18'e indirilmesi,
6. TBMM, il, ilçe ve köy meclislerine  üye
seçilebilme ile ilgili ö¤renim s›n›rlar›n›n, bu
dokümanda belirtilen alt-s›n›rlara
yükseltilmesi,
7. TBMM üyelerinin parti de¤ifltirmelerini
engelleyen hükümlerin kald›r›lmas›,
8. Bakanlar kurulu ile il, ilçe ve köy yürütme
kurulu üyelerinin, meclis üyeliklerinden istifa
etmifl say›lmas›,
9. Cumhurbaflkan›n›n görevlerini yeniden
tarifleyerek, yürütme ile ilgili kararlardaki
yetki kargaflas›n›n giderilmesi,
10. “Ombudsman” kurumunun tan›mlanmas›,
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11. Özel e¤itim kurumu ve özel yay›n
kuruluflu kurman›n serbestlefltirilmesi,
12. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile ilgili
hükümlerin yeniden düzenlenerek din
ifllerinin devlet yönetiminden ç›kar›lmas›,
13. Yarg›n›n mali ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
ile hakim ve savc›lar için serbestçe
kullan›labilecek bir örtülü ödenek sisteminin
kurulmas›,
14. Do¤al servet ve kaynaklar›n, devletin
hüküm ve tasarrufu alt›ndan ç›kar›lmas›,
15. Kooperatifçilikle ilgili hükümlerin
kald›r›lmas›,
16. Genel olarak, devletin ekonomiye bizzat
kat›lmas›na yol açan hükümlerin kald›r›lmas›,
17. Bu dokümanda tan›mlanan kurumlar›n
oluflumuna engel olan di¤er hükümlerin
kald›r›lmas›.

(b) Yasama Hiyerarflisi

Ülke geneli, il, ilçe ve köylerden oluflan yönetsel
bölümleme ile ilgili yasalar 4 kademeli olarak;
* Ülke geneli için geçerli yasalar TBMM'nce,
* Yaln›z il için geçerli yasalar her ilin ‹l

Meclislerince,
* Yaln›z ilçe için geçerli yasalar her ilçenin ‹lçe

Meclislerince,
* Yaln›z köy için geçerli yasalar her köyün Köy

Meclislerince yap›l›rlar.

Her düzeyde yap›lan yasa, iki grup yasaya uymak
zorundad›r:

(1) T.C. Anayasas›na,
(2) ‹lgili yerel yönetimin bir üst biriminin (köyler

için ilçe, ilçeler için il, iller için ülke geneli)
yasalar›na.

Bu yasalar hiyerarflisi, bir yasa anarflisi do¤mas›n›
engelledi¤i gibi, yerel yönetim ölçe¤i küçüldükçe,
ancak ayr›nt› düzeyi farkl› yasalar yap›lmas›n›,
genel ilkelerin ise ayn› kalmas›n› sa¤lamay›
amaçlam›flt›r.
Yasalar›n “çerçeve yasa” anlay›fl›na uygun olmas›,
ayr›nt› yerine ilke belirlemesi sa¤lanmal›d›r. Bu
amaçla her meclis bünyesinde bir YYYYaaaassssaaaa    TTTTeeeekkkknnnniiii¤¤¤¤iiii
KKKKuuuurrrruuuulllluuuu oluflturulmas› ve meclis ya da yürütme
kurullar› üyelerince  belirlenecek “öz”e uygun
teknik düzenlenmenin bir teklif veya tasar› tasla¤›
haline getirilerek, üye ya da yürütme kurullar›n›n
onay›na sunulmas› sistemi benimsenmektedir.

(c) Meclis Üyelikleri

TBMM, ‹l, ‹lçe ve Köy Meclislerinin özgür, genel ve
tek dereceli seçimle oluflmas› esast›r. 

TBMM üyeli¤i için bir “ö¤renim efli¤i” konulmas›
gerekti¤ine ve bu efli¤in eeeennnn    aaaazzzz    4444    yyyy››››llllllll››››kkkk    yyyyüüüükkkksssseeeekkkk
öööö¤¤¤¤rrrreeeennnniiiimmmm olmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Seçimlere kat›lacak tüm adaylar›n kampanya
bütçelerine gelir temini sürecinin bir yasa ile
düzenlenerek, kamuoyu denetimine aç›kl›¤›n›n
sa¤lanmas› gereklidir.

Meclis üyelerinin say›lar›n›n saptanmas›nda her
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meclis 3/4 ço¤unlukla karar vermelidir.

Tüm meclislerin üyelerinin ücret ve ücrete
dönüfltürülebilir imkanlar›n›n, temsil ettikleri
toplumda adaletsizlik duygular› yaratmayacak
ölçülerde olmas› gerekir. 

Bu amaçla, meclis üyeli¤i fonksiyonlar›n›n
yap›labilmesi için gereken her türlü hizmet
deste¤inin paraya dönüfltürülemez flekilde
kendilerine sa¤lanmas›, bunun d›fl›nda ise ülkedeki
genel ücret yap›s›na ayk›r› düflmeyen makul bir
ödenekle hizmetlerinin tazmin edilmesi yoluna
gidilmelidir.

Di¤er yandan, TBMM kararlar›n› uygulayacak olan
Bakanlar Kurulu üyelerinin seçilmifl üyeler
aras›ndan atanmas› halinde, TBMM üyeli¤inden
istifa etmesi öngörülmektedir. Bunun nedeni,
“bakanl›k” görevlerinin yönetsel nitelikli olmas›d›r.
Böylece, bakanlar›n, seçildi¤i ilin bakan›  haline
dönüflmesi sak›ncas› da ortadan kalkmaktad›r.

**** YYYYaaaarrrrgggg››››

Adaletin toplum hayat›nda  tüm de¤erlerden önde
geldi¤ine, yarg› mekanizmas›n›n bütünüyle tam
ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r. Bu amaçla, yap›m› gereken Hukuk
Reformu kapsam›nda, hakim ve savc›lar›n,
herhangibir denetime konu olmaks›z›n serbestçe
baflvurabilecekleri  bir öööörrrrttttüüüüllllüüüü    ööööddddeeeennnneeeekkkk sisteminin
kurulmas› öngörülmektedir..

Yarg› sisteminin mali ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
için, gelir kaynaklar›n›n Anayasa ile tan›mlanmas›,
adli polis sisteminin kurulmas›  ve böylece yürütme
erkinin etkisinden “tamamen” ç›kar›lmas›
öngörülmektedir.
Adaletin gecikmemesini teminen, özel giriflimcilerin
kuracaklar› “uuuuzzzzllllaaaaflflflfltttt››››rrrrmmmmaaaa    kkkkuuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr››››”n›n gereklili¤ine 
inan›lmaktad›r.
Yarg› sisteminin yükünün azalt›lmas› için tüm
yasalar›n gözden geçirilerek vatandaflla vatandafl,
devletle vatandafl aras›ndaki uyuflmazl›klar›n en aza
indirilmesi öngörülmektedir.

**** KKKKaaaammmmuuuu    YYYYöööönnnneeeettttiiiimmmmiiii

a. Genel Yap›lanma Felsefesi

Kamu Yönetimi(KY)nin temel ilkesi, “bbbbiiiirrrrlllliiiikkkk    iiiiççççiiiinnnnddddeeee
yyyyeeeerrrriiiinnnnddddeeeennnn    yyyyöööönnnneeeettttiiiimmmm” dir. Buradaki “birlik” deyimiyle,
‹LKELER bafll›¤› alt›ndaki “Bütünlük” ilkesinde
aç›klanan “üniter yap›” kastedilmektedir. 

KKKKYYYY, Merkezi Yönetim (MMMMYYYY) ve Yerel Yönetim (YYYYYYYY)
lerden ibarettir.
Mecut KY sistemimizde ana unsur MY, yard›mc›
unsur ise YY'lerdir. Eko-Liberal Siyasi Hareket
içinde ise ana unsur YY'ler olup, MY'in ifllevi
“YY'ler için ortam oluflturmak, korumak
(sürdürmek)  ve YY'lerce kapsanamayan ifllevleri
yapmak” ile s›n›rl›d›r. 

Özel hükümle tan›mlanmad›kça KY'nin hiç bir
alan›nda lise ö¤reniminden daha düflük ö¤renimli
personelin çal›flt›r›lamamas› öngörülmektedir.
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Ayr›ca bir genel ilke olarak, KY'nin tüm
düzeylerinde (köy, ilçe, il ve MY), y›ll›k cari
giderler toplam›n›n, o y›la ait gider bütçesinin
%35'ini aflmamas› kural› benimsenmektedir.

b. Mevcut KY Sisteminden Yeni Sisteme Geçifl

Mevcut kurumlar›n ve onlar›n gerektirdi¤i
kurulufllar›n bütünüyle tasfiye edilip, yeni kurum ve
kurulufllar›n oluflturulmas› pratik olarak güç, belki
de imkans›zd›r. Bu nedenle, bu modelde aç›klanan
KY reformu için  bu tür bir yaklafl›m
benimsenmemektedir.
Bunun yerine, istisnalar›n d›fl›nda mevcut kurumlar
ve onun kurulufllar› korunacak ve gerekli yerlerde
küçültülüp gereken yerlerde ise güçlendirilerek
(yeniden kurmak dahil) yeni sisteme geçilecektir.
Yap›lacak olan, bir seri yasa ile bu de¤iflimleri
tan›mlamak olacakt›r.

Bu geçifl döneminde küçültülen kurulufllar
nedeniyle iflini kaybedebilecek olan kamu
çal›flanlar› için, “ssss››››nnnn››››rrrrllll››››    ssssüüüürrrreeeelllliiii    üüüüccccrrrreeeetttt    ööööddddeeeemmmmeeeeyyyyeeee    ddddeeeevvvvaaaammmm”
edilmesi ve buna paralel olarak “yyyyeeeennnniiii    iiiissssttttiiiihhhhddddaaaammmm
iiiimmmmkkkkaaaannnnllllaaaarrrr››››    yyyyaaaarrrraaaatttt››››llllmmmmaaaassss››››” öngörülmektedir.
(Bkz:‹ST‹HDAM, ÖZELLEfiT‹RME).

c. Yerel Yönetimler
1. Genel

YY yap›lanmas›nda benimsenen temel birim
“ilçe”dir. Mevcut ilçe say›s›n›n -küçük
de¤ifliklikler hariç- korunmas›

öngörülmektedir.
‹ller ise, herhangi bir nedenden ötürü
(ekonomik, sosyal vb) daha yak›n
koordinasyon içinde bulunmas› gereken
ilçelerin bir üst yönetim birimidir. Say›lar›, bu
ilkeye göre gözden geçirilecek ise de
mutlaka daha aza indirilmelidir.
Mevcut durumda, her yönetsel birimin bir üst
birim haline gelmedeki afl›r› isteklili¤i,
mevcut yap›lanman›n ifllevlerini yerine
getirmedeki yetersizli¤i  olarak
de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle, il
say›s›n›n 40 civar›nda tutulmas›n›n yeterli
olaca¤› düflünülmektedir.

2. ‹lçe

‹lçe ile ilgili kararlar, halen seçimle ifl bafl›na
gelen “‹lçe Belediye Meclisleri”nce al›nacak,
bu kararlar ise mevcut “Belediye
Encümenleri”nce uygulanacakt›r. ‹lçe
Belediye Meclislerinin yeni ad› “‹‹‹‹llllççççeeee    MMMMeeeecccclllliiiissssiiii”,
Belediye Encümenlerinin ad› ise “‹‹‹‹llllççççeeee
YYYYüüüürrrrüüüüttttmmmmeeee    KKKKuuuurrrruuuulllluuuu” olarak an›lacakt›r. Encümen
üyeleri (Yürütme Kurulu) say›s›, her ilçe için
görev kapsam› dikkate al›narak, ‹lçe
Meclislerince belirlenir.  ‹lçe Yürütme Kurulu
Baflkan›, bugünkü belediye baflkan›d›r.
Yürütme Kurulu, meclis kararlar›n›n yürütme
organ›d›r. Yürütme kurulu üyeleri meclis
içinden ya da d›fl›ndaki kifliler aras›ndan
“atama yoluyla” görevlendirilirler. Bu
üyelerin seçilmifller aras›ndan atanmalar›
halinde meclis üyeli¤inden istifa ederler.
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‹lçe yönetimlerinin (‹lçe Meclisi, ‹lçe
Yürütme Kurulu ve bunlarla ilgili kurum ve
kurulufllar) görevi;
(a) o ilçenin co¤rafi s›n›rlar› d›fl›na

taflmayan tüm yat›r›m ve hizmet iflleri,
(b) ilçenin, içinde yer ald›¤› ilin s›n›rlar›

d›fl›na taflmayan tüm yat›r›m ve hizmet
ifllerinin, il yönetimince belirlenen
bölümleri,

(c) ilçenin, içinde yer ald›¤› ilin s›n›rlar›
d›fl›na taflan tüm yat›r›m ve hizmet
ifllerinin MY taraf›ndan belirlenen
bölümleri

ile belirlenmektedir.
‹lçe yönetimleri yaln›z mevcut Belediye
Yasas›'ndaki görevleri de¤il, o ilçe içindeki tüm
kamu yat›r›mlar›n› yap›p, tüm kamu kurulufllar›n›
yönetecektir.

Ayn› ilin s›n›rlar› içindeki birden fazla say›daki
ilçeyi ilgilendiren tüm konular il yönetiminin,
birden fazla say›da ili ilgilendiren konular ise MY'in
görev alan›n› oluflturacakt›r.
‹lçe Yürütme Kurulu Baflkanlar› (mevcut sistemdeki
belediye baflkanlar›), ‹lçe Meclisi taraf›ndan “atama”
yoluyla göreve getirilecek olup, Baflkan'›n seçilmifl
üyeler aras›ndan atanmas› halinde ‹lçe Meclisi
üyeli¤inden istifa edecektir.

‹lçe Meclislerine seçilecek üyeler için, her seçim
döneminden önce bir “ö¤renim durumu da¤›l›m›
araflt›rmas›” yap›laca¤› ve böylece belirlenecek “ilçe
ö¤renim durumu profili” ne göre bir “taban e¤itim
düzeyi” belirlenece¤i öngörülmektedir. Yürütme

Kurulu Baflkanlar› için asgari ö¤renim düzeyi, 4
y›ll›k yüksek ö¤renimdir.

‹lçe Meclisleri ve Yürütme Kurullar›yla ilgili
mevzuat, halen belediyelerle ilgili mevzuat›n
gözden geçirilip gelifltirilmesiyle  elde edilecektir.

Bu yeni düzenlemeyle kaymakaml›k kurumu ve
onunla ilgili kurulufllar kald›r›lmaktad›r.

Köylerin nas›l yönetilece¤i, köy halk›n›n e¤ilimi
yönünde (referandumla belirlenir) ‹lçe Yönetiminin
verece¤i kararla saptan›r. Bu belirleme sonunda
köyler, bir ilçenin mahalleleri gibi yönetilebilece¤i
gibi, kendi yönetim organlar›n› kurmaya da karar
verebilirler.

3. ‹l

‹llerle ilgili kararlar,  halen seçimle iflbafl›na
gelmekte bulunan ‹l Belediye Meclislerince (yeni
ad› ‹l Meclisi) al›nacak, bu kararlar ise ‹l Belediye
Encümenlerince (yeni ad› ‹l Yürütme Kurulu)
uygulanacakt›r.

‹l Yönetimlerinin (‹l Meclisleri, ‹l Yürütme Kurullar›
ve bunlarla ilgili kurulufllar) görevleri;

(a) il yönetiminin gerektirdi¤i yat›r›m ve
hizmet iflleri,

(b) o ilin ilçelerinin s›n›rlar› d›fl›na taflan
ve fakat il s›n›rlar› d›fl›na taflmayan
tüm yat›r›m ve hizmet ifllerinin
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gerektirdi¤i koordinasyon,
(c) o ilin d›fl›na taflan tüm yat›r›m ve

hizmet ifllerinin MY taraf›ndan
belirlenen bölümleridir.

Bu yeni düzenlemeyle, Valilik kurumu, ‹l Özel
‹dareleri, ‹l Genel Meclisleri ve bunlarla ilgili kurum
ve kurulufllar kald›r›lmaktad›r. Halen bu kurum ve
kurulufllarca yap›lmakta bulunan ifllevler, ‹l Meclisi,
‹l Yürütme Kurulu ve bunlar›n kurum ve
kurulufllar›nca yerine getirilmeye devam edecektir.

‹l Yürütme Kurulu Baflkanlar› (mevcut durumdaki
belediye baflkan›) ile ‹l Yürütme Kurulu Üyelerinin
(mevcut durumdaki belediye meclisi üyeleri)
nitelikleri, atanmalar› ve seçilmifller aras›ndan
olmalar› halinde  istifalar›yla ilgili kurallar, (ilçe)
bafll›¤› alt›nda belirtilenlerin ayn›d›r.

4. Merkezi Yönetim (MY)

Ülkenin tamam› ile, birden fazla say›da “il”i
ilgilendiren tüm yat›r›m ve hizmet iflleri, MY
taraf›ndan kararlaflt›r›l›p yürütülür. MY'in görevleri 2
gruba ayr›l›r. gruplar›n birinde, yaln›zca MY
taraf›ndan tüm ülke için yap›lacak ifller yer al›r.
Bunlar;

1. D›fl Güvenlik (savunma)
2. Genel ‹ç Güvenlik

(YY'lerin sa¤layacaklar› yerel
güvenli¤e ek olarak, özellikle örgütlü
olaylara karfl›, ülke genelinin güvenli¤i
ile ilgili ifllerdir)

3. Haberalma
4. Adalet
5. D›fl ‹flleri
6. Hazine
7. Makro-ekonomik Yönetim
8. Ulusal Politikalar›n Gelifltirilmesi

Di¤er grupta ise MY ve YY'ler taraf›ndan çeflitli
ölçüde iflbirli¤i  içinde yürütülecek  yat›r›m ve
hizmetler yer al›r.

5. MY ve YY Yürütme Organlar›

Gerek merkezi gerekse yerel düzeydeki karar
organlar›nca (TBMM, ‹l ve  ‹lçe Meclisleriyle
gereken yerlerde  Köy Meclisleri) taraf›ndan
al›nacak kararlar;

- TBMM'nin kararlar› Bakanlar Kurulu,
- ‹l Meclislerinin kararlar› ‹l Yürütme Kurullar›,
- ‹lçe Meclislerinin kararlar› ‹lçe Yürütme Kurullar›,
- Köy Meclislerinin kararlar› Köy Yürütme Kurullar›
taraf›ndan yürütülür.

Çeflitli yönetim birimi düzeyleri aras›nda iflbirli¤ini
gerektiren konular halinde, herhangi bir “yürütme
hiyerarflisi” mevcut olmay›p, iflbirli¤i uzlaflma
yoluyla sa¤lan›r. Bu uzlaflman›n sa¤lanamamas›
hallerinde yürütme hiyerarflisi ancak üst yönetim
biriminin bir yasa koymas›yla kurulabilir. Alt ve üst
yönetim birimlerinde ayn› bir konuda iki ayr› yasa
bulunmas› halinde -ki olmamas› gerekir- üst
yönetim biriminin yasas› geçerli say›l›r.
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Yürütme organlar›, koflullar›n gerektirdi¤i flekilde
bir örgütlenme biçimini benimseyebilirler. Ancak
bir ilke olarak, MY ve YY'lerdeki yürütme
organlar›n›n, “FFFFoooonnnnkkkkssssiiiiyyyyoooonnnneeeellll    BBBBiiiirrrriiiimmmmlllleeeerrrr” ve “PPPPrrrroooojjjjeeee
BBBBiiiirrrriiiimmmmlllleeeerrrriiii” fleklinde örgütlenmesinin do¤ru olaca¤›
düflünülmektedir.

Tan›m olarak, Fonksiyonel Yürütme Birimleri,
birden fazla birime ve sürekli olarak “hhhhiiiizzzzmmmmeeeetttt    vvvveeeerrrreeeennnn”
birimlerdir. Proje Birimleri  ise, birden fazla
birimden “hhhhiiiizzzzmmmmeeeetttt    aaaallllaaaannnn” ve/ya sürekli olmayabilecek
birimlerdir.

Buna göre Fonksiyonel Birimler'in;

- ‹ç Güvenlik
- D›fl Güvenlik (savunma)
- Haberalma
- Adalet
- D›fl ‹flleri
- Hazine
- Maliye
- Politika Gelifltirme
- Befleri Kaynak Gelifltirme
- Sosyal Politikalar›n Uygulanmas›
- Gümrük, Teflvik ve Destekleme

Proje Birimleri' nin ise;

- Sa¤l›k
- Ticaret (iç ve d›fl)
- Bay›nd›rl›k
- Sanayi
- Tar›m

- Ormanc›l›k
- Hayvanc›l›k
- Enerji
- Do¤al Kaynaklar
- Ulaflt›rma
- Haberleflme
- Turizm
- Çal›flma Hayat›
- ‹stihdam Sorunlar›
- Ulusal Bütünlük Sorunlar›
- Trafik Sorunlar›
- Do¤al Çevre Sorunlar›
- Haklarla ilgili Sorunlar

(‹nsan Haklar›, Hayvan Haklar›, Dezavantajl›
Kesimlerin Haklar›, Çocuk Haklar›, Kad›n
Haklar› gibi haklar bütünüdür)

- ‹ç Göç ve Kentleflme Sorunlar›
- Yüksek Enflasyon
- Tüketim Ahlak› Sorunlar›
- Rekabet Gücü Yetmezli¤i Sorunlar›

olmas› öngörülmektedir. Bu birimlerin ilgi
alan›ndaki ifl yüküne göre baz›lar›n›n
birlefltirilmeleri yoluyla Bakanlar Kurulu veya
Yürütme Kurullar›n›n flekillendirilmesi
öngörülmektedir. TBMM ve Yerel Meclisler bu
flekillendirmeyi kendi kararlar›na göre
yapabileceklerdir.
Yürütme Kurullar›n›n (bakanl›klar dahil) standart bir
kadro büyüklü¤üne sahip olmas›n›n ve bunun da
azami 100'er kifli ile s›n›rl› olmas› ve ayr›ca hiç bir
kuruluflun yürütme organlar›yla do¤rudan ve/ya
dolayl› olarak ba¤l› / ilgili olmamas›  gereklili¤ine
inan›lmaktad›r.

38



**** HHHHaaaabbbbeeeerrrraaaallllmmmmaaaa

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk ulusunun
güvenli¤inin sa¤lanmas›, devletin asli görevlerinin
bafl›nda yer al›r. Haberalma ifllevinin bu çerçevede
anlafl›lmas› gerekti¤ine, bir yanda toplum ve devleti
tahribe yönelik  iç ve d›fl faaliyet izlenirken, bir
yanda da vatandafllar›n kiflisel hak ve
özgürlüklerinin ve özellikle de “kkkkoooorrrrkkkkmmmmaaaammmmaaaa
öööözzzzggggüüüürrrrllllüüüü¤¤¤¤üüüü”nün zedelenmemesine birinci derecede
özen gösterilmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

••••    SSSS‹‹‹‹VVVV‹‹‹‹LLLL    KKKKEEEESSSS‹‹‹‹MMMM    ÖÖÖÖRRRRGGGGÜÜÜÜTTTTLLLLEEEENNNNMMMMEEEESSSS‹‹‹‹

**** SSSSiiiiyyyyaaaassssaaaallll    PPPPaaaarrrrttttiiiilllleeeerrrr    

Ülkemizde ça¤dafl demokrasiyi gerekli kurum ve
kurulufllar›yla yerlefltirmek  ve bu yolla ülkenin
ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak
üzere oluflturulmufl kurulufllar içinde en önemlisi
kuflkusuz siyasi partilerdir.

Bu yüksek  amac› gerçeklefltirmek  amac›n› tafl›yan
Siyasi Partiler Yasas› ise  hedefine ulaflamam›fl ve
siyasi partiler giderek, toplumumuzun bir de¤eri
olmak yerine onun geliflmesi  önünde bir engel
durumuna  gelmifllerdir.

Ancak hemen bafllang›çta iflaret edilmesi gereken
nokta, her siyasi parti içinde bulunabilen de¤erli
insanlar›n, bu hükmün d›fl›nda  kald›¤› gerçe¤idir.
Bunun niçin ve nas›l böyle oldu¤unu
irdelemeksizin do¤ru çözümler gelifltirebilmek
güçtür.  Siyasi Partiler Yasas› ve sonra da siyasi

partilere çeflitli aç›lardan bak›larak yap›labilecek bir
çözümleme, flu sonuçlara götürmektedir.

(1) Siyasi partiler'e üye olabileceklerin
s›n›rlanmas›ndaki anlay›fl, siyaseti  
“ç i r k i n” hale getirmifltir
Toplum kesimleri içinden nitelikli olanlar›n
seçilip onlara siyasetin yasaklanmas›, siyaset
içinde “çirkin oyunlar” olaca¤›n›n peflinen
kabulü anlam›na gelmektedir. Bu varsay›ma
ek olarak iki ayr› sebebin daha, “üyelik
s›n›rlamas›”na neden oldu¤u
düflünülmektedir. Bunlar;
(a) “Çok Elbise” kavram›n›n yerleflmemiflli¤i

Belirli kesimlerin siyasetten uzak
tutulmalar›n›n  bir nedeni de, ççççooookkkk    eeeellllbbbbiiiisssseeee
olarak adland›r›labilecek bir kavram›n,
toplumumuzun kavramlar da¤arc›¤› içinde
yer almam›fl olmas›d›r. (Bkz.“Kaynaktaki
Sorunlar-4”)
ÇÇÇÇooookkkk    eeeellllbbbbiiiisssseeee, bireylerin birden fazla kimli¤e
sahip olabilmeleri, ancak her kurum içinde
yaln›zca o kurumla ilgili kimli¤i
tafl›yabilmeleri demektir.

(b) “Ç›kar Çeliflkisi” kavram›n›n
yerleflmemiflli¤i

Kiflilerin bir ifli yapmas› için sa¤lanm›fl
yetkilerini bir baflka amaç do¤rultusunda
kullanmalar› halinde ortaya ç›kan “çat›flan
ç›karlar”› ifade etmek için kullan›lan bu son
derece kullan›fll› kavram, “çok elbise”
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kavram›n›n gere¤ini çok iyi aç›klamaktad›r.

(2) Siyesetten, gerçekten yasaklanmas›
gerekenlerin uzak tutulmas›ndaki yetersizlik 

(3) Siyaset yapmak için gereken maddi
kaynaklar fleffaf  de¤ildir 

(4) “Delege” sistemi kötüye kullan›lmaktad›r
(5) Belirli siyasal görüflleri tan›t›p, yandafl say›s›n›

art›rmak ve  toplumun çeflitli özlemlerinin
politikalar haline dönüflmesini sa¤lamakla
görevli olmalar› gereken siyasi parti
teflkilatlar›, bu ifllevleri bir yana b›rak›p
icraatta rol alma e¤ilimindedir

(6) Kamu görevlilerinin, siyasal kanallarla
etkilenmeye  aç›kl›klar›
‹darenin tasarruflar›n› icra eden  kamu
görevlileri en az üç sebepten ötürü siyasi
etkilere aç›kt›r:

i) Kalabal›k kamu kadrolar› düflük ücreti,
düflük ücret de yetersiz nitelikleri
ça¤›rmaktad›r.

ii) Kamu görevlilerinin atama, terfi, tayin
esaslar›n›n belirsizli¤i ve ayr›ca
dejenere olmufl bir ücret yap›s›, siyasi
partiler teflkilatlar›n›n idare
tasarruflar›na müdahale edebilmesine
ortam haz›rlamaktad›r.

iii) Seçilmifllerin ortalama “nitelikleri”
yetersizdir 

(7) “Daimi” kamu görevlisi statüsünün
bulunmay›fl›

(8) Adaylar›n belirlenme usullerindeki yanl›fll›k 

Siyasi partiler ve seçim yasalar›nda
tan›mlanan aday belirleme usullerinin hepsi,
tttteeeeflflflflkkkkiiiillllaaaatttt----üüüüyyyyeeee----ddddeeeelllleeeeggggeeee    ççççeeeevvvvrrrriiiimmmmiiii''''nin kontrolu
alt›ndad›r.
Seçmenlerin önce adaylar› belirleyip, sonra
da onlar aras›ndan seçim yapmas› fleklindeki
iki kademeli bir seçim yerine, yaln›z partili
üyelerin (ki say›lar› ve kimlikleri teflkilatça
belirlenir) önseçimine ve ço¤u kereler de
teflkilat yoklamas›na (yaln›z teflkilat yönetim
kurullar›n›n seçmesi) göre belirlenen
adaylar›n, halk›n tam tercihlerini
yans›tmamas› do¤ald›r.

(9) Kifliler yerine siyasi partilerin seçilmesi

Seçmen, hangi partiden olursa olsun
kendisini temsil edece¤ine güvendi¤i
adaylar›, seçebilme özgürlü¤üne sahip
olmal›d›r.
Kiflilerin önüne, yaln›z siyasi parti adlar›n›n
konulmas›, anti-demokratik bir usuldür.

(10) Kamu kadrolar›n›n, iflsizlikle mücadelede tek
araç olarak kullan›lmas› gelene¤i

““““AAAAlllltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiiffff    SSSSiiiiyyyyaaaasssseeeetttt    AAAAnnnnllllaaaayyyy››››flflflfl››››””””    nnnneeeeddddiiiirrrr????

Bir sorun ancak ve yaln›z ona yol açan nedenler
ortadan kald›r›larak çözülebilir.

Bu bir alt›n kurald›r. Bu kurala uyulmaks›z›n,
sorunun sebep oldu¤u “semptom”larla u¤raflarak
ancak bir noktaya var›labilir: O nokta da, soruna
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yol açan nedenlerin sürmesi, kendi aralar›nda
birleflip yeni sorunlan  üretmesi ve nihayet sorunla
bafla ç›kabilmenin daha da güçleflmesi !

Yukar›ki bölümde aç›klanan nedenler, iflte bundan
dolay› çözümü  yani AAAAlllltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiiffff    AAAAnnnnllllaaaayyyy››››flflflfl'›
oluflturmaktad›r.
AAAAlllltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiiffff    SSSSiiiiyyyyaaaasssseeeetttt    AAAAnnnnllllaaaayyyy››››flflflfl››››nnnn››››nnnn ne oldu¤unu anlatmak
için, onun yol açaca¤› iyilikleri s›ralamak
gereksizdir.
fiu kadar›n› belirtmek yeterlidir ki, çirkin siyasetin
sebep oldu¤u e¤rilikler ortadan kalkacak, siyaset,
“bulafl›lmamas› gereken bir hastal›k” olmaktan ç›k›p
toplumumuzun refah ve mutlulu¤unu sa¤lamada
etkin bir araç olacakt›r.

Özet olarak Alternatif Siyaset Anlay›fl›, siyasetle
u¤raflan kadrolar›n siyaseti toplum ç›karlar› yerine
bireysel ç›kar sa¤lamak için kullanamad›¤› bir
ortam›n yarat›lmas› anlay›fl›d›r.
Böyle yeni bir anlay›fl ortam›n›n do¤mas› bir
yandan insan›m›z›n nitelik dokusunun geliflmesine,
di¤er yandan ve öncelikli olarak da siyasi partiler
ve seçim yasalar›nda gereken de¤iflikliklerin
yap›lmas›na ba¤l›d›r.
Bu de¤ifliklikler, yukar›da (10) bafll›k alt›nda
toplanan olumsuzluklar› giderecek flekilde bir
eylem plan›n›n benimsenmesinden ibarettir. Bu
hareket biçimi, özelde flu de¤ifliklikleri
gerektirmektedir:

(A) Mevcut siyaset anlay›fl›n›n
sorgulanmas›n› sa¤lamak

(B) “Çirkin siyaset”in, bölüflme kavgas›

verdi¤i pastay› küçültmek  amac›yla;
1/ K‹T'lerin özellefltirilmesi
2/ Kamu al›mlar›nda  fleffafl›k
3/ Kamu görevlileri ücret, atama,
tayin, terfi ve yer de¤ifltirme sisteminin
gözden geçirilmesi
4/ ‹flsizlikle mücadelede “kamuya
personel almak”  gelene¤inin terki

(C) Siyaset ile u¤raflmadaki s›n›rlamalar›n
en aza ‹ndirilmesi 

(D) Toplumumuzun Nitelik Dokusunun
gelifltirilmesi

(E) Delege sisteminin kald›r›lmas›

bafll›klar› alt›nda toplanabilecek önlemler
öngörülmektedir.

**** SSSSeeeennnnddddiiiikkkkaaaallllaaaarrrr
Hangi statüde olurlarsa olsunlar (iflçi, memur,
sözleflmeli vb) tüm çal›flanlar›n ve bunun yan›s›ra
tüm di¤er kesimlerin (çal›flmayanlar dahil) özgür
örgütlenmesi, demokrasinin bir temel gere¤idir.
“Örgütlenme”nin bireyler ve topluma bir yarar
sa¤layabilmesinin kritik koflulu, 

“kkkkaaaarrrrflflflfl››››tttt    çççç››››kkkkaaaarrrr    ggggrrrruuuuppppllllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    eeeeflflflfliiiitttt    
        eeeettttkkkkiiiinnnnlllliiiikkkktttteeee    öööörrrrggggüüüüttttlllleeeennnnmmmmeeeessssiiii”

dir. Bunun aksine, yani ç›kar gruplar›ndan
baz›lar›n›n örgütlenememesi ya da yetersiz
örgütlenmesi, örgütlenememifl kesimlerin
ma¤duriyetlerine ve o da dönerek toplumda
adaletsizliklerin do¤mas›na yol açacakt›r.

Ülkemiz bugün bu “eeeekkkkssssiiiikkkk    öööörrrrggggüüüüttttlllleeeennnnmmmmeeee”nin
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s›k›nt›lar›n› yaflamaktad›r. Bir yanda etkili
örgütlenmeye sahip iflçi ve iflveren kesimleri, di¤er
yanda ise çok daha kalabal›k fakat örgütlenmemifl
halk kesimleri, bu iki örgütün kendi ç›karlar›n›
korumak için yapt›klar› mücadeleden zarar
görmektedir.

Çal›flma imkan› bulabilen bir kesim, örgütlenerek
taleplerini savunmak imkan›n› bulurken,
çal›flt›ranlar ise (kamu ve özel kesim) maliyet
art›fllar›n› fiyatlara yans›tarak kendilerini
koruyabilmektedirler.
Siyasiler ise çal›flan kesimlerin oy potansiyelini
düflünerek, “çal›flanlar›n enflasyona ezdirilmemesi”
gibi bir yol benimsemektedirler. Gerçekten de,
enflasyonun yüksek oranl› seyretti¤i y›llar içinde
zaman zaman, çal›flanlar -bafllang›ç ücretleri düflük
olmakla birlikte- enflasyona eflit ya da daha yüksek
oranda gelir art›fllar› sa¤layabilmifllerdir.
Di¤er yandan, tar›m kesimi “taban fiyatlar” yoluyla,
büyük sanayi ise otomatik -ve enflasyondan daha
yüksek- fiyat art›rma yoluyla enflasyondan
korunabilmektedirler.

Bu durum ortaya ilginç bir soru ç›karmaktad›r:
Enflasyonun yükünü kim tafl›maktad›r? Enflasyonun
a¤›r yükü, hiç bir pazarl›k gücü bulunmayan
sendikas›z çal›flanlar, küçük esnaf ve iflsizler gibi
kesimlerce tafl›nmaktad›r. Gerçekte ise bunlar,
korunmas› gerekli kesimlerdir.

Özet olarak, toplumumuzun bugünkü
örgütlenmesinin bir “eeeekkkkssssiiiikkkk    öööörrrrggggüüüüttttlllleeeennnnmmmmeeee” oldu¤u,
bunun, örgütlenmemifl kesimleri ma¤dur etmek

pahas›na gerçekleflebildi¤i görülmektedir.
Bu duruma  k›sa ve orta-uzun vadeli olmak üzere iki
bileflenli bir çözüm öngörülmektedir. fiöyle ki;

OOOOrrrrttttaaaa----uuuuzzzzuuuunnnn    vvvvaaaaddddeeeeddddeeee

Toplumumuz, her ç›kar kesimi ile örgütlenip
ç›karlar›n› di¤er kesimlere karfl› savunmas› gerekti¤i
bilincine kavuflmal›d›r.

KKKK››››ssssaaaa    vvvvaaaaddddeeeeddddeeee

Eksik örgütlenme sorunlar›  k›sa vadede çözülemez.
Bu nedenle bir “ttttoooopppplllluuuu    uuuuzzzzllllaaaaflflflflmmmmaaaa”ya ihtiyaç vard›r. Bu
uzlaflman›n temel esprisi, “ççççaaaallll››››flflflflaaaannnn    vvvveeee    ççççaaaallll››››flflflfltttt››››rrrraaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn
çççç››››kkkkaaaarrrr    bbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii”dir.  Çal›flan ve çal›flt›ranlar aras›ndaki
iliflki aç›s›ndan geleneksel anlay›fl›m›z (ve bir ölçüde
de Dünya prati¤i), taraflar›n ç›karlar›n›n çat›flt›¤› ve
çal›flan kesimlerin örgütlenerek bu çat›flmada güçlü
olmas›d›r.
Bu geleneksel anlay›flta iflveren, düflük rekabet
gücünü, düflük nitelikli personeli düflük ücretlerle
çal›flt›rmak ve sonuçtaki düflük kaliteli mal ve
hizmetini gümrük korumas› ve/ya eksik rekabet
koflullar›yla iç pazarda satabilmekle telafi eder.
Çal›flanlar ise bunu -çeflitli yollarla- cezaland›rmaya
çal›fl›rlar. Bunun sonucunda do¤an tablo, ne çal›flana,
ne çal›flt›rana ve ne de topluma bir yarar› olmayan,
bir “üüüüccccrrrreeeetttt    aaaarrrrtttt››››flflflfl››››    cccc    ffffiiiiyyyyaaaatttt    aaaarrrrtttt››››flflflfl››››    cccc    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt    ggggüüüüccccüüüü    aaaazzzzaaaallllmmmmaaaassss››››    cccc
eeeennnnffffllllaaaassssyyyyoooonnnn    cccc    yyyyeeeennnniiii    bbbbiiiirrrr    üüüüccccrrrreeeetttt    aaaarrrrtttt››››flflflfl    ttttaaaalllleeeebbbbiiii” fleklindeki k›s›r
döngüdür.

ÇÇÇÇAAAALLLLIIIIfifififiTTTTIIIIRRRRAAAANNNNLLLLAAAARRRR, rekabet güçlerinin “ddddüüüüflflflflüüüükkkk    iiiiflflflflççççiiiilllliiiikkkk
mmmmaaaalllliiiiyyyyeeeettttiiii” ile mümkün oldu¤unu, “ddddüüüüflflflflüüüükkkk    iiiiflflflflççççiiiilllliiiikkkk
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mmmmaaaalllliiiiyyyyeeeettttiiii”nin ise “ddddüüüüflflflflüüüükkkk    üüüüccccrrrreeeetttt” demek olmad›¤›n›
hatta ço¤unlukla tersi olabildi¤ini, “ddddüüüüflflflflüüüükkkk    iiiiflflflflççççiiiilllliiiikkkk
mmmmaaaalllliiiiyyyyeeeettttiiii”nin ana girdilerinin “do¤ru sistem kurmak”,
“innovation”, “bilimsel yönetim”, “toplam kalite
kontrolu” gibi unsurlar oldu¤unu anlamal›d›rlar.

ÇÇÇÇAAAALLLLIIIIfifififiAAAANNNNLLLLAAAARRRR ise, daha iyi çal›flma koflullar›n›n
ancak daha yüksek rekabet gücü yoluyla
sa¤lanabilece¤ini, bunun d›fl›nda zorlamayla
sa¤lanabilecek ücret ve/ya ç›kar art›fllar›n›n k›sa bir
süre sonra “ffffiiiiyyyyaaaatttt    aaaarrrrtttt››››flflflfl    aaaarrrrtttt››››flflflfl››››” olarak ellerinden geriye
gidece¤ini idrak etmelidirler.
Buna göre yap›lmas› gerekenler flunlard›r:

""""‹‹‹‹flflflflççççiiii----‹‹‹‹flflflflvvvveeeerrrreeeennnn    ÇÇÇÇ››››kkkkaaaarrrr    BBBBiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii    BBBBiiiillllddddiiiirrrrggggeeeessssiiii””””    yyyyaaaayyyy››››mmmmllllaaaannnnmmmmaaaassss››››

* Eskiden çal›flan ve çal›flt›ranlar "karfl›"
taraflard›. Bugün karfl› taraf rakiplerimizdir.
Eskisinden farkl› olarak bugünün "karfl›"
taraf›n›n amac›, çal›flan ve çal›flt›ran›m›zdan
oluflan tak›m› sahadan silmektir. Sahadan
silinmenin anlam› ise iflsizliktir.

* ‹flçi ve iflverenin pazarl›k edebilmesi, ortada
paylafl›m› için pazarl›k edilebilecek bir
pastan›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Pasta yok  ya da
küçükse paylaflma pazarl›¤›ndan önce onu
varetmek ya da büyütmek gerekir.
Taraflar› -ki art›k tektir- uzlaflmaya zorlamak
için yasal düzenleme faydal›
görülmemektedir. Çal›flan ve çal›flt›ranlar,
tehlikenin bilincine kendileri vararak bir
araya gelmeliler ve uzlaflmaya mecbur
olduklar›n›n fark›nda olmal›d›rlar. Hükümet
bu uzlaflma atmosferinde bir "taraf" olmaktan

kaç›nmal›, diyalo¤un oluflmas›na katk›da
bulunmal›d›r. Bu uzlaflma deklarasyonu
asgari flu hususlardaki fikir birli¤ini ifade
edebilmelidir:

1111---- ÜÜÜÜccccrrrreeeetttt    ppppaaaarrrrççççaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    ssssaaaaddddeeeelllleeeeflflflflttttiiiirrrriiiillllmmmmeeeessssiiii
Çal›flanlara y›l içinde sa¤lanan tüm
nakdi, ayni ve sosyal menfaat bir araya
toplanmal›, hepsi nakde çevrilmeli ve
böylece ücret tek rakamla ifade
edilebilmelidir.

2222---- HHHHaaaaffffttttaaaallll››››kkkk    üüüüccccrrrreeeetttt    ööööddddeeeemmmmeeeessssiiii    uuuussssuuuullllüüüü
Gerek kurulufllar›n finansman
ihtiyaçlar›ndaki pikleri azaltmak, gerek
çal›flanlar›n bütçe yapabilmelerini
kolaylaflt›rabilmek ve gerekse piyasaya
ç›kan para miktar›ndaki pikleri
azaltabilmek için ücretlerin haftal›k
olarak ödenmesi son derece yararl›d›r.

3333---- """"ÇÇÇÇaaaallll››››flflflfl››››llllmmmm››››flflflfl    GGGGiiiibbbbiiii    SSSSaaaayyyy››››llllaaaaccccaaaakkkk    HHHHaaaalllllllleeeerrrr"""" iiiinnnn
kkkkaaaalllldddd››››rrrr››››llllmmmmaaaassss››››

‹flin sebebiyet verdi¤i çal›flamama
halleri d›fl›nda her ne sebepten olursa
olsun çal›fl›lmayan hallere ücret
ödenmemesi ilkesi benimsenmelidir.

4444---- """"TTTTooooppppllllaaaammmm    ÜÜÜÜccccrrrreeeetttt    ZZZZaaaammmmmmmm››››nnnn››››nnnn    DDDDaaaa¤¤¤¤››››tttt››››mmmm››››""""
iiiillllkkkkeeeessssiiii

Üretilen mal veya hizmetlerin rekabet
edebilirli¤ini gözetebilmek için,
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verilebilecek zam miktarlar›n›n toplam›
hesaplanmal›d›r.
Bu "toplam", iflyerlerindeki çeflitli ücret
gruplar› aras›nda, o gruplar›n ifl de¤eri
puanlar› ile orant›l› olarak
da¤›t›lmal›d›r.
Bu da¤›t›m seyyanen olmamal›,
yüksek de¤erli ifllerden kaç›fla ve
düflük de¤erli ifllerde birikmeye neden
olmamal›d›r.

‹flyerlerinde ifl de¤erlemesi yap›lmal›
ve en alt ücret gruplar›n›n taban›,
piyasa ücret araflt›rmalar›yla
belirlenecek ortalamalar›n d›fl›na
ç›kmamal›d›r.

Bunun aksi flekildeki da¤›t›mlar›n,
yüksek de¤erli ifllerin ücretlerinden
çal›nm›fl paylar oldu¤unun topluca
bilincine var›lmal›d›r.

5555---- ÜÜÜÜccccrrrreeeettttlllleeeerrrriiiinnnn,,,,    ((((iiiiflflflfl    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrriiii    ppppaaaayyyy››››    ++++    bbbbaaaaflflflflaaaarrrr››››
ppppaaaayyyy››››))))        ffffoooorrrrmmmmüüüüllllüüüünnnneeee    oooottttuuuurrrrttttuuuullllmmmmaaaassss››››

Güç ve daha az güç ifllerin ücretlerini
birbirlerinden ay›rdedebilecek usul, ifl
de¤erlemesidir. Ayn› bir iflte, çok ve az
çaba sarfedenlerin ay›rdedilebilmesinin
usulü ise baflar› de¤erlemesi  ya da
teknik deyimi ile teflvikli ücret
sistemi'dir.
Milli Prodüktivite Merkezi, ülke
genelinde yararlan›labilecek ücret

sistemleri flablonlar› gelifltirinceye
kadar geçecek süre içinde kullan›lmak
üzere, daha kaba ölçüler içinde
yararlan›labilecek ifl-de¤erlemesi ve
pirim sistemleri gelifltirilmelidir.

6666---- ÜÜÜÜccccrrrreeeettttlllleeeerrrriiiinnnn,,,,    ççççaaaallll››››flflflflaaaannnnllllaaaarrrr    yyyyeeeerrrriiiinnnneeee    iiiiflflflfllllleeeerrrreeee
ttttaaaahhhhssssiiiissssiiii

Yüksek de¤erli (ifl de¤eri puan›
yüksek) ifllerde çal›flmay› özendirmek,
daha çok nitelik gelifltirmeye çal›flarak
daha çok kazanmay› mümkün
k›labilmek için ücretler "ifl"e
irtibatlanmal›d›r. Böylelikle k›demi
artarak bulundu¤u ücret grubunun
tavan›na gelmifl kifliler için yeni
ilerleme imkanlar› do¤acak ve ayr›ca
da ücret sistemleri dejenere edilmemifl
olacakt›r.
Bunun yan›s›ra sa¤lanacak olan bir
di¤er fayda, yüksek de¤erli ifllerden
herhangi nedenlerle ayr›lan  kiflilerin
sebep oldu¤u haks›zl›¤›n
giderilmesidir.
Buna göre bir kifli, bulundu¤u ücret
grubunun tavan›na ulaflt›¤›nda (k›dem
yoluyla), bir üst ücret grubunda yer
alabilmek için e¤itim talep edebilmeli;
iflveren ise pozisyonlarda ihtiyaç var
ise bu e¤itimi sa¤layarak çal›flan›n
önünü açmal›d›r.
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7777---- ‹‹‹‹flflflfltttteeeennnn    çççç››››kkkkaaaarrrr››››llllaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn    yyyyeeeennnniiiiddddeeeennnn    iiiissssttttiiiihhhhddddaaaammmm››››
iiiiççççiiiinnnn    öööözzzzeeeellll    pppprrrrooooggggrrrraaaammmm    uuuuyyyygggguuuullllaaaannnnmmmmaaaassss››››

Rekabet flartlar›n›n gerektirmesi
nedeniyle iflten ç›kar›lmas› öngörülen
kifliler için bir "Yeniden ‹stihdam
Program›" uygulanmal›d›r.

Bu, çal›flmakta iken herhangi bir
nedenle iflini kaybetmek  durumuyla
karfl›laflan kiflilere uygulanacak bir
programd›r.

Program›n finansman›, iflten ç›kar›lmak
istenen her çal›flan için, iflveren ve
devletin ödeyece¤i paylar yoluyla
sa¤lan›r. Bafllang›ç için gerekli ilk para
kamu bütçelerinden karfl›lan›r.
Böylece oluflacak fon, iflini
kaybedecek kiflilerin ifl aramalar›, yeni
becerilerle donat›lmalar› ve/ya kendi
ifllerini kurmak üzere desteklenmeleri
için kullan›l›r.

Bu bildirgede s›ralanan hususlar ne kadar do¤ru
olurlarsa olsunlar taraflarca kolay
benimsenmeyebilir. Özellikle, karfl›t siyasi partilerin
“sempati toplamak” ya da “karfl› taraf› y›pratmak”
amaçlar›yla gerçekler yerine hofla gidenleri söyleme
olas›l›klar› yüksektir. 
Bu tür bir tutum bugün için sahiplerine, göreli bir
avantaj sa¤layabilirse de uzun dönemde herkesi
güç duruma düflürece¤i kesindir. Bu nedenle,
çal›flan ve çal›flt›ranlara oldu¤u kadar siyasi partilere

de önemli bir sorumluluk  düflmektedir: Bu, her ne
pahas›na olursa olsun gerçekleri, tam gerçekleri ve
yaln›zca gerçekleri söylemektir.

Burada devlete düflen rol ise “uygun ortam›n
yarat›lmas›”  olup, benzer toplu uzlafl›lar›n
yürürlükte oldu¤u (özellikle uzakdo¤u) ülkelerin
pratiklerini tan›tmak ve uzlafl› için arabuluculuk
yapmak gibi önemli görevleri de kapsamaktad›r.
Gerek çal›flan gerekse çal›flt›ran kesime ait
sendikalar›n, ç›karlar›n› bu aaaannnnllllaaaayyyy››››flflflfl    bbbbiiiirrrrlllliiii¤¤¤¤iiii
do¤rultusunda savunmalar› gerekti¤ine, bunun
d›fl›ndaki yaklafl›mlar›n, bizzat uygulayanlara zarar
getirece¤ine  inan›lmaktad›r.
Çal›flanlar›n, ç›karlar›n› savunmadaki
enstrümanlar›ndan birisi olan “grev” ile,
çal›flt›ranlar›n buna karfl› kullanabilecekleri “lokavt”,
yasal olarak mevcut bulunmas› gereken ancak
taraflara ve topluma yarar sa¤lamaktan çok uzak
eski dönemlere ait araçlar olarak
de¤erlendirilmektedir.

**** MMMMeeeesssslllleeeekkkk    KKKKuuuurrrruuuulllluuuuflflflflllllaaaarrrr››››

Toplum hayat›m›z›n tüm ilgi alanlar›nda oldu¤u
gibi çeflitli mesleklerin de kendi içlerinde
örgütlenmeleri; gerek o meslekler, gerekse ülke
ç›karlar› bak›m›ndan son derece faydal› daha da
do¤rusu zorunludur.
Her meslek kuruluflunun kendi alan› ile ilgili
sorunlar›n› ve hedeflerini konu alan önerileri,
kamuoyu, idare ve siyasal partileri etkilemek için
kullan›lmal›d›r. Bat›'da, bu gibi kurulufllar›n bafll›ca
ifllevlerinden birisi de, Dünyada üretilen bilgileri
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mensuplar›na yaymak ve meslek içi e¤itim
vermektir.
Bütün bunlar› yaparken aslolan, meslek kurulufllar›
ile siyasal partilerin bütünleflip eylem birli¤i içinde
olmamalar›d›r. Böyle bir birlikteli¤in her iki tür
kurumu da dejenere edebilece¤ine inan›lmaktad›r. 

Meslek kurulufllar›n›n, siyasal partilerin etki alan›
d›fl›nda tutulmas›n›n önemi aç›kt›r. Ancak pratik bu
de¤ildir. Geleneksel yaklafl›m, siyasi partilerin,
meslek kurulufllar›n› kendi amaçlar› do¤rultusunda
kullanmaya çal›flmas› ve genellikle de
kullanabilmesidir. Bunun yasal önlemlerle
önlenebilmesi güçtür. Çünkü an›lan iliflkiler
genellikle “taraflar›n karfl›l›kl› r›zalar›” ile
oluflmaktad›rlar.

Meslek kurulufllar›n› ifllevlerinden uzaklaflt›ran bu
durumun, “AAAAlllltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiiffff    SSSSiiiiyyyyaaaasssseeeetttt    AAAAnnnnllllaaaayyyy››››flflflfl››››” bölümünde
aç›klanan yeni yaklafl›m yoluyla bertaraf
edilebilece¤ine inan›lmaktad›r.

**** DDDDeeeerrrrnnnneeeekkkklllleeeerrrr

Dernekler, vatandafllar›n siyasal alan d›fl›ndaki
ilgilerini kanalize eden, benzer konudaki ulusal
ve/ya uluslararas› kurulufllarla iletiflimlerini
sa¤layarak, gerek o ilgi alan›n›n geliflmesine, gerek
uluslararas› iliflkilerimize katk›da bulunulmas›na ve
gerekse idare ve siyasal partiler üzerinde
yönlendirici etki  yapmas›na yarayan
organizasyonlar olarak görülmektedir. Vatandafllar›n
siyasal ilgileri ise siyasal partilerce kapsanmal›d›r.

Dernekler konusundaki ana ilke de, sendikalar ve
meslek kurulufllar› gibi yaln›z kendi alan›nda
faaliyet göstermesidir. Yani ne bir siyasal parti,
dernek, meslek kuruluflu ya da sendika gibi
çal›flmal› ve ne de bir demokratik kitle örgütü bir
siyasal parti fleklinde faaliyet göstermelidir.

**** BBBBaaaassss››››nnnn,,,,    RRRRaaaaddddyyyyoooo    vvvveeee    TTTTeeeelllleeeevvvviiiizzzzyyyyoooonnnnllllaaaarrrr    ((((BBBBRRRRTTTT))))

BRT için ilke tek ve yal›nd›r: BRT özgürdür ve
sansür edilemez !
Di¤er yandan, ana amac› kamuoyunun do¤ru
bilgilendirilmesi olan BRT'nin, bu amac›n›
gerçeklefltirebilmesi için sahip oldu¤u
özgürlüklerin, ticaret ve benzeri amaçlarla
kullan›lmamas› büyük önem tafl›maktad›r.

Bunu teminen, bir BBBBRRRRTTTT    YYYYaaaassssaaaassss››››'n›n haz›rlanmas› ve
belirtilen  bu fiilin “birbiriyle ba¤daflmayan ifller”
fleklinde tan›mlan›p ciddi flekilde cayd›r›lmas›
öngörülmektedir (Bkz. “POL‹T‹KALAR (a) BBBBiiiirrrrbbbbiiiirrrriiiiyyyylllleeee
BBBBaaaa¤¤¤¤ddddaaaaflflflflmmmmaaaayyyyaaaannnn    ‹‹‹‹flflflfllllleeeerrrr””””).

BRT'nin içinde bulunduklar› düflük okuyucu,
dinleyici ve seyirci say›s› (tiraj) sorununun
nedenlerinden bafll›calar› olarak flu iki faktör
düflünülmektedir:
(1) ‹nsanlar›m›z›n, sorunlar›n› “bbbbiiiillllggggiiii    eeeeddddiiiinnnnmmmmeeee”

d›fl›ndaki yollarla (arac› kullanma, yasal
olmayan yollara baflvurma, oluruna b›rakma
gibi) çözme konusundaki e¤ilimleri,

(2) BRT'nin, “ddddoooo¤¤¤¤rrrruuuu    bbbbiiiillllggggiiiilllleeeennnnddddiiiirrrrmmmmeeee” ifllevini
hakk›yla yerine getirememesi.
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Buna göre, tirajlarin art›r›labilmesi ancak bu iki
neden grubunun ortadan kald›r›lmas›na ba¤l›
bulunmaktad›r. Bu ayn› zamanda, tiraj art›rma için
s›kça baflvurulan  promosyon, piyango vbg
araçlar›n niçin etkili olamayaca¤›n› da aç›klayan bir
yaklafl›md›r.

BRT ile ilgili bir di¤er konu da, bu kanallar yoluyla
kiflisel haklar›n ihlal edilebilmesi sorunudur. Bu
sorunlar›n flu iki yolla çözümlenebilece¤i ya da en
az›ndan azalt›labilece¤i öngörülmektedir:

(a) Birbiriyle ba¤daflmayan ifller hakk›nda
benimsenecek yaklafl›m nedeniyle ihlallerin
azalmas›,

(b) Kiflilik haklar›yla ilgili ihlallerin, mevcut
yasalar çerçevesinde de¤erlendirilmesi ve
di¤er yollarla yap›lan ihlallerin hangi cezai
karfl›l›klar› varsa, BRT yoluyla yap›lanlar›n da
ayn› flekilde de¤erlendirilmesi.
Ancak BRT'nin hitabetti¤i kesimin bireysel
ihlallere oranla çok büyük olmas› nedeniyle
ceza a¤›rlaflt›rman›n gerekli oldu¤una
inan›lmaktad›r.

Di¤er yandan, kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi
yönünde olumlu bir ortam yaratman›n toplumumuzun
“en önemli sorunu” oldu¤u düflünülmektedir. Buna göre
öngörülen özendirici önlemler ise flunlard›r:

* BRT'nin kulland›¤› girdilerin (ka¤›t, enerji, iletiflim
vb) çeflitli yollarla ucuzlat›lmas›,

* BRT'nin bilgi edinme kaynaklar›na erifliminin
kolaylaflt›r›lmas›,

* BRT'nin bilgi edinme ve bilgilendirme evrelerinde

özel olarak korunmalar›n›n sa¤lanmas›,
* “Bilgi yoluyla sorun çözme”nin alternatiflerinin

cayd›r›lmas›
* Kamu kurumlar›n›n haks›z rekabetinin önlenmesi

için:
- Anadolu Ajans›n›n özellefltirilmesi,

- Belediyelerin yaln›zca belediye hizmetleri
yönünde e¤itim sa¤layan yay›nlar yapabilmesi,
siyasal amaçl› yay›nlara izin verilmemesi  ve ancak
s›n›rl› ölçüde reklam alabilmeleri öngörülmektedir.
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PPPPOOOOLLLL‹‹‹‹TTTT‹‹‹‹KKKKAAAALLLLAAAARRRR

GGGGEEEENNNNEEEELLLL    ‹‹‹‹LLLLKKKKEEEELLLLEEEERRRR

((((aaaa))))    BBBBiiiirrrrbbbbiiiirrrriiiiyyyylllleeee    BBBBaaaa¤¤¤¤ddddaaaaflflflflmmmmaaaayyyyaaaannnn    ‹‹‹‹flflflfllllleeeerrrr

Genelde ekonomimizi, özelde ise ticaret hayat›m›z› olumsuz
etkileyen bir sorun, ayr› ayr› yap›ld›¤›nda rekabet ortam›n›
olumlu etkileyen ifllerin, birlefltirilerek yani ayn› kifli(ler)in
kontrolu alt›nda yap›lmas› halinde rekabetin olumsuz
etkilenmesidir.
Bu soruna örnek konular›n bafl›nda, ticari flirketlerin
kendilerine finansman kayna¤› temini amac›yla banka
kurmalar› gelmektedir. Bankalar›n, toplad›klar› mevduat›,
mevduat sahipleri aç›s›ndan en verimli flekilde de¤erlendirip
onlara en fazla nemay›, kredi talebedenlere ise en ucuz
maliyetli krediyi verecek flekilde de¤erlendirmeleri gerekir.

Bu ise bankan›n, yat›r›m ve kredilendirme konusunda “peflin
angajmanlar” içinde bulunamamas› demektir. Ticari gruplar
içinde banka kurulmas› halinde ise bu koflula uyulabilmesi
her zaman mümkün de¤ildir. 

Giriflim özgürlü¤ünü zedelemeksizin bu sorunu
çözümleyebilmek için öngörülen araçlardan birisi, bankalar›n
tüm kredilerine iliflkin bilgilerin fleffafl›¤›n›n sa¤lanmas›
yoluyla bir kamuoyu denetimi getirilmesidir.

Bu soruna ikinci örnek, bas›n, radyo ve televizyonlar›n (BRT)
ticari faaliyette bulunmalar›d›r.

BRT, kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi amac›yla
donat›ld›klar› yetkileri (kamu görevi yapt›klar› için sa¤lanan
ek özgürlükler), ticari amaçlar›n› desteklemek ya da karfl›
ticari giriflimleri cayd›rmak amac›yla kullanamamal›d›r. (Bkz.
“BBBBaaaassss››››nnnn    RRRRaaaaddddyyyyoooo    vvvveeee    TTTTeeeelllleeeevvvviiiizzzzyyyyoooonnnnllllaaaarrrr”).

Bu konuda genel olarak kullan›lacak ilke fludur: “Kifli ve/ya
kurulufllar bir alandaki rekabeti önleyecek flekilde bir araya
gelemezler. Kurulufllar, belirli bir görevi yapmak için
donat›ld›klar› yetkileri bir baflka amaçla kullanamazlar.”

((((bbbb))))    YYYYeeeennnniiii    tttteeeeflflflflvvvviiiikkkk    vvvveeee    ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeemmmmeeee    aaaannnnllllaaaayyyy››››flflflfl››››

“Teflvik” ve “destekleme”, kavram olarak flu flekilde
anlafl›lmaktad›r: Mevcut olmayan bir tutum, davran›fl ya da
eylemi mevcut k›labilmek için, bunlar› cayd›ran neden(ler)in
ortadan kald›r›lmas› ya da etkilerinin azalt›lmas›n›n sebep
olaca¤› maliyetin “bir bölümünün” karfl›lanmas›na “tttteeeeflflflflvvvviiiikkkk
((((öööözzzzeeeennnnddddiiiirrrrmmmmeeee))))” denilmifltir. Buna sübvansiyon  da denilecektir.

Bir mal ve/ya hizmet üreticisinin ülke d›fl›ndan maruz
kalaca¤› ve bir baflka yolla (uluslararas› rekabeti sa¤lama
anlaflmalar›, diplomasi, karfl›l›kl›l›k, bask› gibi) giderilemeyen
haks›z rekabet koflullar›n›n etkilerinin yine “bir bölümünün”
devletçe karfl›lanmas› ise “ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeemmmmeeee” olarak anlafl›lmal›d›r.
Burada kullan›lan “bbbbiiiirrrr    bbbbööööllllüüüümmmmüüüü” deyimi son derece önemlidir.
Çünkü hangi nedenden do¤mufl olursa olsun, teflvike ihtiyaç
duyulan olgunun maliyetinin yüksekli¤ine neden olan
unsurlarla mücadele için bir dürtüye ihtiyaç vard›r. Maliyet
art›r›c› etkilerin “bir bölümü” yerine “tamam›n›n” tazmin
edilmesi halinde bu dürtü ortadan kalkm›fl olacakt›r. Maliyet
art›r›c› etkinin ne kadarl›k bölümünün tazmin edilece¤i yani
teflvik oran›, bu bak›mdan son derece önemli bir konudur.
Örne¤in, kamu personeli ücret zamlar›nda, personelin
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kontrolunun “oldukça” d›fl›nda geliflen enflasyonun
“tamamen” tazmin edilmesi hallerinde -ki pratik böyledir-, o
kesimin enflasyonla mücadele dürtüsü yok edilmifl
olmaktad›r.

Teflvik, “oooollllmmmmaaaassss››››    iiiisssstttteeeennnniiiilllleeeennnn”e engel olan neden(ler)in tek tek
belirlenmesi ve bunlar›n etkilerinin minimize edilmesi için
gelifltirilecek önlemlerin bir “paket” halinde uygulanmas›d›r.
Bu yaklafl›ma göre teflvik yaln›zca,  “oooollllmmmmaaaassss››››    iiiisssstttteeeennnniiiilllleeeennnn” ile ilgili
kesim(ler)e vaadedilen bir “ödül” de¤ildir. Çünkü,  “oooollllmmmmaaaassss››››
iiiisssstttteeeennnniiiilllleeeennnn”i engelleyen neden(ler) yaln›zca o ilgili kesimlerin
“isteksizli¤i” olmayabilir ve ço¤unlukla da öyle de¤ildir.

Bu yaklafl›m, geleneksel teflvik anlay›fl›ndan (ödüllendirme
yoluyla harekete geçirme) çok farkl›d›r. Geleneksel
“ödüllendirme” anlay›fl›,  “oooollllmmmmaaaassss››››    iiiisssstttteeeennnniiiilllleeeennnn”i engelleyen
neden(ler) ile ilgilenmedi¤i için ço¤unlukla “imajiner (hayali)”
oluflumlara yol açmaktad›r. Çünkü engelleyen neden(ler)
sürmekte, fakat ödüller de özendirmektedir. ‹mkans›zl›k ve
ödülün tahrik edicili¤i birleflince “imajiner” olgular kaç›n›lmaz
olmaktad›r.

Teflvik paketleri bir defada uygulan›p sonuçlanamayabilecek
önlemleri de içerebilirler. Önlemlerin bir bölümü zaman içine
yay›lmak zorundad›r. Bu özellik dolay›s›yla paketler birer
“pppprrrrooooggggrrrraaaammmm” olmak durumundad›rlar. Buna göre her programda
oldu¤u gibi teflvik programlar›n›n da “yönetilmeleri”
gerekmektedir. Çeflitli politikalar için gelifltirilecek
programlardan oluflacak bütünün yönetimine de “tttteeeeflflflflvvvviiiikkkk
yyyyöööönnnneeeettttiiiimmmmiiii” ad› verilecektir. Makro düzeyde teflvik yönetiminin
tek elden yap›lmas› bir zorunluktur. Çünkü çeflitli teflvik
programlar› aras›nda tutarl›k sa¤lanmak zorunlu¤u vard›r.
Eko-Liberal Siyasi Hareketin teflvik etmek istedi¤i birçok
hedef vard›r. Bunlara, bu model uyar›nca yaklafl›lacak,

geleneksel ödüllendirme yöntemi ancak “nadir” hallerde
kullan›lacakt›r.
Genellikle tar›m ürünleri için uygulanagelen “ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeemmmmeeee”
sistemi için de benzer bir felsefe uygulanacakt›r. Tar›m
ürünleri konusunda hem teflvik hem de zaman zaman
destekleme uygulanmak zorunlu¤u vard›r.

Gübre, akaryak›t, yem, enerji, enflasyon gibi faktörlerden
do¤an maliyet fazlalar›n›n “bir bölümünün” teflvik yoluyla
karfl›lanmas›, bir yandan da bu maliyet fazlal›klar›n›
gidermeye yönelik programlar›n uygulanmas› gerekir.

Di¤er yandan ise Dünya tar›m ürünleri pazar›nda damping
yoluyla fiyat düflüren uygulamalar oldu¤unda, önce
destekleme d›fl›ndaki önlemlerle, bu yetmedi¤i takdirde de
destekleme yoluyla bu olgular karfl›lanmal›d›r.

Bu aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere ne sanayi ve ne de tar›m
ürünlerinde, sabit bir ödüllendirme ya da devletin y›ll›k
yükümlülü¤ü biçiminde teflvik ve desteklenme
uuuuyyyygggguuuullllaaaannnnmmmmaaaammmmaaaassss›››› öngörülmektedir. Ne üretilece¤i, ne zaman ve
ne kadar üretilece¤i kararlar›nda belirleyici, rekabet
piyasas›n›n koflullar› olacakt›r. 

((((cccc))))    GGGGlllloooobbbbaaaallll    PPPPaaaazzzzaaaarrrr    YYYYaaaakkkkllllaaaaflflflfl››››mmmm››››

Ürün cinsi konusunda yönlendirme yapan  politikalar›n
baflar›l› olamad›¤›, yap›lan büyük yat›r›mlardan beklenen
sonuçlar›n al›namad›¤› baflka ülkelerin deneyimlerinden
görülmüfltür.
Türkiye ekonomisi için hedef pazar bütün Dünyad›r.
Dünyan›n  herhangi bir yerindeki  ihtiyaçlar, Türkiye için
birer ifl potansiyelidir.
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((((dddd))))    ‹‹‹‹ccccaaaatttt    vvvveeee    GGGGeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee    ((((IIIInnnnvvvveeeennnnttttiiiioooonnnnssss    aaaannnndddd    IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaattttiiiioooonnnnssss))))

Ekonominin herhangi bir alan›nda (tar›m, sanayi, ormanc›l›k,
enerji üretimi gibi) baflar›l› olabilmek için mutlaka iiiiccccaaaatttt ve
ggggeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee     alan›ndaki performans›m›z›n  iyilefltirilmesine ihtiyaç
vard›r. Bu iki alandaki geleneksel geri kalm›fll›¤›m›z›n, tüm
sosyo-ekonomik sorunlar›m›za kaynakl›k etti¤ine
inan›lmaktad›r (Bkz.“Bilim ve Teknoloji”).

EEEEKKKKOOOONNNNOOOOMMMM‹‹‹‹KKKK    PPPPOOOOLLLL‹‹‹‹TTTT‹‹‹‹KKKKAAAALLLLAAAARRRR

SSSSaaaannnnaaaayyyyiiii    vvvveeee    TTTTiiiiccccaaaarrrreeeetttt    

Önceden belirlenmifl belirli sanayi kesimlerinin
özendirilmesine dayal› “yönlendirici” politikalar›n baflar›l›
olamayaca¤› düflünülmektedir. Bunun nedenleri flunlard›r;

(1) Bu tür yaklafl›mlar, denendikleri ülkelerde baflar›l›
olamam›fllard›r, (2)

Dünya konjonktüründeki de¤iflmeler, bu tür   politikalar›n
hareket noktas› olan “tahmin ve varsay›mlar”› kökten
de¤ifltirebilmektedir, (3)
Türkiye, lokomotif olarak seçilebilecek alan(lar)da rekabet
gücü elde edebilmesi için gereken yat›r›m kaynaklar›na ve
teknoloji üretimi mekanizmalar›na sahip de¤ildir.

“Yönlendirici” bir sanayi politikas› yerine, “Global Pazar
Yaklafl›m›” ilkesiyle tan›mlanan genifl pazarlara aç›lmak,
oralarda saptanacak ihtiyaçlar›,  yerine ve zaman›na göre daha
ucuza / kaliteli üretebilmek ve/ya al›p-satabilmek,
benimsenmesi gereken yaklafl›m olarak görülmektedir.

Bugün göreli üstünlü¤e sahip oldu¤umuz tekstil, konfeksiyon
gibi alanlarda dahi, teknoloji üretemedi¤imiz için bu alandaki
üstünlü¤ümüzü yak›n bir gelecekte di¤er rakiplere kapt›rma
tehlikesi bulunmaktad›r.
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Halen sanayimiz içinde yer alan otomotiv, çimento,
petro-kimya, ka¤›t, cam, demir-çelik, elektronik gibi
sektörlerin ancak gümrük korumas› alt›nda yaflayabildi¤i, bu
sektörlerin “ithal teknoloji” ile yaflamlar›n› sürdürebildikleri,
gerçekte ise bir “göreli üstünlük”e sahip bulunmad›klar›
de¤erlendirilmektedir.

“‹thal teknoloji” ise, rekabet kavram›n›n do¤as›  nedeniyle
daima, onu üretenin sahip oldu¤u “ccccaaaarrrriiii    tttteeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiiiddddeeeennnn    eeeennnn    aaaazzzz    bbbbiiiirrrr
aaaadddd››››mmmm    ggggeeeerrrriiii” olmak zorundad›r. Bu ise ithal teknolojinin ayn›
zamanda düflük rekabet gücü ile eflde¤er anlamda olaca¤›n›
göstermektedir.

Halen büyük yat›r›mlar yap›lm›fl olan bu sektörlerin rekabet
güçlerinin yükseltilmesi için bir “RRRReeeekkkkaaaabbbbeeeetttt    GGGGüüüüccccüüüü    GGGGeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee
PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm››››” na ihtiyaç vard›r. Bu program bafll›klar› itibariyle flu
önlemlerden oluflmaktad›r:

A- ‹lk ad›m : Tehlikenin Fark›na Varmak !
B- ‹kinci ad›m: belirli süreli bir "Kriz Plan›"

çerçevesinde:
a- “KKKKrrrriiiizzzz    PPPPllllaaaannnn››››”n› uygulayacak organ›n

tan›mlanmas› ve gerekli yetkilerle donat›m›

b- “AAAAcccciiiillll    ‹‹‹‹hhhhttttiiiiyyyyaaaaçççç” bilefleni
1-‹flçi-iflveren Ç›kar Birli¤i Deklarasyonu 'nu
yay›mlamak
2-Sanayimizin rekabet gücünü art›rma
program› uygulanmas›:

i-Gümrük koruma oranlar›n›n gözden
geçirilmesi
ii-Kur politikalar›n›n gözden geçirilmesi
iii-Teflvik sisteminin gözden geçirilmesi

iv-Peflin verginin kald›r›lmas›
v-Kamu bankac›l›¤›n›n özellefltirilmesi
vi-Kredi faizlerini düflürecek program
uygulanmas›
vii-Kritik mallar için istikrar fonu
uygulanmas› (zamland›¤›nda, girdi
oldu¤u di¤er mal ve hizmetlerin
maliyetlerini art›rarak, bir zam-maliyet
art›fl›-zam sarmal›na yol açan mallara
“kritik mallar” denilmifltir)

3- Kamu harcamalar›n›n azalt›lmas›
4- Kamu al›mlar›ndaki haks›z rekabetin

önlenmesi (Bkz. “Kamu Al›mlar›”)
5- Menkul k›ymetler borsas›n›n

gelifltirilmesi
6- Enflasyonla mücadele 

(Bkz. “Enflasyonla Mücadele”)

c- "YYYYaaaannnnllll››››flflflflllllaaaarrrr››››    OOOOnnnnaaaarrrr››››mmmm" bilefleni

1- Çal›flma hayat›n›n temel elemanlar›n›n
(Bkz. “‹flçi-iflveren ç›kar birli¤i
deklarasyonu”) kurumlaflt›r›lmas›

2- Milli Prodüktivite Merkezinin
reorganizasyonu

3- Rekabet gücünün,düflük iflçi
ücretleriyle sa¤lanam›yaca¤› bilincinin
gelifltirilmesi

4- Sanayide, yönetim teknikleri
kullan›m›n› art›rma ve yayg›nlaflt›rma
program› uygulanmas› (Bkz. “Kamu
Maliyesi-Vergi Alamaman›n
Nedenleri-B3i”)

5- Giriflimcili¤in desteklenmesi
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(Bkz. “Giriflimcilik”)
6- Beceri dokusunun gelifltirilmesi
7- Sanayinin, teknoloji üretimi için

desteklenmesi (Bkz. “Bilim ve
Teknoloji”)

8- Devletin, ortam haz›rlay›c›l›k rolüne
çekilmesi

9- Toplum yaflam›na ak›lc› düflüncenin
egemen k›l›nmas› (Bkz. “E¤itim”)

Di¤er yandan, halen sanayimizin ilgilenmedi¤i bir alan, hem
sanayimiz ve hem de insanlar›m›z›n “nitelik dokular›”n›n
gelifltirilmesi aç›s›ndan (Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-1”) önem
tafl›maktad›r. 

Bu alan, “Multi-Media Destekli E¤itim” teknolojilerinin
kullan›m›d›r (Bkz. “E¤itim”). Bu ö¤renim teknolojilerinin
insan›m›z›n hizmetinde kullan›labilmesi, bu alandaki sanayiye
bizzat sahip olmakla mümkündür. Bu ise sanayimiz aç›s›ndan
önemli bir potansiyeldir.

“Yönlendirici” bir sanayi politikas› yaklafl›m›
benimsenmemekle birlikte, bu ilkenin birkaç istisnas›ndan biri
olarak “teflvik”lerin bu potansiyeli harekete geçirecek flekilde
kullan›m› öngörülmektedir.

Sanayi yat›r›mlar›n›n tümünün, hangi koflullar alt›nda olursa
olsun özel giriflimciler eliyle yap›lmas› ilkesi
benimsenmektedir.

“Devletin, özel sektörün yat›r›m yapmak istemedi¤i alanlara
yat›r›m yapmas›” yaklafl›m›n›n, geçerli¤i olmad›¤› ortaya
ç›km›fl bulunan karma ekonomik felsefe'nin bir ürünü oldu¤u
düflünülmektedir. Özel sektörün yat›r›m yapmak “istemeyifli”

olgusunun mevcut oldu¤u yer ve zamanlar -ki bir gerçektir-
incelendi¤inde, bu isteksizli¤in rasyonel nedenleri oldu¤u
görülecektir. Bu nedenler, yap›lacak yat›r›mlar›n kars›z ve/ya
verimsiz  olmas›na yol açabilecek faktörler olup, bu nedenler
mevcut oldu¤u (ve ortadan kald›r›lamad›¤›) sürece yat›r›m›
hangi kesim yaparsa yaps›n sonuç de¤iflmeyecektir.

Buna göre, bu “nedenler”i ortadan kald›rmaks›z›n yat›r›m›
devlete yapt›rmak, bu kar ve/ya verim düflüklü¤ünün
faturas›n› topluma ödetmek demektir. Bu nedenle, –alt yap›
yat›r›mlar› dahil- tüm yat›r›mlar›n özel sektör eliyle yap›lmas›
ilkesi benimsenmektedir.
Yat›r›m›n makul sürede geri dönmemesi, kar marj›n›n düflük
olmas›, mahrumiyet bölgesi olmas› ya da güvensiz olmas› gibi
nedenlerle özel sektörün bugüne kadar girmedi¤i alanlar›n
“teflvik” ve/ya “destekleme” yollar›yla dezavantajlar›n›n
giderilmesi öngörülmektedir.

Baraj,  santral, karayolu, liman, hava alan›, okul, hastane gibi
tüm yat›r›mlarda  bu yaklafl›m›n iflletilebilmesi için iki aflamal›
bir hareket biçimi öngörülmektedir. fiöyle ki;

BBBBiiiirrrriiiinnnncccciiii    aaaaflflflflaaaammmmaaaaddddaaaa bu yat›r›mlar›n özel sektör taraf›ndan
yap›labilmesi için kredi kaynaklar›n›n maliyetlerini azalt›c›
“teflvikler” uygulanacak ve böylece özel sektörün olas› kaynak
yetmezlikleri afl›lacakt›r. Bu yolla gerçeklefltirilecek tesisler
yat›r›mc›lardan geriye kiralan›p iflletilmeleri sa¤lanacakt›r.

Bu yaklafl›m ilk bak›flta “devletin bizzat yat›r›m yapmas›” ile
özdefl olarak görülebilirse de, gerek yat›r›m alanlar›n›n daha
rasyonel seçilmesi (siyasal bask›lardan ar›nd›¤› için), gerek
daha süratli tamamlanmas› ve gerekse yat›r›m dolay›s›yla
kamu kadrolar› fliflmeyece¤i için özel sektör eliyle yat›r›m›n
-gerek yat›r›m gerekse iflletme evrelerinde- önemli avantajlar›
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olacakt›r. Ayr›ca, kredi kaynaklar› da özellefltirilmifl bankalara
ait olaca¤› için  (Bkz.“Bankac›l›k”), yat›r›m fizibiliteleri daha
rasyonel esaslara dayal› olacakt›r.

‹‹‹‹kkkkiiiinnnncccciiii    aaaaflflflflaaaammmmaaaaddddaaaa, yani özel sektörün elinde sermaye birikimi
oluflup bu yat›r›mlar›n daha büyük bölümünü öz kaynaklarla
finanse etmek mümkün hale geldi¤inde, bir yandan da bu tür
tesislerin özel sektör eliyle iflletilmesi mümkün hale
gelecektir. Birinci aflama, bu ikinci evre için bir haz›rl›k
dönemi  niteli¤indedir. Bu aflamada tüm yat›r›mlar›n
finansman› ve iflletimi devletin asgari katk›s› ve dolay›s›yla da
asgari müdahalesiyle gerçekleflecektir.

TTTTaaaarrrr››››mmmm    vvvveeee    HHHHaaaayyyyvvvvaaaannnncccc››››llll››››kkkk

Tar›m ürünlerinin her y›l, enflasyon oran›n›n üzerinde artan
taban fiyat uygulamas› yoluyla “kkkkooooflflflfluuuullllssssuuuuzzzz    ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeennnnmmmmeeeessssiiii”nin,
toplum kesimleri aras›nda haks›z gelir aktar›m›na yol açt›¤›
düflünülmektedir.

Ekonomimizin di¤er kesimlerinde oldu¤u gibi tar›mda da
aslolan, rekabet gücü aç›s›ndan Dünya normlar›yla baflabafl
olunabilmesidir. Ancak, bir çok ülkenin hiç olmazsa zaman
zaman çeflitli yöntemlerle tar›m ürünlerini korudu¤u ve bu
koruman›n Türk tar›m›na zarar verdi¤i de bir gerçektir. Di¤er
yandan, tar›m ürünlerimizin girdilerinde de, rakiplerimize
oranla fiyat yükseklikleri mevcuttur.
Yeni “destek” sistemi, bu iki bileflenin -bir bölümünün-
devletçe telafi edilmesinden ibaret olacakt›r.

Suni gübre ve tar›m ilaçlar›n›n ekolojik sisteme olan bozucu
etkilerinden ötürü, organik tar›ma a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i
düflünülmektedir.

Tar›msal nüfusun %10'un alt›na indirilmesi gerekti¤ine 
inan›lmaktad›r.

Tar›m›n, k›rsal kesimin tek ifli olmas› ve baflka imkan olmad›¤›
için desteklenmesi yaklafl›m› kabul edilemez. K›rsal kesimde,
baflta tar›msal sanayi olmak üzere tüm “ yap›labilir “ ifllerin
teflvikinin yararl› oldu¤una, k›rdan kente iflsizlik nedeniyle
do¤an göç bilefleninin  önlenme yollar›ndan birisinin de bu
oldu¤una inan›lmaktad›r (Bkz. “Göç ve Kentleflme”).
Tar›m kesimi için özel sektörün ihtisas bankalar› kurmas›
özendirilmelidir.
Üzerinde tar›m yap›lan ve hazineye ait araziler
özellefltirilmelidir.
Çiftçi örgütlenmesi, siyasal kullan›mlar ve devlet
müdahalesinden “tamamen uzak” olarak yeniden
sa¤lanmal›d›r.
Di¤er yandan, üretici belgesine sahip her çiftçinin beyan
esas›na dayal› olarak vergilendirilmesi, böylece götürü
vergilendirmeden do¤an -çiftçi veya devlet aleyhine-
ma¤duriyetin giderilmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

OOOOrrrrmmmmaaaannnncccc››››llll››››kkkk

Ülkemizin yüzölçümüne göre gerçek ormanla kapl›
alanlar›n›n oran›, olmas› gerekene nazaran yetersizdir.

Toplumun refah› yönünde büyük bir itici güç olmas›
gerekirken, idare ve vatandafl aras›nda sürekli anlaflmazl›k
konusu olan ormanlar›m›z›n, aynen topraklarda oldu¤u gibi
bütünüyle vatandafllar›n mülkiyetinde olmas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r. Ormanlar›m›z ancak bu flekilde korunup
gelifltirilebilir. 

Ancak bu özellefltirmenin, belirli say›daki elde birikimi,
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tekelleflme, gelir bölüflümü adaletsizlikleri ve halen geçimini
bu yoldan sa¤layanlar›n ma¤duriyetine yol açmamas› için
ak›lc› bir program uyar›nca yap›m› gereklidir.

Di¤er yandan, endüstriyel geliflimini büyük oranda
tamamlam›fl ülkeler sahip olduklar› do¤al çevreleri tahrip
etmifller, bu defa, geliflmekte olan ülkelere dönerek onlar›n
endüstriyel geliflimlerini s›n›rlamak istemektedirler. Bu durum,
ülkemizin halen kullan›lmayan alanlar›n›n ormanlaflt›r›lmas›
için kullan›labilecek bir koz olarak görülmektedir. 

EEEEnnnneeeerrrrjjjjiiii

Temiz enerji kaynaklar›na yönelinmesi temel politika
olmal›d›r.
Hidrolik, günefl ve s›cak su potansiyellerinin daha büyük
bölümünden yararlan›lmal›; kömüre dayal› termik santrallar
çevre koruyucu önlemlerle birlikte iflletilmelidir. 
Nükleer santrallar›n, gerekli koflullara uygun iflletildi¤i
takdirde olumsuzluklar›n›n kabul edilebilir ölçüde oldu¤una,
Türkiye'nin enerji ihtiyac› art›fl e¤ilimi dikkate al›nd›¤›nda
nükleer santrallar kullan›lmaks›z›n ihtiyac›n karfl›lanamayaca¤›
düflünülmektedir.

Enerji politikam›z›n di¤er bir ilkesi de; mevcut enerjinin daha
yüksek verimlerle kullan›lmas›n› sa¤layabilecek bir “Ulusal
Enerji Tasarrufu Program› “ uygulamakt›r.

Bu program, iki ampulden birisinin söndürülmesi fleklinde
özetlenebilecek marjinal tasarruf politikalar›ndan farkl› olup;
yeni teknolojiler vas›tas›yla tüm enerji tüketen araç ve
tesislerin daha yüksek verimli tasar›m› ve iflletimi için bir seri
özendirici ve emredici hükmün birlikte uygulanmas›d›r. At›k

enerjiye tarife uygulanmas›n›n da bu program›n bir parças›
olmas› gerekti¤i  düflünülmektedir.

Birim enerji fiyatlar›n›n, ekonomide rekabet etti¤imiz ülkelere
nazaran yüksek oldu¤una, bunun sanayi alan›nda rekabet
düflüklü¤üne neden oldu¤una ve enerji fiyatlar›n›n azalt›lmas›
gerekti¤ine inan›lmaktad›r. Fiyatlar›n düflürülebilmesi için bir
“önlemler paketi” uygulanmal›d›r. Bu paket içinde;

- TEK'in özellefltirilmesi,
- Yerel enerji potansiyellerinden  yararlanman›n “teflvik”

edilmesi, - Enerjinin fiyatland›r›lmas›nda
“tasarrufla orant›l› indirim”
uygulanmas›

- At›k enerjinin ücretlendirilmesi,
- Yüksek verimlilik yoluyla kulland›¤› enerji düzeyini

düflüren teknolojilerin teflviki,
- Selektif sübvansiyon

(maliyet içinde enerji pay›n›n yüksek oldu¤u ve rekabet
gücü yüksek olabilecek alanlarda  enerjinin
sübvansiyone edilmesi)

önlemleri bulunacakt›r.

Bunun yan›s›ra; FBC (Fluidized Bed Combustion) teknolojisi
yoluyla, düflük kaliteli linyitlerin yak›lmas› konusunda
ggggeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee    ve füzyon enerjisi konusunda yap›lmakta olan
araflt›rmalar›n yak›ndan iiiizzzzlllleeeennnnmmmmeeeessssiiii     öngörülmektedir.

DDDDoooo¤¤¤¤aaaallll    KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkkllllaaaarrrr

Devletin mülkiyetindeki tüm madenlerin özellefltirilmesi
öngörülmektedir.

Genel olarak, do¤al kaynaklar›n  iflletimindeki önemli olan
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ölçünün; mevcut potansiyelleri tahrip etmeyecek bir iflletme
biçimi; do¤al kaynaklar›n ihrac› s›ras›nda uygun pazarlama
stratejileriyle uygun fiyat temini; ihracatta do¤rudan ham
madde yerine katma de¤eri art›r›lm›fl maddelerin ihrac›n›n
teflviki ve ham madde ihrac›nda cayd›r›c› ekonomik
önlemlerin uygulanmas› ve nihayet mülkiyetin tabana
yay›lmas›n› sa¤layacak tedbirlerin al›nmas› oldu¤una, bu
tedbirler alt›nda özel kesim mülkiyet ve iflletmecili¤inin
verimlili¤i art›raca¤›na inan›lmaktad›r.

UUUUllllaaaaflflflfltttt››››rrrrmmmmaaaa

Ulaflt›rma politikas›n›n ana ilkesi kitle tafl›mac›l›¤›na a¤›rl›k
vermektir. Demiryolu tafl›mac›l›¤›n›n, toplam tafl›mac›l›k
içindeki pay›n›n art›r›lmas› gerekti¤i, süper-h›zl› tren gibi
demontrasyon etkisi yüksek ancak rasyonelli¤i tart›flmal›
uygulamalar›n daha ileri y›llara b›rak›lmas› gerekti¤i, mevcut
demiryollar›n›n rehabilite edilerek ortalama h›zlar›n art›r›lmas›
gerekti¤i düflünülmektedir.

Demiryolu, denizyolu ve havayolu iflletmecili¤inin
özellefltirilmesi gerekti¤i, ancak mevcut karl›l›k durumu ile
mülkiyet özellefltirmenin flimdilik mümkün olamayaca¤›
düflünülmektedir. Bu nedenlerle ilk aflamada “iflletmecili¤in
özellefltirilmesi” öngörülmektedir (Bkz.“Özellefltirme”).
Di¤er yandan Yap-‹fllet-Devret yöntemi  ile, yap›labilirli¤i
belirlenecek otoyol ve di¤er ulaflt›rma imkanlar›n›n
gerçeklefltirilmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Hava yolu ile ulafl›mda model, uluslararas› standartlarda
bölgesel nitelikli az say›da hava alan›n› çevreleyen, çok
say›da, küçük uçaklar›n inip kalkmas›na elveriflli daha düflük
standartl› hava alanlar›d›r. Hava alanlar›n›n ve havayolu
iflletmecili¤inin özel giriflimcilerce yap›m› için gerekli

düzenlemelerin yap›lmas› öngörülmektedir.

HHHHaaaabbbbeeeerrrrlllleeeeflflflflmmmmeeee

Co¤rafi aç›dan da¤›n›k olan ülkemizde bunu  göreli olarak
azaltabilecek  yöntem, modern iletiflim teknolojilerinin yayg›n
olarak kullan›m›d›r.

Di¤er yandan Türkiyeyi d›fl dünyaya irtibatlayacak olan çeflitli
“a¤”lara ba¤lant› yapman›n teflviki gerekir. Kamu ve özel
kesimlerce, uluslararas› ticari, teknik, ekonomik veya sosyal
amaçl› a¤lara ba¤lant›lar kuvvetle teflvik edilmelidir.

Yayg›n e¤itim, Sa¤l›k Bilgi A¤› ve benzeri uygulamalar
aç›s›ndan tüm ülkemizi kapsayan bir uydu iletiflim sistemi
gereklidir.

TTTTuuuurrrriiiizzzzmmmm

Rekabet gücü yüksek bir turizm ekonomisinin gelifltirilmesi,
yerel halk ve turistler için mümkün olan en iyi sosyal
ortamlar›n yarat›lmas› ile do¤al ve kültürel de¤erlerin
süreklili¤inin korunmas›, turizm politikas›n›n amaçlar›d›r.
 
Turizmin yaln›zca konaklama tesisleri ve salt ticari iliflki olarak
gören “sssseeeerrrrtttt    ttttuuuurrrriiiizzzzmmmm” denilebilecek yaklafl›m yerine, do¤al ve
kültürel çevreyle iletiflimi ön plana alan, ama fiziki
yap›lanmay› da ihmal etmeyen “yyyyuuuummmmuuuuflflflflaaaakkkk    ttttuuuurrrriiiizzzzmmmm” (soft
tourism) ve “öööözzzzeeeellll    iiiillllggggiiii    ttttuuuurrrriiiizzzzmmmmiiii” (special interest tourism)
yaklafl›m› benimsenmektedir.

Di¤er yandan, turizm yat›r›mlar›nda kamu arazilerinin
tahsisinde yeni bir yaklafl›m öngörülmektedir. fiöyle ki;
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2634 say›l› Turizmi Teflvik Yasas› (TTY) uyar›nca turistik tesis
kurmak isteyenlere, kamu arazileri uzun süreli tahsis
edilebilmektedir.
Bu enstrüman, bugün sahip oldu¤umuz birçok tesisin ortaya
ç›kmas›na yard›mc› olmufltur. Aras›nda, sahillerin bozulmas›,
haks›z rekabet araçlar›n›n kullan›m›na yol açmas› gibi
olumsuzluklara sebep olanlar bulunsa da, genelde faydal› bir
araç olarak de¤erlendirilmelidir. Yap›lmas› gereken, sistemin
iyi ifllemeyen yanlar›n›n gözden geçirilip daha yararl› hale
getirilmesidir.
Gözden geçirilmesi gereken bafll›ca 4 sorun, arazilerin küçük
parçalar halinde bölünmesi ve her parçan›n ayr› bir
yat›r›mc›ya tahsis edilmesinden kaynaklanmaktad›r. Bunlar:

(1) Turizm Bakanl›¤›  baflta olmak üzere bürokratik
merciler çok say›da yat›r›mc› ile karfl› karfl›ya
gelmekte, bunlar›n kimi yersiz veya haks›z
taleplerine karfl› koymaya çal›flmaktad›rlar.

Yat›r›mc›lar›n çok ve mali güçlerinin s›n›rl› olmas›,
onlar› kimi zaman yasal vecibelerini yerine
getirmek yerine yan yollar  aramaya ve bulmaya
itmektedir.

(2) Bir "bütün" arazi parças› üzerinde çok say›da
yat›r›mc›, birbiriyle uyumsuz yap›laflma
yaratmaktad›rlar.
Her yat›r›mc›, kendisine tahsis edilen araziden
azami geliri sa¤layabilmek için yo¤unluk s›n›rlar›n›
zorlamaktad›r.
Ayr›ca da bu tür tesislere ortak hizmet verecek
tesisler hiç birinin sorumluluk  alan›na girmemekte
(sahillerdeki kafeterya, dufl, WC gibi tesisler),
bunlar› devlet yapmak zorunda kalmaktad›r. Bugün

turizm alan ve merkezlerinde rastlanan görüntü
kirlili¤inin bir nedeni budur.

(3) Yap›lan yat›r›mlar›n halka aç›lmas› genellikle
mümkün olamamaktad›r. Çünkü ortalama tesis
büyüklükleri ve bunlar› halka pazarlayacak
kurulufllar›n iflin içine bafltan kat›lmam›fl olmas›,
halka aç›lmay› mümkün k›lmamaktad›r.

(4) Kredilerin geri ödenme döneminde zorlu¤a düflen
yat›r›mc›larla devlet aras›nda sorunlar do¤maktad›r.
Yat›r›mc›lar, küçük tesislerinin pazarlanmas›nda
gerekli beceriyi her zaman gösterememekte, bunun
sonucunda da mali güçlükler ya da tesisin elden
ç›kar›larak bu alandaki uluslararas› tekellerin eline
geçmesi  tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.

Özet olarak mali gücü ve  Dünya ile iliflkileri s›n›rl› ve de
küçük bir alandan azami geliri sa¤lamaya güdülenmifl çok
say›da yat›r›mc›ya arazi tahsisi birçok soruna yol açmaktad›r.
Bunun yerine öngörülen modelin ana hatlar› ise flu flekildedir:

(a) Bir turizm alan›n›n içinde bulunmas› gereken bütün
tesisleri, belirli yo¤unluk s›n›rlar› afl›lmaks›z›n
bulundurabilecek arazi parçalar› seçilir.
S›k rastland›¤› flekliyle, bir kiflinin yerini kendi seçip
belirtti¤i ufak bir alan›n tahsisine, bu modelde yer
yoktur. Böyle bir istek halinde, aynen imar planlar›ndaki
yönteme benzer flekilde, önce o yörenin “bbbbüüüüttttüüüünnnnüüüüyyyylllleeee”
turizm plan› yap›l›r.

(b) Bu flekilde belirlenen alanlar bir yat›r›mc›ya de¤il, bir
konsorsiyum' a tahsis edilir. Konsorsiyum içinde
bulunmas› gereken asgari kurulufllar flunlar olacakt›r:
- Kapital sahip(ler)i,
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- Banka(lar),
- Turizm iflletme flirketi,
- Pazarlama flirketi,
- Yat›r›m›n belirli bir yüzdesini (örne¤in %30-40 gibi),

hisse senedi karfl›l›¤›nda finanse eden halk.
Bu ögelerden uygun birisi konsorsiyum liderli¤i ni yapar
ve devlete tek muhatap olur.  Konsorsiyumu oluflturan
kurulufllar›n, konular›nda deneyimli ve güvenilirli¤ini
kan›tlam›fl olmalar› zorunlu¤u vard›r.

Konsorsiyum ortaklar› içindeki banka(lar), gerek hisse
senetlerinin pazarlanmas›, gerekse finansman temini
ifllevlerini yerine getirirler. Ayr›ca fonlar›n› sa¤lam bir
yat›r›mla de¤erlendirmifl olurlar.

(c) Tahsis edilen arazi için öngörülen amaç ve bu amaca
yönelik proje, konsorsiyum taraf›ndan yap›l›r ve halka
aç›kça ilan edilerek elefltirilmesi sa¤lan›r. Bu elefltiriler ve
Turizm Bakanl›¤›n›n önerileri do¤rultusunda revize edilip
onaylan›r. Projeler, bakanl›¤›n turizm master planlar›na
ve/ya genel olarak öngördü¤ü ilkelere uygun olmak
zorundad›r.

(d) Konsorsiyum, projesinde öngörülen tesislerin bir k›sm›n›
baflka yat›r›mc›lar eliyle yapabilir. Aynen bugün Turizm
Bakanl›¤›n›n küçük arazi parçalar›n› yat›r›mc›lara tahsis
etmesi gibi, konsorsiyum da bütün arazi içindeki
bölümleri yat›r›mc›lara tahsis edebilir. Yani kendisine
tahsis edilmifl arazinin parçalar› üzerinde üçüncü
flah›slara irtifak hakk› tesis edebilir.
Ancak, bunun bugünkü durumdan fark›, yat›r›mc›lar›n
istedikleri tesisleri yapmak yerine belirli ve kendi içinde
tutarl› bir projeye uymak zorunluklar›d›r.
Konsorsiyum, arazi tahsisleri karfl›l›¤›nda uygun görece¤i
teminat› isteyebilir. Yat›r›mc›larla do¤abilecek tüm

sorunlar› kendisi çözer.

(e) Halka aç›lan hisseler, yat›r›m›n belirli parçalar›n› temsil
eden hisse senetlerinin sat›fl› yoluyla yap›labilece¤i gibi,
"yatak sat›fl›" fleklinde de yap›labilir. Böylece, bir yatak
sat›n alarak onun yat›r›m›n› finanse eden bir kifli,
senenin belirli bir döneminde yata¤› kendisi kullanma
hakk›n› da elde etmifl olabilir. Geri kalan zamanda ise
yata¤›n sa¤lad›¤› geliri alarak yat›r›m›n›n nemas›n› geriye
kazanm›fl olacakt›r.

‹ç turizmin hareketlendirilmesi, sermayenin tabana
yay›lmas› ve finansman darbo¤azlar›n›n afl›lmas› ve
küçük tasarruf sahiplerinin gelirlerinin art›r›lmas› gibi
avantajlar, bu yöntemin bir kaç avantaj›d›r.

Özet olarak bu model, yaln›zca küçük güzel koylar›n de¤il,
çok daha büyük alanlar›n entegre biçimde de¤erlendirilmesi
imkan›n› yaratmaktad›r.
Ayr›ca yat›r›mc›lar, yaln›z direkt turizm yat›r›mlar› de¤il,
turizme dolayl› girdi olan el sanatlar› üretimi ve pazarlamas›,
çiftlik iflletimi gibi konular› da projeleri içine dahil
edebileceklerdir. 
Bu yaklafl›m, k›r›lganl›¤› (fragility) yüksek bir sektör olan
turizmin çeflitli krizler karfl›s›ndaki davran›fl›n› da olumlu
olarak etkileyebilecektir.

Di¤er yandan, turizm tan›tmam›z›n, ülkemizin genel imaj› ile
çok yak›ndan ilgili oldu¤u; di¤er özelliklleri bilinip sevilen bir
ülkenin turizminin de bundan yararlanaca¤›na inan›lmaktad›r. 
D›fl turizmin, ancak sa¤l›kl› bir iç turizm ile desteklenirse
dengeli bir yap› oluflaca¤› düflünülmektedir. 

Turizm iflletmecili¤i ve pazarlama konusunda uluslararas›
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piyasadaki organizasyonlarla  iflbirli¤i yap›lmas› gerekli ve
yararl›, fakat tesislerimizin kontrolunun bu kurulufllara
geçmemesi de vazgeçilemez bir kofluldur.

Turizm sektöründe çal›flan personelin e¤itim yetersizli¤i, bu
sektörümüzün zay›f noktalar›ndan birisi ve bafll›cas›d›r. 
Bu amaçla, turizm sektöründe her iflin ancak bir sertifikayla
icra edilebilece¤i, bu sertifikalar›n ise bir e¤itime dayal›
olaca¤›, bu e¤itimin ise “MMMMuuuullllttttiiii----MMMMeeeeddddiiiiaaaa    DDDDeeeesssstttteeeekkkklllliiii    EEEE¤¤¤¤iiiittttiiiimmmm”
teknolojileri yoluyla olmas› gerekti¤i, ö¤retici personel eksi¤i,
e¤itilecek kesimin ön-bilgi ve formasyon heterojenli¤i ve
e¤itilecek personelin e¤itime ay›rabilecekleri sürelerin ve
zamanlar›n›n da¤›n›kl›¤›n›n ancak bu yolla afl›labilece¤i
düflünülmektedir. Bu e¤itimin bütünüyle özel giriflimciler
eliyle yap›lmas› öngörülmektedir.

Do¤al dengenin bilinçli korunmas›na yard›mc› olabilen ve
fakat bu arada  canl› öldürme ile zevk unsurlar›n› birbirine
irtibatlamaya imkan veren avc›l›k sporunun ilkelerinin gözden
geçirilip; av turizminin de tamamen bu flartlar alt›na çekilmesi
gerekti¤ine  ve “ canl› öldürmek için ülke gezmek “ kavram›
yerine “ gezilen bir ülkenin yaban hayat›n› tan›ma (foto-safari
vb yollarla) “ kavram›n›n geçirilmesi gerekti¤ine
inan›lmaktad›r.

‹‹‹‹flflflflssssiiiizzzzlllliiiikkkk

‹flsizlikle mücadelenin yolu, ona yol açan nedenlerin hepsinin
do¤ru olarak saptanmas› ve o nedenlerin her biri için ayr› ayr›
çözüm(ler) gelifltirilmesi ve bütün bu önlemlerin bir bütün
(program) olarak uygulanmas›d›r.

‹flsizli¤e yol açan nedenler çeflitlidir. Geleneksel olarak  dile
getirilen “yat›r›m azl›¤›” tam do¤ru bir teflhis de¤ildir. Nitekim

OECD ülkeleri aras›nda 1974-86 y›llar› aras›nda yap›lan bir
araflt›rma, yat›r›m-istihdam iliflkisinin “koflulsuz” olmad›¤›n›,
innovation  ve yeniden beceri kazand›rma  sistemlerinin
mutlaka gerekli oldu¤unu göstermifltir. Türkiye'de de, yüksek
büyüme h›z› gerçekleflen y›llarda iflsizli¤in daima azalma
göstermeyifli de bunu kan›tlayan bir olgudur.

Yine geleneksel anlay›fla göre enflasyonla iflsizlik birbirlerine
z›t olgulard›r. Türkiye'de ise enflasyon ve iflsizli¤in ço¤u
sebepleri ayn›d›r. Dolay›s›yla enflasyona yol açan ço¤u
nedenler ayn› zamanda iflsizli¤in de sebepleri aras›ndad›r.
Ayr›ca enflasyonun kendisi de çeflitli yollarla iflsizlik
yaratmaktad›r.

Ülkemizdeki iflsizli¤in nedenlerinin içinde bilgi-beceri
yetmezli¤i, h›zl› nüfus art›fl›, ifl kurma ortam›n›n cayd›r›c›l›¤›,
yüksek enflasyon, pahal› para, teknoloji üretememek, kamu
al›mlar›n›n istihdam ortam›n›  özendirecek flekilde düzgün
yap›lmay›fl›, mevcut kurulufllar›n rekabet güçlerinin yetmezli¤i
ve tüketim ahlak›m›zdaki yetmezliklerin yerald›¤›na
inan›lmaktad›r.

‹flsizli¤e yol açan nedenlerden birisi de iflgücü piyasas›n›n
kurallar›na ayk›r› olarak yap›lan zorlamalard›r. Mevcut ifllerin
süreklili¤inin, bu kurallara göre de¤erlendirilmesi yerine yasal
güvenceye ba¤lanmaya çal›fl›lmas›, sendikal› çal›flanlar›n
taleplerinin, kurulufllar›n kald›rabilece¤inin üzerinde
olabilmesi gibi nedenler de iflsizli¤e neden olmaktad›r. 
Çal›flanlara ifl güvencesi ancak tek yolla sa¤lanabilir:
Kurulufllar›n, rekabet güçlerini yükseltmeleri yoluyla!
Mevcut kamu kurulufllar›nda ek personel istihdam›n›n,
iflsizli¤in çözümünde marjinal katk› sa¤larken, di¤er yandan
bu kurulufllar›n rekabet güçlerini süratle bozarak zarar
etmelerine ve istihdam kapasitelerini kaybetmelerine sebep
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olaca¤›na inan›lmaktad›r. 
Devlet bizzat istihdam yaratmaz; istihdam› engelleyen
unsurlar›n ortadan kald›r›l›p; istihdam›n yarat›labilece¤i ortam›
haz›rlar. Bizzat istihdam sa¤layan ve ortam haz›rlama ifllevini
yapmayan devlet, iflsizli¤in ayr› bir sebebi olur.

Sanayi yat›r›mlar›n›n yap›m› için gerekli  fizibilite flartlar›n›n
bulunmay›fl›na ra¤men sadece iflsizli¤e karfl› olumlu etki
yapmas› amac›yla  sanayi kurman›n do¤ru olmad›¤›na, buna
karfl›l›k, her yörede mutlaka baz› geliflme imkanlar›n›n sakl›
bulundu¤una, bunlar›n ortaya ç›kar›lmas› için gereken
metodlar›n kullan›lmas›yla daha sa¤l›kl› kalk›nma ve
dolay›s›yla istihdam art›fl› sa¤lanabilece¤ine inan›lmaktad›r.
Di¤er yandan da, tüketim ahlak›ndaki bozulmalar›n, gelir
yetmezli¤i ve iflsizlikle yak›n ba¤lant›l› oldu¤u bilinmektedir
(Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-6”).

Yeni istihdam yaratmak kadar mevcut istihdam› da korumak
önem tafl›maktad›r. Rekabet güçlerini kaybettikleri için
kapan›p iflsizlik kayna¤› olabilecek kurulufllara uygulanmak
üzere bir “RRRReeeekkkkaaaabbbbeeeetttt    GGGGüüüüccccüüüü    AAAArrrrtttt››››rrrrmmmmaaaa    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm››››” n›n gereklili¤ine
inan›lmaktad›r (Bkz.“Sanayi ve Ticaret”).

‹flsizli¤in yan›s›ra di¤er birçok ekonomik ve sosyal
olumsuzlu¤a yol açan bir faktör olan bilgi-beceri-davran›fl
yetmezli¤inin, bir ulusal politika ile u¤rafl›lacak ölçüde önemli
oldu¤una 
inan›lmaktad›r. “E¤itim” ve “Kaynaktaki Sorunlar” bafll›klar›
alt›nda de¤inilen nnnniiiitttteeeelllliiiikkkk    ddddooookkkkuuuussssuuuu    yyyyeeeettttmmmmeeeezzzzlllliiii¤¤¤¤iiiinnnniiiinnnn k›sa, orta ve
uzun vadeli çözümleri için uygulanacak bir araç olarak, özel
giriflimcilerce yürütülecek beceri kurslar› gerekli
görülmektedir.
Özet olarak iflsizlik, çeflitli eksiklerin biraraya gelmesinden
do¤an bir “sonuç”tur. Bu eksikleri gözard› ederek iflsizli¤e

çare bulmaya çal›flmak, imkans›z› mümkün k›lmaya yönelik
beyhude bir çabad›r.

‹‹‹‹flflflfl    YYYYaaaarrrraaaattttmmmmaaaa

A. Genel

‹fl Yaratmak, al›fl›k olmayana garip gelen bir deyimdir.
Genellikle, ihtiyaç olmamakla birlikte, zorunluk
dolay›s›yla tan›mlanan ifller için kullan›lmaktad›r.

Buradaki flanss›zl›k, hem    iiiiflflflfl ve hem de yyyyaaaarrrraaaattttmmmmaaaakkkk
sözcüklerinin, çok farkl› ve ters anlamlarda
kullan›labilmesinden do¤maktad›r. "Bafla ifl ç›karmak",
"baflka ifli olmamak", "bu ifl burada biter", "ifl yok",
"iflimiz ifl" gibi  deyimlerdeki    iiiiflflflfl in, burada kullan›lan ve
bir kifliye gelir sa¤layan iiiiflflflfl olmad›¤›, ancak bu flekilde
aç›klamalarla anlafl›labilmektedir.

Ayn› flekilde yyyyaaaarrrraaaattttmmmmaaaakkkk    sözcü¤ü de birbirinden farkl›
anlamlara iflaret edebilmektedir. "F›rsat yaratmak", "sebep
yaratmak" gibi deyimler de, asl›nda ihtiyaç olmayan ama
bir baflka nedenle ortaya ç›kar›lan "f›rsat" ve "sebepler"i
anlat›r.
Ancak ‹‹‹‹flflflfl    YYYYaaaarrrraaaattttmmmmaaaakkkk  burada, bu deyimlerdeki anlamlar›
tafl›mamaktad›r. T›pk› bir eser yaratmak  deyimindeki
fayda ve gereklili¤i vurgulamaktad›r. 

BBBBiiiirrrr    iiiiflflflfl,,,,    ggggeeeerrrrççççeeeekkkktttteeeennnn    """"yyyyaaaarrrraaaatttt››››llllaaaabbbbiiiilllliiiirrrr    mmmmiiii    ????""""

Bir fleyin yarat›labilmesi, genellikle "yoktan varetme" ile
eflanlaml› kullan›l›r. 
‹fl Yaratma deyiminde ise, gereken flartlara sahip bir
ortam içindeki zaten mevcut bileflenlerin biraraya
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gelmesinin temini yoluyla bir iflin oluflturulmas›
kastedilmektedir. Bu bileflenler zaten mevcut olmal›d›r
ve biraraya gelmesi için de ortam koflullar› uygun hale
getirilmelidir.

Buna göre ‹fl Yaratmak denilen süreç asl›nda, bir uygun
ortam oluflturma sürecidir. Öyle bir ortam ki, ifl'i
meydana getirebilecek parçalar, bir m›knat›s›n demir
tozlar›n› çekmesi gibi birbirlerini çeksin ve bir bütün
olsunlar.

‹fl elle dokunulur bir nesne de¤ildir. Dolay›s›yla bütün
elle dokunulamayan fleyler gibi ancak etkileriyle
anlafl›labilir.
Yerçekimi, insan haklar›  gibi kavramlar da benzer
flekilde etkileriyle anlafl›labilir. Bir cismin yere düflmesini
sa¤layan etki yerçekimi, bir kiflinin fikrini ifade
edebilmesini sa¤layan etki insan haklar›d›r.

‹fl'in varl›¤›n› belli eden etki de, bir kifliye gelir
sa¤lamas›d›r. Bu gelir az ya da çok olabilir. Buna göre ifl
de de¤iflik isimler al›r. Yüksek gelir getiren ifllere iyi ifl,
az çabayla yüksek gelir getiren ifllere tatl› ifl, ancak
yüksek çaba ve risk gerektiren ifllere de zor ifl
denilmesinin nedeni budur.
Bir u¤rafl›n bu teknik tan›ma uymas› ayr›, yasal ve ahlaki
normlara uygunlu¤u ise tamamen ayr› bir konudur.
Uyuflturucu madde ticareti ne yasal ne de ahlaki
olmamakla beraber, yapana gelir sa¤lad›¤› için teknik
tan›m› dolay›s›yla bir iiiiflflflfl'tir.

Baz› ifller bir kiflinin ailesiyle birlikte yüksek standartta
yaflamas›na imkan verebilecek bir gelir sa¤layabilirken,
baz› ifller ancak ek gelir sa¤layabilecek niteliktedir. Ama

tan›m itibariyle hepsi ifl'tir.

Gelir sa¤lamayan, ancak duygusal tatmin yaratan
çabalara ise ifl yerine, mesela u¤rafl vs demek daha
do¤rudur. (Gönüllü kurulufllarda çal›flmak gibi).

B. ‹flin Bileflenleri

Bir iflin oluflmas› için biraraya gelmesi gereken 3 bileflen
mevcuttur. Bunlar:
(1) Henüz k›smen veya tamamen tatmin edilmemifl ve

edilebilmesi mümkün olan bir ihtiyaç,
(2) Bu ihtiyac›n yerine getirilebilmesi için gereken

beceri,
(3) ‹htiyaçlar ve beceriyi, ifl ortam›n›n flartlar› içinde

birlefltirme becerisi demek olan giriflimcilik.
Bu üç bileflen, ifl ortam› denilen ve belli flartlara sahip bir
ortam içinde biraraya gelirse ifl do¤mufl (veya yarat›lm›fl)
olur. Bu ortam, afla¤›daki flu üç koflulu sa¤lamal›d›r:
(1) Kamu yönetiminin ihtiyaç gördü¤ü flartlar, iflleri

yapacak olanlar› cayd›rabilecek a¤›rl›kta
olmamal›d›r,

(2) iflin gerektirdi¤i kaynaklar mevcut olmal›d›r,
(3) Giriflimcinin bu kaynaklara ulaflabilmesi, pratik

olarak mümkün k›l›nm›fl olmal›d›r.

a- Tatmin Edilmeye Haz›r ‹htiyaç

Bir iflin vazgeçilmez parças›d›r. Bu ihtiyaç,
Dünyan›n herhangi bir yerindeki ihtiyaç olabilirse
de pratik olarak, giriflimcinin yak›n çevresindeki
ihtiyaç ön planda gelir. Bu bazen k›smen tatmin
edilmekte bulunan, fakat tatmin boflluklar› bulunan
bir ihtiyaç olabilir. Bir yerdeki insanlar›n ihtiyac›
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olan ekmekleri sa¤layan, fakat miktar, kalite ya da
zamanlamas› bak›m›ndan yetersiz f›r›nlar, bu tam
karfl›lanamayan ihtiyaca bir örnektir.

Ya da bu, henüz hissedilmeyen, fakat tan›tma
yoluyla ortaya ç›kar›labilecek bir gereksinim
olabilir. Birçok yeni tüketim mal› buna örnek
olabilir.
Giriflimci, her iki tür ihtiyac›n tesbiti için çeflitli
yollar kullanabilir. Soruflturma, ürünün piyasaya az
miktarda verilip deneme yap›lmas›, uzman
önerisine baflvurma gibi yöntemler kullan›labilir. Bu
amaçla kullan›lan bir metod da Bunu
Yapabilirmisiniz Sergileri  'dir. Bir sergi düzenlenip
kifli ve kurumlardan ihtiyaçlar›n›n birer örne¤ini
sergide teflhir edip tan›tmalar› istenir. Sergiyi
dolaflan giriflimciler, buradan çeflitli ifl fikirleri
üretebilirler.

Bir di¤er yöntem, belli bir çevredeki insanlar›n
sorunlar›n› saptay›p, bu sorunlar üzerine ifl fikirleri
infla etmektir.
Örne¤in, bedensel özürü bulunan insanlar›n ulafl›m
ihtiyac› bir sorundur. Bir giriflimci, bu kifliler için bir
tafl›ma imkan› yarat›p, bir miktar maliyetinin de
yerel idare ya da bir gönüllü kurulufl taraf›ndan
karfl›lanmas›n› istese, buradan bir ifl imkan›
do¤abilir.
Ya da görmeyen insanlar›n günlük gazete
okumalar› bir sorun ise, bir giriflimci bir okuma
servisi kurarak bundan para kazanabilir. Veya
iflsizli¤in kendisi bir sorun oldu¤una göre ‹fl
Yaratmak, bir giriflimci taraf›ndan bu dokümandaki
yöntemler kullan›larak ele al›nabilir. Özet olarak,

tatmin bekleyen ihtiyaçlar, ifllerin kayna¤›d›rlar.

Bir giriflimcinin ilk özelli¤i, bir gözlemci olmas›,
çevresindeki sorunlar›, tatmin bekleyen ihtiyaçlar›
görebilmesidir. Giriflimcinin baflar›s› ise, bu
saptamay› yaparken gösterdi¤i gerçekçili¤e ba¤l›d›r.

Tatmin bekleyen ihtiyaçlar bazen garip görünüfllü,
çevre taraf›ndan yad›rganan sorunlara dayal›
olabilir. Baflar›l› giriflimcilerin ço¤u da böyledir.

Bir yörede ifl yarat›laca¤› zaman kullan›lan bir
yöntem de, o yöreye yöre d›fl›ndan giren mal ve
hizmetlerin tesbitidir. E¤er o mal ve hizmet(ler)in
yöre içinden temini, maliyet, teslim süresi, kalite vs
yönünden kolayl›k sa¤l›yorsa, bir çok ifl fikrine
ulafl›lm›fl demektir.
Bunu Yapabilir misiniz Sergileri  bu amaçla da
kullan›labilir.

‹fl yaratma organizasyonlar› (genellikle Teflebbüs
Ajanslar›  ya da Giriflim Destekleme fiirketleri
olarak adland›r›l›r) taraf›ndan düzenlenebilecek bu
tür sergiler, bir çok yeni iflin kayna¤› olurlar.

Sonuç olarak denilebilir ki, bir ortamda
yarat›labilecek ifl say›s›, bu ortam içindeki kifli ve
kurulufllar›n ihtiyaç potansiyeli ile do¤ru orant›l›d›r.
O halde kiflilerin,  ihtiyaçlar›n fark›na varmas›
sa¤lanmal› (e¤itim, tan›tma vb yollarla) ya da henüz
oluflmam›fl ihtiyaçlar tahrik edilmelidir.

Giriflimcilere, hangi alanlara bakmalar› gerekti¤ini
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hat›rlatmak üzere (o alanlarda mutlaka ihtiyaç var
demek de¤ildir), potansiyel ifl fikirlerini aç›klayan
yay›nlar mevcuttur.
Bir Teflebbüs Ajans›'n›n önemli ifllevlerinden birisi,
ait oldu¤u yöre için geçerli olabilecek ifl fikirlerinin
derlenip yay›mlanmas›d›r.

b- ‹htiyac› Tatmin Edebilecek Beceri

Bir iflin ikinci önemli parças›d›r. Bir toplumdaki
insanlar›n becerileri ne denli geliflmiflse,
yarat›labilecek ifl lerin hacmi de o denli fazlad›r.
Bir kifliye kazand›r›lan beceri, o kiflinin yeni mal ve
hizmetler üretmesine, onu pazarlamas›na, dolay›s›yla
çevrenin o mal veya hizmete ihtiyaç duymas›na
sebep olabilir. Örne¤in bebek bak›c›l›¤› becerisi
kazanan bir ö¤renci derhal bu becerisinden etraf›n›
haberdar etmeye kalkacak ve belki o güne kadar
böyle bir hizmet olmad›¤› için bu hizmeti
kullanmayanlar, talepte bulunmaya bafllayacaklard›r.

Vitrinlerde pazarlanan yeni ithal edilmifl mallara, bir
çeflit "ithal beceri" gözüyle bak›labilir. Bunlar›n al›c›
buluyor olmas›, bu güne kadar bu ihtiyaçlar›n tatmin
edilmeyi bekledi¤ini gösterir.
Beceri öylesine sihirli bir kavramd›r ki, kendi
ihtiyac›n› kendi yaratan bir mal gibidir. Dolay›s›yla ‹fl
Yaratman›n en kolay yollar›ndan birisi, kiflilere yeni
beceriler kazand›r›lmas›d›r. Kazand›r›lan beceri ne
kadar karmafl›k (sofistike) ise sa¤layabilece¤i gelir de
o denli yüksektir. Tabii ki o becerinin, gerçekten
duyulan (ya da hat›rlanabilecek olan) bir ihtiyaca
karfl› gelmesi flart›yla!
Bir toplumdaki ifl hacmi, o toplumdaki kiflilerin

ortalama beceri düzeylerine (beceri dokusu
denilebilir) ba¤l›d›r. Belirli bir beceri düzeyine
sahip bir kiflinin sa¤l›yabilece¤i gelir, bu düzeye
ba¤l›d›r.
E¤er kifli (ya da toplum) herhangi bir yolla, sahip
oldu¤u beceriye karfl› gelen gelir düzeyinden daha
yüksek bir gelir elde ediyorsa bunun anlam›, di¤er
baz› kiflilerin de hak ettiklerinden daha az
kazan›yor olmalar›d›r. Yani bir çeflit haks›z kazanç
vard›r.

c- "‹htiyaç"larla "Beceri"yi Birlefltirme Yetene¤i,  Yani
Giriflimcilik 

Bir iflin üçüncü, ama en önemli parças›d›r.
Giriflimcili¤in en önemli unsuru ise, etraf›na
bakmay› bilme yetene¤idir. Buna yetenek
denilebilece¤i gibi, sonradan kazan›labilecek bir
beceri de denilebilir.
Çevresindeki sorunlara birer ifl  imkan› olarak
bakabilen, kifli ve kurumlar›n dile getirmedikleri
ihtiyaçlar›n› saptayabilen kifliler gerçek
giriflimcilerdir.
‹nsanlar›n, flehirlerin havas›ndan bunald›¤›n›
gözlemleyerek da¤ yürüyüflü turlar› düzenleyenler
giriflimcilerdir.
Benzer flekilde, flehirlerin kalabal›¤› dolay›s›yla
kurye ifllerinin aksad›¤›n› görüp, motosikletli
ö¤renciler taraf›ndan paket ulaflt›rma servisi veren
kifliler de giriflimcilerdir.
Sorunlar› birer imkan haline dönüfltürmek, bir
kiflinin en de¤erli niteli¤idir. Ayn› olgu, toplumlar
için de geçerlidir. Yüksek iflçi ücretleri sorununu bir
avantaj gibi kullanarak, Dünyan›n en geliflmifl robot
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endüstrisini kuran ve iflçilere de bunlar›n tasar›m,
üretim, programlama ve bak›m iflleri  gibi daha üst
fonksiyonlar› yapabilecek becerileri kazand›r›p,
verdikleri yüksek ücretlerin bu defa tam karfl›l›¤›n›
almay› becerebilen Japonlar bu duruma en iyi
örnektir.
Giriflimcili¤in bir di¤er özelli¤i riske
katlanabilmektir. Sürekli ve fakat düflük bir gelire
katlanmak yerine kendi iflinin sahibi olarak bazen
düflük (hatta hiç) ama bazen de yüksek gelir riskini
üstlenebilmek, bir giriflimcinin de¤iflmez özelli¤idir.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, sürekli gelir sa¤layan ifller,
bir bak›ma o ifllerde çal›flanlar›n en önemli
kayna¤›n› (risk alma yetene¤ini) sürekli afl›nd›ran
birer törpüdür. Özellikle kamu görevlerine bu
aç›dan bakmak gerekir.

Bu önemli sak›ncay› ortadan kald›rmak için tedbir
gelifltiren ülkelerde, giriflimciyi cesaretlendirmek
için belli bir süre (1 y›l gibi), sabit bir ücretle
desteklemek gibi yöntemler kullan›lmaktad›r
(‹ngiltere'deki Enterprise Allowance Scheme  gibi).

Giriflimcili¤in bir bölümü aileden ve sosyal
çevreden gelirse de bir bölümü e¤itimle
pekifltirilebilir. Özellikle ‹fl Yaratmay› bir ifl haline
getirmifl ülkelerde bu amaçla uygulanan programlar
mevcuttur.

d- ‹fl  Ortam›

‹fli oluflturan bu 3 unsur (ihtiyaç, beceri ve

giriflimcilik), ifl ortam› ad› verilen bir ortam içinde
bulunur. E¤er bu ortam uygunsa ifl oluflur, de¤ilse
oluflmaz. ‹flin do¤mas› için bu ortam›n yerine
getirmesi gereken 3 koflulun durumuna gelince:
1- Kurallar Cayd›rmamal›

Kamu yönetimi, kamu düzenini
sa¤layabilmek için baz› kurallar, s›n›rlamalar
koymak zorundad›r. E¤er bunlar çok fazla,
girift ve uygulamalar› keyfili¤e aç›ksa
giriflimciler ifl kurmaktan vazgeçerler.
‹fl kurma s›ras›nda al›nmas› gerekli izinler,
ruhsat ifllemleri ile ifllerin yürütümü
s›ras›ndaki vergi, beyanname vb ifllemleri
giriflimciyi cayd›ran engellerdir.
Uygun bir ifl ortam›n›n en belirgin özelli¤i,
giriflimcinin önündeki engellerin azl›¤›d›r.
Özellikle kamu görevlilerinin, kendilerini
giriflimcilerin denetçisi veya amiri gibi de¤il
onlar›n ifllerini kolaylaflt›r›c› yyyyaaaarrrrdddd››››mmmmcccc››››llllaaaarrrr
olarak görmesi son derece önemli bir ihtiyaç
hatta bir zorunluktur.

Bu çerçeve içinde iflareti gereken ve son
derece yayg›n olarak yap›lan bir yanl›fl
vard›r: Kamu ad›na kural koyanlar genellikle,
baz› suistimalleri önlemek, kötü niyetli baz›
giriflimcilerin kurallar›n boflluklar›ndan
yararlanarak haks›z kazanç sa¤lamalar›na
engel olmak için, iflleri zorlaflt›r›c› ek kurallar
koyarlar. Bunlar delindikçe yeni ek kurallar
getirilir.

Bunlar, kötü niyetlileri engelleyemez. Çünkü
88



onlar›n ifli kurallar› kötüye kullanmakt›r. Ama
di¤er yandan dürüst giriflimciler bundan
büyük zarar görürler, bir k›s›m giriflimciler de
tamamen cayarlar.
Özet olarak, ‹fl Yaratma konusunda uygun
ortam oluflturmak için, giriflimcilerin
önlerindeki engeller kald›r›lmal›d›r (Bkz.
“Giriflimcilik”).

2- Kaynaklar Mevcut Olmal›

Uygun ortam›n ikinci koflulu, gerekli
kaynaklar›n mevcut olmas›d›r. Bir iflin
gerektirdi¤i kaynaklar çok say›dad›r.

‹lk bak›flta kaynak denilince para akla gelirse
de bu do¤ru de¤ildir. Hatta para, kolay temin
edilebildi¤i takdirde, giriflimciyi yan›ltan,
di¤er gereklerin yerine getirilmesini ihmal
ettirebilen bir unsurdur.

Bir giriflim paras›z baflar›l› olamaz. Ama
yaln›z para yoluyla da kesinlikle baflar›l›
olunamaz. Paradan baflka hiçbir kayna¤a
ihtiyac› olmad›¤›na inanm›fl bir giriflimciyi
batmaktan koruyabilecek tek flans›, arzulad›¤›
paray› bulamamas›d›r. Bunun için, finansman
kaynaklar› mevcut, fakat belli flartlar
(gerçekçi bir ifl plan› gibi) yerine gelmemiflse
eriflilemez olmal›d›r.

Giriflimci için önem tafl›yan kaynaklar›n
bütününe  ÇOK YÖNLÜ DESTEK (ÇYD)
denilebilir. Bunun içinde; iflini do¤ru

yönetebilmesi için bilmesi gerekenleri
ö¤renebilece¤i e¤itim kaynaklar›, teknolojik
deste¤i alabilece¤i kaynaklar (patent
kütüphaneleri, bilgi eriflim imkanlar›, teknik
dan›flma hizmetleri gibi), tek bafl›na istihdam
edemeyebilece¤i uzman personeli temin
edebilece¤i bir sistem yer almaktad›r.
Teflebbüs Ajanslar›n›n bir fonksiyonu da bu
ÇYD ortam›n› oluflturmakt›r. 

Her yörenin ihtiyaç profili ve giriflimci profili
birbirinden farkl› oldu¤u için, tüm ÇYD
unsurlar›n›n tek kurulufl (ve özellikle bu iflle
görevlendirilmifl bir kamu kuruluflu) taraf›ndan
karfl›lanmaya çal›fl›lmamas›  hayati önem
tafl›maktad›r. Aksi halde bu, hiç bir destek
sa¤lamamaktan daha kötüdür. ÇYD ortam›n›n
vazgeçilmez -ama çok dikkatli kullan›lmas›
gereken- kayna¤› parad›r.
Risk Sermayesi (venture capital), düflük faizli
kredi ve hibe gibi mali imkanlar, kurulacak ifl
lerin yak›t› durumundad›r.

3- Kaynaklar Eriflilebilir Olmal›

Nihayet uygun ifl ortam›n›n üçüncü koflulu, bu
ÇYD kaynaklar›n›n pratik  olarak
eriflilebilirli¤idir.
Tüm koflullar› ka¤›t üzerinde sa¤lanm›fl olan,
fakat pratikte kullan›m› uzun formalitelere ya
da uygulay›c›lar›n keyfili¤ine ba¤lanm›fl bir
ÇYD sistemi yok demektir.

‹fl Yaratmak için yukar›da s›ralanan ve 3333++++3333 fleklinde
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formüle edilebilecek unsurlar toparlan›rsa:
1. ‹htiyaç
2. Beceri
3. Giriflim

ve
1. Az engel
2. Kaynaklar›n varl›¤›
3. Kaynaklar›n eriflilebilirli¤i

olarak özetlenebilir,

C. Bu Yolla Yarat›lan ‹flin Yaflama fians›

Bir iflin yyyyaaaarrrraaaatttt››››llllmmmmaaaassss›››› ile yyyyaaaaflflflflaaaammmmaaaassss›››› iki ayr› özelliktir. Her
yarat›lan ifl, yaflayabilir demek de¤ildir. Nitekim bütün
ülkelerde yarat›lan ifllerin bir bölümü batmaktad›r.
Yarat›lan bir iflin batmamas› için ise gereken iyi yönetim
ve uygun ortam flartlar›, çok yönlü destek ortam›n›n birer
do¤al sonucudur. Bunun d›fl›nda bir öge ise nihai olarak
bir iflin ayakta kal›p kalam›yaca¤›n› belirlemektedir:
IIIInnnnnnnnoooovvvvaaaattttiiiioooonnnn    !

Bir anlamda sürekli olarak yeniye do¤ru de¤iflme demek
olan innovation, bir giriflimin ayakta kal›p kalam›yaca¤›n›
belirleyen önemli bir faktördür.
Innovation, genellikle teknolojik alan için geçerli
san›l›rsa da burada kastedilen,  her alanda sürekli olarak
iyiye do¤ru de¤iflimdir. Yönetimde, teknolojide,
pazarlamada, iliflkilerde yani ifl ile ilgili her fleyde !

Baflkalar›n›n daha iyi yapt›¤› bir iflten hiç kimse para
kazanamaz, kazanmamas› do¤rudur da. Bir ifli
baflkalar›ndan daha iyi yapman›n yolu ise sürekli iyiye
do¤ru de¤iflmeden geçmektedir. Yani  innovation 'dan!

D. Sonuç

Bir ifl in yarat›lmas› için gereken flartlar buraya kadar
özetlenmifltir. Görülece¤i üzere bu süreç basit de¤ildir.

Bu süreci karmafl›k ve meflakkatli bularak reddedenler
bulunabilir.  Bunlar›n bir bölümü baflka yollarla gelir
sa¤layabilirler de!
Ancak bir toplum için, bugünün ac›mas›z rekabet
Dünya's›nda varl›¤›n› sürdürebilmenin bundan baflka
yolu mevcut de¤ildir.
Azg›n deniz dalgalar›yla bafla ç›kman›n en kolay yolu
onlara direnmek de¤il, onunla birlikte hareket etmeye
çal›flmakt›r. Bugün, ister kifliler ister uluslar düzeyinde
olsun bu gerçe¤in fark›nda olanlar ayakta kalacaklar,
fark›na varamayanlar ise varl›klar›n›
sürdüremeyeceklerdir. Tarih bunu do¤rulamaktad›r.

GGGGiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkk

Toplum içinde giriflimci  sözcü¤üne yüklenen anlam çok
belirli de¤ildir. Giriflimci  kimisinin gözünde ekme¤ini tafltan
ç›karma becerisine sahip bir  kifli, kimine göre birfley
yapmadan para kazanman›n yolunu bulmufl bir “ifl bitirici”,
kimilerine göre de bunlardan daha farkl› niteliklere sahip
kiflilerin ortak ad›d›r.

Her düzenin vazgeçilmez ögeleri, “olmazsa olmaz” lar›
mutlaka vard›r. Serbest Rekabet Sistemi  ya da k›sa ad›yla
Pazar Ekonomisi düzeninin de böyle vazgeçilmezleri vard›r.
Giriflimci, bunlar›n bafll›cas› hatta en önemlisidir.
Serbest Rekabet Sisteminin Giriflimci d›fl›ndaki  unsurlar› eksik
oldu¤u takdirde, oluflan sistem aksak da olsa bir ölçüde
iflleyebilir. Ancak giriflimciler olmaks›z›n Serbest Rekabet
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Sistemi iflleyemez.

Bu genel tan›mlaman›n d›fl›nda giriflimci kesiminin Türkiye
için özel bir önem tafl›mas›n›n nedenleri flunlard›r:

1111.... ÖÖÖÖzzzzeeeelllllllleeeeflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee,,,,    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllleeeerrrriiiinnnn    eeeettttkkkkiiiinnnnlllliiii¤¤¤¤iiii    ööööllllççççüüüüssssüüüünnnnddddeeee
ggggeeeerrrrççççeeeekkkklllleeeeflflflfleeeebbbbiiiilllliiiirrrr....

Özellefltirmenin ana fikri, devletin, mal ve hizmetleri
pahal› ve/ya kalitesiz üretiyor olmas› de¤ildir. Gerekli
önlemler al›n›rsa bunlar düzeltilebilir.

Devlet, “kurallar› koyan”  oldu¤u için kendisiyle rekabet
edilemez bir güçtür. Dolay›s›yla, bir sektörde devlet
varsa tan›m olarak orada rekabet mevcut olamaz. Ya
yaln›z devlet tekeli olur (Türkiye de büyük oranda
böyledir) ya da bireyler aleyhine haks›z rekabet olur. 

Devlet, yaln›zca rekabetçi sistemin gerektirdi¤i ortam›
kurup onu korumakla yükümlüdür. Bu, basit
görünmesine ra¤men iflin en güç yan›d›r.
Devletin böyle bir role çekilebilmesi, halen üretmekte
oldu¤u mal ve hizmetleri baflkalar›n›n üretmesi demektir.
‹flte bu “baflkalar›”,  giriflimcilerden baflkas› de¤ildir. Ama
di¤er tarafta, devlette bu üretimleri yapmakta olanlar
vard›r. Yani, hem o insanlar bu üretimleri yapmayacak,
hem de giriflimcilerler bunlar› yapacakt›r.
Bu yaklafl›mdan ç›kan sonuç fludur: Halen devlette bu
iflleri yapanlar giriflimci haline getirilmelidir. Bir baflka
deyimle devlet, “Giriflim ‹klimi”  ni yaratamazsa bu
üretim alanlar›n› terkedemeyecek demektir.
Baflka, yetenekli giriflimciler, halen devletin üretmekte
oldu¤u mal ve hizmetleri üretmeye haz›r olsalar dahi,

devlet, istihdam ettti¤i personeli kendi kuracaklar› ifllere
kayd›ramad›¤› sürece, ancak sosyal sorunlara (iflten
ç›karma) veya ekonomik sorunlara (toplu emeklilik) yol
açm›fl olacakt›r.
Bu nedenle, halen giriflimcilik alan›na girmemifl kifliler
için “davetkar bir giriflimcilik iklimi yarat›lmas›”
özellefltirmenin ön flart›d›r.

2222.... KKKKaaaammmmuuuu    ppppeeeerrrrssssoooonnnneeeelllliiii    üüüüccccrrrreeeettttlllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn    aaaarrrrttttmmmmaaaassss››››,,,,    kkkkaaaallllaaaabbbbaaaallll››››kkkk    kkkkaaaammmmuuuu
kkkkaaaaddddrrrroooollllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    sssseeeeyyyyrrrreeeellllttttiiiillllmmmmeeeessssiiiinnnneeee,,,,    oooo    iiiisssseeee    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkk    iiiikkkklllliiiimmmmiiiinnnneeee
bbbbaaaa¤¤¤¤llll››››dddd››››rrrr....

Mevcut kamu personeli say›s› azalt›lmaks›z›n ücretlerinin
artmas› imkans›zd›r. 
Bu seyreltme ise fazla personeli iflten atarak de¤il,
onlar›n kendi ifllerini kurmalar› için uygun koflullar›
yaratmakla mümkündür. Yani iflin anahtar› yine
giriflimcilerdir.

3333.... KKKKaaaammmmuuuu    hhhhiiiizzzzmmmmeeeettttlllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn    kkkkaaaalllliiiitttteeeessssiiiinnnniiiinnnn    aaaarrrrtttt››››rrrr››››llllmmmmaaaassss››››,,,,    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkk
iiiikkkklllliiiimmmmiiiinnnneeee    bbbbaaaa¤¤¤¤llll››››dddd››››rrrr....

Kamu hizmetlerinin kalitesi büyük ölçüde kamu
personelinin nitelik dokusuna, o ise büyük ölçüde bu
personele verilebilecek ücretlere ba¤l›d›r. Ücretlerin
art›r›lmas› ise ancak say›n›n azalt›lmas›yla mümkün
olabilir. Azaltman›n, ancak özendirici bir giriflimcilik
iklimiyle gerçekleflebilece¤ine iflaret edilmiflti.

4444.... TTTTeeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiiikkkk    ggggeeeelllliiiiflflflflmmmmeeee    aaaannnnccccaaaakkkk    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllleeeerrrr    eeeelllliiiiyyyylllleeee
ggggeeeerrrrççççeeeekkkklllleeeeflflflfleeeebbbbiiiilllliiiirrrr....

Araflt›rma kurumlar›, üniversiteler ve di¤er AR-GE
odaklar› ne kadar üretken olurlarsa olsunlar sonuçta,
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gelifltirilen yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi
giriflimcilere ba¤l›d›r.
Giriflimcilerler taraf›ndan hayata sokulmayan teknolojiler
-baz› ülkelerde oldu¤u gibi- o ülkenin bilimsel
yay›nlar›n›n miktar›n› art›rmaktan öteye gidememektedir.

5555.... BBBBiiiilllliiiimmmm----TTTTeeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiiinnnniiiinnnn    ggggeeeelllliiiiflflflflmmmmeeeessssiiii    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllleeeerrrriiiinnnn    bbbbaaaaflflflflaaaarrrr››››ssss››››nnnnaaaa
bbbbaaaa¤¤¤¤llll››››dddd››››rrrr....

Bilim ve Teknoloji çal›flmalar› bir boru içinden akan
suya, bunlar›n hayata geçirilmesi ise borunun ucundaki
bir muslu¤a benzetilebilir. E¤er musluk kapal› ise yani
giriflimciler bilim ve teknolojik bulgular› hayata
geçiremiyorlarsa, boru içindeki su akamayacak yani
bilim ve teknolojideki geliflme duracakt›r.

6666.... ‹‹‹‹flflflflssssiiiizzzzlllliiiikkkklllleeee    mmmmüüüüccccaaaaddddeeeelllleeeennnniiiinnnn    eeeennnn    eeeettttkkkkiiiinnnn    yyyyoooolllluuuu,,,,    kkkkiiiiflflflfliiiilllleeeerrrriiiinnnn    kkkkeeeennnnddddiiii
iiiiflflflfllllleeeerrrriiiinnnniiii    kkkkuuuurrrrmmmmaaaallllaaaarrrr››››    yyyyaaaannnniiii    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkkttttiiiirrrr....

Bu konuda en baflar›l› ülke olan ve “istihdam makinesi”
olarak adland›r›lan A.B.D., bu konuda en çarp›c›
örnektir. 1970-86 aras›ndaki 17 y›l boyunca Avrupa
ülkelerinin tamam›nda yarat›lan ifl say›s› yaklafl›k s›f›r
(hatta negatif) iken, ayn› dönem içinde A.B.D.'de net
yarat›lan yeni ifl say›s› 11 milyon'dur. Bu yeni ifller, kendi
iflini kuran giriflimciler taraf›ndan yarat›lm›flt›r.
Art›k iflsizlikle mücadelenin bütünüyle, geleneksel
anlay›fltaki “yeni yat›r›mlar yoluyla” olamayaca¤›
bilinmektedir. Emek yo¤un endüstrilerin giderek üçüncü
dünya ülkelerine kaymakta oluflu, eski anlay›fltaki “yeni
yat›r›mlar yoluyla istihdam yaratma”  yönteminin, geri
kalm›fll›¤a davetiye ya da ona boyun e¤me oldu¤unu
göstermektedir. Ça¤dafl iflsizlikle mücadele yöntemi,
insanlar›n kendi ifllerini kurmalar›n›n desteklenmesinden

geçmektedir. Giriflim Destekleme fiirketleri, bu amaçla
kurulmaktad›r.

7777.... GGGGeeeelllliiiirrrr    yyyyeeeettttmmmmeeeezzzzlllliiii¤¤¤¤iiiinnnniiiinnnn    ççççaaaarrrreeeessssiiii    yyyyiiiinnnneeee    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllliiiikkkktttteeeeddddiiiirrrr....

‹flsizli¤in ikiz kardefli gelir yetmezli¤idir. Çünkü gerçek
sorun iflsizlik de¤il, onun sonucunda do¤an gelir
yetmezli¤idir. Böylece her ikisi de ayn› etkiye sahiptirler.
O halde bu sorun da giriflimcilikle ilgilidir.

8888.... ÜÜÜÜllllkkkkeeee    kkkkaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaassss››››nnnn››››nnnn    aaaannnnaaaahhhhttttaaaarrrr››››    yyyyeeeerrrreeeellll            ppppoooottttaaaannnnssssiiiiyyyyeeeelllllllleeeerrrriiiinnnn
ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeennnnddddiiiirrrriiiillllmmmmeeeessssiiiinnnneeee,,,,    bbbbuuuu        iiiisssseeee    GGGGiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmm    DDDDeeeesssstttteeeekkkklllleeeemmmmeeee
fifififiiiiirrrrkkkkeeeettttlllleeeerrrriiii    eeeelllliiiiyyyylllleeee    ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeennnneeeecccceeeekkkk    ggggiiiirrrriiiiflflflfliiiimmmmcccciiiilllleeeerrrreeee    bbbbaaaa¤¤¤¤llll››››dddd››››rrrr....

Bu denli çok yönlü yarar sa¤layabilecek giriflimcilik
arac›ndan yararlan›labilmesi iki faktöre ba¤l›d›r. Bunlar:

(1) Giriflimcili¤i cayd›ran, onu engelleyen nedenlerin
azalt›lmas›

(2) Giriflimcili¤in özendirilip desteklenmesi.

Bu iki faktör aç›s›ndan öngörülen araçlar, bafll›klar› itibariyle
flunlard›r:

A. Giriflimcilik ortam›n› olumsuz etkileyen unsurlar›n
giderilmesi için:
a- Bürokratik yükün azalt›lmas› için:

1- ‹fl kurma ifllemlerinin sadelefltirilmesi
2- ‹fl kapatma ifllemlerinin sadelefltirilmesi
3- ‹fl idaresi ifllemlerinin sadelefltirilmesi için:

i-  Vergi ifllemlerinin sadelefltirilmesi
ii- Vergi çeflitlerinin gözden geçirilmesi
iii-Sigorta ifllemlerinin  sadelefltirilmesi
iv- ‹thalat ve ihracat ifllemlerinin
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sadelefltirilmesi
b- Kurallar›n (mevzuat) uygulan›fl›ndaki aksamalar›n

giderilmesi için:
1- Giriflimcilerin, mevzuat hakk›nda do¤ru

bilgilendirilmesi için:
i-  Giriflimci k›lavuzlar› haz›rlanmas›
ii- Özel, Giriflimcilik Dan›flma Bürolar›
kurulmas›n›n özendirilmesi
iii-Giriflimciler için dan›flma telefonlar›n›n
(Hot-Line) tesisi

2- Kurallar› uygulayanlar aç›s›ndan aksamalar›n
giderilmesi için:
i-  Aksamalar›n tesbiti ve s›n›fland›r›lmas›
ii- Uygulay›c›lar›n bilgilendirilmesi için:

1. Giriflimcilerle iliflkiler konusunda
e¤itim programlar› düzenlenmesi
2. Yasa / ahlak d›fl› uygulamalar için
"fiikayet Sistemi" kurulmas›

3- Kamu kurulufllar›n›n borçlar›n› ödeme ve
alacaklar›n› tahsil etmede uygulad›klar› çifte
standard›n giderilmesi için:
i-  Kamu kurulufllar›n›n, borçlar›na karfl›l›k
senet vermesi
ii- Baflvurular›n “otomatikman olumlu"
say›laca¤› bir sürenin kabulü

B- Giriflimcilik ortam›n› destekleyici  önlemler:
a- Toplumun giriflimciye bak›fl aç›s›n›n gelifltirilmesi
b- ‹darenin  giriflimciye bak›fl aç›s›n›n  de¤ifltirilmesi
c- Mali destek araçlar› olarak:

1- Yeni ifl kuranlar için vergi ba¤›fl›kl›¤›
2- Yeni ifl kuranlar için vergi taksitlendirme
3- Giriflim sermayesi  (Venture Capital)  sistemi

oluflturulmas›n›n özendirilmesi

4- Yeni ifl kuranlar için faiz sübvansiyonu
5- Kamu görevlisi olarak çal›flanlar›n kendi

ifllerini kurmalar› için (enterprise allowance)
programlar›

6- Küçük giriflimciler için "Enflasyon
Muhasebesi"nin benimsenmesi

7- Bankalar›n, teminat karfl›l›¤› kredilerin
yan›s›ra, (yeni bulufl)  lar› teminat kabul
ederek kredi vermesi için araçlar:
i-  (yeni bulufl)  lar›n kredilendirilmesi için
kefalet fonu oluflturulmas›
ii- Giriflimcilik örgütlerinin teminat› ile kredi
verilmesi
iii-Bankalar›n,  güven esas›na göre ve risk
alarak (yeni bulufl) lar›  kredilendirmeleri
iv- Devletin, bir Giriflimcili¤i Destekleme
Fonu oluflturmas›  ve  finansman
kurulufllar›n›n bu yolla desteklenmesi

d- Yeni bulufl (innovation) ortam›n›n özendirilmesi ile
ilgili araçlar :
1- Tüm toplum kesimlerinde (yeni bulufl)

kavram›n›n yerlefltirilmesi
2- Çocuk ve gençlerde (yeni bulufl)  kavram›n›n

hayata geçirilmesi için araçlar:
i-  (yeni bulufl)  larla ilgili peryodik magazin
yay›mlanmas› ve ücretsiz da¤›t›m›
ii- Oyuncak al›m›nda ödenen KDV ye yüksek
vergi iadesi ödenmesi
iii-(yeni bulufl-invention/innovation)
sergilerini yayg›nlaflt›rmak
iv- TÜB‹TAK'›n, (yeni bulufl) lar için bir
özendirme program› uygulamas› aç›s›ndan:

1.(yeni bulufl)  fikirlerinin sat›n
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al›nmas›
2.(yeni bulufl)  lara dan›flmanl›k birimi
kurulmas›

e- Bilim  ve Teknolojinin desteklenmesi (Bkz. “Bilim
ve Teknoloji”)

f- Organizasyonel araçlar:
1- Giriflimcilik Klüpleri  nin desteklenmesi

i-  Mali yard›m yap›lmas›
ii- Ayni yard›m yap›lmas›
iii-Ticari flirketlerin, giriflimcilikle ilgili kar
amac› gütmeyen flirket lere ba¤›fl yapabilmesi
iv- fiirket birlefltirme ifllemleri için Marriage
Bureau'lar kurulmas›
v-  Küçük Giriflim Konseyi  oluflturulmas›

g- E¤itsel araçlar:
1- Giriflimcilik e¤itimi paketlerinin

haz›rlanmas›n›n özendirilmesi
2- Giriflimcilik e¤itimi veren kurulufllar›n

özendirilmesi
3- TV ve radyo yoluyla giriflimcili¤in

özendirilmesi
4- Akademik kurulufllar›n giriflimcilik e¤itimi

vermeye özendirilmeleri

h- Giriflim Klinikleri kurulmas› için:
Meslek kurulufllar›n›n, bas›n, radyo ve TV'lerin,
Giriflim Klinikleri kurmaya özendirilmeleri 

j- Kamu al›mlar› yoluyla giriflimcili¤in desteklenmesi
araçlar› (Bkz. “Kamu Al›mlar›”)

k- Lobi faaliyetleri olarak:

1. Giriflimcilikle ilgili kurum ve kurulufllar›n
rekabete sevkedilmesi

2.  Mektup kampanyalar›
3.  Vaka kolleksiyonu kitaplar› (Giriflimcilerin,

bafllar›ndan geçen ilginç olaylar›n derlenip
yay›mlanmas›, bunlardan yararlan›lmas›n›
sa¤layabilir)

4.  Bas›nda "Giriflimcilik Köfleleri"
5.  Etkilenmesi gerekli kifli ve kurulufllar

envanteri

l- Potansiyel giriflimcilere yeni ifl fikirleri verilmesi için:
1- Potansiyel ifller k›lavuzu
2- “Bunu Yapabilir misiniz?” sergileri

m- Pazarlama deste¤i için:
1- Pazar Bilgileri Sistemi
2- Kamu kurulufllar›n›n al›m güvencesi vermesi

n- Giriflimcilik ortam›n› bütünüyle izleyen bir kamu
otoritesi oluflturulmas›

Bu araçlardan oluflan bir paketin, Merkezi ve Yerel
Yönetimlerde ayr› ayr› yürürlü¤e konulmas› öngörülmektedir.

KKKKaaaammmmuuuu    AAAAllll››››mmmmllllaaaarrrr››››

Giriflimcileri derinden ve olumsuz biçimde etkilemesine karfl›n,
bireysel yak›nmalar›n ötesinde organize bir flikayete neden
olmayan konular›n bafl›nda ““““KKKKaaaammmmuuuu    AAAAllll››››mmmmllllaaaarrrr››››”””” gelmektedir.

Belediyelerin, K‹T'lerin, devlet kurulufllar›n›n ve bunlar d›fl›nda
kalan özel yasa ile kurulmufl kurulufllar›n al›mlar›na verilen
genel ad, ““““KKKKaaaammmmuuuu    AAAAllll››››mmmmllllaaaarrrr››››”””” d›r.
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Kamu al›mlar› yurdumuzda oldu¤u kadar, kapitalizmi bir
sistem olarak içine sindirmifl ülkelerde de sanayi ve hizmetler
sektörünün itici gücüdür.
Ülkemizde, “destekleme al›mlar›”  mekanizmas› nedeniyle
tar›m da, bu itici güçten yararlanabilecek kesimlerin içinde yer
al›r.

Ancak flu bir gerçektir ki, rekabete dayal› serbest pazar
sisteminin oluflturulup yerlefltirilmesinde çok büyük önemi
bulunan bu araç, ülkemizde bir türlü etkin kullan›lamam›flt›r.

Sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve tar›m›m›z›n, Dünya
ölçeklerinde rekabet gücüne eriflemeyiflinin nedenlerinin
bafl›nda  yine kamu al›mlar›n›n uygunsuz kullan›m›
gelmektedir.

Giriflimcili¤in güdük kalmas›, insanlar›m›z›n kendi ifllerini
kurmak yerine mutlaka devlette çal›flmak istemelerinin nedeni
de yine kamu al›mlar›na karfl› duyulan güvensizliktir.

Kamu al›mlar›ndaki bozukluklardan en çok ve ilk planda
etkilenenler, küçük ve orta  ölçekli giriflimcilerdir. 

Kamu al›mlar›, çerçevesi itibariyle tek bütçe kalemi alt›nda 
toplanmam›fl, dolay›s›yla da tam olarak büyüklü¤ü belli
olmayan bir hacme sahiptir. Ama bir tahminle, örne¤in 1992
y›l›nda yaklafl›k TL50 trilyon civar›nda oldu¤u söylenebilir.
Kamu personelinin istihdam› da  bir kamu al›m› olmakla
birlikte, o bu rakama dahil de¤ildir.

Bu pratik olarak, kamu al›mlar›nda sa¤lanabilecek bir
iyileflmenin, heba olan bir kayna¤›n ekonomimize kat›lmas›
demektir. Bu ise, ekonomiye kaynak temin etmeye
çal›flanlar›n öncelikle dikkat etmeleri gereken ifllerin bafl›nda

kamu al›mlar›n›n gelmesi gerekti¤i anlam›na gelmektedir.

Di¤er yandan kamu al›mlar› konusunda gözle görülür bir
iyileflme, ancak gerekli ögelerden oluflan bir “paket”
uygulayarak elde edilebilir.

Ama, bu iflin taraflar›n›n (flikayetçi olanlar ile çözmek
isteyenler), bu “paket”in bütününün sonuçlar›n› görmeyi
bekleyebilecek kadar sab›rl› olmayabilecekleri de bir gerçektir.

Buna göre, baz› basit ve k›sa vadeli çözümler gelifltirmek
gerekmektedir. Bunlardan birisi, kurumlaflt›rma daha ileriye
b›rak›lmak suretiyle, süratle bir     ““““KKKKaaaammmmuuuu    AAAAllll››››mmmmllllaaaarrrr››››    OOOOmmmmbbbbuuuuddddssssmmmmaaaannnn››››””””
oluflturulmas›d›r.

Kamu Al›mlar› (KA) konusunda k›sa ve orta-uzun vadede di¤er
yap›m› öngörülenler bafll›klar› itibariyle flu araçlardan
oluflmaktad›r:

A. KA konusunda fleffafl›k sa¤lanmas› için:
a- “KA Resmi Gazetesi” ihdas edilmesi
b- KA Ombudsman›'› “sistemi”nin kurulmas›

B. “Giriflimci” lerin tam ve do¤ru bilgilendirilmeleri için:
a- fiartnamelerin tam ve do¤ru haz›rlanmas› için:

1- “Ne”leri belirten, “nas›l”lar› belirtmeyen flekilde
flartname haz›rlanmas›

2- Yeterlik istemlerinin “diskriminasyon”a sebep
olmamas›

3- “Lojistik Mühendisli¤i” alan›nda insangücü
yetifltirilmesi

4- fiartname havuzu teflkili
5- “Ön-bilgilendirme Duyurusu” yay›mlanmas›
6- ‹hale dosyalar›n›n tam haz›rlanmas›
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b- Sat›nalma görevlilerinin e¤itilmeleri için:
1- Sat›nalma görevlilerinin, giriflimcilerle iliflkiler

konusunda e¤itilmeleri
2- Sat›nalma görevlilerinin, yabanc› dil, ithalat

terminolojisi vbg gerekli kavramlar
konular›nda e¤itilmeleri ve
sertifikaland›r›lmalar›

3- Sat›nalma görevlilerinin sertifikaland›r›lmas›
4- Sat›nalma görevlileri için bir “KA Ahlak›

K›lavuzu” (Code of Ethics) yay›mlanmas›

c- Giriflimcilerin bilgilendirilmesi için:
1- Giriflimcilerin mevzuat hakk›nda

bilgilendirilmeleri
2- Giriflimcilerin, al›m konusunun gerektirdi¤i

mali ve/ya teknik yeterlik hakk›nda
bilgilendirilmesi

3- KA Duyuru Aboneli¤i Sistemi kurulmas›

d- ‹haleleri kaybeden firmalar›n, kaybetme neden(ler)i
konusunda bilgilendirilmesi

C. “‹hracat” kavram›n›n yeniden tan›mlanmas› ve
uluslararas› ihale yoluyla yap›lan iç al›mlara kat›lan yerli
firmalar›n ihracatç› say›lmalar› için:
a- Yaln›z yabanc› firmalara aç›k al›m yap›lmamas›
b- “‹hracat” kavram›n›n yeniden tariflenmesi

D. Ödemelerle ilgili sorunlar›n çözümü için:
a- Hertürlü KA'nda, al›mlar›n akreditif aç›m› yoluyla

yap›lmas›
b- Ödemelerde senet kullan›lmas› ve vade fark›

ödenmesi

c- Ödemelerin en geç 1 ay içinde yap›lmas›n›n kanun
emri haline getirilmesi

d- Yerli firmalardan “kontrgarantili teminat mektubu”
yerine TL veya döviz kabul edilmesi

e- Uluslaras› ihalelerde, yerli firma tekliflerinin döviz
olarak kabul edilebilmesi

f- Kamu kurulufllar›n›n mali s›k›nt›lar› nedeniyle
“peflin” al›m yapamamalar›n›n yol açt›¤› sorunlar›n
giderilmesi

E. KA, devletin sanayileflme ve sosyal çevre politikas›
do¤rultular›nda tercihleri içermelidir

 
F. Uygun teklifin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken

noktalar:
a- “Ucuzluk”  kavram›n›n aç›kl›¤a kavuflturulup tüm

sat›nalma görevlilerinin “uzun vadeli toplam
maliyet” kavram› hakk›nda e¤itilmeleri

b- Uluslararas› tekliflere de aç›k olan KA'nda,
karfl›laflt›rmaya esas maliyetlerin hesaplanmas›nda
anlay›fl de¤iflikli¤i gere¤i

c- Damping uygulamalar›na karfl› önlemler
d- “Aç›k eksiltme” türü pazarl›ktan kaç›n›lmas›

G. Sat›nalma sorumlular›n›n rotasyona tabi tutulmas›

H. Kalabal›k kamu personelinin seyreltilerek, yüksek ücretli
ve yüksek nitelikli sat›nalma personelinin çal›flt›r›lmas›na
imkan yarat›lmas›

J. Al›m ifllemlerinin basitlefltirilip sürenin k›salt›lmas›

K. fiartnamelerde öngörülen, “standartlara uygunluk”
koflullar›na (varsa) uygunlu¤un, de¤erlendirmelerde
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ço¤unlukla dikkate al›nmay›fl›n›n önlenmesi

L. AT mevzuat›na (directives) uyum sa¤lanmas›

M. KA'n›n denetlenmesi için:
a- “Auditing” sisteminin kurulmas›
b- Giriflimcilerin örgütlenerek kendilerini

denetlemeleri

N. “KA Politikalar› Merkezi” oluflturulmas›
P. Al›mlar›n y›l içinde do¤ru zamanlanmas›
R. Kamu kayna¤› kullanan kurulufllar›n (belediyeler, bir

k›s›m vak›flar, üniversiteler, döner sermaye iflletmeleri ve
K‹T'ler) özel giriflimcilere rakip olmamas› için:
a. Vak›flarla ilgili mevzuat›n gözden geçirilerek haks›z

rekabet yollar›n›n kapat›lmas›
b. Bu kurulufllar›n ticari iflletmeler kurmalar›n›n özel

izne ba¤lanmas›.

KKKKaaaammmmuuuu    MMMMaaaalllliiiiyyyyeeeessssiiii

Kamu maliyesinin temeli durumundaki bütçe aç›klar›n›
karakterize eden Kamunun Borçlanma Gere¤i (PSBR) ni
azaltmaks›z›n, onun yol açt›¤› -baflta yüksek enflasyon olmak
üzere- olumsuzluklara çare bulmak imkans›zd›r. Bu
nedenlerle, sa¤l›kl› bir kamu maliyesi oluflturman›n yolunun,
sorunlara radikal biçimde yaklaflmak oldu¤una inan›lmaktad›r.

Kamu aç›klar›n›n, gelirlerle ilgili nedenlerinden birisi olan
“vergi alamama”ya yol açan nedenler ve onlar›n ard›fl›k
nedenleri flunlard›r:

A. Vergi oranlar›n›n yüksekli¤i:
a. Vergi taban›n›n darl›¤›:

1. “Belge Düzeni”nin kurulamam›fl oluflu:
i. Kamu yönetimimizin hizmet sat›nalma

konusundaki olumsuz tutumu:
1. Devletin rolünün, olmas› gerekenden

farkl› anlafl›lmas› (devlet ifli devlet
memuru eliyle yap›lmal›d›r)

2. Sat›nalma Mevzuat›'n›n s›n›rlay›c›l›¤›
3. “Sistem Kurma” konusunda hizmet

sat›nal›nabilecek güvenilir giriflimci
eksi¤i

ii. Sistem kurma becerisi yetmezli¤i (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-8”)

iii. Kamu yönetiminde süreksizlik   (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-10”)

2. Götürü Vergi  sistemi:
i. Tar›m ve küçük ifl sahiplerinin okur-yazarl›k

oran›n›n düflüklü¤ü
ii. Vergi sisteminin rasyonellikten uzak oluflu
iii. Siyasi oy kayb› kaygusuyla götürü vergi

taban›n›n geniflleme e¤ilimi

B. Vergi vermeme al›flkanl›¤›:
a. Emsallerin kötü örnek oluflu
b. Vergi denetimlerinin yetersizli¤i:

1. Belge Düzeni'nin eksikli¤i (Bkz. A.a.1)
2. Rüflvet e¤ilimleri:

i. Ahlaki sorunlar (Bkz. “Kaynaktaki
Sorunlar-15”)

ii. Düflük personel maafllar›:
1. Yetersiz nitelik dokusu (Bkz.

“Kaynaktaki Sorunlar-1”)
2. Kalabal›k kamu kadrolar›

3. Mevcut personelin verimsiz çal›flmas›:
i. Yönetici niteli¤i yetmezlikleri:
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1. Yönetici e¤itimi yetmezli¤i (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-2”)

2. Yetersiz nitelik dokusu
3. Siyasi tercihlerin, iflin gere¤inin önüne

geçebilmesi
ii. Personelin yeterli hizmet üret(e)memesi:

1. Yetersiz nitelik dokusu
2 Hizmet içi e¤itim yetersizli¤i (Bkz.

“Kaynaktaki Sorunlar-2”)
3. Ne kadar ifl üretilece¤ini belirleyen

ifl-standartlar›n›n benimsenmemifl oluflu
4. Motivasyon eksi¤i (haks›z uygulamalar

vbg)
5. Siyasi tercihlerle görevlendirilen personelin

hizmet üretme konusundaki duyars›zl›¤›
c. ‹deolojik nedenler:

1. Dini kaynakl› nedenlerle vergi vermeme
2. Bölücü düflünceler nedeniyle vergi vermeme

C. Yeralt› ekonomisi:
a. Devletin koydu¤u kurallar›n giriflimcili¤i yasa d›fl›na

itmesi  (Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-8”)
b. ‹ç güvenlik sistemimizin yetmezlikleri
c. Kamu düzeni ile vergi sistemi aras›ndaki ba¤lant›n›n,

kamu yetkililerince tam anlafl›lamam›fl ve gere¤inin
yap›lamam›fl olmas›

D. ‹stisnalar›n yayg›nl›¤›:
a. Siyasi bask›lar:

1. Çeflitli  bask› gruplar›n›n bask›lar›n›n
dengelenebilece¤i tam örgütlenme ortam›
bulunmay›fl› (eksik örgütlenme) (Bkz.
“Sendikalar”)

2. Politikac›lar›n finansman kaynaklar›n›n fleffaf

olmay›fl› (Bkz. “Alternatif Siyaset Anlay›fl›”):
b. Sistem kurma becerisi yetersizli¤i
c. Kamu yönetiminde süreksizlik

E. Gerekli yetkilerle donanm›fl bir Vergi Kurumu
bulunmay›fl›.

Bu nedenleri ortadan kald›rmaya yönelik bir “VVVVeeeerrrrggggiiii    RRRReeeeffffoooorrrrmmmmuuuu
PPPPaaaakkkkeeeettttiiii” öngörülmektedir.

Buna paralel olarak, kamu aç›klar›n›n di¤er bilefleni olan
kamu harcamalar›n›n “gereksiz” ve “etkisiz” parçalar›n›n
nedenleri flunlard›r:

A. “GGGGeeeerrrreeeekkkkssssiiiizzzz” kamu harcamalar› için:
a. Büyük yat›r›m projelerinin fizibilitelerinin

yetersizli¤i: 1.
Siyasal amaçl› yat›r›mlar

2. Sloganlar›n yol açt›¤› yat›r›mlar
3. “Büyük” olmas› için “büyük” seçilen yat›r›mlar
4. Kay›rma
5. Yabanc› ülkelerin etkileri
6. Kamu kadrolar›n›n nitelik yetmezli¤i
7. Kamu yönetiminde süreksizlik
8. Kamu yat›r›mlar›na yol gösteren politikalar›n

oluflturulamay›fl›
b. Yanl›fl öncelikler

c. Kalabal›k kamu kadrolar›n›n ücret yükü:
1. K‹T'lerin varl›¤›
2. ‹fl yaratma teknolojilerinin  benimsenmemifl oluflu
3. ‹nsanlar›m›z›n nitelik dokular›n›n yetersizli¤i

d. Kamu personelinin, enflasyon oran›ndan daha
yüksek ücret art›fllar›:
1. “Eksik örgütlenme” (Bkz. “Sendikalar”)
2. Uzun süreli yüksek enflasyon (Bkz. “Kaynaktaki
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Sorunlar-3”)
3. Ücret art›fl›  ¤ enflasyon ba¤lant›s›n›n tam anlafl›lmam›fl

oluflu
e. Kamu kurulufllar›n›n “amaç d›fl›” ifllevleri

(bu bafll›k alt›nda toplanabilecek son derece çeflitli
amaç d›fl› ifllev bulunmaktad›r)

f. Tasarrufa uyulmay›fl›:
1. Gösterifl
2. Tüketim ahlak› sorunlar› (Bkz. “Kaynaktaki

Sorunlar-6”)

B. "EEEEttttkkkkiiiissssiiiizzzz” kamu harcamalar›:
a. Yüksek enflasyonun, yat›r›mlar›n fizibilitesini

olumsuz etkilemesi
b. Kamu yat›r›m projelerinin yönetimindeki yetersizlikler

C. Tar›m kesimine do¤rudan (taban fiyatlar yoluyla) ya da
dolayl› olarak (TMO'nce al›m› yap›lan ürünlerin stokta
beklemesinden ötürü katlan›lan finansman yükü
yoluyla) sa¤lanan  destekler (Bkz. “Tar›m ve
Hayvanc›l›k”)

D. “Verimlilik” ve “Sistem Kurma” ba¤lant›s›n›n tam
anlafl›lmam›fl olmas› nedeniyle kamu harcamalar›ndan
beklenen verimin al›namay›fl› (iyi kurulmam›fl ya da
iflletilmeyen “sistem”lerin, yanl›fl olarak “verim
düflüklü¤ü” biçiminde yorumlanmas› ve verimlili¤in
ba¤›ms›z bir faktör olarak yükseltilmeye çal›fl›lmas›)

Bu nedenleri ortadan kald›rmak üzere bir “KKKKaaaammmmuuuu    HHHHaaaarrrrccccaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››
RRRReeeeffffoooorrrrmmmm    PPPPaaaakkkkeeeettttiiii” nin yürürlü¤e koyulmas› öngörülmektedir.

Di¤er yandan, kamu aç›klar›n›n gelirlerle ilgili bir bilefleni de
iç ve d›fl para piyasalar›ndan sa¤lanabilen borçlard›r. Giderek

daha zor iç ve d›fl borç bulunmas›na karfl› önlemler
gelifltirilmesi (dövize veya enflasyona endeksli iç borç gibi) ya
da kamu harcamalar›n›n önemli bir bölümünü oluflturan d›fl
borçlar›n konsolidasyonu gibi düflüncelerin, kamu
maliyemizin sa¤l›kl›l›¤› aç›s›ndan ikincil öneme sahip oldu¤u,
birinci derecede ise herhangi bir yolla (borç ve vergi)
sa¤lanan kaynaklar›n etkin (makul sürede geri dönebilen)
kullan›m›n›n önem tafl›d›¤› bir gerçektir. Bu etkinlik
sa¤lanmaks›z›n borçlanma ve/ya ödeme konusundaki
kolaylaflt›rmalar›n, k›sa vadede ferahlat›c› etki yapaca¤›, ama
orta-uzun dönemde bafllang›çtan daha güç bir duruma
götürece¤i bilinmelidir. Çünkü etkinlik sa¤lamaya çal›flmak
yerine borçlanma ve/ya ödemede kolayl›k sa¤lamak,
eeeettttkkkkiiiissssiiiizzzzlllliiii¤¤¤¤iiiinnnn    ööööddddüüüülllllllleeeennnnddddiiiirrrriiiillllmmmmeeeessssiiii anlam›na gelmektedir.

Di¤er yandan, benimsenen yeni il idaresi  sistemi içinde (Bkz.
“Kamu Yönetimi”), gelir ve gider bütçelerinin yap›m›n›n yeni
flekli, “bbbbüüüüttttüüüünnnnllllüüüükkkk    iiiiççççiiiinnnnddddeeee    yyyyeeeerrrriiiinnnnddddeeeennnn    yyyyöööönnnneeeettttiiiimmmm”  ilkesinin hayata
geçirilmesi için en önemli araçt›r. Buna göre:

(a) Gelir bütçelerinin yap›m›

Gelir bütçelerinin bafll›ca kayna¤› olan vergilerin, köy,
ilçe, il ve ülke genelinde  hangi anahtara göre
toplanaca¤›, gelir bütçelerinin de anahtar›d›r. Buna
göre:

1. Her yönetsel birim (köy, ilçe, il ve ülke geneli) ile
ilgisi aç›kça bilinen konulara (gayr› menkul, tafl›t,
KDV gibi) ait vergiler o yönetsel birimin maliye
teflkilat›nca 
toplan›r. Bu konudaki ölçü, vergi konusu mal ve/ya
hizmetin mülkiyetinin oluflumuna hangi yönetsel
birimin ne ölçüde kat›ld›¤›d›r. Örne¤in, ülke
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genelinden  toplanan vergilerle yap›lan bir elektrik
santral›, merkezi yönetim(MY)in vergi kayna¤›d›r.

2. Böylece toplanan vergilerden birer pay MY
hazinesine aktar›l›r.

3. Birden fazla yönetsel birimi ilgilendiren vergiler,
aralar›ndaki anlaflmaya göre toplan›p paylafl›l›r ve
sonra her birinin pay›na düflen MY hissesi MY'e
ödenir.

4. MY hazinesinde toplanan  vergilerin bir bölümü,
ülke genelini ilgilendiren gider bütçesi için
kullan›l›rken, geri kalan k›sm› di¤er yönetsel
birimlere paylaflt›r›l›r.

Bütün bütçe gelirlerinin paylafl›m›n› düzenleyen yasalar
TBMM'ce yap›l›r.

(b) Gider bütçelerinin yap›m›

Her yönetsel birim kendi gelir bütçesine göre
giderlerini bütçeler. Bunlarla ilgili yasalar, ilgili yönetsel
birimin meclislerince yap›l›p, yürütme kurullar›nca
uygulan›r ve kendi yarg› organlar›nca denetlenir.

Di¤er yandan, y›ll›k bütçelerin yan›s›ra öncelikli ilgi alanlar›
için gelifltirilmifl, denetimi sa¤lanm›fl fonlar›n mevcudiyeti
gerekli görülmektedir.

BBBBaaaannnnkkkkaaaacccc››››llll››››kkkk    

Tüm bankalar›n özellefltirilmesi gerekti¤ine, banka
yönetimlerinde do¤rudan ya da dolayl› biçimde kamunun ve
özellikle de siyasal parti örgütlerinin do¤rudan/dolayl› temsil
edilmemesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.
Devletin uygulayaca¤› çeflitli teflvik ve desteklerin de özel

bankac›l›k sistemi üzerinden iflletilmesi öngörülmektedir.

Di¤er yandan, kredi maliyetlerini art›ran çeflitli munzam
karfl›l›klar›n gözden geçirilip asgariye indirilmesi, bankalar›n
kredi maliyetlerini düflürmelerini sa¤layacak önlemleri (geri
dönmeyen kredi oran›n› azaltmak gibi) içeren bir “BBBBaaaannnnkkkkaaaacccc››››llll››››kkkk
RRRReeeeffffoooorrrrmmmmuuuu    PPPPaaaakkkkeeeettttiiii”nin tan›mlanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.
Geri dönmeyen kredilerin, kredi maliyetlerinde önemli bir
pay oluflturdu¤una, bu pay›n ise özel ve kamu bankac›l›¤›nda
flu nedenlerle olufltu¤una inan›lmaktad›r:

A. Özel ve kamu bankac›l›¤›ndaki ortak nedenler:

a. Kredi talebedenlerin genellikle spekülatif amaçl›
projelere yönelmesi:
1. Kurulufllar›n mali güçlük içinden ç›kabilmek için

kredi kullanmak istemeleri
2. Rasyonel proje üretiminin azl›¤›
3. Teknoloji üretememe
4. Spekülasyon alanlar›n›n özendiricili¤i:

i. Do¤ru kural koyma becerisi yetersizli¤i (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-8”)

ii. Kamu yönetimindeki süreksizlik (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-10”)

iii. Kay›rma amaçl› spekülatif alan yaratma
prati¤i (Bkz. “Siyasi Partiler - Alternatif
Siyaset Anlay›fl›”)

b. Bankalar›n çeflitli kurulufllara ortak olmalar›
sonucunda bu kurulufllara öncelik sa¤lamalar›

B. Kamu bankac›l›¤›na özgü nedenler

a. Siyaset anlay›fl›ndaki yetmezlikler (Bkz. “Siyasi
Partiler - Alternatif Siyaset Anlay›fl›”)
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b. Kamu personelinin nitelik yetmezli¤i
- Ücret yetmezli¤i
- Kalabal›k kamu kadrolar›
- “‹fl Yaratma”n›n bir metod olarak benimsenmemifl

oluflu (Bkz. “‹fl Yaratma”)

C. Ticari kurulufllar›n kendilerine finansman sa¤lamak
amac› ile kurduklar› bankalar›n, kredi taleplerinde
projelerin fizibiliteleri yerine kendi iç ç›karlar›n›
gözetmeleri (Bkz. “Sanayi ve Ticaret - Birbiriyle
Ba¤daflmayan ‹fller”).

“BBBBaaaannnnkkkkaaaacccc››››llll››››kkkk    RRRReeeeffffoooorrrrmmmmuuuu    PPPPaaaakkkkeeeettttiiii”nin, bu nedenleri ortadan
kald›raca¤› ya da en az›ndan etkilerini azaltaca¤›
öngörülmektedir.

Projelerin fizibilitesi yerine gayr›menkul teminat› varl›¤›na
dayal› kredilendirme anlay›fl›n›n bankac›l›k sistemimize hakim
oldu¤una, bunun ise proje üretiminin önemini ortadan
kald›rd›¤›na inan›lmaktad›r.

Bankalar›n gelifltirebilecekleri çeflitli araçlar yoluyla,  özellikle
küçük ve orta ölçekli  giriflimcilerin projelerinin
kredilendirilmesi zorunlu görülmektedir.

Ayn› bir mali piyasa içinde birbiri aras›nda haks›z rekabet
ortam› oluflturan kurumlara izin verilmemesi gerekir. Kar
ortakl›¤›na dayal› bankac›l›k sisteminin de an›lan reform
kapsam›nda yeniden düzenlenmesi öngörülmektedir.

BBBBiiiilllliiiimmmm    vvvveeee    TTTTeeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiii    ((((BBBB////TTTT))))

Milletimiz as›rlarca B/Tnin nimetlerinden yeterince
yararlanamam›fl ve halen de yararlanamamaktad›r.

Toplumumuzun, ça¤dafl uygarl›k düzeyine eriflme ülküsünü
tek gerçeklefltirebilecek yol gösterici “ bilimsel düflünme
biçimi” olup; B/Tnin ekonomik alana katk›s›, bu birinci
hedefe göre  daha az önemlidir.

B/Tde hangi hedeflerin benimsenmesi gerekti¤i tek bafl›na
cevaplanabilecek  bir soru de¤ildir. Çünkü B/T yaflam›,
sosyal, ekonomik ve kültürel yaflamdan kopuk, tek bafl›na
hedeflere sahip olunabilecek bir soyut yaflam kesiti de¤ildir.

Örne¤in, bir kabile yaflam›n› kendisine hedef edinmifl bir
toplumun  B/Tde fazla bir beklentisi yokken, tüm komflu
ülkeleri fethetmek isteyen  bir toplumun beklentileri çok
de¤ifliktir.

Ya da tüm fertlerine yaflam›n› sürdürebilme düzeyinde bir
refah düzeyi hedefleyen bir toplumla, tümüne yüksek bir
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yaflam standard› amaçlayan bir toplumun B/Tden beklentileri
farkl› olacakt›r.
Bu uç örnekler, B/Tnin çeflitli yaflam tercihlerine s›k› s›k›ya
ba¤l› oldu¤unu göstermek için verilmifltir. Bunlar ne kadar uç
hedeflerse, “toplumun tüm bireylerine, ça¤dafl refah ve
mutluluk sa¤lamak” gibi bir hedef de o denli gerçek d›fl›d›r.
Bu kadar genifl bir hedef tan›m›, hiç bir fley tan›mlamamakla
eflde¤erdir. 

B/Tde bugüne kadar göstermifl oldu¤umuz ola¤and›fl›
yetersizlik, bu iflin bir k›sm›nda de¤il bütününde yani
felsefesinde bir yanl›fll›k oldu¤unu göstermektedir. Bu yanl›fl
felsefe, toplumumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel
alanlardaki geri kalm›fll›¤›n› dikkate almaks›z›n, B/Tde ileri
ülkeleri görünüflte  taklit etmekten kaynaklanmaktad›r.
Bilim toplumumuzun tüm üyelerine mal edilemezse de genel
e¤ilim, B/Tde ileri ülkelerde yürütülmekte bulunan ileri B/T
araflt›rmalar›na a¤›rl›k verilmesidir. Bu hedef görünüflte
heyecan verici  ve de u¤rafl sahiplerine yüksek tatmin sa¤lar
olmas›na  karfl›n gerçekçi de¤ildir.

Hangi bilimsel araflt›rmalar›n yap›lmas› gerekti¤i konusunda
bilim adam›n›n özgür olmas›, ülkemizde genellikle “bbbbiiiilllliiiimmmmsssseeeellll
öööözzzzeeeerrrrkkkklllliiiikkkk” olarak tan›mlanmaktad›r. Gerçekte ise bilimsel
özerklik bu olmay›p, bir konuda yap›lacak bilimsel
araflt›rman›n ne sonuç verece¤i konusunda yaln›zca akl›n ve
bilimin kurallar›na itaat etmek, bunun d›fl›nda hiç bir
kimseden, hiç bir makamdan telkin almamak demektir.
Hangi konularda araflt›rma  ya da gelifltirme yap›laca¤›
konusundaki özgürlük ise koflulludur. E¤er bilim adam›,
vaktini ve araflt›rmas›n›n masraflar›n› finanse edebilecek
kaynaklar› kendi temin etmiflse araflt›rma konusunu da
kendisi seçmekte özgürdür.

Hal böyle de¤il de kamu kaynaklar›n› kullan›yor ise,
kamunun önceliklerine uyan  organlar›n tercihlerine s›k›
s›k›ya  ba¤l› olmak ya da bu yok ise kamunun önceliklerini
dikkate almak  zorundad›r. Bu “hhhheeeessssaaaapppp    vvvveeeerrrrmmmmeeee    ssssoooorrrruuuummmmlllluuuulllluuuu¤¤¤¤uuuu”
(accountability) genellikle gözden kaç›r›lmaktad›r.

Bilim en genifl anlam›yla evrenin tüm gerçeklerini bulma
u¤rafl› fleklinde tan›mland›¤›nda, bu çok genifl alan›n hangi
noktalar›nda araflt›rma yap›lmas› gerekti¤i, yani alan›n
geniflli¤ine oranla çok küçük olan maddi kaynaklar›n hangi
çal›flmalara sarfedilmesi  gerekti¤i önemli bir sorun olarak
ortaya ç›kmaktad›r. 

“BBBBiiiilllliiiinnnneeeennnnlllleeeerrrr”e, bu genifl “bbbbiiiilllliiiinnnnmmmmeeeeyyyyeeeennnnlllleeeerrrr    ddddeeeennnniiiizzzziiii” içindeki
noktac›klar, bilimsel araflt›rmalara da bu deniz içinde yeni
noktac›klar ilave etme u¤rafl› olarak bak›ld›¤›nda, tttteeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiii
kavram›n›n anlam› somut biçimde ortaya ç›kmaktad›r.
Teknoloji insan topluluklar›n›n özgün gereksinimine göre,
“bilinenler”i bir araya getirme çabas›d›r. Toplumlar yeni
özgün gereksinimleri için yeni teknolojiler gelifltirmeye
çal›fl›rlarken, bilinmeyenler denizinde yeni baz› “noktac›klar”
oluflturmak durumundad›rlar. Yeni bilimsel araflt›rmalar›n
sistemati¤i, bu yal›n gerçe¤e dayanmal›d›r. 

Geliflmifl ülkelere d›flar›dan bakan ve o toplumlar›n özgün
gereksinimleri konusunda yeterli bilgisi bulunmayan bir
gözlemci, bilim adamlar›n› rasgele bir özgürlük içinde
araflt›rma konular›n› seçti¤ini zannedebilir. Asl›nda ise yap›lan
son derece disiplinli, belirli kal›plara uygun bir infla iflidir.
Yeni teknolojilerin inflaat› !

Baz› hallerde ise, bilim adam›n› hiç bir kayda ba¤lamadan   
serbestçe araflt›rma yapmas› için ona destekler sa¤lan›r. Bu
ancak, belirli asgari refah düzeyine gelebilen, asgari yaflam
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hedeflerini gerçeklefltirmifl bulunan ve teknoloji sat›fl›n› bir
kazanç yolu yapabilmifl toplumlar›n katlanabilece¤i bir
konudur. Henüz asgari ihtiyaçlar›n› karfl›lamak durumunda
olan bir toplumun bunlar› yapmas› rasyonel de¤ildir. Bilim
adam›, bu “özgür araflt›rma konusu belirleme” arzular›n›n
bedelini ödeyebilecek bir kiflisel kaynak bulabildi¤i takdirde
bu sistemati¤in d›fl›na ç›kabilir. 

Bilim toplumumuzda  aç›kl›¤a kavuflmam›fl “temel araflt›rma
m›, uygulamal› araflt›rma m›?” konusuna bu felsefeyle
yaklafl›lmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r. S›n›rl› fonlar›m›z,
toplumumuzun ihtiyac› olan teknolojileri gelifltirebilmek için
gereken “eksik bilinenler”i ortaya ç›karabilecek kadar temel
araflt›rmalara; bu bilinen noktac›klar› birlefltirip özgün
teknoloji gereksinimlerimizi oluflturacak kadar da uygulamal›
araflt›rmalara kaynak harcayabilir.
Bilim toplumumuz ve ona hedef vermek durumunda olan
ppppoooolllliiiittttiiiikkkkaaaa    bbbbeeeelllliiiirrrrlllleeeeyyyyiiiicccciiiilllleeeerrrriiiimmmmiiiizzzziiiinnnn (policy makers) dikkatten
kaç›rmamalar› gereken  ikinci nokta, bir toplumun ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlardaki gerili¤ini sürdürürken, B/Tde
bunlardan ba¤›ms›z bir at›l›m› gerçeklefltiremeyece¤idir.

Dolay›s›yla, B/T politikam›z, genel yaflam tercihlerimizin  bir
parças› olarak, onu destekleyecek bir kapsam ve flekilde
seçilmek zorundad›r.

Toplum yaflam›m›z›n tüm kesitlerindeki sorunlara dikkat
edilirse, özel bir sorunun, tüm sorunlar›n içinde ayr› ayr› yer
ald›¤› görülecektir. Bu özel sorun, “toplumumuzu oluflturan
bireylerin niteliklerinin yetersizli¤i”dir. Toplumumuzun
oooorrrrttttaaaallllaaaammmmaaaa bireyi, ileri toplumlar›n oooorrrrttttaaaallllaaaammmmaaaa bireylerine göre
daha az niteliklidir. 

‹ster tek tek ister gruplar halinde olsun, bireyler ve toplum

yaflam›m›z›n her kesitinde,  bu nitelik yetmezli¤inin izleri
görülmektedir. Çeflitli toplum sorunlar› konusunda yap›lan
analizler, daima gelip bu yetmezli¤e dayanmaktad›r.

Bu yarg› do¤ru kabul edildi¤i takdirde, yaln›z B/T de¤il tüm
alanlarda izlenmesi gereken politikalar için bir ortak nokta
saptanm›fl olmaktad›r. Bu da, “iiiinnnnssssaaaannnnllllaaaarrrr››››mmmm››››zzzz››››nnnn    nnnniiiitttteeeelllliiiikkkk
ddddooookkkkuuuullllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn    ggggeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrriiiillllmmmmeeeessssiiii” amac›d›r. Buna göre yaflam
tercihlerimizden bafll›cas›n›n  bu olabilece¤i düflünülmektedir.
Nitelik dokusu  yetersiz bir toplum ile hiç bir yaflam tercihinin
gerçeklefltirilemeyece¤ine inan›lmaktad›r.
Yaflam tercihlerimizden bir baflkas› olarak “ttttooooppppyyyyeeeekkkküüüünnnn    rrrreeeekkkkaaaabbbbeeeetttt
ggggüüüüccccüüüümmmmüüüüzzzzüüüünnnn    aaaarrrrtttt››››rrrr››››llllmmmmaaaassss››››” düflünülmektedir. B/T politikam›z›n
hedeflerinden birisi de bu tercihin gerçekleflmesine katk›da
bulunmaktad›r.
Topyekün rekabet gücümüz, bir yanda insanlar›m›z›n
niteliklerinin belirledi¤i rekabet gücü bilefleni olmak üzere,
çeflitli kurum ve kurulufllar›m›z›n rekabet güçlerinden oluflan
bir bileflik güçtür.

Kurum ve kurulufllar›m›z›n mevcut rekabet güçlerinin ne
oldu¤u do¤ru olarak bilinebildi¤i takdirde, global rekabet
ortam›ndaki yerleri de biliniyor demektir. Bu takdirde rekabet
gücü eksiklerimizin bulundu¤u alanlar belirli hale gelecek ve
B/Tnin o alanlara katk›da bulunmas› mümkün olabilecektir.
Böylece B/T politikam›z›n amaçlar› daha spesifik olarak
ortaya ç›km›fl olacakt›r.

Ancak, ço¤u alanlardaki rekabet gücümüz belli de¤ildir.
Bilinenler ise yan›lt›c›d›r. Çünkü bu alanlar›n hemen hepsi
do¤rudan ya da dolayl› olarak koruma alt›ndad›rlar. Buna
göre 
B/T politikas›n›n öncelikli amaçlar›ndan birisi, toplumumuzun
çeflitli alanlardaki rekabet gücünün do¤ru olarak
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belirlenebilmesi için gerekli modellerin oluflturulmas› ve sonra
da bu modeller uyar›nca gerekli saptamalar›n yap›lmas›d›r.

Her alandaki araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›n›n yap›m› için
model olarak, devlet kurumlar› eliyle bizzat araflt›rma
yap›lmas› de¤il, saptan›p ilan edilecek konulardaki
çal›flmalar›n desteklenmesi yöntemi benimsenmektedir. Bu
yolla üniversiteler ve sanayi kurulufllar›n›n da araflt›rmaya
yönlenebilece¤i ve halen kullan›lamayan B/T potansiyelinin
de harekete geçirilebilece¤i düflünülmektedir.

Buna göre TÜB‹TAK kadrolar›n›n büyük ölçüde seyreltilip
(yaklafl›k 100 personel), yaln›zca bu ifllevi yapabilecek bir
organ haline getirilmesinin zorunlu¤una inan›lmaktad›r.

Di¤er yandan, B/T konusundaki performans›m›z› iyilefltirmek
amac›yla yurt d›fl›nda bulunan bilim adamlar›m›z› Türkiye'ye
toplaman›n, onlar› bilgi odaklar›ndan koparmak olaca¤›;
bunun yerine, onlar›n anayurt ile ba¤lant›lar›n›
s›k›laflt›rabilecek olan tedbirler alarak bu yolla bir “ aaaa¤¤¤¤ “
oluflturarak ça¤dafl bilim dünyas› ile irtibat›m›za katk›da
bulunmalar›n›n daha do¤ru oldu¤una inan›lmaktad›r
(networking).
Sosyal ve ekonomik alanlardaki araflt›rmalar›n desteklenmesi
aç›s›ndan da yukar›da aç›klanan yaklafl›m›n yararl› olaca¤›,
bunu gerçeklefltirmek üzere de TÜB‹TAK'a benzer bir TTTTüüüürrrrkkkkiiiiyyyyeeee
SSSSoooossssyyyyaaaallll    AAAArrrraaaaflflflfltttt››››rrrrmmmmaaaallllaaaarrrr    KKKKuuuurrrruuuummmmuuuu (TÜSAK) ile TTTTüüüürrrrkkkkiiiiyyyyeeee    EEEEkkkkoooonnnnoooommmmiiiikkkk
AAAArrrraaaaflflflfltttt››››rrrrmmmmaaaallllaaaarrrr    KKKKuuuurrrruuuummmmuuuu (TEAK) kurulmas› ve belirlenecek
konulardaki araflt›rmalar› desteklemeleri öngörülmektedir. Bu
kurumlar›n da, TÜB‹TAK için öngörülen kadro s›n›r›n› (100)
aflmamas› öngörülmektedir.

PPPPllllaaaannnnllllaaaammmmaaaa

“Stratejik Planlama” düzeyinde bir planlaman›n yararl› ve de
zorunlu oldu¤una inan›lmakta, bunun d›fl›nda ekonomik ve
sosyal alanlarda kimin ne yapaca¤›n› emreden planlama
anlay›fl› yarars›z ve ayr›ca da uygulanmas› imkans›z bir
yaklafl›m olarak görülmektedir.
Stratejik Planlama faaliyetlerinin ise SSSSttttaaaatttteeeejjjjiiiikkkk    PPPPllllaaaannnnllllaaaammmmaaaa
EEEEnnnnssssttttiiiittttüüüüssssüüüü ad› verilecek özerk bir kurulufl taraf›ndan
yürütülmesi ve Devlet Planlama Teflkilat›n›n bütünüyle tasfiye
edilmesi öngörülmektedir.

BBBBööööllllggggeeeesssseeeellll    KKKKaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaa

Ülkemizin her noktas› ayn› gelifltirici unsurlara sahip de¤ildir.
Ancak herbirinin, kalk›nma aç›s›ndan önemi olan farkl›
özellikleri bulunmaktad›r. Bir bölgemiz bir cins sanayi için
uygunken, bir di¤er bölgemiz o tür sanayi için uygun
olmayabilir.
Geleneksel anlay›fl›m›z içinde sanayi kavram›n›n yeterince
berrakl›¤a kavuflmam›fl olmas› nedeniyle, sanayi ve fabrika
kavramlar› özdeflleflmifl ve “ffffaaaabbbbrrrriiiikkkkaaaa”, halk›m›z›n yörelerini
kalk›nd›rmak için özlemini çekti¤i bir sembol haline gelmifltir.
Kalk›nman›n, yöresel geliflebilme potansiyellerini tam ve de
do¤ru tesbit edebilme ile yak›n iliflkili oldu¤una; genel olarak
kalk›nma unsuru addedilen unsurlar›n d›fl›ndaki
potansiyellerin tesbit edilebilmesiyle, her yöreye özgü ayr› bir
kalk›nma modeli gelifltirilebilece¤ine inan›lmaktad›r.
Bu süreçte bu denli önem tafl›yan potansiyel tesbiti kadar,
tesbit edilecek potansiyellerin gelire dönüfltürülebilmesi de
önem tafl›maktad›r. Bu ise, o yöre insanlar›n›n nitelik dokular›
ile belirlenmektedir.
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Bölgesel kalk›nma konusundaki ilke; “iiiinnnnssssaaaannnnaaaa    rrrraaaa¤¤¤¤mmmmeeeennnn
kkkkaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaa    oooollllaaaammmmaaaazzzz” fleklinde özetlenebilir. Kalk›nmas› istenilen
yörelerin önce insan nitelik dokusunun gelifltirilmesi
gerekti¤ine inan›lmaktad›r.
Yerel potansiyelleri harekete geçirmek için öngörülen
önlemler flunlar olmal›d›r:

1. Yerel potansiyel belirleme rehberleri yetifltirilmesi

Özellikle geliflmemifl yörelerin kalk›nmas›n›n, o yörelere
yap›lacak rekabet gücü düflük ve yapay olarak bir süre
ayakta tutulabilecek yat›r›mlara dayand›r›lmas›, y›llard›r
denenmifl ve baflar›s›zl›¤› ortaya ç›km›fl bir yöntemdir.
Bunun yerine sa¤l›kl› bir kalk›nman›n, söz konusu
yörelerin sahip oldu¤u çeflitli potansiyellerin harekete
geçirilmesine dayand›r›lmas› gerekti¤i bilinmektedir. 
Bunu gerçeklefltirmek üzere, inceledikleri yörenin,
anlaml› bir ekonomik faaliyete konu olabilecek
potansiyellerini  tesbit etmek üzere e¤itilmifl "kalk›nma
araflt›rmac›lar›na (rehber)"  ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu
araç, bu tür uzmanlar›n yetifltirilmesini öngörmektedir.

Buna göre, an›lan rehberlerin e¤itimi için kullan›lmas›
gereken müfredat, bu tür personele sahip ülkelerin
deneyimlerinden yararlan›larak kolayca belirlenebilir. 
Ayr›ca, bu uzmanlar›n hangi yöntemlerle
yetifltirilebilece¤i de saptanacakt›r. Bunu takiben bu
uzmanlar›n yetifltirilmesine bafllanacakt›r.

2. Yerel potansiyel belirleme k›lavuzlar› yay›mlanmas›

Kalk›nma, topyekün bir süreçtir. Geliflmemifl bir yörenin
kalk›nd›r›lmas›nda görev alacak "Yerel Potansiyel
Belirleme Rehberleri"ne  ek olarak, o yörede ve/ya o

yöre ile ilgili görevlerde çal›flaçak kamu yöneticilerinin
ve hatta yöre halk›n›n da yerel potansiyel belirleme
yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bunu teminen gerekli dokümanlar›n (k›lavuz)
haz›rlanmas› öngörülmektedir.

3. Kamu görevlilerinin yerel potansiyel belirleme
konular›nda e¤itimleri

Özellikle geliflmemifl yörelerde görev yapan ilgili kamu
personeli, yerel potansiyel belirleme konular›nda
e¤itilmelidir.

4. Bölgesel Kalk›nma Birimleri (BKB) teflkili

i- Sosyal sorumluluk konusunda kurulufllar›n
bilgilendirilip isteklendirilmesi
Kurulufllar›n kendi içlerinde sahip olabilecekleri
olumlu mali ve sosyal atmosferlere ra¤men,
çevrelerindeki gelir yetersizli¤inin dönerek
kendilerini de olumsuz etkileyebilece¤i gerçe¤i,
çeflitli kanallarla anlat›lmal› ve buna karfl› koyman›n
(sosyal sorumluluk), bu kurulufllar›n asli
ifllevlerinden birisi  oldu¤u bilinci gelifltirilmeye
çal›fl›lmal›d›r.

Halen baz› büyük kamu ve özel sektör kurulufllar›,
k›smen de olsa bu olgunun fark›ndad›rlar ve sosyal
sorumluluklar›n› yerine getirmek üzere küçük de
olsa baz› bütçeler ay›rmaktad›rlar. Ancak, bu
bütçelerin kurulufllar›n çevresindeki olumsuzluklar›
gidermek için gerekli araçlarla  desteklenememesi
nedeniyle, daha çok büyük flehirlerde  yap›lan
kültürel etkinliklerle s›n›rl› kal›nmaktad›r.
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Buna karfl› çeflitli medya araçlar›yla, sosyal
sorumluluk konusundaki bilinç gelifltirmeye
çal›fl›lmas› öngörülmektedir

ii- BKB için teflvikler

Sosyal sorumlulu¤unu yerine getirmek üzere ikna
edilen kurulufllar›n, bu amaçla kurabilecekleri
yöresel organizasyonlar, BKB ya da Giriflim
Destekleme Ajans› veya fiirketi adlar›yla
bilinmektedir. Bu gibi kurulufllara vergi
taksitlendirme, düflük faizli kredilendirme ve uzman
görevlendirme gibi  desteklerin sa¤lanmas›
öngörülmektedir.

iii- Giriflim Destekleme fiirketleri için Yasal Dayanak

Bu gibi flirketlerin kurulabilmesini özendirmek için
bir seri teflvikin yasal dayana¤a kavuflturulmas›
öngörülmektedir. Bu amaçla bir yasan›n zorunlu
oldu¤u düflünülmektedir. Ayr›ca özellefltirme
ifllemleri s›ras›nda da iflini kaybedebilecek olanlar›n
kendi ifllerini kurmalar›n›n sa¤lanmas› için bu tür
giriflim destekleyici organizasyonlara ihtiyaç
olacakt›r. Bu yasa bu amaca da hizmet edecektir.

Burada s›ralanan enstrümanlar›n içinde yeralaca¤› ve stratejik
planlama esaslar›na göre yap›lacak olan  “BBBBööööllllggggeeeesssseeeellll    KKKKaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaa
PPPPllllaaaannnnllllaaaarrrr››››”n›n,  yol gösterici olaca¤› ve  özel kesimin daha
güvenli olarak hareket etmesini sa¤lay›c› bir etki yapacaca¤›na
inan›lmaktad›r.

GGGGeeeennnneeeellll        KKKKaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaa

Hemen her alanda geçmifl y›llara göre ülkemizde geliflmeler
mevcut ise de, bu mukayeselerin birlikte yaflad›¤›m›z di¤er
ülkeler ve özellikle ülkemiz ile bafllang›ç flartlar› benzer olan
ülkelerle yap›lmas› halinde bu kalk›nman›n, yan›lt›c› oldu¤u
görülmektedir. 

Genel kabul görmüfl ekonomik göstergelerin yan›s›ra
demokratik kurumlar›n yerleflmiflli¤i, insanlar›n›n nitelik
dokusu gibi göstergelerin de ayn› ölçüde benimsenmesi
gerekir.

T.C'nin kuruluflundan bu yana yaflad›¤›m›z kalk›nma
sürecinin, arzulanan seviyeye ulaflamamas›n›n önemli bir
nedeni, kalk›nman›n, insan unsuru d›fl›nda ve hatta “ona
ra¤men” gerçeklefltirilebilecek bir süreç olarak görülmüfl
olmas›d›r.

‹nsanlar›n gelirleri, tükettikleri enerji, vbg say›sal göstergeler
ileriye giderlerken, bir toplumun pekala geriye
gidebilece¤ine, dolay›s›yla önce insanlar›n niteliklerinde
geliflme sa¤lanmas› gerekti¤ine, ekonomik kalk›nman›n ancak
bunun üzerine infla edilebilece¤ine inan›lmaktad›r.

Kalk›nm›fll›k, rekabet edebilme gücüyle eflanlaml›d›r
denilebilir.
‹nsan›m›z›n, Dünya'n›n herhangi bir yerindeki insanla rekabet
edebilmesi, gerek ülke s›n›rlar› içinde gerekse d›fl›ndaki
kaynaklar› toplumumuzun refah ve mutlulu¤una
dönüfltürebilir. Böyle bir toplum, Dünya toplumu içinde her
zaman aranan, üretece¤i mal ve/ya hizmetlere ihtiyaç
duyulan, dolay›s›yla iflsizli¤i söz konusu olmayan bir toplum
olacakt›r.
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Dolay›s›yla, belirli ekonomik alanlar›n seçilerek oralara
yat›r›m yapman›n bir kalk›nma stratejisi olamayaca¤›na,
insan›m›z› rekabet gücü yüksek hale getirmenin gerçek
kalk›nma oldu¤una ve  bu yap›lmad›¤› takdirde ise
toplumumuzun varl›¤›n› idame sorunu ile karfl›laflabilece¤ine
inan›lmaktad›r.

GGGGüüüümmmmrrrrüüüükkkk    YYYYöööönnnneeeettttiiiimmmmiiii

Gümrük yabanc› ürünlerin yurda giriflini güçlefltiren bir engel
ya da hazine için bir gelir kayna¤› de¤ildir. 
Gümrük kavram›, rekabet gücümüzü gelifltirmek istedi¤imiz
alanlarda belirli güce eriflilinceye kadar, bu alanlara toplum
ad›na aç›lm›fl bir kkkkrrrreeeeddddiiii, toplumumuza  yönelik haks›z rekabet
uygulamalar›na karfl› bir ssssaaaavvvvuuuunnnnmmmmaaaa    ve nihayet yurda girmesi
gereken mal ve/ya hizmetlerin giriflini kkkkoooollllaaaayyyyllllaaaaflflflfltttt››››rrrraaaannnn bir sistem
olarak anlafl›lmal›d›r. Bu kredilendirme, korunmufl
alanlardakiler belli düzeyde rekabet gücü kazan›nca bir
flekilde topluma geri ödenmek zorundad›r.

Mevcut gümrük koruma sistemimiz ise, düflük rekabet güçlü
alanlar›n yetersizliklerinin sürdürülmesini sa¤layan bir
mekanizma durumundad›r. Toplumumuz bu gereksiz koruma
dolay›s›yla düflük kaliteli ve/ya pahal› mal ve hizmet sunumu
ile karfl› karfl›ya bulunmaktad›r. Bir di¤er deyimle toplum,
gelirinin bir bölümünü, düflük rekabet gücündeki mal ve
hizmet üretiminin desteklenmesi için harcamaktad›r.

RRRReeeekkkkaaaabbbbeeeetttt    GGGGüüüüccccüüüü    GGGGeeeelllliiiiflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee    PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmm››››'n›n (Bkz. “Sanayi ve
Ticaret”) bir parças› olarak gümrük koruma oranlar›n›n
bütünüyle gözden geçirilmesi öngörülmektedir.
Bu ba¤lamda gümrük yönetimi, teflvik ve destekleme
yönetimleri ayn› amaçlar› gerçeklefltirmeye yarayan araçlar

olarak anlafl›lmal› ve yak›n bir koordinasyon alt›nda
bulunmal›d›rlar.

ÖÖÖÖzzzzeeeelllllllleeeeflflflflttttiiiirrrrmmmmeeee

Her yap›lan iflin, bir baflka iflten vazgeçilerek yap›labilece¤i,
aksi halde kullan›lacak kaynaklar› ve dolay›s›yla yönetim
çevresini geniflletmek gerekti¤i, bunun ise kurulufllar›n
yönetilebilir s›n›rlar d›fl›na taflmas›na yol açt›¤› bir gerçektir.

Devlet belirli ifllevleri yerine getirmek zorundad›r ve bunlar
bir baflkas› eliyle yap›lamaz. Bunlardan bafll›cas›, ülkenin iç ve
d›fl güvenli¤inin sa¤lanarak vatandafllar›n›n çeflitli
faaliyetlerde bulunabilece¤i ortamlar›n sa¤lanmas›d›r. Bunun
d›fl›nda yap›lacak ifller, bir yandan vatandafllar›n giriflim
özgürlüklerine tecavüz, bir yandan da yap›m› gereken esas
ifllevlerin mecburen daha gevflek yönetimidir. Özellefltirme
politikas›n›n temel gerekçesi budur.

Uzun y›llar›n uygulamalar› sonunda bugün K‹T'ler verimsiz, 
kalabal›k kadrolu ve genellikle ça¤dafl teknolojileri
kullanmayan kurulufllar haline gelmifllerdir. Bu verimsizlikleri,
serbest rekabet piyasas› ilkelerine uymayan bir tekelcilikle
vatandafllar taraf›ndan ödenmektedir.

K‹T'lerin verimsizlikten kurtulmadan özellefltirilmeye
çal›fl›lmalar› halinde do¤abilecek tehlikeler; büyük ve ani
istihdam kay›plar›, de¤erinden çok düflü¤e sat›lma ve nihayet
sat›nalan›n da verimli k›lamamas› ihtimalleridir.

Bu nedenlerle, özellefltirmenin ilk ad›m›, bu kurulufllar›n
rehabilite edilmeleridir. Bu rehabilitasyonun, kurulufllarda
çal›flanlar taraf›ndan desteklenmesi için hisselerinin bir
bölümünün onlarca edinilmesine imkan tan›nmas›
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gerekmektedir.

Rehabilitasyon nedeniyle iflini kabetmesi gereken çal›flanlar
varsa onlara kendi ifllerini kurmalar›na imkan verecek
programlar›n uygulanmas› gerekti¤ine ve böylece, çal›flmakta
olanlar›n iflsiz kalmaktan endifle ederek, do¤rudan ya da
dolayl› reaksiyonlar içine girmelerine f›rsat yarat›lmamas›
gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Di¤er yandan, K‹T'lerin elinde bulunan çeflitli türde
mülkiyetlerin özellefltirme kapsam›na al›nmas›, özellefltirmeyi
çok güçlefltirmektedir. Zaman içinde oluflup de¤er art›fl› ve/ya
kay›plar›na u¤ram›fl bu mülkiyetin de¤erinin do¤ru
hesaplanabilmesinin dahi güç oldu¤u bir gerçektir. Bu
nedenle ilk aflamada “iflletmecili¤in özellefltirilmesi”, daha
sonraki aflamalarda mülkiyetin de özellefltirilmesi  modeli
benimsenmektedir.

Bu çerçeve içinde özellefltirmenin flu flekilde
gerçeklefltirilece¤i öngörülmektedir;

(1) Kurulufllarda kadro seyreltimi s›ras›nda iflsiz kalacaklar›n
korunmas›na iliflkin önlemler:
(a) Geçici süreyle tam ücret ödenmesi,
(b) Kendi iflini kurmak isteyenlere yeni beceriler

kazand›r›l›p destek sa¤lamak amaçlar›yla “Giriflim
Destekleme fiirketleri” kurulmas›,

(c) Kamu al›mlar›n›n yeniden düzenlenmesi (Bkz.
“Kamu Al›mlar›”)

(2) ‹flletmecili¤i özellefltirilecek kurulufllar için,  kurulufllar›n
özelliklerine göre ayr› ayr› ya da gruplar halinde
özellefltirme yasalar› ç›kar›lmas›,

(3) Özellefltirilecek kurulufllar›n mülkiyetinde bulunan ve
gelir sa¤lanabilecek tafl›nmazlar›n sat›l›p, gelirlerinin
özellefltirme ifllemlerinin gerektirdi¤i finansman›nda
kullan›m› amac›yla bir fonda toplanmas›,

(4) Teknolojisi eskimifl ve rehabilite edilmenin maliyetinin
katlan›lamaz oldu¤u kurulufllar›n ya da bunlar›n
ba¤›ms›z bölümlerinin derhal kapat›lmas›,

(5) K‹T'lerin a¤›r faiz yükü alt›nda kalmas›na neden olan
birikmifl zararlar›n›n konsolide edilmesi,

(6) K‹T ürünlerinin fiyatlar› ve çal›flanlar›n›n ücret art›fllar›n›n
(fiyat ve ücretlerin de¤il, art›fllar›n›n) belirli bir yüzde ile
s›n›rlanmas›,

(ayn› önlem, belirli bir süre için tüm ücret ve fiyat art›fllar›
için uygulanmal›d›r. Bkz. “Enflasyonla Mücadele”)

(7) Nihayet, her K‹T'in özellefltirilmesinin 2 y›ll›k bir proje
haline getirilmesi.

Di¤er yandan, kamu kurulufllar› zamanla ana amaçlar› d›fl›nda
bir çok alana girmifller ve bunlar ana amaçlar›n›n önüne
geçmifltir. Sivil ve askeri sektördeki kamu kurulufllar›n›n
dinlenme, e¤lence, e¤itim, otel, moral tesisleri; yemekhane,
lokal ve kafeteryalar›; tüm kara, deniz ve hava araçlar› ile
bunlar›n bak›m ve onar›mlar›yla ilgili tesisler; yedek parça
üretim atelyeleri ve  fabrikalar›; yiyecek, içecek, erzak,
mefruflat ve benzeri mallar satan birimleri; okul, krefl ve
yuvalar›; döner sermaye yoluyla piyasaya ifl yapan -ki haks›z
rekabettir- birimleri; özel kurulufllara sermaye ifltirakleri ve
ana ifllevleriyle do¤rudan ilgili olmayan  tüm tafl›nmazlar, bu
ana amac› gölgeleyen ifllevlerdir. Bu “ifllev d›fl›” faaliyetlerin
süratle ve de bütünüyle özellefltirilmesi öngörülmektedir.
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EEEEnnnnffffllllaaaassssyyyyoooonnnnllllaaaa    MMMMüüüüccccaaaaddddeeeelllleeee

Say›ca ve bireysel tüketim hacmi ve çeflitlili¤i itibariyle
büyüyen toplumumuzun, ayn› ölçüde üretimini art›ramam›fl
olmas› durumu, enflasyonun genel bir aç›klamas›d›r.

Bu genifl neden çat›s› alt›nda yer alan çeflitli sebeplerin
enflasyonu art›rd›¤› bilinmektedir. Bu süreç içinde fiyatlar›na
zam yap›lan mal ve hizmetlerin, baflka mallar›n ve hizmetlerin
fiyatlar›n› art›rmas› ve böylece, yap›lm›fl zamlar›n
tekrarlanmas› ihtiyac›, bir spiral etki oluflturmakta ve eksik
rekabet koflullar›, bu k›s›r döngüyü kuvvetlendirmektedir.
Di¤er yandan, ödemeler dengesindeki önemi dolay›s›yla
ihracat›n teflviki flartt›r. Ancak, artan ihracat›n, artan üretim ile
de¤il de mevcut mallar›n piyasadan çekilip ihracata
yönlendirilmesi halinde  azalan arz›n fiyatlar› art›rmas›
do¤ald›r.
‹flte bu nedenlerle enflasyon ile mücadelede ilk ve
vazgeçilemez ilke, üretim art›fl›n›n teflviki bu yolla ortaya
ç›kan mal fazlas›n›n ihrac›n›n ise teflvikidir.

Enflasyonla mücadele politikas›n›n ikinci ilkesi; çok say›da
mal ve hizmetin maliyetine girdi teflkil eden mal ve
hizmetlerin fiyatlar›na yap›lacak zamlar›n yarataca¤› sarmal
(spiral) pahalanma etkisinden kaç›nmak amac›yla bu mal ve
hizmetler için birer fiyat istikrar fonu oluflturulmas›d›r. Bu
fonlara bütçeden katk› sa¤lanarak, bu gibi mallar›n
maliyetlerindeki dalgalanmalar›n, piyasaya daha yumuflat›lm›fl
ve azalt›lm›fl flekilde yans›mas› sa¤lanmal›d›r.

Enflasyonun bir sebebi de, öz kayna¤› yetersiz kurulufllar›n
yüksek kredi faizleriyle çal›flmalar› zorunlu¤udur. Kurulufllar›n
hisselerinin halka aç›lmas› yolu ile finansman temin
edebilmeleri için sermaye piyasas›n›n oluflumu hayati önem
tafl›maktad›r.
Enflasyonu h›zland›ran nedenlerden birisi de, “belirli
kesimlerin devlet eliyle ya da kendi iradeleriyle enflasyondan
korunmalar›”d›r.

Kamu kesimi çal›flanlar›, “kendilerini enflasyona
ezdirmeyecek”
ücret art›fllar›yla enflasyon etkisi d›fl›nda tutulmaktad›r.
Özel kesim çal›flanlar› ise kamu kesimini emsal alarak yine bu
etkinin d›fl›nda kalabilmektedir. 
Tar›m kesimi de “taban fiyat” uygulamas› yoluyla
enflasyondan korunabilmektedir.
Büyük sanayi kesimi ise fiyat ayarlamalar› yoluyla kendisini
enflasyondan korumaktad›r.

Buna göre enflasyonla mücadelede önemli büyüklükte bir
kesim, yapay olarak enflasyon etkisinin d›fl›nda kalmaktad›r.
Bu, mücadeleyi güçlefltirdi¤i gibi, gelir da¤›l›m›n› da olumsuz
etkilemektedir.

Para arz› ile benzer etkilere sahip di¤er mali araçlar›n
dolafl›mlar›n›n kontrol alt›nda bulundurulmas› için gerekli
düzenlemeler zorunlu görülmektedir.

H›zl› nüfus art›fl›n›n, nüfus art›fl oran›ndan daha büyük öçüde
enflasyonist etkisi oldu¤una inan›lmaktad›r. Bununla ilgili
görüfller “Sosyal Politikalar” bafll›¤› alt›nda yeralm›flt›r.

Gösterifl etkisinin, bafll›bafl›na bir enflasyon nedeni oldu¤u
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düflünülmektedir. Özellikle kolay kazanç sonunda do¤an
gösteriflin, enflasyonist etkisi yan›nda, dürüst kazanç
sahiplerini de rencide etti¤i bir gerçektir.. Bunun ancak genel
bir “tüketim ahlak›” (Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-6”)
kampanyas›yla ve “yukar›dan afla¤›ya” frenlenebilece¤ine
inan›lmaktad›r.

Nihayet, bu ve benzer nedenleri a¤›rl›klar›na göre
de¤erlendirmek, önlemler üzerinde sürekli çal›flmak,
önlemlerin uygulanmas›n› bafllatmak ve ard›ndan da
denetleyip etkilerini ölçmek amaçlar› ile bir   “ EEEEnnnnffffllllaaaassssyyyyoooonnnnllllaaaa
MMMMüüüüccccaaaaddddeeeelllleeee    YYYYaaaassssaaaassss››››”  n›n uygulamaya konulmas›
öngörülmektedir.
Yasan›n öngörece¤i araçlar›n “çok yönlülü¤ü ve birlikte
uygulanmas›” önemli özelliklerinden birisidir. Böylece
önlemlerin tek etkilerinin yan›s›ra sinerji etkisinden de
yararlan›laca¤› düflünülmektedir.

Kullan›lacak araçlar›n içinde, bafl ve sonu belli bir dönem ile
s›n›rl› olmak kayd›yla ttttüüüümmmm    ffffiiiiyyyyaaaatttt,,,,    üüüüccccrrrreeeetttt    aaaarrrrtttt››››flflflflllllaaaarrrr››››    vvvveeee    kkkkaaaarrrrllllaaaarrrr››››nnnn
bbbbeeeelllliiiirrrrlllliiii    bbbbiiiirrrr    oooorrrraaaannnnddddaaaa    ssss››››nnnn››››rrrrllllaaaannnnmmmmaaaassss››››, spiral etkiye sahip mal ve
hizmetler için fiyat istikrar fonu uygulamas›, halk›n enflasyon
konusunda pratik bilgilerle desteklenmesi ve bu flok
operasyonun istihdama olumsuz etkide bulunmamas› için bir
istihdam politikas›n›n yürürlü¤e konulmas› önemli yer
tutmaktad›r.

GGGGeeeelllliiiirrrr        DDDDaaaa¤¤¤¤››››llll››››mmmm››››

Gelirin düzenli da¤›l›m›, toplumun gö¤üslemek zorunda
oldu¤u ve olabilece¤i güçlükler için bir ön kofluldur. Bu ayn›
zamanda “SSSSoooossssyyyyaaaallll    PPPPiiiiyyyyaaaassssaaaa    EEEEkkkkoooonnnnoooommmmiiiissssiiii” sisteminin de bir
gere¤idir.
Bozulmufl gelir da¤›l›m›n› düzeltmek için öncelikle, gelir

da¤›l›m› bozuklu¤una yol açan nedenlerin do¤ru saptanmas›,
sonra da bu nedenleri ortadan kald›racak önlemlerin bir
“politika” haline getirilmesi gerekmektedir.

Gelir da¤›l›m›n› bozan etkenler olarak flunlar görülmektedir:
(a) Yüksek ve uzun süreli enflasyon,
(b) Toplumun çeflitli gelir katmanlar› aras›nda “orta”

düzeyde bulunan (sendikal› iflçi, memur, tar›m kesimi)
kesimleri enflasyondan koruyan politikalar›n, “düflük
gelirli” kesimleri ezmesi,

(c) Vergi sistemimizin, düflük gelir kesimlerini yeterince
korumamas›,

(d) Düflük gelirli kesimlerin, yüksek pazarl›k gücüne sahip
olmalar› için gereken nitelik düzeyine sahip olmamalar›
ve ayr›ca da bunun gereklili¤i konusunda yeter netlikte
bir bilinç oluflmam›fl bulunmas›,

(e) Vergilendirilemeyen alanlarda do¤an afl›r› kazançlar,
(f) ‹flsizlik,
(g) Tüketim ahlak› sorunlar›,
(h) Rüflvet,
(i) “Düflük iflçi ücreti”nin “düflük iflçilik maliyeti”

olmad›¤›n›n, çal›flt›ranlarca tam ve yayg›n olarak
anlafl›lmam›fl oluflu.

Bu nedenler görüldü¤ü gibi yaln›z gelir da¤›l›m›
düzensizli¤ine  de¤il, daha baflka sorunlara da kaynakl›k
etmektedir. Bu “nedenler”in her biri için önlemlerden oluflan
“paket”in, uygulanmas› öngörülmektedir.

Bunlara ek olarak, tüm kurulufllar›n  y›ll›k cirolar›n›n belirli
bir pay›n› “ sosyal sorumluluk pay›” olarak ay›rarak, bununla
çeflitli sosyal programlar (yeni ifller yaratmak gibi)
uygulamalar› ya da uygulanan programlara katk›da
bulunmalar› yararl›dan öte bir zorunluktur.
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SSSSaaaa¤¤¤¤llll››››kkkk

Devletin, vatandafllar›n›n sa¤l›klar› konusunda sorumluluk
sahibi olmas›n›n kaç›n›lmazl›¤›, ancak bu sorumlulu¤un onlar›
devlet eliyle sigortalamak ve tedavi etmek olmad›¤› da bir
gerçektir.
Devletin, sa¤l›k sigortas› uygulamalar› içindeki rolü:

 “çeflitli politikalar› uyar›nca desteklenmesi gereken
kesimlerin sa¤l›k sigortas› giderlerine katk›da bulunmak”

fleklinde tan›mlanabilir.

Yeterli kalitede bir sa¤l›k hizmetinin tüm vatandafllar›m›za
ücretsiz olarak sa¤lanabilece¤i  bir “Genel Sa¤l›k Sigortas›”n›n,
bugün için gerçeklefltirilemeyecek bir proje oldu¤u, bunun
ancak ulusal gelirimiz belirli bir düzeye ulaflt›¤›nda
gerçekleflebilece¤i düflünülmektedir.

Buna göre, benimsenen sa¤l›k politikas› felsefesi, “kkkkiiiiflflflfliiiilllleeeerrrriiiinnnn
eeeeflflflfliiiitttt    kkkkaaaattttkkkk››››llllaaaarrrr››››,,,,    ddddeeeevvvvlllleeeettttiiiinnnn    kkkkaaaattttkkkk››››ssss››››    vvvveeee    öööözzzzeeeellll    ssssiiiiggggoooorrrrttttaaaa    kkkkuuuurrrruuuulllluuuuflflflflllllaaaarrrr››››nnnn››››nnnn,,,,    bbbbuuuu
iiiillllkkkk    iiiikkkkiiii    kkkkaaaayyyynnnnaaaa¤¤¤¤››››    ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrlllleeeennnnddddiiiirrrriiiipppp    nnnneeeemmmmaaaa    ssssaaaa¤¤¤¤llllaaaayyyyaaaarrrraaaakkkk        oooolllluuuuflflflflaaaaccccaaaakkkk
kkkkaaaayyyynnnnaaaakkkk    yyyyoooolllluuuuyyyyllllaaaa        bbbbiiiirrrreeeeyyyysssseeeellll    ssssaaaa¤¤¤¤llll››››kkkk    ssssiiiiggggoooorrrrttttaaaassss››››”d›r.

Di¤er yandan, nüfusumuzun bir bölümünün, bu tür bir sa¤l›k
sigortas›n›n giderlerini karfl›layamayaca¤› da bir gerçektir. 
Buna karfl› öngörülen yaklafl›m, bir “SSSSaaaa¤¤¤¤llll››››kkkk        KKKKrrrreeeeddddiiiissssiiii
SSSSiiiisssstttteeeemmmmiiii”dir. Buna göre, belirli bir dönemde ödeme gücü
yetersiz olanlar, kefil göstermek ve belirli bir planla geriye
ödemek kayd›yla  devlet taraf›ndan kredilendirilir. Bu krediyi
de ödeyemeyecek durumda olanlara, kredinin bir bölümü
kadar karfl›l›ks›z yard›m yap›l›r.
Devlete ve kamu kurulufllar›na ait tüm hastane ve sa¤l›k
tesislerinin  istisnas›z özellefltirilmesi öngörülmektedir.
Yörelerin geri kalm›fll›¤› vb nedenlerle özellefltirmenin güç
görünmesi hallerinde gerekli teflvikler uygulanarak
özellefltirme sa¤lan›r.
Ayr›ca, bu sistemin bir tamamlay›c›s› olarak, sa¤l›k sisteminin
yo¤un olarak verildi¤i noktalarla uç noktalar aras›ndaki
ba¤lant›y› kurmak üzere, kara, hava ve deniz ambulans
sistemi ile, bilgi ba¤lant›s›n› kurmak üzere, bir “SSSSaaaa¤¤¤¤llll››››kkkk    BBBBiiiillllggggiiii
AAAA¤¤¤¤››››” kurulmas›n›n teflviki öngörülmektedir.

Benimsenen temel sa¤l›k politikas›, “öööönnnncccceeee    kkkkoooorrrruuuunnnnmmmmaaaa,,,,    ggggeeeerrrreeeekkkkiiiirrrrsssseeee
tttteeeeddddaaaavvvviiii”dir. Devletin sa¤layaca¤› teflvikler, bu temel politikay›
hayata geçirecek yönde olmal›d›r.

Fiziksel sa¤l›¤›n yan›s›ra ruhsal sa¤l›¤›n da önemli oldu¤una,
hatta kamu görevi yapacak olanlarda bir “ gerek flart “
niteli¤inde oldu¤una inan›lmaktad›r. Bu nedenle sa¤l›k
politikas›n›n a¤›rl›k noktalar›ndan birisini ruh sa¤l›¤›n› koruma
ve tedavisi  oluflturmaktad›r.

Ruh sa¤l›¤› yetersiz kifliler çevreleri ve toplum için büyük bir
potansiyel sorun kayna¤›d›rlar. Bu nedenle, kamu
görevlilerinin seçim ve atanmas›na iliflkin esaslar içinde  ruh
sa¤l›¤›n›n vazgeçilmez bir flart olarak yeralmas› gerekti¤ine;
ayr›ca, bunun peryodik olarak ve istisnas›z tüm kamu
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görevlilerinde  aranmas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Sistemin kaliteli hizmet vermesini sa¤lamak üzere, her türlü
yabanc› sa¤l›k personelinin, belirli mesleki nitelikleri yerine
getirmek kofluluyla Türkiye'de çal›flabilmesine izin verilmesi
öngörülmektedir.

Sa¤l›k personelimize istihdam imkanlar› yaratman›n önemli
oldu¤una, ancak vatandafllar›n sa¤l›¤›ndan daha sonraki
önceliklerde düflünülmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

NNNNüüüüffffuuuussss

Genç, sa¤l›kl› ve gerekli bilgi-beceri-davran›fllarla donanm›fl bir
nüfus, bir ülkenin tüm kaynaklar›ndan daha de¤erlidir.
Aksine, bu niteliklerle donat›lmada  yetersiz kal›nm›fl bir nüfus
ise toplum için potansiyel bir y›k›m kayna¤›d›r.

Çeflitli nedenlerden kaynaklanan h›zl› nüfus art›fl›, uzun
y›llard›r toplumun ona sa¤layabilece¤i imkanlar›n önünde bir
h›zla artar durumdad›r.
Di¤er yandan, nüfus art›fl›n›n nedenlerinin yaln›zca bu
konudaki bilgi yetersizli¤i olmad›¤›, sosyal, ekonomik, dini,
siyasi, hukuki nedenlerinin bulundu¤u, bunlar
çözümlenmeden nüfus art›fl h›z›n›n azalt›lam›yaca¤›
bilinmektedir.
Buna göre, bu nedenleri ortadan kald›racak bir “Nüfus Art›fl
H›z› Düzenleme Program›”n›n tan›mlan›p yürürlü¤e konulmas›
kaç›n›lmazd›r.

SSSSoooossssyyyyaaaallll    GGGGüüüüvvvveeeennnnlllliiiikkkk

Yar›n›na güvenen bir toplumun  bireylerinin daha çal›flkan,

daha yarat›c›, daha giriflken ve nihayet daha uyumlu
olaca¤›na 
inan›lmaktad›r. Dolay›s›yla sosyal güvenlik yaln›zca geçmiflte
hizmet etmifl olanlar›n unutulmamas› fleklinde de¤il, bugünkü
topluma dinamizm kazand›ran bir unsur olarak
de¤erlendirilmelidir.
Bu gerçeklerin yan›s›ra ayn› ölçüde do¤ru olan bir di¤er
nokta, mevcut devlet gelirlerinin çeflitli gereksinimler
aras›ndaki bölüflümünde, sosyal güvenli¤e ayr›labilecek pay›n,
tüm nüfusumuza belirli bir sosyal güvenli¤i sa¤lamaya yeterli
olamayaca¤› gerçe¤idir.

Bu iki çeliflik gerçe¤in uzlaflt›r›lmas›, bulunabilecek çözümü
belirlemektedir. Bu da, kiflilerin sosyal güvenli¤inin üç
kaynaktan finanse edilmesi gerekti¤idir. Bu kaynaklar;
kiflilerin kendi katk›lar›, devletin katk›lar› ve özel sosyal
güvenlik kurumlar›n›n, bu ilk iki kayna¤› de¤erlendirmeleri
yoluyla sa¤lad›klar› nemalard›r.

Di¤er yandan, nüfusumuzun bir bölümünün, aynen sa¤l›k
sigortas›nda oldu¤u gibi, bu tür bir sosyal güvenlik sigortas›
giderlerini karfl›layamayaca¤› da bir gerçektir.

Bu kesimler için öngörülen yaklafl›m, bir “SSSSoooossssyyyyaaaallll    GGGGüüüüvvvveeeennnnlllliiiikkkk
SSSS››››ggggoooorrrrttttaaaa    KKKKrrrreeeeddddiiiissssiiii    SSSSiiiisssstttteeeemmmmiiii”dir. Buna göre, ödeme gücü yetersiz
olanlar, kefil göstermek ve belirli bir planla geriye ödemek
kayd›yla  devlet taraf›ndan kredilendirilir. Bu krediyi de
ödeyemeyecek durumda olanlara, kredinin bir bölümü kadar
karfl›l›ks›z yard›m yap›l›r.
Devlete ait sosyal güvenlik kurumlar›n›n tüm tesis ve
tafl›nmazlar›n›n özellefltirilmesi, bu kurumlar›n birlefltirilmesi
ve yaln›zca yukar›daki çerçeve içindeki faaliyetleri
yürütebilecek bir kadroya indirilmesi öngörülmektedir.

136



ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaa    HHHHaaaayyyyaaaatttt››››

Bir yandan insan›m›z›n  hayat›n›n en az üçte birini geçirdi¤i,
bir yandan da geçimini sa¤lad›¤› bu alan, toplum hayat›m›z›n
öncelikli bir ilgi alan›d›r.

Çal›flma hayat› ile ilgili politikan›n dört nokta üzerine oturmas›
öngörülmektedir: Bunlardan biri, iiiiflflflfl    ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrttttllllaaaarrrr›››› kavram›d›r.
Çal›flan ve çal›flt›ran›n karfl›l›kl› iliflkilerinin ölçülebilir-ifl
kavram› üzerine oturtulmas› çok tarafl› yarar sa¤lamakta;
toplumun rekabet gücünün artmas›na yol açarken, çal›flan›n,
çabas› ile orant›l› bir gelir elde edebilece¤i  bir ortam da
yaratmaktad›r.

‹kinci nokta, çal›flanlar›n, daha yüksek gelir temin
edebilecekleri bbbbeeeecccceeeerrrriiiilllleeeerrrriiiinnnn    kkkkeeeennnnddddiiiilllleeeerrrriiiinnnneeee    kkkkaaaazzzzaaaannnndddd››››rrrr››››llllaaaarrrraaaakkkk iflgücü
piyasas›ndaki  rekabet güçlerinin ve dolay›s›yla da fiyatlar›n›n
(ücret) art›r›lmas›d›r.

Üçüncü nokta, çal›flan ve çal›flt›ranlar aras›ndaki iliflkilerde, 
taraflar›n birbirlerini sömürmeyecekleri uuuuzzzzllllaaaaflflflflmmmmaaaa ortam›n›n
oluflturulup korunmas›d›r. (Bkz. “SSSSeeeennnnddddiiiikkkkaaaallllaaaarrrr”, “‹flçi-iflveren
ç›kar birli¤i deklarasyonu”).
Dördüncü nokta ise kkkkiiiiflflflfliiiilllleeeerrrriiiinnnn    kkkkeeeennnnddddiiii    iiiiflflflfllllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn    ssssaaaahhhhiiiibbbbiiii olmalar›n›n
sa¤lanmas› için gerekli koflullar›n yarat›lmas›d›r.

Çal›flma hayat› ile ilgili bir di¤er önemli bir konu, iflgücü
piyasas›n›n esnekli¤idir. Bu nedenle, çal›flmakta iken iflten
ç›kar›lanlar, iflyerinin kapanmas› sonunda iflsiz kalacak
olanlar, uzun süredir iflsiz bulunan ve tekrar istihdam flans›
zay›f olanlar ya da kendi iflini yapmakta iken iflsiz kalanlara
uygulanarak; onlara, ifl arama, ifl kurma, talebin arzdan fazla
oldu¤u alanlarda  beceri kazand›rma, iflten ç›kar›lmadan önce
yard›m yap›m›, tekrar ifle yerlefltirme yard›m› ya da kurulufl

kapat›lmadan önce sendikalarla müfltereken müdahalede
bulunulmas› gibi destekler sa¤layabilecek organizasyonlar›n
(Giriflim Destekleme fiirketleri) kurulmas› ve bir "Yeniden
‹stihdam Program›” uygulanmas› zorunlu görülmektedir  (Bkz.
“SSSSeeeennnnddddiiiikkkkaaaallllaaaarrrr”, “‹flten ç›kar›lanlar›n yeniden istihdam›
program›”).

Di¤er yandan toplumumuzun bir genç emekliler toplumu
oldu¤u, kiflilerin  ifl hayat›na girdikten sonra giderek daha az
hata yapt›klar› ve en az hata yapmaya bafllad›¤› ça¤a eriflti¤i
ve ayn› zamanda fiziki ve akli gücü yerinde oldu¤u bir
dönemde de emekli oldu¤u,  bunun toplumun sahip oldu¤u
en de¤erli varl›¤›n  yok edilmesi demek oldu¤u
düflünülmektedir. Bu nedenle emeklilik yafllar›n›n art›r›lmas›,
ancak her meslek için ayr› emeklilik yafl› uygulanmas›
gerekti¤ine  inan›lmaktad›r.

BBBBeeeeddddeeeennnnsssseeeellll    vvvveeee    ZZZZiiiihhhhiiiinnnnsssseeeellll    ÖÖÖÖzzzzüüüürrrrllllüüüülllleeeerrrr

Bir özürlü, di¤er vatandafllardan farkl› ihtiyaçlara sahip özel
bir kifli de¤il, s›radan befleri ihtiyaçlar›n› karfl›lamada özel
güçlükleri olan bir “s›radan kifli”dir.

Özürlülerin, kendileri ve yak›nlar›yla birlikte kalabal›k bir
toplum kesimi oluflturmalar›na ra¤men, sorunlar›n›n siyasal
alanda yeterince temsil edilmedi¤i, onlar›n genellikle
toplumun bir sosyal yükü olarak görüldü¤ü bir gerçektir. Bu
bak›fl aç›s›n›n de¤ifltirilmesinin, özürlü kesime karfl› toplumun
ilk görevi oldu¤u gibi, hayat›n ac›s›n› tadarak daha üretken
olma yolunda bir dürtüye sahip bu kiflilerden yararlanman›n
akl›n gere¤i de oldu¤una inan›lmaktad›r.

Bu konudaki politikan›n ilk ilkesi, özürlülerin haklar›
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konusunda bir yasa vazedilmesi ve tüm özürlülere oy
kullanma imkan›n›n sa¤lanmas›d›r.

Özürlülerin karfl›laflt›klar› fiziki engellerin azalt›lmas›
konusunda ise, kamu al›mlar›nda bir ön flart olarak, yerine
getirilmesi gereken kolayl›klar› (binalar›n eriflim kolayl›¤› vbg)
içeren bir flartnameyi (Zorunlu Eylem Plan› ad› verilir) kabul
eden müteahhitlerle ifl yapman›n flart koflulmas›
öngörülmektedir.

Özürlülerin kendi istihdamlar›n› sa¤lamalar› için, üretecekleri
mal ve hizmetlerin al›m›nda  öncelik sa¤lanmas›n›n yararl›
olaca¤› ve ayr›ca kendi iflini kurmak isteyenlere,  finansman
kurulufllar›n›n daha uygun flartl› kredi verebilecekleri ortam›n
yarat›lmas›n›n gerekli oldu¤una inan›lmaktad›r.

Özürlülerin ihtiyaçlar›n› yans›tan konut standartlar›n›n
gelifltirilmesi gerekti¤i, özürlülere toplu konut kredilerinde
öncelik puan› uygulanmas› ve özellikle eriflilebilirli¤i
sa¤lanmam›fl yap›lara kamu finansman imkanlar›
sa¤lanmamas› öngörülmektedir.

Ancak bütün bu önlemlerin ötesinde, özürlülerin yerel ve
merkezi ölçekte aktif politikaya dahil olmalar›n›n, sorunlar›n›n
çözümünde en güvenli yol oldu¤u, özürlülerin çeflitli siyasi
partilere girmelerinin ve o partilerin politikalar›n›
etkilemelerinin sa¤lanmas›n›n do¤ru oldu¤una inan›lmaktad›r.

KKKKÜÜÜÜLLLLTTTTÜÜÜÜRRRR    PPPPOOOOLLLL‹‹‹‹TTTT‹‹‹‹KKKKAAAALLLLAAAARRRRIIII

EEEE¤¤¤¤iiiittttiiiimmmm

Baflta iflsizlik olmak üzere tüm sosyal ve ekonomik
sorunlar›m›z›n bafll›ca kayna¤›n›n, toplumumuzun nitelik
dokusundaki yetersizliklerden kaynakland›¤›na
inan›lmaktad›r.

‹lkokuldan yüksek ö¤renime kadar uygulanagelen e¤itim
sistemimizin, insanlar›m›z›n gereksinimlerini karfl›layamad›¤›
bir gerçektir. Konunun ilginç yan›, herkesin bu sorunun
önemi hakk›nda tam bir düflünce birli¤i içinde olmas›na
karfl›n,  okul say›s›n›n ve ö¤retmen maafllar›n›n art›r›lmas›,
daha yüksek okullaflma oran› gibi k›s›r hedeflerin d›fl›nda
yaklafl›mlar getirilememesidir. Okul kurumunun yeterli¤i,
kiflilerin ö¤renme profillerinin nas›l dikkate al›naca¤›, yayg›n
co¤rafi koflullarda gerekli bilgilere nas›l eriflilece¤i, tek
kaynakl› müfredat yaklafl›m› ile de¤iflik kiflisel ihtiyaçlar›n
nas›l karfl›lanaca¤›, ö¤retme yerine ö¤renmenin nas›l geçece¤i
gibi konular henüz tart›fl›lmamaktad›r.

Mevcut e¤itim sisteminin ana çizgileri yerinde kalmak ve 
iyilefltirmeler yapmak yoluyla gerçeklefltirilmesine çal›fl›lan
düzenlemelerin, ancak yeni zaman kay›plar›na yol açaca¤›
düflünülmektedir.
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E¤itimde -di¤er alanlarda oldu¤u gibi-, mevcut sistemin
“bbbbüüüüttttüüüünnnnüüüüyyyylllleeee” de¤ifltirilmesi gerekmektedir. Buna göre, yeni
e¤itim sisteminin dayanmas› gereken temel ilkeler flunlar
olmal›d›r:

((((aaaa)))) FFFFaaaayyyyddddaaaayyyyaaaa    DDDDöööönnnnüüüükkkkllllüüüükkkk

Tüm e¤itim programlar›, kiflilere ihtiyaçlar›n› karfl›lamada
do¤rudan ya da dolayl› olarak yard›mc› olabilecek bilgi,
beceri kazand›rmak ve/ya ayn› amaçlarla tutum ve
davran›fl de¤iflikli¤i yaratmak hedefine yönelik olmal›d›r.
Bir e¤itim program› hiçbir flekilde, ö¤renicinin
ö¤renmedeki amac›n› de¤erlendiremiyece¤i konulara
ve/ya metodlara yer vermemelidir.

((((bbbb)))) YYYYaaaaflflflflaaaammmm    BBBBooooyyyyuuuu    ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee

Ça¤›m›zda hiç kimse, yaflam›n›n belirli bir döneminde
ald›¤› e¤itimle ömrünün geri kalan süresindeki
bilgi-beceri-davran›fl ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz ve
dolay›s›yla da ayn› yaflam standartlar›n› sürdüremez.
Buna göre herkes, de¤iflen koflullar›n gereklerine göre
sürekli ö¤renmek  ve böylece sahip olaca¤› niteliklerin
belirledi¤i yaflam standartlar›na raz› olmak, bunu
yükseltmek içinse nitelik düzeyini yükseltmek
zorundad›r. 

((((cccc)))) ““““ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeettttmmmmeeee””””    yyyyeeeerrrriiiinnnneeee    ““““öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee””””

Kiflilere, onlar›n gelecekteki ihtiyaçlar›n›n
tahminlenmesine dayal› olarak bir çeflit “zorla” verilen
bilgilere dayal› “ö¤retme” yöntemi terkedilmelidir. Bunun
yerine,

• Kiflinin ö¤renme ihtiyac›na,
• Bu ihtiyaç alan›nda, kiflinin ön bilgilerine,

• Bu ihtiyaç alan›nda kiflinin yeteneklerine,
• Kiflinin ö¤renme profiline ve
• Kiflilerin  ö¤renme için ay›rabilecekleri

süreye

ba¤l› olarak,  “ö¤renmeleri” ilkesi benimsenmelidir. 

((((dddd)))) DDDDöööörrrrtttt    BBBBiiiilllleeeeflflflfleeeennnnlllliiii    ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee

Kiflilerin e¤itim ihtiyaçlar›n›n flu dört bileflen yoluyla
oluflturulaca¤› öngörülmektedir:

1. Yaflam Becerileri
Her bireyin fiziki yaflam›n› sürdürebilmesi için
gereksindi¤i bilgi, beceri ve davran›fllard›r.

2. Genel Formasyon
Kiflilerin her hangi bir meslek sahibi olmaya
yönelik e¤itimleri alabilmeleri için sahip
olmalar› gereken bilgi-beceri-davran›fllar'd›r. Bir
di¤er deyimle Genel Formasyon e¤itimi,
meslek e¤itimleri için bir taband›r.

3. Mesleki E¤itim
Genel formasyon edinmifl kiflilerin her hangi
bir meslek edinmeleri için almalar› gereken
bilgi-beceri-davran›fllar'd›r.

4. Güncelleme E¤itimi
De¤iflen yaflam koflullar›n›n ortaya ç›kard›¤›
yeni ihtiyaçlar›n, ilk üç bileflen üzerine empoze
etti¤i de¤iflikliklerin karfl›lanabilmesi için
gereken ve ömür boyu sürecek olan e¤itimdir.
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“Ö¤renme” sisteminde, bugünkü ö¤retmenin rolü de
de¤iflmekte, ö¤renicinin darbo¤azlar›n› aflabilmesine
yard›mc› olan bir rol üstlenmektedir. 
Bir baflka deyimle kiflinin “kendisine yard›mc› olmas›na
yard›m etmek”,yeni e¤itim sisteminin temel hedefi ve
yeni ö¤retmenin temel görevi olmal›d›r. 
Mevcut sistemdeki “ö¤renciye ra¤men ö¤retme” usulü
böylece terkedilmifl olmaktad›r.
“Ö¤retme yerine ö¤renme” ilkesi içinde, yukar›da
aç›klanan dört bileflenin içerikleri, belirlenecek
seçenekler içinden bizzat ö¤renicilerce seçilebilecektir. 

Bir baflka deyimle, kifliler, “ssssüüüürrrreeeekkkklllliiii    ddddeeee¤¤¤¤iiiiflflflfliiiimmmm    ggggeeeerrrrççççeeee¤¤¤¤iiii” ni
reddeden bir anlay›flla bafltan belirlenmifl müfredat
programlar›na göre saptanm›fl dereceleri elde etmek için
yar›fl›p sonra da o hedefleri saptam›fl olanlardan “ifl”
beklemeyecekler, kendi yollar›na kendileri karar
verecekler, gerek gördüklerinde ise bu yollar› özgür
iradeleriyle de¤ifltirebileceklerdir.

((((eeee)))) EEEE¤¤¤¤iiiittttiiiimmmmddddeeeennnn    yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn,,,,    oooonnnnuuuunnnn    mmmmaaaassssrrrraaaaffff››››nnnnaaaa    kkkkaaaatttt››››llllmmmmaaaassss››››

‹lkö¤renimin d›fl›ndaki tüm e¤itim programlar›n›n 
masraflar›na bu e¤itimlerden yararlananlar katk›da
bulunurlar. Bunlar 2 gruptur:

(a) E¤itilenlerin kendileri
(b) E¤itilenleri istihdam edenler

E¤itilenler kendi paylar›na düflen masraflar› ya e¤itim
süresi boyunca öderler ya da sisteme borçlan›rlar. Bu, bir
eeee¤¤¤¤iiiittttiiiimmmm    kkkkrrrreeeeddddiiiissssiiii    ssssiiiisssstttteeeemmmmiiii dir.

E¤itilirken bunu ödemek durumunda olmayanlar, bir ifl

sahibi olduklar›nda, kendileri için yap›lm›fl masraflar›
uygun taksitlerle geriye ödeyerek, yeni ö¤reniciler için
gerekli kayna¤› oluflturular.
Masraflar›n bir bölümü ise onlar› istihdam edenlerce
karfl›lan›r. Kiflinin, kendi iflinin sahibi olmas› halinde bu
pay kendisince ödenir.

((((ffff)))) DDDDeeeevvvvlllleeeettttiiiinnnn    EEEE¤¤¤¤iiiittttiiiimmmmddddeeeekkkkiiii    RRRRoooollllüüüü

Ço¤u alanda oldu¤u gibi e¤itimde de, devletin rolü
bizzat e¤itim yapt›rmak de¤il, insanlar›n ihtiyac› olan
e¤itimlerin özel giriflimcilerce, uygun kalite ve maliyette
verilebilece¤i bir ortam›n yarat›l›p onun korunmas›d›r.

Hedef budur. Ancak, bu flartlar  oluflturuluncaya kadar
geçecek süre içinde  devlet, özel e¤itim, e¤itim öncesi,
ilk ö¤renim, kritik meslekler e¤itimi ve merkezi s›navlar›
bizzat yürütür. Devlet, bu flartlar›n k›sa sürede oluflmas›
için gerekenleri yapmak zorundad›r.
Devletçe yap›lacak e¤itimler, bu programdaki ilkeler
uyar›nca Yerel Yönetimlerce yürütülür.
Bu e¤itim sistemi içinde Merkezi Yönetimin yani Milli
E¤itim Bakanl›¤›n›n rolü,  kazan›lacak formasyonlar›
do¤ru olarak ölçüp/ölçtürüp belgelemek, kritik
meslekler konusunda programlar haz›rlamak ve
yürütmek, özel e¤itim konular›nda boflluk do¤mamas›n›
sa¤lamaktan ibarettir.

((((gggg)))) DDDDiiiipppplllloooommmmaaaa    üüüünnnnvvvvaaaannnn››››,,,,    üüüünnnnvvvvaaaannnn    iiiisssseeee    hhhhaaaakkkk    vvvveeee    mmmmeeeennnnffffaaaaaaaattttiiii    bbbbeeeelllliiiirrrrlllleeeemmmmeeeezzzz

Çeflitli e¤itim programlar›n› tamamlam›fl kiflilere birer
ünvan verilmesi ve bu ünvanlar›n da çeflitli hak ve
menfaatin otomatik belirleyicisi olmas›, uzun y›llard›r
denenmifl, e¤itim ve çal›flma hayatlar›n› ç›kmaza
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sokmufltur.
Herhangi bir mesle¤in icra edilebilmesi ya da bir hakk›n
kullan›labilmesi, bu meslek ya da becerilerin evrensel
olarak kabul görmüfl asgari niteliklerinin mevcudiyetinin
merkezi s›navlar yoluyla  kan›tlanmas›na ba¤l›d›r.
Bunlar yap›lmaks›z›n, okul ve/ya program adlar›n›n 
önüne konulabilecek “yüksek”, “ileri”, vb tan›mlamalar,
hak ve menfaat için birer belirleyici olarak kullan›lamaz.

((((hhhh)))) PPPPrrrrooooggggrrrraaaammmmllllaaaarrrr    bbbbiiiirrrr    ddddeeeeffffaaaa    aaaallll››››nnnnaaaabbbbiiiilllliiiirrrr,,,,    ssss››››nnnnaaaavvvvllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    iiiisssseeee    ssssoooonnnnssssuuuuzzzz    ddddeeeeffffaaaa
ggggiiiirrrriiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrr

Devlet taraf›ndan yürütülen e¤itim programlar›nda, her
program›n tan›mlanm›fl süresi içinde bitirilmesi flartt›r.

Bir program› ya da onun bir parças›n›, süresi içinde
bitiremeyen, ayn› program› ilk defa almak isteyenlerin
önüne geçerek program› tekrarlayamaz.

Di¤er yandan o program›n s›navlar›na ise istedi¤i say›da
kat›labilir. Baflar›l› olunmas› halinde ö¤renimine devam
eder ya da program› tamamlam›fl olur.

((((iiii)))) YYYYüüüükkkksssseeeekkkk    öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee    tttteeeekkkknnnnoooolllloooojjjjiiiilllleeeerrrriiii

“Ö¤retme yerine ö¤renme” ilkesinin hayata
geçirilebilmesi, mevcut durumda uygulanan e¤itim
teknolojileriyle -ki bafll›cas› s›n›flar yoluyla toplu
ö¤retmedir- mümkün de¤ildir.
Bu ilke ancak, MMMMuuuullllttttiiii----mmmmeeeeddddiiiiaaaa    DDDDeeeesssstttteeeekkkklllliiii    EEEE¤¤¤¤iiiittttiiiimmmm (MmDE)
teknolojilerinin yayg›n olarak kullan›lmas›yla
gerçeklefltirilebilir. Bu teknolojinin gerektirdi¤i e¤itim
ürünleri (yaz›l›m ve di¤er prodüksiyonlar), genifl
ö¤retmen kesimi içinde bulunan “çok üstün nitelikli”

ö¤retmenlerin gerekli ek e¤itime tabi tutulup birer eeee¤¤¤¤iiiittttiiiimmmm
mmmmüüüühhhheeeennnnddddiiiissssiiii     formasyonuna getirilmeleriyle mümkündür.
Bu yolla bir “yüksek ö¤renme teknolojileri eliti”
yaratmadan,  e¤itimin prati¤i ya da teorisi içinden gelmifl
elemanlarca -e¤itime ne kadar gönül vermifl olurlarsa
olsunlar- e¤itim reformu gerçeklefltirilemez.
Bu flekilde oluflturulacak bir kesimin, bir yandan mevcut
yabanc› ürünlerin uyarlamas›, bir yandan da yeni tasar›m
yollar›yla üretecekleri e¤itim ürünleri, MmDE sisteminin
girdisini oluflturacakt›r.

((((jjjj)))) MMMMooooddddüüüülllleeeerrrrlllliiiikkkk    ((((öööözzzzbbbbeeeecccceeeerrrriiiilllleeeerrrr    ====    ccccoooorrrreeee    sssskkkkiiiillllllllssss    ))))    yyyyoooolllluuuuyyyyllllaaaa    ‹‹‹‹hhhhttttiiiiyyyyaaaaççççllllaaaarrrraaaa
DDDDöööönnnnüüüükkkkllllüüüükkkk

Kiflilerin e¤itim yolu ile karfl›lanmas› gereken
ihtiyaçlar›n›n çeflitlili¤i nedeniyle, bu ihtiyaçlar›n
kompoze edilebilece¤i belirli say›da modül
(öz=çekirdek) tasarlanmal› ve e¤itim programlar›, bu
modülleri içeren projeler yard›m›yla oluflturulmal›d›r.

Tüm e¤itim sisteminin temeli, ilkö¤renimle at›lm›fl olmaktad›r.
Bu bak›mdan esas reformun ilkö¤renim s›ras›nda
gerçekleflmesi ve bunun da “ö¤retileceklerin çerçevesi
(müfredat)” konusunda yap›lacak radikal de¤iflikli¤e
oturtulmas› gerekmektedir. 

‹lkö¤renim müfredat›n›n  2 amac› vard›r:
(1) Çocuklara yaflam becerileri kazand›rmak,
(2) Daha ileri e¤itim programlar› için gerekli temeli 

oluflturmak

Yaflam Becerileri ve Formasyon E¤itimi ad› verilebilecek  olan
ve kiflinin bir meslek kazanmas›ndan önceki, temel bilgi ve
becerilerin kazan›lmas› gereken dönemde neler ö¤renilece¤i

146



hayati bir konudur. ‹lkö¤renim müfredat›n›n felsefesini bu
husus belirleyecektir. Bu çerçeve içinde “ö¤renilecek” konular
flunlard›r:

1111.... ‹‹‹‹lllleeeettttiiiiflflflfliiiimmmm

‹lkö¤renimin en önemli unsuru, iletiflim yetene¤inin
tam geliflmesini ve böylece insanlar›n birbirlerini
tam anlayabilmelerini, her sözcü¤ün herkeste
benzer kavramlar› ça¤r›flt›rmas›n› sa¤layabilecek bir
Türkçe okuma-yazma-dilbilgisi ö¤reniminin
kaç›n›lmazl›¤›d›r.
Burada alt› çizilmesi gereken nokta, dilbilgisinin
yan›s›ra "iletiflim becerisi" nin yaflamsal önemidir.

2222.... YYYYaaaabbbbaaaannnncccc››››    DDDDiiiillll

‹lkö¤renimin iletiflim kadar önemli bir di¤er ögesi
"YYYYaaaabbbbaaaannnncccc››››    DDDDiiiillll" dir.
Ülkemiz ile geliflmifl ülkeler aras›ndaki bilgi aç›¤›n›n
büyüklü¤ü, bu bilgilerin tamamen çeviri yoluyla
aktar›lamayaca¤›n› göstermektedir.
Türkçe'mizin korunup gelifltirilebilmesi, ikinci bir
dilin yard›mc› dil olarak benimsenmesine ba¤l›d›r.

3333.... ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeeeyyyyiiii    ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee

‹lkö¤renimin bir amac› da, ömür boyu sürmesi
gereken ö¤renme sürecini bir külfet de¤il yararl› bir
zevk haline getirmektir.

Mevcut e¤itim sistemimizde hemen her fley
hakk›nda bilgi, beceri kazand›rmaya yönelik dersler
olmas›na karfl›n, bunlar›n tümünün

ö¤renilebilmesinin ön flart› olan öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeeennnniiiinnnn
öööö¤¤¤¤rrrreeeennnniiiillllmmmmeeeessssiiii  konusunda hiç bir program yoktur.
Bu, flu e¤ilimin iflaretidir: Ö¤retmenler, gereken her
fleyi -ö¤rencilere ra¤men de olsa- ö¤reteceklerdir.
Ö¤renme de¤il ö¤retme esast›r.
Bu, mevcut e¤itim sisteminin yaz›l› olmayan kural›
olup ayn› zamanda son derece düflük olan
"ö¤retme verimi" nin de bir aç›klamas›d›r.

Ö¤retmen-ö¤renci-aile üçlüsü aras›ndaki iliflki,
ö¤rencinin daha iyi ö¤renmesine de¤il, daha çok
çal›flmas›na dayand›r›lm›flt›r. 

Ders çal›flmak için yeterli zaman› ay›rmayan
ö¤renciler (yanl›fl olarak tembel denilir) asl›nda
kendilerine yetersiz/yanl›fl yöntemlerle ö¤retilmek
(ya da belletilmek) istenilenlerden zevk almad›klar›
ve nas›l daha iyi ö¤renebilecekleri konusunda
kendilerine yol gösterilmedi¤i için baflar›s›zd›rlar.

Di¤er yandan konular genellikle birbirlerinin ön
flart› durumunda oldu¤u için de zay›f halkalar bir
türlü di¤erlerini tafl›yamaz ve baflar›s›zl›k devam
eder. Bu olgu, mevcut "toplu ö¤retme" metodunun
otomatik bir sonucudur.

Kiflilerin herbirinin ö¤renme profilleri  farkl›d›r.
Özellikle okul öncesi e¤itimin çok nadir oldu¤u
ülkemizde, okula bafllayana kadar aile yan›nda
geçen süre çocu¤a rastgele ö¤renme özellikleri
kazand›rm›flt›r. Bu özellikler aileden aileye de¤iflti¤i
gibi, çocu¤un kal›tsal özellikleri dolay›s›yla da
de¤iflim gösterebilir.
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Ayr›ca çocu¤un görme, iflitme, dokunma, tatma gibi
duyular›ndaki farkedilmemifl eksiklikler de onun
ö¤renme profilini  de¤ifltirir.

Gözleri bozuk bir çocuk belki daha çok iflitme ve
dokunma yoluyla ö¤renebilirken, hafif  iflitme
kusuru bulunan bir çocuk da aksine görmeye
a¤›rl›k verecektir.

Benzer flekilde beslenme, psikolojik durum, ailenin
ve çevrenin etkileri gibi faktörler de bu profili
de¤iflikli¤e u¤ratmaya çal›fl›rlar. Bu kadar farkl›
ö¤renme profillerine sahip ö¤rencilerin bir s›n›fa
toplan›p toplu e¤itime tabi tutulmalar› halinde
sonucun çok baflar›s›z olaca¤› kolayca
görülmektedir.

Bu sorunun çözüm yolu; (1) Toplu ö¤retme yerine
bireysel (ya da çok küçük gruplarla ) ö¤renme, 
(2) Herkesin kendi ö¤renme profilini keflfetmesine
yard›mc› olunmas›, (3) Ö¤retilmek istenilen
konular›n ö¤renicilerce ö¤renilme ihtiyac›n›n
yarat›lmas› ve nihayet (4) Ö¤renilecek konular›n
uygun flekilde tasar›mlanmas› (curriculum design)
d›r.

Sonuç olarak, ilkö¤renimin en önemli
hedeflerinden birisi çocuklar›n ö¤renme profillerini
keflfetmelerini sa¤lay›p, bunlar›n gelifltirilmesi için
uygun ortamlar›n yarat›lmas›d›r.

ÖÖÖÖ¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeeeyyyyiiii    öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee kavram› içinde kazand›r›lmas›
öngörülen formasyonun özelliklerinden birisi de
ö¤renme sürecinin """"yyyyaaaaflflflflaaaammmm    bbbbooooyyyyuuuu"""" devam edecek bir

süreç oldu¤udur. Sürekli de¤iflen Dünyan›n, o gün
için kazan›lan bilgi ve becerileri k›sa süre içinde
geçersiz k›labilece¤i, bununla bafla ç›kabilmek için
mümkün olan tek yolun yyyyaaaaflflflflaaaammmm    bbbbooooyyyyuuuu    öööö¤¤¤¤rrrreeeennnnmmmmeeee (life
long learning)  oldu¤u bilinci yarat›lacakt›r.

4444.... KKKKüüüüllllttttüüüürrrr    BBBBiiiillllggggiiiilllleeeerrrriiii

Yukar›da s›ralanan becerilerin yan›s›ra kiflinin kendi
toplumunun kültürü ve  medeniyet hakk›nda
edinmesi gereken bir formasyon mevcuttur.

Mevcut e¤itim sisteminin vermeye çal›flt›¤›, ancak
baflaramad›¤› formasyon ise,  """"flflflfleeeeyyyylllleeeerrrriiiinnnn    aaaadddd››››nnnn››››    bbbbiiiillllmmmmeeee""""
esas›na dayal›d›r.
Yöre ve kifli adlar›n›, nehir uzunluklar›n›, ürün
miktarlar›n›, belirli tarihleri vb birer kal›p olarak
bellemeye çal›flan çocuklar›n ço¤u bunu
baflaramay›p özgüvenlerini kaybetmektedir. 
Bu gereksiz yükü kald›r›p baflarabilenler ise, di¤er
yeteneklerini gelifltirmeye vakit ve enerjileri
kalmad›¤› için bu defa hayata at›l›nca
bocalamaktad›rlar. Ülkemizdeki okul ve ifl
hayat›ndaki baflar›lar›n uyuflmazl›¤›n›n sebebi
budur.
Burada tan›mlanan sistemde ise kültür bilgilerine
yaklafl›m farkl›d›r. ‹lk ö¤renim s›ras›nda, kültür
bilgileri kapsam›nda  al›nmas› gerekli programlar
ö¤renicinin seçimine b›rak›l›r. Bu programlar,
“Temel Eserlerin ‹ncelenmesi”, “tarih”, “co¤rafya”,
“din kültürü”, “ulusal kültürel de¤erler”, “özgün
yerel ihtiyaçlara iliflkin programlar” gibi konulard›r.
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5555.... GGGGöööözzzzlllleeeemmmm,,,,    OOOOyyyyuuuunnnn    vvvveeee    YYYYaaaarrrraaaatttt››››cccc››››llll››››kkkk

Gerek ilkö¤renim ve gerekse e¤itim öncesi
programlar›n önemli bir ögesi gözlem ve oyundur.
Oyun, çocu¤un "birfley yapabilme" yetisini
gelifltiren en etkin ögedir. Burada oyun kavram›n›n
içinde , çocu¤un akli ve bedeni yetilerinin
geliflmesine imkan sa¤layan her türlü aktivite
kastedilmektedir.

Oynamas›na izin verilmeyen ya da yanl›fl oyunlara
kanalize edilen (büyüklere ilginç gelebilecek
oyuncaklar ve/ya oyuncaklara dokundurtmama
yollar›yla) çocuklar›n ne akli ve ne de fiziki
becerileri geliflemez.
Yapmak domeni içindeki en önemli ögelerden
birisi olan planlama becerisinin tohumlar›,
çocukluktaki oyunlar içinde at›l›r.  Çocuk ilk
planlama deneylerini,  basit görünüfllü deneyler
s›ras›nda yapar.
Modern ça¤›n, tak›m çal›flmas› kavram›, mahalle
aras›nda oynanan top oyunlar› s›ras›nda edinilir.
Üzerinde ciltlerle kitap yaz›lm›fl planlama teknikleri,
ancak bu öze sahip kiflilere birfleyler ö¤retebilir.
Halk aras›nda önemi genellikle tam anlafl›lmam›fl
olan "oyun", do¤al ö¤renme yöntemiyle çocu¤un
çevresini ö¤renmesidir. Bu, fazla ciddiye al›nmayan
süreci iyi geçirmifl çocuklar›n  yarat›c› kiflilikler
kazand›¤›,bir fley yapma  becerilerinin yüksek
oldu¤u görülmektedir. 
Oyuna, toplumda gerekli de¤erin verilmeyifli, oyun
içindeki ö¤renme yöntemlerinin okullar›m›zdaki
yöntemlerden farkl› olmas›ndan kaynaklan›r. Do¤ru
yöntem, çocu¤un insiyaki olarak seçti¤i oyun

içindeki yöntemler, yanl›fl olan da e¤itim
sistemimizin empoze etmeye çal›flt›¤› metodlard›r.

Yap›lmas› gereken ise, çocu¤un do¤al olarak
yöneldi¤i oyunlar için, önündeki engellerin
kald›r›lmas› ve mümkünse kolaylaflt›r›c› ortamlar
oluflturulmas›d›r.

Buna göre, e¤itim öncesi ve ilkö¤renim
programlar›n›n en önemli ögesi gözlem, oyun ve
bunlar›n do¤al uzant›s› olan yarat›c›l›k konular›d›r.
Bu konulara ait müfredat parçalar›n›n
tasar›mlanmas› (design), yeni e¤itim sisteminin en
kritik iflidir.

6666.... MMMMüüüüzzzziiiikkkk

E¤itim öncesi ve ilkö¤renim programlar›n›n  önemli
bir di¤er parças› müzik e¤itimidir.
Küçük çocuklar›n, do¤adaki sesleri taklidetmeye
çal›flt›¤› y›llarda müzik için do¤ru ortamlar
oluflturulabilirse, do¤aya ve çevresine uyumlu bir
kiflilik geliflecektir.

7777.... SSSSppppoooorrrr

Mevcut e¤itim sisteminin belki de en talihsiz
dallar›n›n bafl›nda spor gelmektedir. Bedensel ve
ruhsal sa¤l›k konusunda oldu¤u kadar iyi ahlak
konusunda da  e¤itici rolü yüksek olan spor ne
yaz›k ki  son derece yanl›fl anlafl›lm›flt›r. 
Yeni e¤itim sisteminde spor, kiflilerin kendisi ve
do¤a ile uyumlu bir kiflilik kazanmas› için
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kullan›lacak bir araçt›r. Tüm fiziki çevrenin, bu
anlay›fla yard›mc› olacak flekilde spor tesisleri ile
donat›lmas› öngörülmektedir.

8888.... MMMMaaaatttteeeemmmmaaaattttiiiikkkk

Hangi mesle¤i seçecek olursa olsun herkesin
mutlaka sahip olmas› gereken, sayma-ölçme-ifllem
yapma becerileri, ilkö¤renim s›ras›nda
kazand›r›lmas› gereken en önemli beceridir. Mevcut
sistemde hemen tüm ö¤rencilerin sevmedi¤i ve
baflar›s›z oldu¤u bu becerinin, yeni bir e¤itim
metodu ile ö¤reniminin sa¤lanmas› kaç›n›lmazd›r.

E¤itim sisteminin baflar›ya ulaflmas› için gerekli bir unsur da,
yayg›n co¤rafi yerleflim içinde  her noktada “bilgi”ye kolayca
eriflebilmektir. Bu amaçla bilgi a¤lar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve
her yerleflim birimine (mahalle, köy) bir kütüphane kurulmas›
öngörülmektedir. Merkezi Yönetimin desteklemesi gereken az
say›daki konudan birisinin, “enformasyona eriflme
özgürlü¤ü”nü gelifltirecek önlemler oldu¤una inan›lmaktad›r
(Bkz. “Bilgiye Eriflim”)

Mesleki e¤itimde sistemin, herbiri kendi bafl›na bir istihdam
imkan› sa¤layabilen beceri modüllerine dayal› olmas›
gerekti¤ine, her modülün ayr› sertifikaland›r›lmas›  gere¤ine
ve her iflin ancak, o ifli ilgilendiren meslek(ler)de sertifika
(lar)a sahip kiflilerce yap›labilmesi zorunlu¤una
inan›lmaktad›r.

Mesleki e¤itim, bu sertifika zorunlu¤u çerçevesinde tamamen
özel giriflimcilerce verilmelidir. 

Yüksek ö¤renimdeki y›¤›lman›n sebebinin, orta ö¤renimin

yeterli beceri seviyesini sa¤lamaktaki yetersizli¤i ile; iflgücü
piyasas›n›n ihtiyaçlar› ve mesleki e¤itim aras›nda s›k› iliflkiyi
kurabilecek "iflgücü piyasas› bilgi sistemi"nin kurulmam›fl
olmas› oldu¤una inan›lmaktad›r.

Ayr›ca, toplum hayat›m›zdaki çeflitli ifllerin yap›m›n›n, belirli
sertifikalar› edinmifl olma flart›na ba¤lanmam›fl olmas›n›n da,
kamu ve özel sektör iflverenlerin mesleki beceri kazanm›fl
elemanlar›n d›fl›nda ve do¤al olarak daha ucuz personel
istihdam   etmelerini tercih etmelerine yol açt›¤›na ve
konulacak bir "sertifikas›z personel çal›flt›rmama"  kural›n›n,
meslek e¤itimine daha çok yönlenme sa¤layaca¤›na
inan›lmaktad›r.

Bu uygulaman›n bir yandan da, giderek yayg›nlaflan
“uluslararas› standartlara uygun süreçlerle üretim”
e¤ilimlerinin (IIIISSSSOOOO    9999000000000000    gibi) tatmin edilmesi için zorunlu
oldu¤u düflünülmektedir.

Di¤er yandan bu öngörülerin bir tamamlay›c›s› olarak, farkl›
ö¤retim kurumlar›nca verilmekte olan sertifikalar›n, eflde¤er
niteliklere tekabül etmesini teminen bir "Ulusal Sertifika
Sistemi"  zorunlu görülmektedir. Buna göre, hangi kaynaktan
gelirse gelmifl olsun, belirli beceri modül(ler)i e¤itimini
alanlar›n, her y›l belirli tarihlerde  merkezi sistemle sertifika
s›navlar›na kat›lmalar› gerekmektedir.

Yüksek ö¤renim kurumlar›n›n bir merkezi organizasyonca
koordine edilmesini; ancak, ö¤renim programlar›n›n tamamen
özerk olmas›n›n gereklili¤ine inan›lmaktad›r. Araflt›rma
konular›nda ise, finansman› kamu taraf›ndan sa¤lanmas›
hallerinde ilgili kamu yönetiminin tercihlerine uyulmas›
gerekti¤ine inan›lmaktad›r.
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Mesleki e¤itim sisteminin bir parças› olarak uygulanmas›
gereken sertifika sisteminin bir benzerinin yüksek ö¤renim
sonunda kazan›lan mesleklere de uygulanmas›n› kaç›n›lmaz
bir zorunluktur. Farkl› yüksek ö¤renim kurumlar›ndan farkl›
standartlarda e¤itim alarak  mezun olanlar aras›ndaki nitelik
farkl›l›klar›n›n, kabul edilebilir bir düzeyden daha fazla
olmamas›n› teminen, bir "Ulusal Mesleki Düzey Belirleme
Sistemi" gerekli görülmektedir. Bu flekildeki bir uygulaman›n,
yüksek ö¤renim kurumlar›n›n düzeylerini yükseltece¤i ve
co¤rafi yay›lman›n kalite düflürebilecek etkisini ortadan
kald›rabilece¤i düflünülmektedir.

Gençlerin meslek seçiminde arz-talep mekanizmas›n›n
belirleyici olmas› gerekti¤ine, ancak toplum hayat›m›z
aç›s›ndan önemi olmakla birlikte ücretlerin olufltu¤u iflgücü
piyasas›nda düflük ücretlendirilen mesleklere, üniversiteler
aras› ö¤renci seçme ve yerlefltirme sistemi kanal›yla daha
düflük nitelikli ö¤rencilerin yönlendirilmesini son derece
yanl›flt›r.

Özel kesimden çok devletin, toplumun bütününe ve
gelece¤ine yönelik ifllevleri ile ilgili bu gibi mesleklerin düflük
ücretlendirilmesinin, yanl›fl istihdam politikalar› sonucunda
oluflmufl olan:
“düflük nitelik c çok eleman  c düflük ücret  c mesle¤e
yetersiz talep  c düflük nitelikli ö¤renci”  sarmal›ndan
kaynakland›¤›, bunun düzeltilmesi için bir “Kritik Meslekler
Gelifltirme Program›”  n›n oluflturulmas›n›n gere¤ine
inan›lmaktad›r. Bu program›n bir parças› olarak da,
tan›mlanacak bir k›s›m kritik mesle¤e, belirli niteliklerin
alt›nda ö¤renci ve eleman al›nmamas› mutlak bir zorunluktur.

BBBBiiiillllggggiiiiyyyyeeee    EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm

AAAA.... GGGGeeeennnneeeellll

“Bilgilenme Özgürlü¤ü”, geliflmifl ülke toplumlar›n›
bugünkü yüksek düzeye getiren az say›daki ögeden
birisidir. BBBBiiiillllggggiiiiyyyyeeee    EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkkaaaassss››››'n›n amac› da bu
“Bilgilenme Özgürlü¤ü” ortam›n›n sa¤lanmas›d›r.

Bu toplumlarda e¤itimden yönetime, üretimden ticarete
kadar akla gelebilecek her eylemin temelinde, bilgiye
eriflme özgürlü¤ü bulunmaktad›r.  Örne¤in, Dünyan›n
en büyük enformasyon merkezi olan AAAA....BBBB....DDDD....    KKKKoooonnnnggggrrrreeee
KKKKüüüüttttüüüüpppphhhhaaaannnneeeessssiiii nin kurulufl amac›, Kongre üyelerinin ve
Baflkan'›n sa¤l›kl› kararlar verebilmelerine yard›mc›
olmakt›r.

Geliflmifl ülkelerin yurt d›fl› temsilciliklerinde çal›flan
personelin, o ülkelerin yerel dillerini
konuflabilmelerinin nedeni, yönetimlerinin do¤ru karar
verebilmelerini sa¤lamak için gerekli güncel bilgileri
toplamaktan baflka bir fley de¤ildir.
Yine bu ülkelerde insanlar ilkokuldan bafllayarak,
bilgilere eriflerek bunlar› analiz ve sentez etme yoluyla
sorunlar›n› çözecek flekilde e¤itilmektedirler. 
Çünkü iyi bilinmektedir ki, gerekli bilgilere
eriflmeksizin oluflan düflünceler ddddeeee¤¤¤¤eeeerrrrssssiiiizzzz ve bunlara
dayal› olarak verilen kararlar ggggeeeennnneeeelllllllliiiikkkklllleeee    yyyyaaaannnnllll››››flflflfl't›r.

Di¤er yandan PPPPaaaatttteeeennnntttt    KKKKüüüüttttüüüüpppphhhhaaaannnneeeelllleeeerrrriiii, teknolojik veri ve
bilgilerin depolan›p sanayi üretiminin hizmetine
sunuldu¤u kaynaklard›r.

Patent ve telif hakk› yasalar› ise bilginin yay›lmas› için
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gerekli ortam› yaratma amac›n› tafl›rlar. 
Patentler bir fikrin kendisini,  telif hakk› ise o fikrin
ifadesini  korur. Her ikisinin de ortak bir amac›, bilginin
yay›lmas›n›  özendirmektir. Bunu sa¤lamak için, patent
veya telif'e konu olan bilgiyi kamuya aç›klayan kifli (ya
da kurulufla), bu hizmetinin karfl›l›¤›nda bir tekel verilir.
Bu iki yasa bu tekeli korurlar.

Patent, üretilen yeni bir makine, proses, kimyasal
bileflim gibi bir fikir ürününe patent verilmesine neden
olan farkl›l›k bilgisinin -ki patent verilebilmesi için
mutlaka bir yenilik getirmifl olmas› gerekir-  kamuya
ö¤retilmesini sa¤layarak, toplumun kendi teknolojisini
üretmesinin temelini oluflturur. Patentin mucide
sa¤lad›¤› tekel, ülkeden ülkeye 15 ila 20 y›l aras›nda
de¤iflir. Böylece, mucitlerin kamuya açt›¤› her bilgi,
patent kütüphaneleri yoluyla tüm toplumun ö¤renimine
sunulur.

Bir  ihtiyac› karfl›lamak üzere bir teknoloji üretmek
isteyen her kifli de (teknolog), patent kütüphanesinde o
konu ile ilgili evvelce al›nm›fl patentleri inceleyerek
çal›flmas›na bafllar. Her yeni patent, o konudaki
teknolojik birikim üzerine bir “iiiilllleeeerrrrlllleeeemmmmeeee” ekler. 15-20 y›l
sonra patent üzerindeki koruma sona erince, patentte
ö¤retilen bilgi  üzerinde mucidinin sahip oldu¤u tekel
de kalkm›fl  ve bilgi de koflulsuz olarak kamunun mal›
olmufl olur. 
Her isteyen, bu bilgiye dayanarak üretim yapabilir ve
serbest pazar ekonomisinin temeli olan üretim rekabeti
bu koruma süresi sonunda bafllam›fl olur.

Bir fikrin ifadesini koruyan telif hakk› ise, edebi ve
güzel sanatlara ait ürünlere uygulan›r. Bu ürünü üreten

kifliye (sanatç›), belirli bir süre için (50 y›l) bir hak
tan›narak, ürününü kullananlardan bir ticari kazanç
isteme, aksi halde ürününü kulland›rmama imkan›
tan›n›r.
 Sanatç›, fikir üreterek para kazanabilmek için sürekli
olarak üretmeye ve ayr›ca bu fikirlerini olabildi¤ince
yaymaya çal›fl›r.

Özet olarak, geliflmifl ülkelerde her iki yasa da, insanlar›
fikir üretmeye, bunlar› yaymaya, baflkalar›n›
kulland›rmaya çal›flmaya özendirmektedir. Böyle bir
ortamda bilginin yay›lmas›, o bilgileri üretenlerin ticari
ç›karlar›na ba¤lanm›fl olmaktad›r. ‹nsanlar
kazanabilmek için üretip yaymaya çal›flmaktad›rlar. Her
iki yasa da bu amac›na kütüphaneler arac›l›¤›yla ulafl›r.

BBBB.... ÖÖÖÖnnnnggggöööörrrrüüüülllleeeennnn    ““““BBBBiiiillllggggiiiiyyyyeeee    EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkkaaaassss››››””””nnnn››››nnnn        aaaammmmaaaaççççllllaaaarrrr››››

‹ki amaç öngörülmekte olup, bunlar:

(1) Türkiye içi ve d›fl›nda, geçmiflte
üretilmifl ve halen üretilmekte bulunan
veri ve bilgilere, toplumun her isteyen
bireyinin eriflebilmesini sa¤lamak,

(2) Toplumumuzda bilgi üreten
insanlar›m›z›n bu bilgi ürünlerini di¤er
bireylere yaymalar› için gereken uygun
ortam›n yarat›lmas›d›r.

CCCC.... BBBBiiiillllggggiiiiyyyyeeee    EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkkaaaassss››››''''nnnn››››nnnn    iiiillllkkkkeeeelllleeeerrrriiii

a. BBBBiiiillllggggiiiilllleeeennnnmmmmeeee    öööözzzzggggüüüürrrrllllüüüü¤¤¤¤üüüü : Tüm bireylerimizin, kamu
kurum ve kurulufllar› kanallar›yla yay›lan her türlü
veri ve bilgiye eriflebilmelerinin, temel haklar›n›n
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bafl›nda yerald›¤› kabul edilmektedir.

b. KKKKoooollllaaaayyyy    eeeerrrriiiiflflflfliiiilllleeeebbbbiiiilllliiiirrrrlllliiiikkkk: Devlet, bireylerin gereksindikleri
veri ve bilgileri en k›sa süre içinde ve cayd›r›c› bir
maddi külfet yüklemeden sa¤lamal›d›r.

c. BBBBiiiillllggggiiiinnnniiiinnnn    yyyyaaaayyyy››››llllmmmmaaaassss››››: Bilgi ürünü üretenlerin
ürünlerinin, bireylere mümkün olan en genifl flekilde
yay›lmas›n› sa¤lamak devletin görevidir.

DDDD.... BBBBiiiillllggggiiiiyyyyeeee    EEEErrrriiiiflflflfliiiimmmm    PPPPoooolllliiiittttiiiikkkkaaaassss››››nnnn››››nnnn    aaaarrrraaaaççççllllaaaarrrr››››

a. TTTTÜÜÜÜRRRRDDDDOOOOKKKK''''uuuunnnn    rrrreeeeoooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaassssyyyyoooonnnnuuuu: TÜB‹TAK bünyesinde
görev yapmakta olan TÜRkiye DOKümantasyon
merkezinin reorganize edilerek bu politikan›n
amaçlar›na tam uygunlu¤unun sa¤lanmas›
öngörülmektedir. Bu kurulufltan beklenen ifllevler
flunlard›r:

1. Yurt d›fl›nda bulunan ve “Dünyan›n Bilgi
Odaklar›” denilebilecek merkezlerde (Washington
D.C., Londra, Tokyo, Moskova gibi) birer
“ba¤lant› ofisi” kurmas› ve bir a¤ oluflturmak. (Bu
ofisler, bu konularda e¤itilmifl birer kifli ile
sekreterya düzeninden ibaret olacaklard›r),

2. Dünyada mevcut bilgi a¤lar› ile irtibat kurmak ve
kendisine yap›lacak bilgi taleplerini süratle
karfl›layabilecek flekilde bir düzen kurmak,

3. Türkiye'deki enformasyon kaynaklar› aras›nda
koordinasyon sa¤layarak, bunlar›n uyumlu ve
birbirlerini tamamlar hale gelmesini sa¤lamak.,

4. Kendisine yap›lacak her türlü bilgi talebini
karfl›lamak.,

b. Kütüphanecilik e¤itimi veren kurulufllar›n
reorganizasyonu,

 
c. Birleflik kataloglama sistemi : Yurt içinde veri ve

bilgi depolayan  kütüphane ve merkezdeki mevcut
yay›nlar, uluslararas› birleflik kataloglarda kullan›lan
sistemle uyumlu  olarak indekslenip kataloglanmas›,

d. Patent ve Telif Hakk› yasalar›n›n, “Girifl” k›sm›nda
belirtilen yaklafl›m uyar›nca gözden geçirilmeleri,

e. Patentler konusunun bir zorunlu ders olarak ilgili
yüksek ö¤renim kurumlar›n›n programlar›na
kat›lmas›,

f. Milli Kütüphane'nin reorganizasyonu : Milli
Kütüphane'nin, tüm s›n›rlamalar kald›r›larak tüm
bireylerin serbestçe girebilece¤i, bilgi ihtiyaçlar›n›
karfl›layabilecekleri bir örnek kütüphane haline
“dönüfltürülmesi” ve özerk bir kurum haline
getirilerek politik tercihlerin d›fl›na ç›kar›lmas›,

 
g. Patent ve Telif Haklar› Ofisi kurulmas›: Halen Sanayi

ve Ticaret Bakanl›¤› ile Kültür Bakanl›klar›
taraf›ndan yürütülmeye çal›fl›lan bu ifllerin, bu
politikan›n amaç ve ilkeleri do¤rultusunda yeni
oluflturulacak bir özerk ofis taraf›ndan yap›lmas›,

h. Ülkemizin yedi co¤rafi bölgesinde , gereksinim
duyulabilecek bilgilerin büyük bölümünün
karfl›lanabilece¤i yedi adet büyük kütüphane
kurulmas›.
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SSSSppppoooorrrr

Geçmifl y›llarda, ata sporumuz güreflte kazand›¤›m›z
baflar›lardan sonra giderek spor alan›nda baflar›s›z  duruma
gelindi¤i bir gerçektir.

Bunun çeflitli nedenleri olmas› gerekti¤i, herbiri için çözüm
(ler)in ayr› oldu¤u ve ancak bütün bu çözümler,
öncelik-sonral›k iliflkilerine dikkat edilerek uyguland›ktan
sonra baflar›n›n konu edilebilece¤i gerçe¤inin gözard› edilerek
çözümün, kurtar›c› tek kiflilerde aranm›fl olmas› baflar›s›zl›¤›n
temel nedeni olmufltur.

Son y›llarda yayg›nlaflan yabanc› sporcu (yabanc›
kaynaklarda yetiflmifl Türk sporcular da dahil) istihdam
etmenin, sorunun kayna¤›n› tedavi etmeksizin yan›lt›c›
baflar›lara yol açt›¤› düflünülmektedir.
Buna göre spor politikas›n›n temel ilkesi, baflar›s›zl›k
nedenlerinin herbiri için ayr› programlar tariflenip birlikte
uygulanmas›d›r.

Spor politikas›n›n ikinci ilkesi, sporun bir toplu seyir  olmak
yerine  bir kat›l›m faaliyeti olmas› gerekti¤i ve böylece
toplumun beden ve ruh sa¤l›¤›na olumlu katk›da bulunan bir
unsur olarak anlafl›lmas› gerekti¤idir.

Bu noktadan hareketle, belli say›da ticari kuruluflun, az
say›daki profesyonel eliyle yürüttü¤ü ve çok say›da seyircinin
pasif flekilde izleyebildi¤i “iddia” ve “deflarj” a¤›rl›kl› spor
anlay›fl› yerine; çok kimsenin kat›ld›¤›, iddia yerine iflbirli¤inin
yerald›¤› ve ana fikrinin vücudunu, yeteneklerini ve k›sacas›
kendini tan›mak ve kendini yenilemek olan spor anlay›fl›
benimsenmektedir. Tüm fiziki çevrenin, bu anlay›fla yard›mc›
olacak flekilde spor tesisleri ile donat›lmas› öngörülmektedir.

SSSSaaaannnnaaaatttt

Toplumumuzun ça¤dafl uygarl›k düzeyine eriflememifl
olmas›n›n bir nedeninin de “sanat›n  refah ve mutlulu¤u
belirleyici rolünün tam de¤erlendirilememifl olmas›” oldu¤u
düflünülmektedir (Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-14”).

Sanat›n, bugün toplumumuzda e¤lence ya da belirli dar bir
kesime özgü bir gösterifl ve ifl iliflkisi ortam› olarak alg›lan›p
kullan›lmas›n›n, aynen bilimde oldu¤u gibi sanat›n
nimetlerinden yararlanamama gibi a¤›r bir bedelle ödenmekte
olmas› sonucunu yaratt›¤› düflünülmektedir.

Toplumumuzun kendi aras›nda ve Dünya milletleri içinde
kendisini yeterince ifade edemedi¤ine; bunun, içeride
demokrasiyi, d›flar›da ise sayg›nl›¤›m›z›  ve hatta güvenli¤imizi
zedeledi¤ine ve bu önemli sak›ncalar› ortadan kald›rman›n
yolunun sanat› toplumumuzda yayg›nlaflt›rarak bir iletiflim
arac› haline getirmekten geçti¤ine inan›lmaktad›r.

Sanat›n, insan ruhunu e¤iten ve insanlar› kaynaflt›ran bu
yüksek seviyeli de¤eri yerine, gösterifl, e¤lence ve bir k›s›m
ahlak ve yasa d›fl› iflleri perdeleme  ifllevlerinin geçmesinin,
dejenere bir sanat anlay›fl› yaratt›¤›na; bu anlay›fl›n, toplumun
sosyal ve ekonomik sorunlar› ile etkileflerek baflta müzik alan›
olmak üzere sanat dallar›nda  bir çöküfle yol açt›¤›na
inan›lmaktad›r.

Bu dejenerasyonun onar›m›n›n, her sanat alan›nda
uygulanacak özgün politikalarla mümkün olabilece¤ine;
devletin sanata müdahale etmemekle beraber onun daha
yüksek seviyeli yap›labilmesi için gerekli ortam haz›rlay›c›l›k
görevi de bulundu¤una; aksine bunu yapmad›¤› takdirde
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dejenerasyon yönünde taraf tutarak sanata olumsuz
müdahalede bulunulmufl olaca¤›na inan›lmaktad›r.
Sanat dallar›n›n devlet taraf›ndan desteklenmesi gerekti¤ine,
ancak bu deste¤in, devlet eliyle sanat alan›nda istihdam ya da
gelir güvencesi fleklinde olamayaca¤›na, her alandaki
rekabetçili¤in  sanat alan›nda da olmas› gerekti¤ine; bir sanat›
iyi icra edebilenler ile edememesine ra¤men devletin sanat
deste¤inin arkas›na s›¤›nmak isteyebileceklerin bizzat sanata
zarar verebileceklerine inan›lmaktad›r.

Devletin sanata sa¤layaca¤› deste¤in, yürütme organlar›n›n
politikalar›na uygunlukla ilgili olmamas› gerekti¤ine; toplum
için yararl› olmayabilecek hallerde dahi bunun devletin di¤er
ilgili sistemlerince tesbit ve giderilmesi gerekti¤ini, hiçbir
flekilde sanat deste¤inin bir siyasi yapt›r›m arac› olarak
kullan›lmamas› gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Buna göre, devletin altyap› sa¤lamas› ve sanat faaliyetlerinin
seyrek oldu¤u yerler için sübvansiyon sa¤lamas›, sanatç›
meslek birliklerinin oluflturacaklar›  kurumlara mali yard›m
yapmas› gibi destekler devletin ifllevleri olarak görülmektedir.
Bir ilke olarak devlet deste¤i kiflilere ya da kurumlara de¤il,
do¤rudan sanat faaliyetlerine yap›lmal›, o faaliyeti yapan
kurulufllar deste¤i alabilmelidirler.

Sanat ile sansürün hiçbir flekilde ba¤daflmad›¤›na, ancak
çeflitli yafl gruplar› aç›s›ndan s›n›fland›rmalar yap›lmas›
gerekti¤ine inan›lmaktad›r. 

DDDDiiiillll

Ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflme aray›fllar›n›n
umuldu¤u ölçülerde baflar›l› olamay›fl›n›n nedenlerinden birisi
de, dil konusuna gerekli önemin verilememifl olmas› ve

bunun bir sonucu olarak da  çeflitli kavramlar çevresinde
ortak anlay›fllar do¤amam›fl bulunmas›d›r (Bkz.“Kaynaktaki
Sorunlar-4”).

Kifli hak ve özgürlüklerinin bafl›nda “kkkkeeeennnnddddiiiinnnniiii    iiiiffffaaaaddddeeee    eeeeddddeeeebbbbiiiillllmmmmeeee”
özgürlü¤ünün geldi¤ine inan›lmaktad›r.

Herhangi nedenlerle dilimiz Türkçe'nin yeterli düzeyde
ö¤retilememifl ve/ya benimsetilememifl oldu¤u yörelerde tek
ifade arac› durumunda olan dillerin durumu, bu “kendini
ifade özgürlü¤ü” ilkesi içinde yorumlanmal›d›r.

Dilimizin tam ar›laflt›r›lmas›  veya Osmanl›ca'n›n muhafazas›
ya da dilin yap›s›na uymayan sözcük gelifltirilmesi   fleklinde
uzun y›llard›r süren çeliflik yaklafl›mlar konusunda, dilimizi
mümkün oldu¤unca zenginlefltirmek amac›yla kökenine
bak›lmaks›z›n kullan›ma girmifl tüm sözcüklerin
kullan›labilmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

Di¤er yandan, teknolojik geliflmelerin kendi kavramlar›n› da
beraber yaratt›¤›na, bu geliflmelerden geri kal›nd›¤›nda bu
kavramlar› ifade etmek için kullan›lan sözcüklerin de
bütünüyle aynen benimsendi¤ine, bunlar›n say›s›n›n
teknolojide geri kalm›fll›kla artt›¤›na ve bunun da bir dili
tamamen dejenere etti¤ine inan›lmaktad›r.

Bir yandan bu gerçek, bir yandan da Dünyada üretilmekte
bulunan bilgi hacminin her 10 y›lda yaklafl›k iki kat›na
ç›kmakta oluflu, Türkçenin yan›s›ra ikinci bir dilin kullan›m›n›
zorunlu k›lmaktad›r.

Türkçe'nin dejenerasyondan korunurken, geliflmeleri, çeviriye
baflvurmaks›z›n izleyebilmenin tek yolunun, bu flekilde ayr›
bir Bilim ve Teknoloji Dili  benimsemek oldu¤una, bu dilin
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de yayg›nl›¤› nedeniyle ‹ngilizce olmas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r.

DDDDiiiinnnn        vvvveeee    LLLLaaaaiiiikkkklllliiiikkkk

Yaflam, insanlar›n iyiye, do¤ruya ve güzele olan do¤al
e¤ilimlerini çeflitli yollarla bozar. Bozulan bu e¤ilimler
dönerek hem birey yaflam›n› hem de bireylerin iyiye, do¤ruya
ve güzele ulaflmalar›n› güçlefltirir.

Baflta dinler olmak üzere çeflitli ö¤retiler, ad›na “ahlak”
denilen bu “iyiye, do¤ruya ve güzele uyum”u sa¤lamaya
çal›fl›rlar. Buna göre din, bafll›bafl›na bir “amaç” de¤il, ahlak›
gerçeklefltirebilecek bir “araç”t›r.

Dini ö¤retilerin büyük bir k›sm› “inanç”a dayan›r. Bunlar
“ak›l” yoluyla sorgulanamazlar. Dolay›s›yla da birey say›s›
kadar inanç oldu¤u söylenebilir. ‹nançlar› kal›plaflt›rmaya
çal›flmak ise inanc›n do¤as›na ayk›r›d›r ve inanç, tanr› ile birey
aras›ndaki bir iliflkidir ve hiç bir kifli veya zümrenin
müdahalesine ya da arac›l›¤›na aç›k de¤ildir. ‹nanç
özgürlü¤ünün bu flekilde anlafl›lmas› gerekir.

‹nsanlar inançlar›n›n gere¤i olarak ahlaka ulaflmak için bir
dini ya da ö¤retiyi özgürce seçebilmelidirler. Bu onlar›n
inançlar›n›n bir gere¤idir. Onlar için hangi inanc›n do¤ru
oldu¤u ya da bir inanc›n gereklerinin neler oldu¤u
konusunda zorlamalara yer yoktur. K›saca dinde zorlama
olamaz.

Bireysel yaflamlar aç›s›ndan kolayca aç›klanabilen bu
sistematik, toplum yaflam› aç›s›ndan bu denli basit de¤ildir.

Bireyler, kendi özgür iradeleriyle belirledikleri inançlar› gere¤i

yaflamak isterler. Bu da inanç özgürlü¤ünün bir
tamamlay›c›s›d›r. Bu istekler, toplumdaki “ortak yaflam
kesitleri”nde sorunlara yol açabilir. Bu ara kesitlerde, “bireyin
özgür tercihleri”, yerlerini “toplumun tercihleri”ne
b›rakmaktad›r.

Toplum tercihleri için tarih boyunca bulunabilmifl en geçerli
yol, herkesin kendi iç dünyas›nda “inanc›na”, toplum
yaflam›nda ise “ortak bilinenler”e yani “ak›l ve bilim”e
uymakt›r.

Bilim mutlak olmay›p sürekli geliflmekle birlikte bu denli
ortak kabul görmüfl olmas›n›n nedeni, “hhhheeeerrrr    aaaannnn    hhhheeeerrrrkkkkeeeessss    iiiiççççiiiinnnn
aaaayyyynnnn››››” olmas› ve dolay›s›yla toplum yaflam› için sorun
ç›karmamas›d›r. Ak›l ve bilim gelifltikçe yine “hhhheeeerrrrkkkkeeeessss    iiiiççççiiiinnnn
aaaayyyynnnn››››”l›¤›n› korumaktad›r. 

Laiklik  bu flekilde yani iç yaflamda  inanca, toplum
yaflam›nda ise ak›l ve bilime  göre davranmakt›r. Kifli iç
yaflam›nda bir inanc› seçebilece¤i gibi ak›l ve bilimi de
seçebilir.

Toplum yaflam›n›n kural› olan ak›l ve bilimi iç yaflama
tafl›maya zorlamak ya da iç yaflam›n kural› olan inanc› toplum
yaflam›na egemen k›lmaya çal›flmak ise din diktatörlü¤üne
yol açacakt›r. Buna göre, bireylerin bu aç›dan iki tür
özgürlükleri vard›r:

(1) Birey olarak, inanç ve inanc›n devam› olan ibadet
özgürlü¤ü,

(2) Toplumun bir üyesi olarak, baflkalar›n›n inançlar› 
uyar›nca de¤il, ortak öge olan ak›l ve bilim
uyar›nca yaflama özgürlü¤ü.
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Bu iki özgürlük, devletin din konusundaki rolünü de aç›kça
ortaya koymaktad›r. Devlet, bu iki tür özgürlü¤ü tesis etmek
ve korumak zorundad›r. Ne inançlar›n toplum yaflam›na ve ne
de ak›l ve bilimin bireysel inançlara do¤rudan ya da dolayl›
olarak müdahalede bulunmamas›n› sa¤lamak zorundad›r.
Laiklik ilkesinin, toplum yaflam›n›n temeli olmas›n›n nedeni
budur.

Bu yaklafl›ma göre devletin din ifllerinde taraf olmamas›
gerekti¤i, rolünün yaln›zca bu iki özgürlü¤ü kurup korumakla
s›n›rl› oldu¤u düflünülmektedir.

Diyanet ‹flleri, her dini grup için devletten ba¤›ms›z olmal›,
devlet de bu konudaki “ikili özgürlük ortam›”n› korumal›d›r.

‹nsanlar inançlar›n› özgür iradeleriyle belirlemeli, bunu hiç bir
flekilde aç›klamaya zorlanamamal›d›rlar. Kimliklere din,
mezhep gibi “iç inanç” ile ilgili belirtimlerin yaz›lmas›n›n bu
nedenle bir “zorlama” oldu¤u düflünülmektedir.

Dini gruplar, kendi ahlak anlay›fllar›n›n propagandas›n›
yapabilmeli, ama kimseyi do¤rudan ya da dolayl› olarak
zorlayamamal›d›rlar.

KKKKüüüüllllttttüüüürrrr        MMMMiiiirrrraaaassss››››

Kültürü, toplum yaflam›m›z›n tüm alanlar›ndaki örf, adet,
gelenek ve göreneklerinin bütünü olarak; medeniyeti de,
Dünya 
toplumlar›n›n ortak kültürü olarak anlamak gerekir. Bu tan›ma
göre kültür ulusal, medeniyet ise evrenseldir.

Kültür de¤erlerimizden baflka toplumlara aktard›klar›m›z›n

yan›s›ra, onlardan ald›¤›m›z kültürel de¤erler de flüphesiz ki
vard›r. Bunun, baz› kültür de¤erlerimizi korurken, bir k›sm›
yerine baflka kültürlere ait de¤erlerin koyulmas› oldu¤u, alt
kültür de¤erlerini üst kültür de¤erleriyle de¤ifltirmenin
kültürel asimilasyon ya da ulusal kültürünü kaybetmek demek
olmad›¤›, aksine bunun toplumlar›n kültürlerini  ça¤dafl k›lan
bir süreç oldu¤u yaklafl›m› benimsenmektedir.

Di¤er yandan, üzerinde yaflamakta oldu¤umuz Anadolu
topraklar› Dünyan›n en fazla say›da de¤iflik kültür de¤erine
sahip topraklar› olup halen oralarda  yaflayanlarda bunlar›n
izleri korunmaktad›r. Bunun bir kültürel da¤›n›kl›k de¤il,
aksine  bir kültürel zenginlik ve ulusal bütünlü¤ümüzü
koruman›n bir güvencesi olarak görmek gerekir.
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YYYYEEEERRRRLLLLEEEEfifififiMMMMEEEE    PPPPOOOOLLLL‹‹‹‹TTTT‹‹‹‹KKKKAAAALLLLAAAARRRRIIII

KKKKoooonnnnuuuutttt

Ülkemizde, sokakta yat›p kalkan küçük bir az›nl›k hariç
herkes, -öyle veya böyle- bir çat› alt›nda yaflamaktad›r.
Meseleye bu yönden bak›l›rsa, aç›kta kimsenin olmad›¤›, yani
bir konut meselesi olmad›¤› savunulabilir.

Di¤er yandan ülkede mevcut yaklafl›k 10 milyon konutun
takriben % 35'i k›rsal kesimde olup, bunlar›n hemen tamam›
fenni bak›mdan uygun standartlarda de¤ildir. Kentlerdeki
konutlar›n da yar›s› yine ayn› durumdad›r.

O halde 6 milyon civar›nda konutun fenni flartlara uygun
olmad›¤›, insan hayat› ve/ya sa¤l›¤› aç›s›ndan sorunlu oldu¤u
anlafl›lacakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ise önemli bir sorun
vard›r.

"Konut Meselesi” ne bu defa “konut bafl›na fert say›s› ”
aç›s›ndan bak›l›rsa ortaya daha baflka bir resim ç›kacakt›r. Bir
yanda k›rsal kesimdeki ve kentlerin  varofllar›ndaki
yap›lanmada, kabul edilebilir ölçülerin üstünde olan bu
yo¤unluk, ikinci konutlarda ve kent içi baz› yerleflmelerde
çok düflüktür. O halde bu aç›dan da önemli bir sorun vard›r.

Konut giderleri aç›s›ndan ise durum daha farkl›d›r. Bir sorun,
kendi konutuna sahip olmakla birlikte, onun ortak giderlerine
-apartmanlar için- katlan(a)mayan ve bu yüzden toplu yaflam›
çekilmez k›lan insanlard›r. Bu sorun, iki alt-sorundan
oluflmaktad›r; birisi, gelir yetmezli¤i nedeniyle ortak giderleri
karfl›lamakta güçlü¤ü olanlar, ikincisi ise gerek yasalar›n

bofllu¤u gerekse ortak giderleri ödeyenlerin yapt›r›m
eksikli¤inden yararlanarak ortak giderleri ödemeyip, onu bir
ucuz mali kaynak gibi kullanan kiflilerin yaratt›¤› sorunlard›r.

Yine“Konut Meselesi” çerçevesi içinde yer alan bir baflka
sorun, konut ihtiyac›n› kiralama yoluyla gidermeye
çal›flanlar›n durumudur. Bu grupta da iki alt-sorun mevcuttur;
konut kiras›n› ödemekte güçlük çekenler ve yaflam›n›, sahip
oldu¤u  bir konutun kira geliri yoluyla sürdürmek isteyenlerin
sorunlar›.

Konut Meselesi” içinde yer alan sonuncu sorun ise konut
sahibi olmak için kooperatiflerle bo¤uflanlar›n durumudur.

“Konut Meselesi”  içinde, daha baflka sorunlar  (devletin k›t
kaynaklar›n› pahal› konut üretimi için kullanmas› vbg)
bulunmas›na ra¤men, yukar›daki az say›daki örnekler  dahi
“konut meselesi” fleklindeki belirsiz bir sorun
formülasyonunun, çözümden çok çözümsüzlü¤e yol açt›¤›n›
göstermeye yetecektir. Çünkü bu sorunlar›n her biri ayr›
flekilde çözülebilir meselelerdir.

Önerilebilecek tek model yoluyla yukar›daki sorunlar›n
hepsinin çözülmesi imkan› yoktur. E¤er imkan› olup da,
kiflilerin gelir düzeylerini yeter seviyeye art›rabilmek mümkün
olsayd›, yukar›daki sorunlardan birkaç tanesi derhal sorun
olmaktan ç›kard›.

Ya da düzenli ve yeterli gelire sahip bir kiflinin, gelirinin
%20-25 kadarl›k bir k›sm›yla,  arzulad›¤› bir konutu kiralamas›
mümkün olsayd›, herhalde kirac›lar›n sorunlar› da bir anda
çözülmüfl olurdu.

Benzer flekilde, yaflam›n› yaln›z kira geliriyle sürdürebilmek
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için kirac›s› üzerine bask› yapmak zorunda kalan ev sahibinin
de sorunlar› ayn› çareyle çözülebilirdi.

Dile getirilen sorunlar› bir araya toplay›p,“Konut Sorunu” nu;

"Kiflilerin, arzular›na göre yaflayabilecekleri 
birer konuta sahip  k›l›nmalar›"

fleklinde formüle etmek, çözümsüzlü¤ün tam bir ifadesidir.
Çünkü bu takdirde, ülkemizde fenni niteliklere sahip olmayan
6 milyon konutun y›k›l›p yeniden yap›lmas› ve ayr›ca 3
milyon kirac›n›n ev sahibi yap›lmas› gibi bir problem ortaya
ç›kard› ki bu, 1992  fiyatlar›yla 1000 trilyonluk bir bir mebla¤
demektir.

O halde “yyyyaaaapppp››››llllaaaammmmaaaayyyyaaaaccccaaaakkkk”””” olanlar›n birincisi, böyle“toptan ve
kestirme” bir sorun formülasyonudur. Buna göre  çözüm(ler)
düflünülmemelidir.

Bunun yerine; fenni olmayan konut islah edilmeli, kiflilerin
gelirleri art›r›lmaya çal›fl›l›p kirac›l›k, konutsuzluk anlam›na
gelmekten ç›kar›lmal› ve böylece meselenin çerçevesi
daralt›larak sorun, 
ççççaaaabbbbaaaassss››››nnnn››››    vvvveeee    ttttaaaassssaaaarrrrrrrruuuuffffllllaaaarrrr››››nnnn››››    kkkkoooonnnnuuuutttt    ››››ssssllllaaaahhhh    vvvveeeeyyyyaaaa    yyyyaaaapppp››››mmmm››››nnnnaaaa    ççççeeeevvvviiiirrrrmmmmeeeekkkk

iiiisssstttteeeeyyyyeeeennnn    kkkkiiiiflflflfliiiilllleeeerrrriiiinnnn    ddddeeeevvvvlllleeeettttççççeeee    ddddeeeesssstttteeeekkkklllleeeennnnmmmmeeeessssiiii 
meselesine indirgenmelidir.

Yap›lmamas› gerekenlerin ikincisi, devletin konut konusuna
ay›rabildi¤i k›t kaynaklar›n, cömert bir sübvansiyonla az
say›da konut yap›m› için harcan›p, geri kalan ihtiyaca kaynak
b›rak›lmamas›d›r. ‹‹‹‹llllkkkkeeee    oooollllaaaarrrraaaakkkk    ddddeeeevvvvlllleeeetttt    kkkkoooonnnnuuuutttt    yyyyaaaappppmmmmaaaammmmaaaallll››››,,,,
yyyyaaaapppptttt››››rrrrmmmmaaaammmmaaaallll››››dddd››››rrrr.... Devletin görevi yaln›zca“ konut yap›m› için
gerekli ortam› yarat›p,  o ortam› korumak” olarak
anlafl›lmal›d›r.

Yap›lmamas› gerekenlerin üçüncüsü , devletin, konutlar›n
yeterli konforda ve asgari büyüklükteki k›sm›n› desteklemesi
yerine, büyük ve tam konforlu bütününü desteklemeye
çal›flmas›d›r.

Nihayet, yap›lmamas› gerekenlerin sonuncusu, konut
edinmenin, k›rsal kesimden kentlere kontrolsuz göçü
h›zland›racak biçimde özendirilmemesi  (iflsizlerin, konut
edinme kolayl›¤› nedeniyle) dir.

PPPPoooottttaaaannnnssssiiiiyyyyeeeelllllllleeeerrrr    NNNNeeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr????

Konut konusunda çerçevesi çizilen sorunun çözümü için
gereken kayna¤›n hangi potansiyellerden karfl›lanaca¤›  en
önemli noktad›r. Bu potansiyel bir ölçüde devlet, bbbbüüüüyyyyüüüükkkk
ööööllllççççüüüüddddeeee    iiiisssseeee    kkkkoooonnnnuuuutttt    ssssaaaahhhhiiiibbbbiiii    oooollllmmmmaaaakkkk    iiiisssstttteeeeyyyyeeeennnn    kkkkiiiiflflflfliiiilllleeeerrrriiiinnnn    ppppoooottttaaaannnnssssiiiiyyyyeeeelllllllleeeerrrriiii
olmak zorundad›r.

Bu potansiyeller önem s›ras›na göre flunlard›r:

(a) Kiflilerin, bir anda, nihai büyüklük ve konfora sahip bir
konut yerine, “Çekirdek Konut” denilebilecek bir k›s›m
ile bafllay›p, giderek büyütmeye ve/ya konforunu
gelifltirmeye raz› olabilmeleri.

Bu avantajl› durum, yurdumuzda oldu¤u kadar
(gecekondu örne¤i), konut sorununu çözebilmifl
ülkelerde de yayg›nd›r.
Kifliler, belirli bir  süre sonunda kavuflabilecekleri konuta
hemen bafllang›çta sahip olabilecek maddi imkanlar›n
mevcut olmad›¤›n›n bilincindedirler.
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(b) Yetersiz gelire sahip kiflilerin dahi, konut söz konusu
olunca tasarrufta bulunabilmeleri,

(c) Özellikle k›rsal kökenli kifliler baflta olmak üzere önemli
bir kesimin, konut inflaas›nda ya da içine girilebilir
durumdaki bir inflaat›n konforunun art›r›lmas›nda bedeni
çaba harcamaya haz›r olmas›,

(d) Devletin ay›rabilece¤i mali kaynaklar,

(e) ‹hmal edilemeyecek ölçüde kamu arazisi varl›¤›,

(f) Bu modelde, küçük ailelere uygun 40m2 lik konutlardan

bafllan›p, daha kalabal›kça aileler için 60 ve 80m2 lik bir

sistemin benimsenmifl olmas›, halen kullan›lan <100 m2

lik sisteme göre bir potansiyeldir.

YYYYeeeennnniiii    YYYYaaaakkkkllllaaaaflflflfl››››mmmm

Bu modelde önerilen yaklafl›m›n çerçevesi flu  flekilde
çizilebilir:

(a) Model, konut sahibi olmayanlar›n konut sahibi
k›l›nmalar› ile fenni  niteliklere uygun durumda
olmayan konutlar›n iyilefltirilmesini hedef alm›flt›r.

(b) Konut Edinimi Destekleme Sistemi-KEDS,

konutlar›n 60 m2 lik k›sm›n›n (çekirdek)  asgari
konforlu halini destekler.

Daha büyük konutlarda, 60 m2 yi  aflan
büyüklükler ile asgari konforu  aflan konfor
sa¤lama giderleri konut sahibince üstlenilir.

KEDS taraf›ndan desteklenecek konutlar›n

tasar›m›n›n, “De¤er Analizi”(value analysis)
tekniklerine göre minimize edilmifl maliyeti esas
almas› flart koflulmaktad›r.

(c) KEDS, bir ÇÇÇÇeeeekkkkiiiirrrrddddeeeekkkk    KKKKoooonnnnuuuutttt    ÖÖÖÖzzzzeeeelllllllliiiikkkklllleeeerrrriiii    fifififiaaaarrrrttttnnnnaaaammmmeeeessssiiii    ne
uyan mimari tasar›mlar› destekler. 

(d) Konutlar, varsa kiflilerin arsalar› ya da Toplu Konut
‹daresi (TK‹) nin sat›fl yoluyla tahsis edece¤i hazine
arazileri üzerine yap›l›r.
Tahsis edilecek arazilerin, kentlerin çevresinde
uydu kentler oluflacak flekilde planlanmas›na dikkat
edilir.

(e) Modelin, kentlerdeki iflsizli¤i körükleyecek etki
yapmamas› için, oluflacak toplu konut alanlar›nda
Giriflim Destekleme fiirketleri  kurulur.

(f) Konut sahiplerinin tasarruflar›, cari mevduat faizleri
üzerine bir pirim verilerek desteklenir. Bu amaçla,
TK‹'nce konut sahibi ad›na aç›lacak bir banka
hesab›na yat›r›lacak tasarruflar  bir pirimle
desteklenir.
Bu yolla, konut finansman›n›n önemli bir k›sm›n›n,
konut sahibi olmak isteyence karfl›lanmas› sa¤lan›r.

(g) Bu model uyar›nca konut sahibi olmak isteyen ve
onunla beraber oturan kiflilerin halen mevcut
konutlar›n›n  bulunmamas› istenir.
‹kinci konutlar›n KEDS'nce desteklenmesi, ancak
her ailenin birer konut sahibi olmas›ndan sonra
mümkün olabilecektir.

Özet olarak; konut edinmek veya konutunu iyilefltirmek
isteyen kifliler:

174



- Belirli bir süre  tasarruf yapacaklar ve bu süreler
boyunca belirli ayl›k ödemeler yapacaklard›r. 

- Kiflilerin tasarruflar›na, cari banka tasarruf faizine ek
olarak TK‹ taraf›ndan belirli bir destek pirimi
ödenecektir.

- Tasarruf süresi sonunda kifli belirli bir süre
bekleyecektir. Bu süre içinde desteklenmifl tasarruf
faizi ödenmeye ve bankada birikmeye devam
edecektir.

- Bu sürenin sonunda kiflinin birikmifl paras› ve geri
ödeme süresinde ödeyece¤i miktar,  Tasarruf
Destekleme Pirimi katk›s› da dahil olmak üzere
kredi olarak kifliye  verilecektir.

- Kredinin verilmesiyle birlikte geri ödeme
bafllayacak ve belirli süre  sürecektir.

- Tasarruf süresi boyunca ödenen destek pirimi, geri
ödeme süresi boyunca  faiz indirimi olarak TK‹
taraf›ndan bankaya ödenmeye devam edecektir.
Yani kifli bankaya kredi faizini, Tasarruf
Destekleme Pirimi oran›nda eksik ödeyecektir.

(h) KEDS taraf›ndan sa¤lanmas› öngörülen destekler
flunlard›r:

1. Arsa

Hazine arazilerinin TK‹ taraf›ndan
parsellenmesi (yollar ve ortak kullan›m
tesislerinin yerleri b›rak›larak) yoluyla
sa¤lan›r.

2. Asgari altyap›

Konut alanlar› için altyap› olarak yaln›zca
anayol, su, elektrik ile, Giriflim Destekleme
fiirketlerinin  gerektirdi¤i iflyerlerinin kaba
inflaat› sa¤lan›r.

3. Ortak kullan›m tesisleri

Okul, cami, oyun alan›, spor sahas› gibi ortak
kullan›m tesisleri KEDS taraf›ndan
desteklenmez.

4. Standart inflaat malzemesi üretiminin
desteklenmesi

Çekirdek konut özelliklerinin gerektirdi¤i
standart malzemelerin üretimini yapan
üreticiler için flu destekler sa¤lan›r:

- KDV telafi pirimi,
- Banka kredi faiz fark› telafi pirimi,
- Teknik yard›m (üretimi yap›lacak

malzemeler için tasar›m ve üretim
bilgileri deste¤i)

- Yurt d›fl›ndan getirilecek örnek
malzemeler için gümrük muafiyeti

5. Çok Amaçl› Mobilya  üretiminin
desteklenmesi

(Çekirdek Konut) yaklafl›m›n›n zorunlu bir
gere¤i olarak, çok amaçl› ve küçük mobilya
kullan›m›n›n desteklenmesi  öngörülmüfltür.
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Ancak bu deste¤in mobilya üreticilerine
verilmesi, uygulama kolayl›¤› aç›s›ndan daha
do¤rudur.

6. Tasarruf Destekleme Pirimi

Konut sahibi olmak isteyenleri tasarrufa
özendirmek için, cari tasarruf faizine ek
olarak bir  özendirme pirimi TK‹'nce ödenir.

7. Konut kredisi

Konut sahibi olmak isteyen kiflilere,
tasarruflar› ile  orant›l› olarak verilen kredidir.
‹lk bak›flta, gelir düzeyi yüksek kiflilere,
göreli bir avantaj sa¤lad›¤› izlenimi
verebilecek bu yaklafl›m›n, KEDS'nin ancak
konutu bulunmayanlara uyguland›¤›
düflünülürse, adil bir yaklafl›m oldu¤u
görülecektir.

Konut kredisinin geri ödenmesinde,
tasarruflara ödenen Tasarruf Destekleme
Pirimi  (Bak›n›z(6)) oran›nda faiz indirimi
yap›l›r.
Bu, tasarruflar›n ve geri ödemelerin, bu
oranda desteklenmesi anlam›na gelmektedir.

(i) Fenni standartlara uygun yap›lmam›fl konutlar›n 
iyilefltirilmesi için öngörülen yaklafl›m ise flu
flekildedir:
1. ‹yilefltirmenin kapsam›

Deprem, sel bask›n›  ve yang›n gibi afetlere 
dayan›kl› olmad›¤› belirlenecek konutlar›n

iyilefltirilmesi, so¤uk ve s›ca¤a karfl› yal›t›m›,
›s›tma tesisleri yoluyla çevreyi kirletenlerin
daha az kirletir duruma getirilmesi,
kanalizasyon veya foseptik sisteminin
yetersizli¤i nedeniyle çevreyi kirletenlerin
iyilefltirilmesi, tarihi ve/ya kültürel de¤eri
bulunan konutlar›n as›llar›na uygun
onar›lmalar› ve burada say›lmamakla beraber
bu çerçevede mütalaa edilebileceklerin
iyilefltirilmeleri  kapsanmaktad›r.

2. Finansman
‹yilefltirmenin finansman›, konut edinme için
öngörülen finansman modelinin ayn›d›r.

Burada aç›klanan model, Konut Meselesi  'ni çevresiyle
beraber  (istihdam, tasarruf, çevre, kamu arazilerinin
korunmas›, göç gibi) ele almaktad›r.
Konut edinme ya da edinilmifl konutlar›n iyilefltirilmesi için
öngörülen kaynak, büyük ölçüde, kiflilerin tasarruflar›na ve
sarfetmeye haz›r olduklar› çabalara dayanmaktad›r.

Bu potansiyelleri dikkate almayan her türlü yaklafl›m, daha
kolay, daha yüksek standartl› konutlar› daha h›zl› olarak
üretebilir; ama ihtiyaç sahiplerinin ancak küçük bir bölümüne
hizmet verebilir. Nitekim, bugüne kadar uygulanan çeflitli
sistemlerin yapabildi¤i de budur.

GGGGööööçççç    vvvveeee    KKKKeeeennnnttttlllleeeeflflflflmmmmeeee

Kentleflme, ça¤dafl yaflam›n ne kadar do¤al bir yan› ve hatta
geliflmenin göstergelerinden biri ise, göç de o denli olumsuz
bir kavramd›r. Birisinde, k›rsal kesimde artan verimlilik
sonunda do¤an art› de¤er  k›rsal kesim nüfusuna yeni yaflam

178



biçimleri sunarken di¤erinde, bulundu¤u yerde
bar›namayacak hale gelen insanlar oralardan kopmaktad›rlar.
Kentleflmenin temelinde artan verimlilik varken göçün
temelinde gelir azalmas› ve buna ba¤l› çaresizlik
bulunmaktad›r. 

Göçe yol açan ve onu destekleyen nedenler karmafl›k bir yap›
olufltururlar. ‹flsizlik ve/ya gelir yetersizli¤i, göçü harekete
geçiren kuvvetler ise, k›rsal kesimdeki kamu hizmetlerinin
yetersizli¤i ya da flehirlerde kurallar›n kolayca çi¤nenebilmesi
ve bunun da kolayca gelire dönüflebilmesi, göçü destekleyen
unsurlard›r.
Varl›¤› gerçe¤e de¤il de kafalarda oluflmufl kal›plara dayal› her
de¤erde oldu¤u gibi devlet kavram› da günümüzde
geleneksel anlam›n› kaybetmifl, art›k güç, dürüstlük ve
sayg›nl›k yerine güçsüzlü¤ü, f›rsatç›l›¤› ve sayg›s›zl›¤› simgeler
hale gelmifltir. Devlet art›k bilek gücü ya da rüflvetle kenara
itilmek istenen bir fazlal›k haline dönüflmüfltür.

Art›k hemen herkes, devletin kurallar›n›n yaln›zca ona uyanlar
için var oldu¤unu, ona uymak istemeyenler için yapt›r›mlar›n
kolayca altedilebildi¤ini ö¤renmifltir. Hatta art›k devlet
potansiyel bir f›rsat hazinesidir. Devletin taraf oldu¤u her iflte,
zor ya da rüflvet kullan›larak bir ç›kar sa¤lamak mümkün
görülmektedir.
Bu, çeflitli yokluklarla karfl› karfl›ya bulunan k›rsal nüfus için
büyük bir özendirici etki yaratmaktad›r. "Tafl› topra¤› alt›n
flehir"  kavram› ençok günümüzde geçerlidir.

Devletin koydu¤u kurallar›n çi¤nenmesi halinde öngörülen
cezalar, büyük bir kesimin günlük yaflant›s›na çok da ayk›r›
görünmemektedir.  Paras› olmayana verilecek para cezas›
nas›l bir yapt›r›m gücüne sahip de¤ilse, di¤er cezalar da ancak
"kaybedecek çok fleyi bulunan"  kifliler üzerinde cayd›r›c›

olabilmektedir.

Bir toplumu, bir arada ve düzenli yaflamaya özendiren
“çççç››››kkkkaaaarrrr”lar  zay›flad›kça,  o toplumu kurallar arac›l›¤› ile
yönetmek de o kadar güçleflmektedir.  Günümüzde
toplumumuzu saran kural çi¤neme histerisi, iflte böyle bir
süreç sonunda ortaya ç›km›flt›r.
Buna paralel olarak, yönetimlerin kural koyma konusundaki
yetersiz becerileri, çi¤nenmeye uygun kurallar›n kayna¤›n›
oluflturmaktad›r (Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-8”).
Dolay›s›yla ggggööööçççç de¤il kkkkuuuurrrraaaallllssss››››zzzz    yyyyaaaaflflflflaaaammmmaaaakkkk    üüüüzzzzeeeerrrreeee    ggggööööçççç, daha büyük
önem tafl›maktad›r.
Bu saptaman›n, göç olgusunun do¤ru yönetimi aç›s›ndan
önemi aç›kt›r. "Kontrolsuz göç yerine kontrollu flehirleflme"
politikalar› bu gerçe¤e oturtulmal›d›r.

Bu  çerçeveye oturtulacak bir politika,  bir yandan yerinde
yaflam› destekleyip özendirirken, bir yandan da buna paralel
olarak yukar›da sözü edilen """"flflflfleeeehhhhiiiirrrrlllleeeerrrrddddeeeekkkkiiii    kkkkuuuurrrraaaallllssss››››zzzzllll››››¤¤¤¤››››nnnn
ççççeeeekkkkiiiicccciiiilllliiii¤¤¤¤iiii"""" ni yoketme araçlar›n› kullanmal›d›r. Buna göre:

AAAA.... """"YYYYeeeerrrriiiinnnnddddeeee    YYYYaaaaflflflflaaaammmm""""››››nnnn    öööözzzzeeeennnnddddiiiirrrriiiillllmmmmeeeessssiiii    iiiiççççiiiinnnn    ::::

a- Yerel potansiyellerin de¤erlendirilmesi

Yerel potansiyel deyimi ile, bir ekonomik art› de¤er
do¤mas›na neden olabilecek herhangi bir fley
kastedilmektedir.
Bu "herhangi bir fley", o yörede mevcut önemli bir
maden rezervi, akarsuyunda yaflayan özel bir bal›k
cinsi, el hal›c›l›¤› gelene¤inin çok bilinir olmas›,
insanlar›n›n belirli bir yönde becerilerinin
bulunmas›, topraklar›n›n veriminin yüksek olmas›,
floras›n›n zenginli¤i, ikliminin belirli bir cins
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turizme uygunlu¤u ve yüzlerce de¤iflik farkl›
nitelikler olabilir.

Ancak bunlar›n ortak yan›, her yerde bol bulunan
bir "fley" olmamas›d›r. Genel bir kural olarak,
ekonomik art› de¤er ancak "nedret" yoluyla
do¤abilir. 

Ekonominin bu genel kural› herkes taraf›ndan iyi
bilinmesine ra¤men uygulamada insanlar,
ekonomik kalk›nmay› daha soyut bir kavram olarak
de¤erlendirmekte, örne¤in devletin bir yöreye ilgisi
ya da ilgisizli¤i olarak görebilmektedirler.

Bir yörenin kalk›nmas›nda unutulmamas› gereken
kural fludur : YYYYöööörrrreeeelllleeeerrrr    ddddeeee¤¤¤¤iiiillll,,,,    oooo    yyyyöööörrrreeeelllleeeerrrrddddeeee    yyyyaaaaflflflflaaaayyyyaaaannnn
iiiinnnnssssaaaannnnllllaaaarrrr    kkkkaaaallllkkkk››››nnnnaaaabbbbiiiilllliiiirrrr....    DDDDoooollllaaaayyyy››››ssss››››yyyyllllaaaa    yyyyaaaatttt››››rrrr››››mmmmllllaaaarrrrddddaaaa
öööönnnncccceeeelllliiiikkkk    yyyyöööörrrreeeelllleeeerrrreeee    ddddeeee¤¤¤¤iiiillll,,,,    oooo    yyyyöööörrrreeeelllleeeerrrriiiinnnn    iiiinnnnssssaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnnaaaa    aaaaiiiitttt
oooollllmmmmaaaallll››››dddd››››rrrr    (Bkz. “Bölgesel Kalk›nma”).

Özet olarak, göçe neden olan ya da en az›ndan
onu destekleyen unsurlardan birisi de kiflilerin,
onlar› çevreleyen potansiyelleri görebilecek
becerilerle donat›lmam›fl olufludur. Dikkat edilirse
ülkemizin gerice yörelerinden kentlere göç eden
kiflilerin büyük ço¤unlu¤u, beceri gerektirmeyen
ifllere taliplerdir. Bütün bir ülkenin, bu tür beceri
gerektirmeyen ifllerle dolu olmas› beklenemez, e¤er
dolarsa da o ülkenin üçüncü dünya ülkelerinden
fark› kalmaz.

‹flte bu nedenlerle, insanlar›m›za gerekli becerilerin
kazand›r›lmas›, onlar›n yerlerinde kalarak,

çevrelerindeki potansiyelleri de¤erlendirmeleri
yönünden bir f›rsatt›r.

Kiflilerin, çevrelerindeki potansiyellerin fark›na
varabilmelerini teminen, Bölgesel Kalk›nma
Rehberleri  e¤itilecek ve yöre insanlar›na da bu
konuda genel bir bak›fl aç›s› kazand›r›lacakt›r.
Ormanc›l›k, tar›m, hayvanc›l›k vb konularda
e¤itilmifl, devlet içinde gizli iflsiz, devlet d›fl›nda ise
aç›k iflsiz durumunda olan binlerce kifli, oldukça
k›sa bir ek e¤itimle bu görevi yapabilir hale
gelebilirler. Bu kiflilerin, kamu görevlisi olarak de¤il
kendi hesab›na çal›flan “BBBBööööllllggggeeeesssseeeellll    KKKKaaaallllkkkk››››nnnnmmmmaaaa
RRRReeeehhhhbbbbeeeerrrriiii” olarak hizmet vermesi ve bu tür
giriflimlerin çok yönlü desteklenmesi
öngörülmektedir.

b- Bölgesel kalk›nma planlamas› uygulanmas›

c- Yerinde yaflam standartlar›n›n yükseltilmesi için :

1- Gerice yörelerdeki kamu hizmetlerinin
gelifltirilmesi için:
i-Gerice yörelerin memur cezaland›rma için
kullan›lmamas›
ii-K›rsal kesim için yeni bir yönetsel yap›
oluflturulmas› (Bkz. “Kamu Yönetimi”)
iii-Sa¤l›k alt- yap›lar›n›n  gelifltirilmesi
iv-E¤itim altyap›lar›n›n gelifltirilmesi

K›rsal kesimden göçü tahrik eden birinci
derecedeki faktör iflsizlik, iflsizli¤in birinci
derecedeki sebebi de beceri yetmezli¤idir
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(Bkz. “‹flsizlik”). Bu nedenle e¤itim
ola¤anüstü önem tafl›maktad›r.

v-K›r-kent aras› tafl›mac›l›¤›n gelifltirilmesi

K›r-kent aras› ulafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›,
kente göçü bir miktar da olsa gereksizlefltirici
bir unsur olacakt›r. 
Özellikle Do¤u Anadolu bölgesinde kentlere
ulafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›, ayr› bir programla
tan›mlanmal›d›r.

2- Kültür faaliyetlerinin gerice yörelere
yönlendirilmesi

Gerek kamunun gerekse özel kurulufllar›n
denetiminde bulunan kültür faaliyetlerinin
k›rsal kesimlere yönlendirilmesi için
teflviklerin uygulanmas› öngörülmektedir.

3- Gerice yörelerde konut standartlar›n›n
yükseltilmesi için :
Konut iyilefltirme kredi sistemi oluflturulmas›
(Bkz.“Konut”)

4- K›rsal yaflam için teknoloji deste¤i sistemi
oluflturulmas›

K›rsal yaflam› kolaylaflt›r›c› çeflitli
teknolojilerin gelifltirilmesinden, bu kesimlere
iletilmesinden sorumlu bir kurulufl mevcut
de¤ildir. Tar›m Orman Köy ‹flleri Bakanl›¤›
içindeki birimler ise bu ifllevi yerine
getirebilecek durumda de¤ildirler.

TÜB‹TAK destekli  özel sektör kurulufllar›n›n
oluflumu özendirilerek bu teknoloji
deste¤inin sa¤lanmas› öngörülmektedir.

B. Göçün cayd›r›lmas› için :

a- Kent  yaflam›n›n gereklerinin sa¤lanmas› için :

1- Kent yaflam›n›n gerektirdi¤i bedellerin
al›nmas› için :
i-Kentlerde emlak vergilerinin yükseltilmesi

ii-Yerinde yaflam› teflvik fonu oluflturulmas›
Bu politika doküman›nda öngörülen
önlemlerin her birisi, belirli ölçüde finansal
katk›y› gerektirmektedir. 
Bu finansman›n sa¤l›kl› kayna¤›, göçün
cayd›r›lmas› istenilen yörelerdir. Kentlerde
yükseltilecek olan emlak vergilerinden
sa¤lanacak olan katk› bu fona girecektir.
iii- Özel araçlar için park kart› uygulamas›

Bir özel araca, hareketli bir arsa gözüyle
bak›labilir. Özellikle, trafi¤in yo¤un oldu¤u
bölgelerde park eden araçlar›n bunun
bedelini ödemeleri gerekir.
Bu bedelin, y›ll›k ödentilerle edinilebilecek
“park kartlar›” yoluyla al›nmas› ve park eden
araçlar›n görünür yerlerinde bulundurulmas›
öngörülmüfltür. Bu bir çeflit “seyyar
parkmetre”dir. 
Bu yolla oluflacak fon, park yerleri inflaat›
için kullan›lacakt›r.
Bu önlem, özel araç edinmeyi, ancak onun
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gerçek maliyetine katlanabilecekler için
mümkün k›lacak bir etkiye de sahiptir.

2- Kent yaflam standartlar›n›n yükseltilmesi

i-Kentlerde, yerel yönetimlerin verecekleri
hizmetlerin önceliklerinin, belirli bir yaflam
altyap›s› düzeyini sa¤layacak flekilde
belirlenmesi
K›rsal kesimlerden kentlere göçenler k›sa
süre içinde siyasi partiler içinde etkin
olmakta ve partilerin politikalar›n› genel ve
özellikle de yerel ölçekte, kendi ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yönlendirmektedirler.
Demokratik sürecin do¤al bir sonucu olan bu
durum, kent yaflam›n›  olumsuz
etkilemektedir.
Demokratik sistem içinde yerel yönetimlerin
hizmet önceliklerini saptama k›staslar›n›
seçmen kitlesi belirledi¤ine göre, böyle bir
e¤ilimle bafla ç›kabilmenin yapt›r›m esasl› 
çareleri yok gibidir. 
Bu nedenle, kent insan›nda hemflehrilik
bilincinin gelifltirilmesi, olabilir tek çözüm
yolu olarak görünmektedir.
Buna göre, kente yerleflmifl bulunan
insanlarda ne gibi hizmetlerin öncelik tafl›d›¤›
konusunda bilinç gelifltirici programlar›n
uygulanmas› öngörülmektedir.

b- Kent yaflam›n› dejenere edici ifllerin cayd›r›lmas›

1- Seyyar sat›c›l›k standartlar›n›n gelifltirilmesi

Birçok kiflinin ekmek kap›s› durumundaki
seyyar sat›c›l›k, sak›ncal› yanlar›
giderilebildi¤i, belirli standartlar içine
yerlefltirilebildi¤i takdirde faydal› bir aland›r.
Bir yandan, genel giderlerinin düflüklü¤ü ve
esnekli¤i sebepleriyle rekabet ortam›na
olumlu katk›da bulunurken, bir yandan da
istihdama katk›da bulunmaktad›r. Ancak,
hijyen gerekleri ve di¤er flartlara
uyulmaks›z›n yap›lan seyyar sat›c›l›¤› da her
bak›mdan mahzurlu oldu¤u aç›kt›r.

Buna göre, seyyar sat›c›lar›n (hangi iflle
meflgul olursa olsun) uymalar› gereken
normlar belirlenip, bunlar› ciddi biçimde
denetleyecek bir sistem kurularak, bu
dezavantaj›n bir avantaja çevrilmesi
öngörülmektedir.

2- Sigortas›z iflçi çal›flt›rman›n engellenmesi için
sistem kurulmas›

Kent yaflam›n› dejenere edici unsurlardan
birisi de sigortas›z ve dolay›s›yla ucuz iflçi
çal›flt›r›lmas›d›r.
Bir bak›fl aç›s›na göre istihdama olumlu
katk›da bulunan bu kural çi¤neme eylemi,
yaratt›¤› dolayl› sak›ncalar nedeniyle hem
sosyal ve hem de ekonomik sorunlara
kaynakl›k yapmaktad›r.
Mevcut mevzuata göre sigortas›z iflçi
çal›flt›rmak yasakt›r. Ancak bu yasa¤›n
iflletilebilmesi, Sosyal Sigortalar Kurumunun,
iflveren bildirimlerini yak›ndan takip
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edebilmesine ba¤l›d›r. Bu ise
yap›lamamaktad›r. Buna karfl› öngörülen
sistem, denetim ifllerinde bilgi toplamak
amac›yla özel kurulufllardan yararlanmak ve
bu kurulufllar›n ücretlerini, sa¤layacaklar›
bilgilerle ilgilendirmektir.

3- Her mesle¤in, sertifika ile icra edilebilmesini
sa¤layacak sistemin kurulmas› (Bkz.“E¤itim”)

Mesleklerin ço¤unlu¤unun ve özellikle de
k›rsal kesimden göç etmifl kiflilerin
yapabildikleri ifllerin ço¤unlu¤unun herhangi
bir sertifikaya ihtiyaç olmadan icra
edilebilmesi, kentleri  gerçekten de "tafl›
topra¤› alt›n" hale getirmektedir. Bir flekilde
kente gelmifl kifli, garsonluk gibi son derece
s›k› flartlar gerektiren ifller de dahil olmak
üzere ço¤u ifli,  o ifli yapabilece¤ine dair bir
belge sahibi olmadan da yapabilmektedir. 
Bu göçü tahrik eden bir sebep olmasa da
kolaylaflt›ran bir faktördür.
Bu nedenle, her iflin bir sertifika ile
yap›labilece¤i flart› getirilmelidir. Sertifikaya
esas olacak e¤itimler herhangi bir kanalla
edinilebilecek, ancak sertifika s›navlar› belirli
zamanlarda merkezi olarak yap›lacakt›r.

4- Sivil güvenlik güçlerinin reorganize edilerek
etkinli¤inin art›r›lmas› ve rüflvetin önlenmesi
için:

Sivil güvenlik güçlerinin seçim, e¤itim ve
ücret sistemlerinin gözden geçirilmesi

5- Vergi denetimlerinin etkinlefltirilmesi yoluyla,
kent yaflam›n› dejenere edici faaliyetlerin
kontrol alt›na al›nmas›  (Bkz. “Kamu
Maliyesi”)

6- Yarg›n›n etkinlefltirilmesi ve h›zland›r›lmas›
yoluyla, kent yaflam›n› dejenere edici
faaliyetlerin cayd›r›lmas› 

7- fiikayet (ombudsman) sistemi oluflturulmas›

8- Kamu arazilerinin korunmas› için:
i-Kamu arazilerinin özellefltirilmesi
ii-Kamu arazilerinin iflgaline karfl›
yapt›r›mlar›n etkinlefltirilmesi
iii-Mevzuat›n gözden geçirilmesi
iv-Kooperatiflerin, imars›z arsa al›mlar›n›n
önlenmesi

Mevcut durumda,  konut yap›m›na uygun
olmayabilecek alanlar kooperatiflerce sat›n
al›nmakta ve bilahare çeflitli yollarla bu gibi
yerler imar planlar›na dahil edilmektedirler.

9- K›ymet kazanan araziler için vergilendirme
sistemi

C. Fiziki planlama

Makro düzeyle s›n›rl› kalmak üzere, ülke topraklar›n›n
kullan›m› için fiziki planlama yap›lmas› öngörülmektedir.
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D. ‹htiyaçlar›n, insanlar›n nitelik dokular› ve üretkenlikleri
ile paralel olarak tahrik edilmesi

Çeflitli reklamlar ve di¤er iletiflim yollar› ile, insanlar›n
beklentilerinin ve yaflam düzeyi yükseltme özlemlerinin
yükseldi¤i bir gerçektir ve ilke olarak da do¤rudur.
Ancak, bu özlemlerin gerçeklefltirilebilmesi için,
ihtiyaçlar›n "her ne pahas›na olursa olsun" tahrik
edilmeleri do¤ru de¤ildir.
Özlemler, ancak onlar› duyan insanlar›n nitelik
dokular›n›n ve ona ba¤l› olarak da üretkenliklerinin
art›r›lmas› flart›yla gerçekleflebilirler. Bu takdirde özlemler
geliflmeye yol açar. Aksi halde, her türlü yolu denemeye
haz›r, "ihtirasl› ama kural tan›mayan"  bir kitle ortaya
ç›kmaktad›r.
VVVViiiittttrrrriiiinnnnlllleeeerrrriiii    hhhheeeerrrr    ttttüüüürrrrllllüüüü    mmmmaaaallll    iiiilllleeee    ddddoooolllldddduuuurrrrmmmmaaaakkkk, ancak onlara sahip
olup onlar› do¤ru kullanabilecek insan nitelikleri varsa
yararl›d›r. Buna göre, al›nmas› gerekli önlemlerin
bafl›nda, tüketim e¤ilimlerinin s›n›rs›zca
pompalanmas›n›n do¤ru olmad›¤› bilincinin gelifltirilmesi
(Bkz. “Kaynaktaki Sorunlar-6”) gelmektedir.

DDDDoooo¤¤¤¤aaaallll    ÇÇÇÇeeeevvvvrrrreeee

Bu konudaki politikan›n temeli, bozulmakta olan do¤al
çevrenin bozulma nedenlerini belirleyip gidermek, bozulmufl
çevreyi yaln›zca gereken hallerde rehabilite etmek ve nihayet,
mümkün ve gerekli hallerde de çevreyi gelifltirmektir.

Bu üç bileflenli çevre politikas› içinde birinci bileflen, bir
stratejik karar›n verilmesini gerektirmektedir. 
Bu da, büyüme ile çevre koruma aras›ndaki dengenin
belirlenmesinde, potansiyel çevre kirleticilere ne ölçüde izin
verilebilece¤idir.

“Çevreyi hiç bozmayan” ile “çevreyi hiç umursamayan”
büyüme stratejileri aras›nda hangi noktaya karar verilecektir?
Bu nokta, çevreye giderek daha büyük ölçüde kaynak
ay›rabilecek zenginlik düzeyine yaklaflt›kça birinci uca yani
“çevreyi hiç bozmayana do¤ru ilerlemek” fleklinde formüle
edilebilir.

Bu formülasyon, gerekli kararlar› vermede tek bafl›na yeterli
olmay›p, en az bir ölçüte daha gereksinim vard›r. Bu ikinci
ölçüt, “bir daha geri döndürülemeyecek bozulmalara izin
verilmemesi”dir.
Çölleflme, erozyon, yeralt› sular›n›n kirlenmesi, denizlerde
biyolojik hayat›n ölmesi, bir canl› türünün Dünya'dan yok
olmas› gibi bozulmalar, bu ölçüte birer örnektir.

Di¤er yandan, do¤al çevrenin korunmas›n›n birinci
koflulunun, tüm toplumda ve öncelikle de toplumu yöneten
ve yönlendirenlerde  çevre bilincinin gelifltirilmesi oldu¤una,
bu koflul sa¤lanmaks›z›n hiçbir önlemin baflar›l›
olamayaca¤›na 
inan›lmaktad›r.

Do¤al çevrenin tahribine yol açan önemli bir nedenin de
insanlar›m›z›n, hayvan ve  bitki dünyas›n›n, kendi fizyolojisi
ve psikolojisi içinde  anlaml› davran›fllar içinde oldu¤unu
idrakteki  yetmezli¤i  oldu¤una inan›lmaktad›r.

Varl›¤›n› idameden baflka hiçbir kaygusu olmayan hayvanlar›
anlamaya çal›flmayan ve onlar› sevememifl bir toplumun,
insanlar› da sevebilmesi mümkün de¤ildir. Bu nedenle,
özellikle küçük çocuklar›n bitki ve hayvanlarla tan›fl›p dost
olmalar›n›, onlar›n dünyas›n› anlamalar›n› sa¤layacak
önlemlerin desteklenmesinin, çevreye oldu¤u kadar
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insanlar›m›z aras›ndaki sevgi ortam›n›n da oluflmas›na ve
korunmas›na katk›da bulunaca¤›na inan›lmaktad›r. 

Di¤er yandan, ço¤u soruna do¤rudan ya da dolayl› olarak
kaynakl›k eden “Tüketim Ahlak› Sorunu”nun (Bkz.
“Kaynaktaki Sorunlar-6”), do¤al çevrenin bozulmas›
konusunda da etkin rol oynad›¤›, tüketim ahlak›m›zda
sa¤lanabilecek iyileflmelerin do¤al çevrenin daha az
bozulmas›na yol açaca¤› düflünülmektedir.

DDDDIIIIfifififi    ‹‹‹‹LLLL‹‹‹‹fifififiKKKK‹‹‹‹LLLLEEEERRRR

D›fl iliflkilerimizde temel ilke “YYYYuuuurrrrttttttttaaaa    BBBBaaaarrrr››››flflflfl,,,,    DDDDüüüünnnnyyyyaaaaddddaaaa    BBBBaaaarrrr››››flflflfl
aaaammmmaaaa............” olmal›d›r.

Bu “kkkkooooflflflfluuuulllllllluuuu    bbbbaaaarrrr››››flflflfl”›n, “ulusumuza karfl› düflmanca tutum ve
eylemleri hoflgörmek” biçiminde de¤il, “bar›fl› sa¤lamak için
samimi flekilde çaba harcamak, bunun bitti¤i noktada ise
cayd›r›c›l›k sa¤lamak için gereken hertürlü önlemi an›nda
almak” biçiminde anlafl›lmas› gerekir. 

Hiç bir ülke ile ebedi dostluk ya da düflmanl›¤›m›z›n
olamayaca¤›, yaln›zca ulusal ç›karlar›m›z›n söz konusu
oldu¤u, bu ç›karlar her an neyi gerektiriyorsa onun d›fl
politam›zla ilgili kararlar› belirleyece¤i yaklafl›m›
benimsenmektedir.

Bu yaklafl›m içinde Avrupa Toplulu¤u'na dahil olman›n,
ülkemize -baz› koflullar alt›nda-   avantajlar sa¤layaca¤›na,
ancak bunun “ne pahas›na olursa olsun” biçiminde
anlafl›lmamas› gerekti¤ine, zorlama ile AT'na kabul edilen bir
Türkiye'nin bundan yarar sa¤layamayaca¤›na, aksine
Türkiye'nin çeflitli alanlardaki eksiklerini giderdi¤i takdirde
bütün uluslararas› organizasyonlar›n do¤al üyesi
olabilece¤ine, Türkiye'nin AT'na girmedeki engelin baflka
ülkeler de¤il kendi toplumumuzun ça¤dafl Dünya normlar›yla
uyuflmad›¤› noktalar oldu¤una inan›lmaktad›r.
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GGGGÜÜÜÜVVVVEEEENNNNLLLL‹‹‹‹KKKK    PPPPOOOOLLLL‹‹‹‹TTTT‹‹‹‹KKKKAAAALLLLAAAARRRRIIII

‹‹‹‹çççç    GGGGüüüüvvvveeeennnnlllliiiikkkk    vvvveeee    TTTTeeeerrrröööörrrrlllleeee    MMMMüüüüccccaaaaddddeeeelllleeee

Toplumdaki ekonomik, sosyal ve yönetsel her türlü
düzensizli¤in dönerek bir iç güvenlik sorunu yarataca¤›na
inan›lmaktad›r. Bu yal›n ilke, her güvenlik sorununun
çözümlenmesinde baflvurulmas› gereken ilk göstergedir. Her
nerede bir güvenlik sorunu varsa, orada mutlaka bir veya
daha fazla say›da ekonomik ya da sosyal sorun var demektir.
Bu sorun(lar) tek bafl›na güvenlik sorunlar›na yol açmasa da
en az›ndan onlar›n kolayca yeflerebilece¤i ortamlar›
yaratmaktad›r.

‹ç güvenlik aç›s›ndan, oooorrrrttttaaaammmm    yyyyaaaarrrraaaattttaaaannnn    bu birinci grup nedenin
yan›s›ra ikinci önemli nokta, güvenlik sorunlar›n›    tttteeeettttiiiikkkklllleeeeyyyyeeeennnn,,,,
oooonnnnllllaaaarrrr››››    hhhhaaaarrrreeeekkkkeeeetttteeee    ggggeeeeççççiiiirrrreeeennnn nedenlerdir.

Bölücülük ve ona dayal› terör eylemleri aç›s›ndan, bu birinci
grup neden aç›k olarak bellidir. Ülkenin bir k›s›m yerlerindeki
geliflmifllik, di¤er bölümlerine göre daha azd›r. Dolay›s›yla
iflsizlik, beraberinde çaresizli¤i getirmektedir.
Geri kalm›fl yöreler genellikle kamu görevlilerinin
cezaland›r›lmas› ya da en az›ndan ödüllendirilmemesi
amaçlar›yla kullan›lm›fl, bu da bu yörelerdeki kamu
hizmetlerinin düzeyini düflürmüfltür.
Kamu yöneticilerimiz, sorun teflhis ve çözme becerilerini
gelifltirici bir e¤itim görmemifllerdir. Geri kalm›fl yörelerdeki
sorunlara genellikle yetersiz yaklafl›mlar getiren kamu
yöneticileri, sorunlar›n daha da a¤›rlaflmas›na neden
olmufllard›r.
Türkiye'nin ekonomik güçlükleri, ülke üzerinde çeflitli emel
sahiplerini yüreklendirmektedir.

Güvenlik güçlerimiz, insan haklar› konular›nda e¤itim
görmemifllerdir. “Devlet birey için vard›r” anlay›fl› yerine
“Birey, devlet için vard›r” anlay›fl›n›n egemenli¤inde yetiflmifl
insan›m›z, insan haklar›yla ilgili kavramlarla daha yeni
tan›flmaktad›r.

Bu ve bu gibi nedenler, iç güvenlik sorunlar›n›n
yeflerebilece¤i uygun bir ortam  yaratmaktad›r.

Di¤er yandan, bu uygun ortam  kullan›larak gerçeklefltirilmek
istenen baz› senaryo(lar) olmal›d›r. Bu senaryolar›n, bu
topraklardaki ya da yak›n›ndaki çeflitli potansiyellere sahip
olmak isteyenler taraf›ndan haz›rlanm›fl oldu¤u görüflü
benimsenmektedir. Ancak bu sorunlarla etkin bir mücadele,
bu senaryolar›n “tam olarak” ortaya ç›kar›lmas›na ve tüm
politikalar›m›z›n bu bilinenler alt›nda gözden geçirilmesine
ba¤l›d›r. Aksi halde dostlar›m›za düflman, düflmanlar›m›za
dost muamelesi yapmam›z olas›l›¤› çok güçlüdür.

Bu amaçla, Haberalma Sistemi'mizin bütünüyle gözden
geçirilmesi ve ça¤dafl konseptlere göre örgütlenmesi
öngörülmektedir.

Di¤er yandan, iç güvenli¤in kifli ve kurumlar›n gelir
kaynaklar›n›n, daha do¤rusu “gelir ak›mlar›”n›n yasall›¤› ile
yak›n iliflkili oldu¤u, bunun ise iyi bir vergi denetim sistemiyle
denetim alt›nda tutulabilece¤i bilinmektedir.

‹ç güvenlik aç›s›ndan do¤rudan ve dolayl› etkileri olan
uyuflturucular ile mücadelede iki yönlü bir tutum izlenmelidir.
Bu konular› kazanç kayna¤› olarak kullanmak isteyenlere
karfl›, baflta vergi denetimi ve gerekirse di¤er önlemler
al›n›rken; uyuflturucu ba¤›ml›lar›na da  birer “tedaviye muhtaç
hasta” gözüyle bak›lmal›d›r. Gerekli tedavi ise bu gibi
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maddelerin yasaklanmas›na devam edilirken, belirli
merkezlerde “giderek azalan  vazgeçirme doz kürleri ”
uygulayarak yap›lmal›d›r.
Toplumun iç güvenli¤ini bozmak isteyen güçlerin
hedeflerinden birisi de, gençlerin do¤al dinamizmlerinin
toplum yaflam›ndaki sorunlar kullan›larak eylemlere kanalize
edilmek istenmesidir. Bu tür eylemlere kar›flan genç ve ergin
insanlar›n büyük bir bölümünün, bu eylemlere taraf olmak ya
da bu eylemleri yürütenlerce cezaland›r›lmak gibi  iki seçenek
aras›nda kalarak birinci seçene¤i tercih etmek zorunda
kald›klar› bir gerçektir.

Güvenlik güçlerinin, bu tür eylemlere taraf olmak
istemeyenleri mutlak flekilde koruyabilmesi, bu sorunun kritik
öneme sahip bir yan›d›r. Bu amaçla, gereken yasal düzenleme
dahil her türlü önlemin uygulanmas› birinci derecede bir
görev olarak görülmektedir.

Bu tür olaylara karfl›, s›n›rlar›m›z içindeki güvenlik
önlemlerinin, sivil güvenlik güçlerince yürütümü zorunlu
görülmektedir. Vatandafllar›n silahland›r›larak, kendi
güvenliklerini sa¤lamak durumunda kalmalar›n›n, devlete
karfl› güveni sarsaca¤› ve bu nedenle güvenlik güçlerinin daha
iyi organize olarak vatandafl› korumas› gerekti¤ine
inan›lmaktad›r.

‹ç güvenlik aç›s›ndan hayati önem tafl›yan hususlardan birisi
de, fliddet e¤ilimi afl›layan ve bu imkan› yaratan hertürlü
ögenin bertaraf edilmesidir. Bu cümleden olarak, toplumda
silah bulundurma  ve tafl›man›n “ssssoooonnnn    ddddeeeerrrreeeecccceeee    iiiissssttttiiiissssnnnnaaaaiiii” haller ile
s›n›rlanmas› zaruri görülmektedir.

Bu ilkenin bir tamamlay›c›s› olarak, baflta televizyonlar  olmak
üzere kitleye mesaj tafl›yan tüm medyalarda  fliddet unsuru

içeren yay›nlar›n s›n›rland›r›lmas›n› faydal› görmekteyiz.

Di¤er yandan bütün bu sistemin bir tamamlay›c›s› olarak,
vatandafllar›m›z›n güvenlikle ilgili flikayetlerini
kovuflturabilecek bir “yarg› d›fl› mekanizma (ombudsman)”
n›n oluflturulmas› kaç›n›lmaz görülmektedir.

SSSSaaaavvvvuuuunnnnmmmmaaaa

D›fl iliflkilerimizde oldu¤u gibi savunma politikam›zda da
temel ilke “YYYYuuuurrrrttttttttaaaa    BBBBaaaarrrr››››flflflfl,,,,    DDDDüüüünnnnyyyyaaaaddddaaaa    BBBBaaaarrrr››››flflflfl        aaaammmmaaaa............” olmal›d›r.

Bu “kkkkooooflflflfluuuulllllllluuuu    bbbbaaaarrrr››››flflflfl”›n, “ulusumuza karfl› düflmanca tutum ve
eylemleri hoflgörmek” biçiminde de¤il, “bar›fl› sa¤lamak için
samimi flekilde çaba harcamak, bunun bitti¤i noktada ise
cayd›r›c›l›k sa¤lamak için gereken hertürlü önlemi an›nda
almak” biçiminde anlafl›lmas› gerekir. 

S›n›rl› kaynaklarla, geliflmemizi yavafllatmadan ülkemizi
savunabilmenin yolu “KKKKüüüüççççüüüükkkk    vvvveeee    GGGGüüüüççççllllüüüü    OOOOrrrrdddduuuu” ilkesinin
benimsenmesiyle mümkündür.

Halen yurt savunmas› amac›yla ayr›lan kaynaklar›n, kamunun
di¤er kesimlerinde oldu¤u gibi ve hatta elefltirilere daha az
aç›k oldu¤u için ondan da fazla ölçüde “irileflmifl yap›n›n
kendi iç verimsizli¤ini telafi etmek için” kullan›ld›¤› bir
gerçektir.

Askeri güvenlik güçlerimizin, cari ihtiyaçlar›n›n  neredeyse
bütününü kendi içinden sa¤layan devletçi bir yap›dan,
ekonomik sistemimize uyumlu ve onu destekleyen biçimde
yani “gereken tüm mal ve hizmetleri sat›n alarak” yönetilmesi
zorunlu görülmektedir.

196



Yurt savunmas›nda görev alabilecek herkesin peryodik olarak
e¤itilmesi ve buna ilave olarak askerli¤i meslek olarak seçmifl
dar bir profesyonel kadronun istihdam›, savunma
politikam›z›n esas› olmal›d›r.
Silahlanma konusundaki ilke ise, tehdit kaynaklar› ile eflde¤er
silahlara sahip olunmas›; bu yolda yap›lacak harcamalar›n ise
ikiz fonksiyon icra etmesidir. Birinci fonksiyon olan silah
temininin yan›s›ra ikinci fonksiyon teknoloji üretemidir.
Savunma harcamalar›, nadir hallerde kullan›lmak üzere
yap›lan bir yat›r›m olman›n yan›s›ra , di¤er alanlarda da
ihtiyac›m›z olan teknolojileri üretebilece¤imiz faydal› bir
kaynak olarak de¤erlendirilip kullan›lmal›d›r.
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