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ÖNSÖZ

Türkiye, Atatürk’ün ölümünden sonra adım adım teslim edildiği Emperyalizm ve Uluslararası 
Kapitalizm (EVUK) ve yerli iş birlikçilerinin planları doğrultusunda son 20 yıldaki AKP ve 
RTE uygulamalarıyla bir Orta Doğu ülkesi haline dönüştürülerek yok edilmenin eşiğine geti- 
rilmiştir. 

BBuradan çıkış için TBMM’de temsil edilen partilerin gösterdiği bir yol bulunmamaktadır. 
“Mevcut sistemi iktidardan daha iyi yönetmek”, “güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek” 
ve benzeri söylemler devletimizin, milletimizin ve ülkemizin hayati sorunları yanında çok çok 
cılız kalmaktadır. Şunu bilelim ki vizyonsuz ve güçsüz yaklaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) emelleri doğrultusunda tarihe 
gömülür. 

YYapmamız gereken; Atatürk gibi düşünmek, millet olarak birleşmek, Milli Mücadele ruhuyla 
şaha kalkmaktır. Artık yüzeysel yaklaşımlarla, siyasi hesaplarla, günü kurtaracak çözümlerle 
kaybedecek zamanımız yoktur. Devrim niteliğinde reformlarla toplumsal değişim ve dönüşümü 
gerçekleştirecek, devletimizi yeniden yapılandıracağız. 

BBen, Gençliğe Hitabe’yi, hep bana söylenmiş olarak algıladım ve çocukluğumdan beri bu metni 
sık sık okuyarak kendime yönelik vazife çıkardım. Bugün partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı 
adayı olmamın nedeni budur. Ben, bu milletin çocuğu, bu vatanın evladıyım. Yurttaşlarımızın 
siyasi tercihlerine, kültürlerine, inançlarına, kimliklerine son derece yakın ve saygılı, demokra-
siyi özümsemiş bir Adanalıyım. Bütün özelliklerimle, ülkemizi bu fırtınalı denizden limana 
ulaştıracak kadronun kaptanlığını yapacak tecrübe ve kapasiteye sahibim. 

Arzu ettiğiniz partiye oy verin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beni destekleyin, ki cumhuriyetin 
ikinci yüzyılını birlikte inşa edelim! 

Bu seçimi, Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış 
güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil, 
Atamın aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

““Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için 
hakiki ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, 
herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne 
nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kim-
seden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları aşacaksın. Bundan sonra da sana 
‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Saygılarımla.
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Ben bir vatan evladıyım.

Bütün sıfatlarımdan ve kimliklerimden önce ben bir insanım. Türküm, Müslümanım, Atatürk ilkelerine bağlı, 
onun düşünme yöntemini benimsemiş, insan, çevre ve hayvan haklarını savunan, anti-emperyalist bir 
demokratım. Adanalıyım, Kabataş Erkek Liseliyim, Beşiktaşlıyım (Özgeçmişim için bkz. Ek-1). 

Ben iyi ve dürüst bir insanım. Bu; kötülük ve sahtekarlık yapmayı bilmediğim, saf ve beceriksiz olduğum için 
değil, iyi ve dürüst olmayı tercih ettiğim içindir.

1. GİRİŞ

1.1. BEN KİMİM?

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden üzerime aldığım görevle cumhurbaşkanlığına aday oldum.

Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin büyük özveri ve mücadelelerle kurduğu cumhuriyetimiz, tarihinin 
en karanlık günlerini yaşamaktadır. AKP ve RTE iktidarıyla uygulanan karşı devrim hareketi cumhuriyetimi- 
zin temel ilkelerini ve değerlerini ortadan kaldırmıştır. Devletin bütün kurumları yozlaştırılmış, yolsuzluk her 
kademede benzeri görülmemiş şekilde ulusal kaynaklarımızı tüketmiş, tek kişinin diktatoryasında totaliter bir 
rejim oluşturulmuş, erdemsizlik, ahlaksızlık, namussuzluk, riyakârlık, yalan ve sahtekârlık toplumu kemirmiş, 
eğitim kaotik bir ortamda yok edilmiş, ekonomi üretimden uzaklaşmış, tarım bitirilmiş, haksızlık ve adaletsiz-
liklik rutin uygulamalar haline gelmiş, geniş halk kesimleri baskı altında korkutularak sindirilmiş, kitleler yok-
sulluk ve yozlaşma sarmalına sürüklenmiştir. 

İktidarın bu uygulamaları karşısında, özellikle TBMM’de bulunan muhalefetteki siyasi partiler; kapsayıcı, 
birleştirici, etkili, somut çözüm önerileri ile bu durumu değiştirecek bir irade gösterememektedir.

İçinde bulunduğumuz durum Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir örtüşmektedir. 
Atatürkümüzün işareti doğrultusunda, ülkemizi bu durumdan kurtarmak için vazifeye atılmak, her Türk vatan-
daşının olduğu gibi, benim de görevimdir. Bu nedenle cumhurbaşkanlığına adaylığımı koydum. 

Peki, ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu koşullarda bu görevi üstlenmek için gerekli özelliklere 
sahip miyim? Öncelikle  “Bugünkü koşullarda Türkiye Cumhurbaşkanı’nın hangi özellikleri taşıması gere-
kir?” sorusu cevaplanmalıdır.

1.2. NEDEN CUMHURBAŞKANI ADAYIYIM? 



T.C. Cumhurbaşkanı’nın;

 1. Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk, Türk bayrağı, Türk Milleti, laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, insan 
hakları ve demokrasi kavramlarını yürekten benimsemiş,

 2. Geçmişi; bütün ayrıntılarıyla açık, yaşamında karanlık bir an olmayan, hayatının her noktası 
sorgulanabilir şeffaflıkta, dürüstlüğünden emin olunacak,

 3. Yaşamını; kişisel refahı, mal ve para biriktirme hırsı olmadan insanlığın ve ülkesinin iyiliği için harcamış,

 4. 4. Toplumun tüm kesimleriyle arasında anlayış köprüsü kurabilecek, toplumunun değerlerini özümsemiş, 
kapsayıcı ve kucaklayıcı,

 5. Yaşamı itibariyle Türk toplumunun içinden gelen, bu toplumun acılarını, sorunlarını yaşamış ve bunları 
ortadan kaldırmak için mücadele etmiş, halkının bütün kesimlerini seven, halkına tepeden bakmayan ve 
onlarla empati kurabilen,

 6. Türkiye’yi doğusuyla batısıyla, kırsal alanı ve kentleriyle, buralarda yaşayarak deneyimlemiş,

 7. Türkiye’nin idari, bürokratik ve siyasi yapısını iyi bilen ve bu alanda deneyimi olan,

 8. Dağarcığında ülkemizin sorunlarına çözüm üretebilecek düzeyde hukuk, ekonomi, tarih ve sosyoloji  8. Dağarcığında ülkemizin sorunlarına çözüm üretebilecek düzeyde hukuk, ekonomi, tarih ve sosyoloji 
bilgisi bulunan,

 9. Bilim, felsefe, edebiyat, müzik, resim, spor gibi alanlarda fikir beyan edebilecek, bu konularda konuşma 
yapabilecek kadar genel kültürü zengin,

10. Çok iyi İngilizce konuşabilen, hatta birden fazla yabancı dilde iletişim kurabilen (İngilizce bilmeyen bir 
kişinin herhangi bir alanda literatüre hâkim olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının uluslararası 
alanda kurulacak ilişkilerde kavramların ayrıntılarına vakıf olması bir zorunluluktur.),

111. Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, kalkınma bankaları gibi uluslararası örgütleri 
yakından tanıyan ve bu örgütlerle ilişkiler konusunda deneyimli,

12. Türkiye’nin stratejileri doğrultusunda dengeli politikalar gütmesinin gerekli olduğu; Avrupa ülkeleri, 
Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu, ABD, Rusya, Uzak Doğu coğrafyalarını bizzat tanıyan,

13. Diplomatik dil kullanmasını bilen, uluslararası adabımuaşeret konusunda deneyimli, Türkiye’yi 
vakarla temsil edebilecek kapasitede,

14. Mütevazı bir yaşam süren, gösteriş merakı olmayan, şatafatı ve israfı itibar zannetmeyen, ülkesinin 
kaynakları üzerine titreyen, tutumlu,kaynakları üzerine titreyen, tutumlu,
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Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı; kişiliği, fikirleri, bilgisi, deneyimi ve Atatürk gibi düşünmesiyle 
devletimizin başına geçecek nitelikleri taşımak zorundadır.

1. GİRİŞ



15. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bugünlerde ezberleri tekrarlayan, mevcut kamplaşmalarda 
yer almış ve o kamp için mücadele eden, “ya o ya bu” diyen bir kişi olmaması, toplumun hiçbir 
kesimiyle kavga etmemiş, sorunların çözümünde dayatılan ikili yapıların üzerine çıkarak, “hem o hem bu 
hem öteki” demenin yollarını bulup tartışmayı anlamsız kılacak çözümler üretebilen,

16. Ön yargısız ve eşduyumlu, doğru ve samimi, iyi ve şefkatli, bilgili ve araştırmacı, adil ve haksever, güçlü 
ve cesur, kararlı ve sabırlı, çalışkan ve disiplinli, barışçı ve uzlaşmacı, eleştiriye açık ve değişime hazır, 
estetik değerlere sahip, sanatla içiçe, saygı ve sevgi dolu, kısacası ‘estetik değerlere sahip, sanatla içiçe, saygı ve sevgi dolu, kısacası ‘erdemli’ 

17. Türk Milleti’ne Milli Mücadele ruhuyla liderlik yapabilecek, bu zorlu dönemde yüksek bir enerji ve 
adanmışlıkla koordinasyon sağlayacak, fiziken ve zihnen son derece zinde 
bir kişi olması gerekir. 

Bu listedeki özellikleri haiz bir cumhurbaşkanı halkımızı kucaklayarak kutuplaşma ve ayrışmalara son 
verecek, ülkemizi gurur duyacağımız şekilde temsil edecektir.

1. GİRİŞ

Kendimi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerini gerçekleştirecek bir devlet adamı olarak yetiştirdim. 
Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla yerine getirecek özelliklere sahibim.
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Ben, kendimi sayılmış olan kriterlere göre değerlendirdiğimde bu göreve layık, nitelikli bir cumhurbaşkanı 
olacağım düşüncesiyle aday oldum. Kendimi; bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği 
muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak çalışmalarda görev alması gereken bir devlet adamı olarak 
yetiştirdim. Tüm yaşamımı bu doğrultuda planladım, çok çalıştım. İlkelerimden taviz vermedim. Ne solcu ne 
milliyetçi ne dindar ne de Atatürkçü geçinenlere yaranmışlık yaptım (Ek-2 Erdem Matrisi). İnanmadığım 
hiçbir şeyi savunmadım. Yaşamım boyunca söylediğim her cümlenin, yaptığım her eylemin arkasındayım. 
BugüneBugüne kadar savunduğum her düşünceyi, gerçekleştirdiğim her projeyi ve bütün uygulamalarımı, istisnasız 
olarak, yazılı metinler halinde tarihe geçirdim. 

Ben kimseden teklif beklemeden, ince hesaplar yapmadan, kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, ken-
dime ve milletimin üst şuuruna güvenerek adaylığımı açıkladım 
(Ek-3: Cumhurbaşkanlığı Adaylık Sürecim). 

Milletimizi, devletimizi ve ülkemizi içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak liderliği göstermekte başarılı 
olacağım.



Atatürk'ün akılcı, nedensel, sorgulayıcı düşünce biçimi, anti-emperyalist duruşu ve ilkeleri bize yol 
gösterecektir. Türkiye için daha iyi bir yaklaşım mevcut değildir.

1. GİRİŞ

1.3. NEDEN ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMELİYİZ ?

Atatürk, nedensellik bağı kurarak çözümleyici düşünme yöntemini benimsemiş ve bunu halkına miras olarak 
bırakmış dünya tarihindeki en önemli liderdir. Kurduğu devletin hamurunu ‘namus’la mayalamıştır. 

Onun, ilkeleri doğrultusundaki uygulamaları, 20. yüzyılın ilk 40 yılındaki koşullar ve bağlamda değerlendi-
rilmelidirilmelidir. Ona yönelik, zaman ve mekândan bağımsız olarak yapılan eleştiriler yanlış ve haksızdır. Alparslan, 
Malazgirt Zaferi’ni atlılarıyla uyguladığı hilal stratejisi ve okçularıyla kazandı. Nasıl ki Alparslan'a “Neden at 
yerine tank, ok yerine tüfek kullanmadın?” diye eleştiri yöneltilemezse, Atatürk’e de 1920’lerin, 1930’ların 
koşullarındaki uygulamaları için eleştiri yöneltmek mantık dışıdır. Atatürk, ilkeleri doğrultusunda, içerisinde 
bulunduğu çağ bağlamında son derece demokratik bir yönetim sergilemiştir. Atatürk’ün çağının ilerisindeki; 
devlet, birey, özgürlük, toplumsal yaşam, demokrasi alanlarındaki düşünceleri el yazısıyla kaleme aldığı 
Medeni Bilgiler notlarından öğrenilmelidiMedeni Bilgiler notlarından öğrenilmelidir. 

Atatürk bize değişmez dogmalar değil, çağın gerekleri doğrultusunda uygulanacak düşünce yöntemi, değerler 
ve ilkeler bırakmıştır. O nedenle Atatürk gibi düşünmek statik değil, dinamik bir devrimcilik anlayışı gerek-
tirir. Atatürk, hiçbir yabancı ideolojinin mensubu ve savunucusu olmamıştır. O, ideolojiler üstü bir düşünce 
sistematiği kurmuştur. Atatürk, akılcılığı benimsemiş, halkının erdemli olmasını istemiş; anti-emperyalist, 
cumhuriyetçi, halkçı, laik, milliyetçi, devletçi, inkılapçı bir liderdir. Şunu çok iyi anlayalım ki, Atatürk’ün aklı 
ve düşünme yöntemi Emperyalizmin ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) aklından üstündü ve hala 
üstündür. 

Bu kadar özgün, bu kadar insancıl, bu kadar gerçekçi, halkımıza ve yaşadığımız coğrafyaya bu kadar uygun, 
bu kadar geleceği öngören, bu kadar kapsayıcı, bu kadar gelişmeden yana, bu kadar erdemli, bu kadar ilkeli, 
bu kadar sürdürülebilir bir vizyonumuz varken farklı ideolojilerden medet ummak gereksizdir. 

Bize düşen; Atatürk’ün benimsediği düşünce yöntemiyle,  Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’den 
(EVUK) daha üst akıl düzeyine çıkarak Atatürk ilkelerini 21. yüzyıla taşıyacak inkılaplar (reformlar) yapıp 
onun vizyonunu bugünün koşullarında hayata geçirmektir. 

ElinizdekiElinizdeki metin; bugün Atatürk gibi düşünerek dünyaya nasıl bakmamız gerektiğini açıklamakta, cumhur-
başkanı seçildiğimde onun vizyonu doğrultusunda hangi reformları yapacağımızı ve ülkemizi nasıl yönete-
ceğimizi ortaya koymaktadır. 
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İnsansak insanca yaşamalıyız.

İncelendiğinde, dünya nüfusunun çok önemli bir kısmının insanca yaşamaktan uzak olduğu görülür. İnsan 
kültürü ve yaşamı son derece sıkışmış durumdadır. Bunun köklerine inildiğinde karşımıza iki temel neden 
çıkar: 

1. Antroposantrizm (İnsanmerkezcilik): 
BuBu düşünce, her şeyin insan ve insana hizmet etmek için var olduğunu savunur. Bu düşünceye göre evren ve 
yaşam insan için vardır. Bu yaklaşım yanlıştır. İnsan; evrenin, ekosistemin ve yaşamın bir parçasıdır. İnsan; 
evren, ekosistem ve yaşam için vardır. İnsanmerkezcilik yıkıcı bir benliktir. Ne İslamiyet’in ‘eşref-i mahlu-
kat’ı ne de Rönesans’ın hümanizmi ile benzerlik gösterir. 

2. Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) (Bkz. Ek-4): 
EVUK, dünyanın herhangi bir toplumuna mal edilemez. Bütün toplumlar EVUK’un politikalarına maruz kalır 
ama bazı toplumlar geliştirdikleri sorun çözme yetkinlikleriyle kendilerini kısmen korur ve geliştirir. Ne var 
ki, EVUK’un yerküreye ve dünya barışına verdiği zarardan tamamen korunmuş herhangi bir toplum yoktur. 
Küresel ısınma ve çevre kirliliği bütün toplumları tehdit etmektedir. EVUK’un yol açtığı fakirlik, şiddet ve 
savaşların neden olduğu göçler, diğer sosyo-ekonomik ve siyasi sorunlar er veya geç her toplum üzerinde 
yıpratıcı sonuçlar doğuracaktır. 
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1.4. İNSANCA YAŞAMAK NEDİR?

İnsanlık kendini bitirecek bir yola girmiştir. İnsanın kendisini tüm canlılardan üstün görerek doğayı 
sömürmesi  ve kapitalizmin tüketim çılgınlığına kendisini kaptırmış olması, tabiatın ona çok ağır bir ceza 
vermesine yol açacaktır.

İnsanca yaşamak isteyen bir toplum, devletini bu amaca yönelik olarak kurar. Devlet insana hizmet etmek için 
vardır. Devlet ve birey karşı karşıya geldiğinde bireyin hakları eksiksiz olarak korunur. Bireye düşen ise er-
demli bir kişilik bütünlüğü içinde, toplumun böyle bir devleti kurup yönetmesine katkıda bulunmaktır. 

İnsanca yaşanan bir toplumda her bireyin; başta güvenlik, beslenme, barınma, eğitim, sağlık hizmetleri olmak 
üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Yurttaşların gelecek kaygısı yoktur. Her birey, başkalarının alanına 
girmeden özgürce yaşar. Vatandaşlar devlet ve kanun önünde eşittir ve fırsat eşitliğine sahiptir. Bireyler; aile-
nin, toplumun ve devletin sağladığı destekle kendilerini, kendi amaçları doğrultusunda geliştirir ve 
gerçekleştirir. Yurttaşlar mümkün olan en üst düzeyde kamu yönetimine ve sosyal hayata katılarak politik me-
kanizmaların aktif bir ögesi olur. Bu toplumun üyeleri istedikleri dine inanır, inançlarının gereğini yerine ge
tirir, arzu ederlerse, çocuklarının da din eğitimi almasını sağlar. Yurttaşlar, devlet dilinin yanında ana dillerini, 
kültürlerini öğrenir, geliştirir, arzu ederlerse, çocuklarının da öğrenmesini sağlar. 

İnsanca yaşamanın ön şartları; yurt içinde ve uluslararası alanda barışı gerçekleştirmek, yerkürenin sağlığını 
ve sürdürülebilirliğini sağlamak, adil bir sistem içinde ileri ve tam demokrasiyi tesis etmiş olmaktır. İnsanca 
yaşayan toplum bu yapılar üzerinde bilim ve sanatla iç içe, toplumsal dayanışmasını sağlayarak kalkınır ve ge-
leceğini planlar.  

1.5. DÜNYANIN DURUMU



Halkımız da antroposantrizm anlayışının zararlı sonuçlarını yaşamakta ve EVUK’un sömürüsüne, verdiği 
zararlara yoğun olarak maruz kalmaktadır. 20. yüzyılın başında bu sorunu net bir şekilde görmüş olan Mustafa 
Kemal Atatürk, 13 Eylül 1920 tarihli Halkçılık Bildirgesi’nin ikinci maddesinde toplumumuzun emperya- 
lizme ve kapitalizme karşı korunması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Atatürk’ün benimsediği, nedensel 
ve eleştirel düşünce yöntemiyle ortaya koyduğu ilkeler ve anti-emperyalist duruş onun ölümünden sonra terk 
edilmiş ve bugüne gelinmiştir. 

EmperyalizmEmperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK), Türkiye üzerindeki çalışmalarını doğrudan ve Türkiye 
içindeki iş birlikçileri ile altı temel alanda yürütmüş ve yürütmektedir. Toplumumuzun kimi kesimleri bazen 
kendi menfaatlerine geldiği için, kimi zaman cehalet, gaflet ve dalaletten dolayı bu yıkım projesinin parçası ve 
destekleyicisi olmuşlardır. Aydın geçinen kimi yurttaşlarımız ise yeterli ve gerekli mücadeleyi yap-
mamışlardır. Yani tüm olumsuzlukları EVUK’a mal etmek gibi, komplo teorileri çağrıştıran bir paranoya 
içerisinde olmamalıyız. İçinde bulunduğumuz durumdan EVUK ne kadar sorumluysa biz de en az o kadar so-
rumluyuz. Şimdi bu altı alanı sizinle paylaşmak istiyorum:  

1. Türk eğitim sisteminin nedensellik bağı kuramayan ve eleştirel/sorgulayıcı düşünce yapısı olmayan 
bireyler yetiştirmesinin sağlanması,

2. Türk toplumunun; erdemini, ahlakını, namusunu yitirmesine yönelik kültür ve değer kaybı yaşaması,

9

1. GİRİŞ

Türkiye Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm'in (EVUK) pençesinde toplumsal bir çürümenin son 
aşamalarını yaşamaktadır. Bundan tek çıkış yolu Atatürk gibi düşünerek eyleme geçmektir.

Bu iki kök neden insanın kendisini ‘sahip olarak’ ve ‘daha çok tüketerek’ gerçekleştirmesine yol açmıştır. Ka- 
pitalizm insanın kendisine, topluma ve yerküreye yabancılaşmasına neden olmuştur. İnsan, potansiyelinin çok 
altında, kendi türünün yok olmasına giden bir yol takip etmektedir. Çok uzun olmayan bir gelecekte, insanın, 
bugün zaman ve enerji harcadığı, kaygılandığı, başta siyaset ve ekonomi olmak üzere birçok sorun anlamını 
yitirecek ve yaşamsal kaygılar ön plana çıkacaktır. İnsanlık; siyaset, ekonomi ve yaşam arasında zorunlu bir 
tercih yapacaktır. Bu tercihi yaşamdan yana radikal olarak yapmadığı takdirde tabiatın şaşmaz kuralları homo-
sapiensin kökünü yeryüzünden kazıyacaktır.

Oysaki insan, ‘sahip olmak’ ve ‘tüketmek’ yoluyla var olacağını zannetmenin çok ötesine geçebilecek, daha 
büyük, kâmil ve zengin bir varlıktır. Kendisinin ekolojik sistemin bir parçası olduğunu kavrayarak, erdem ve 
akılla hareket edip, ‘anlamanın’ ve ‘anlamlandırmanın’ hazzına ulaştığında öz varlığını idrak edecektir. 

Bu dokümanda anlattıklarım, her ne kadar Türkiye bağlamında çözümler önerse de, yukarıda kısaca 
açıkladığım insanlık krizinin aşılması için yerkürenin bütün insanlarına yöneliktir. 

1.6. TÜRKİYE’NİN DURUMU



1. GİRİŞ

3. Başta ‘serbest piyasa ekonomisi’ adı altındaki vahşi kapitalizm olmak üzere, kullanılan araçlarla; 
●  Türkiye’den kaynak aktarımının sağlanması, 
●  Ulusal çıkarlarımıza aykırı yapılan özelleştirmeler, 
●  Yoksul halk kitlelerinin sosyal yardım adı altındaki sadakalara mahkûm edilerek yozlaştırılması,
●  Kayıt dışı ekonominin yol açtığı çürüme ile namusu olmayan bir tüketim toplumu haline gelinmesi, 
●  Sanayileşmenin durdurulması,
●●  Tarımın çökertilmesi,
●  Ülke gümrüklerinin kaldırılarak, iç pazarın ucuz yabancı malların istilasına açılması,
●  Toplumun tasarruf alışkanlığının kırılarak, batının tüketim kalıplarına alıştırılması ve ülkenin ithalat 
cennetine çevrilmesi,
●  Üretim yerine ithalat modeli ikame edilerek, ülkenin hızla dış borca batırılması,

4. Toplumun dini inançlar üzerinden kutuplaştırılarak zayıflatılması,

5. Toplumun etnik kimlikler üzerinden kutuplaştırılarak zayıflatılması,

6.6. Toplumun eğitimli-eğitimsiz şeklinde kutuplaştırılarak bu toplum kesimleri arasında iletişimin kesilmesi, 
husumet yaratılması.

  
Yaşadığımız bütün sorunlar, istisnasız olarak bu altı kök nedene dayanmaktadır:

YYaşama sevincimizin yok olması, korku ortamı, kötü yönetim, kamu-özel sektör uygulamalarının kalbindeki 
ahlaki boşluk, ulusal kaynaklarımızın peşkeş çekilmesi, devlet içindeki çeteler, mafya-siyaset-ekonomik çıkar 
ağı, rüşvet, irtikap, terörizm, gencecik canlarımızı kaybetmemiz, insan haklarının çiğnenmesi, enflasyon, 
hayat pahalılığı, Türk lirasının değersizliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, işsizlik, dış borç, cari 
açık, bütçe açıkları, tek adam yönetimi, parlamentonun işlevsiz kılınması, güçler ayrılığının dolayısıyla denge 
ve denetlemenin ortadan kalkması, özellikle sığınmacılar üzerinden demografik yapımızın değiştirilmesi, 
dolandırıcılık,dolandırıcılık, sahtekarlık, vurdumduymazlık, sorumsuzluk, çarpık kentleşme, kamu arazilerinin işgali,  akar-
sularımızın, göllerimizin, denizlerimizin, ormanlarımızın, doğal hayatımızın katledilmesi, başka ülkelerin 
çöplüğü haline gelmemiz, şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, ensest, homofobi, toplum kesimleri 
arasında kutuplaşma ve düşmanlık, eğitim sistemindeki çürüme, öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, cehaletin 
yüceltilmesi,  toplumsal yozlaşma, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, fuhuş, dinini bilmemek, dinin 
değil dinciliğin hakim olması, adalet sisteminin çökmesi, tarımın yok edilmesi, kendisini besleyemeyen bir 
ülke haline gelmemiz, uluslararası alanda sıkışmışlığımız, özgür basının yok edilmesi, mevcut ana akım med- 
yanın menfaate dayalı olarak büyük ölçüde iktidarın, kimileri de bazı muhalefet partilerinin propaganda aracı 
olarak taraflı yayın yapması, kalp krizleri-diyabet-obezite-kanserler ve diğer kronik ve kompleks hastalıklarda 
artış, sağlık sektöründeki yetersizlik, sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlar,  engellenen yurt-
taşlarımız, bilimsel alanda ilerleyememek, ulusal bilincimizin çökertilmesi, bir millet haline gelememek ve 
daha sayacağımız yüzlerce-binlerce sorun bu altı nedenden kaynaklanmaktadır. İşin daha da vahim kısmı 
ülkeyi yönetenlerin ve yönetmeye aday olanların bu altı kök nedenin farkında olmaması veya farkında olsa 
dahi umursamaması ve sonuç olarak çözüm üretememesidir. 

Emperyalizmin Türkiye’yi güçlenmekten ve ileri gitmekten alıkoymak için geliştirdiği akıllar ortadadır:
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Alman Orta Doğu Uzmanı Kurt Ziemke 1930 yılında yazdığı Yeni Türkiye kitabında İngilizlerin Musul’da 
hedeflerine ulaşmak için bir yandan Türkiye’deki ayrılıkçı hareketlere destek verirken bir yandan da Kemalist 
akımın yayılmasını engelleyecek önlemlere başvurduklarını belirtmiştir. Ziemke kitabında, İngilizlerin yön-
teminin, Kemalist Cumhuriyeti hem din düşmanı hem Kürt düşmanı olarak göstermek olduğunu açıklamıştır. 
Samuel Huntington, Türkiye’nin Atatürk’ün mirasını reddetmesi gerektiğini savunmuş, Paul Henze, 
“Atatürkçülük öldü, nurcular ileri!” narası atmıştır. Graham Fuller,  “Kemalizme son verin Osmanlı’yla 
övünün!”övünün!” derken ABD yönetimleri kendi kontrollerinde bir halifeyle İslam dünyasını yönetmenin en ucuz yol 
olduğunu söylemekten çekinmemişlerdir. Çünkü Mustafa Kemal’in ortaya koyduğu anti-emperyalist, cum-
huriyetçi, demokratik, laik, milliyetçi, devrimci ve devletçi duruş emperyalizmin oyununu bozmuştur. 
Atatürk’ün ölümü ile birlikte uygulamaya konan karşı devrimci politikalar AKP ve RTE ile zirvesine 
ulaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti artık demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti değildir. İç ve dış düşmanlar tarafından 
parçalanmaya, yıkılmaya ve tarihten silinmeye çalışılmaktadır. Ne var ki hesaba katılmayan sadece bir cümle 
var:

“Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.” 
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Türkiye'nin geleceğini;  erdemli bir toplum olarak ileri ve tam demokrasiyi hayata geçirmiş,  halkı insanca 
yaşayan bir ülke olarak kuracağız.

2. STRATEJİK ÇERÇEVE

2.1. VİZYONUMUZ

● Erdemli Bir Toplum Olmak

TToplumumuzun değerlerini Erdem İlkeleri’ne (Bkz. Ek-5) dayalı olarak yükselteceğiz. Aslında, büyük çoğun-
luğu Müslüman olan halkımızın bu değerleri Kur’an-ı Kerim’den öğrenmiş olmaları gerekirdi. Birçok ayette 
geçen “salihlerden olmak”, “salih amel işlemek” ifadeleri erdemin ta kendisidir. Atatürk’ün “fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür nesiller” ifadesi de erdemli topluma işaret etmektedir. Eğitim sistemimiz başta olmak üzere, 
toplumsal yaşantımızın bütün yönleriyle erdemli birey ve erdemli davranış üzerine kurgulanmasını sağlaya-
cağız. Bu ilkelerin içerisinde yer alan bilgiye dayalı sorgulayıcı düşünce yapısıyla sorun çözme yetkinlikleri- 
mizi artıracağız. Ne var ki toplumumuzun bazı kesimleri şahsi menfaatleri doğrultusunda erdemli olmayı 
yüksek bir değer olarak benimsemiyor. Bunun farkında olarak politikalarımızı uygulayacağız. 

● İleri ve Tam Demokrasiyi Hayata Geçirmek

Demokrasi, insanoğlunun bugüne kadar geliştirdiği en yetkin yönetim sistemi olup, aynı zamanda bir kültür, 
dünyaya bakış ve yaşama biçimidir. Benim düşünceme göre demokrasi, insanın kendisini özgür iradesiyle 
gerçekleştirmek üzere uygun ortamı oluşturabileceği ve gerçekleştirme eylemini toplumsal destekle uygula- 
yabileceği bir değerler bütününün adıdır. Demokrasi, bireyden başlamak üzere; aile, topluluk, toplum, devlet 
ve devletler arası düzeyde benimsendiği takdirde, insanlığın uygarlık yolundaki gelişimi hızlanacaktır. 
Amacımız toplumların kendi kendilerini yönetmelerinde yöneten ile yönetilen arasındaki uçurumun ortadan 
kalktığı,kalktığı, yöneten ve yönetilenin arasındaki ayrımın gittikçe azaldığı ve bir gün yok olduğu ‘yönetişim’ an-
layışını geliştirmek olacaktır. 

Demokrasi kendiliğinden ortaya çıkmaz ve hayatiyetini sürdürmez. Demokrasiyi yaşatmak, diri tutmak için 
devamlı çaba göstermek ve enerji harcamak gerekir; aksi takdirde demokrasi bozulur ve kokuşur. Demokrasiyi 
nesilden nesile devretmek istediğimiz ekşi mayaya benzetebiliriz; sürekli olarak yeniden kurmak, beslemek ve 
güçlendirmek zorundayız.

Kuracağımız demokrasi; (1) adil, (2) bireyi esas alan, (3) toplumsal özgürlükçü, (4) çoğulcu, (5) katılımcı, 
(6) iletişimsel, (7) uzlaşmacı olacaktır. Demokrasi; (8) sosyal özellikleri ile ön plana çıkacak, (9) demokrasinin 
toplum olarak içselleştirilmesini sağlayacak yöntemler uygulanacaktır. Kamu yönetimimiz (10) şeffaf, 
(11) hesap verir ve (12) denetlenebilir olacaktır.

● Refah Toplumu Haline Gelmek 

‘İnsanca‘İnsanca Yaşamak Nedir?’ başlığı altında açıkladığım ‘insanca yaşamak’ kavramının içi doldurulduğunda 
refah toplumu haline gelmiş olacağız. Burada düşmememiz gereken tuzak, EVUK’un istediği şekilde bir tüke-
tim toplumu olmaktır. Erdemli bireyler olarak kendimizi var ediş şeklimiz sahip olmaya ve daha çok tüket- 
meye dayanmayacaktır. 

İnsanca yaşamak; sosyal adaleti, bütün canlılara saygıyı, yerküreyi korumayı, uluslararası barışa katkı yap-
mayı, bilim ve sanatla iç içe olmayı, dayanışmayı, ekolojik sistemin parçası olmaya dayalı kalkınmayı ve bu 
amaçlarla ‘gelecek planları’ yapmayı gerektirir.  
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Türkiye hem kendi coğrafyasında hem de dünyada insanlığa örnek teşkil edecek ve insanlığın gelişimi 
için sorumluluk yüklenecektir.

Programlarımızı somut ve sayısal hedefler olmadan anlatmak, ilerlememizi ve başarımızı ölçmek açısından 
yeterli değildir. Bugüne kadar yaptığım bütün görevlerde sayısal ve ölçülebilir hedefler koyup onlara ulaştım. 
Ne var ki AKP ve Erdoğan rejimi, ülkemizde halkı kandırmak amacıyla gerçek veri ve istatistik bırakmamıştır. 
O nedenle aşağıdaki alanları gösterge (endikatör) olarak belirledim. Ne var ki bu alanlarda sayısal hedeflerin 
ne olması gerektiğinin ve onlara ne sürede ve ne ölçüde ulaşacağımızın matematiksel hesabının, bugün için, 
yapılması mümkün değildir. Kamu kaynaklarımızın ne durumda olduğunu da net olarak bilmiyoruz. Göreve 
geldiktengeldikten 1 yıl sonra aşağıdaki başlıklar altında dünyada hangi konumda olduğumuzu, tahribatın boyutlarını 
ve maliyetini somut olarak ortaya koyup sayısal hedeflerimizin ne olacağını sizlerle paylaşacağım. Ayrıca 
hedeflerimizi belirlerken OECD’nin 2030 yılına yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni göz önünde bu-
lunduracağız. 

2.3.1. Sürdürülebilir Yerküre 

●  Karbon ayak izi
●  Su ayak izi

2.3.2. Adil Ekonomik Gelişme

●  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
●  Kişi başına düşen GSYİH 
●  PPP GSYİH (Purchasing Power Parity-Paranın Satın Alma Gücü) 
●  Kişi başı PPP GSYİH 
●  Uluslararası GINI Gelir Dağılımı Eşitliği Endeksi 
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2. STRATEJİK ÇERÇEVE

2.2. MİSYONUMUZ

Bu dokümanda sunduğum, Atatürk gibi düşünerek uygulayacağımız Türkiye Reform Programı ölçülebilir 
ve sayısal hedeflere ulaşacaktır.

Misyonumuz, Türk Milleti olarak geçmişteki ve gelecekteki başarılarımız ve deneyimlerimizle insanlığın 
gelişimine, yerkürenin korunmasına ve dünya barışına katkıda bulunmaktır.
 
Türkiye; Türk Milleti’ni oluşturan halkların tarihleri, Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar ve bu alan-
lara komşu ülkelerdeki yoğun etkisi, Anadolu’nun binlerce yıllık uygarlık derinlikleri, coğrafyası ile tüm in-
sanlığa yönelik sorumlulukları olan bir ülkedir. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak insanlığa 
ve yerkürenin sürdürülebilir varlığına yönelik sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. 

2.3. HEDEFLERİMİZ



2. STRATEJİK ÇERÇEVE

2.3.3. Demokrasi ve Yönetişim

●  Uluslararası Demokrasi Endeksi
●  Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi
●  Uluslararası Yolsuzluk Algısı Endeksi

2.3.4. İnsan Odaklı Gelişme

●  Uluslararası İnsani Gelişme Endeksi
●●  Uluslararası İnsan Sermayesi Endeksi 
●  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
○ PİSA Bilim
○ PİSA Okuduğunu Anlama
○ PİSA Matematik

●  Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi
●  Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet

2.3.5.2.3.5. Bilim

●  GSYİH’dan Araştırma ve Geliştirmeye Harcanan Kaynak 
●  Fikri Mülkiyet Hakları 

2.3.6. Mutluluk

●  Dünya Mutluluk Sıralaması

14



Cumhurbaşkanlığım süresince, milletimizle birlikte Atatürk gibi düşünerek köklü reformlar 
yapacak ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacağız.
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Kamusal ve toplumsal hayatımızın çeşitli alanlarında yapılacak devrim niteliğindeki programlarımızı uygula-
ma aşamasına getirmek için hazırlıklarla geçecek bir süreye ihtiyacımız var. Ne var ki, gangren haline gelmiş 
bazı sorunlarımızın acilen çözülmesi için hemen yapmamız gerekenler bulunmaktadır:

1. Hızlı,  etkili ve köklü bir yargı reformu yapılacaktır. Yargı mensuplarının mesleğe giriş, yetişme ve 
teminatları konusunda düzenlemeler yapılacak ve yargı bağımsızlığı tam ve eksiksiz olarak sağlanacaktır.

2. RTE’nin milletimiz ve devletimizin menfaatlerine aykırı olarak çıkardığı bazı kararnameler uygulamadan 
kaldırılacak, Cumhurbaşkanlığı tasarrufuyla kötü niyetli veya zararlı olarak yürürlükten kaldırılan 
mevzuat hükümleri yeniden yürürlüğe konulacaktır.

3. RTE’nin imzalamış olması muhtemel bazı gizli anlaşmalar incelenerek milli menfaatlerimize ters olanlar 
iptal edilecektir. 

4. İleri düzeyde basın özgürlüğü sağlamak üzere hızlı sonuç verecek, etkili kararlar alınacaktır. 

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Acil eylem planlarımızı, AKP'nin ve RTE'nin çıkarttığı yangını söndürmek için, göreve geldiğim ilk 
günden itibaren  uygulamaya koyacağız.

Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri hala bütün canlılığıyla bize 
yol göstermektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çıkıp cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır 
bir devlet ve toplum haline gelmesi için küçük iyileştirmeler, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in 
(EVUK) hâlihazırdaki sistemi içerisindeki düzeltmeler yeterli olmayacak, pansuman niteliğinde tedavilerle bir 
sonuç elde edilemeyecek, zaman geçtikçe devlet ve millet olarak varlığımızı ortadan kaldıracak koşullar 
oluşacaktır. O nedenle yapılması gereken, köklü reformlarla, Türkiye’yi, tanımladığımız vizyon yönünde 
rayına oturtmaktır. 

BuBu reformlar birbirinden bağımsız, dikey (vertikal) yapıda olmayacak, birbirleriyle ilişkili bütünleşik bir ağ 
şeklinde uygulanacaktır. O nedenle ‘program’ ifadesi kullanılmıştır. Bu programın geliştirilmesi ve uygulan-
ması, Atatürk gibi düşünerek EVUK’tan daha üstün bir akılla hayata geçirilecektir. Bunun ön şartı ise, Türk 
Milleti’nin bu kapasiteye ulaşma potansiyeli olduğunu bilecek özgüvene sahip olmasıdır. 

Ben, bir süre cumhurbaşkanlığı yapmak, kendimi tatmin etmek, kendimi önemli hissetmek için değil; milleti- 
mizin her kesimi ile el ele vererek içinde bulunduğumuz daralmışlıktan muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkabilmek ve insanlığa örnek olacak bir konuma gelmemizi sağlamak üzere, devletimizi tekrar doğru istika-
mette rayına oturtmak için bu göreve talibim. 

3.1. ACİL EYLEM PLANI



3.2.1. Barışçı Politikalar ve Ordumuz

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Barışçı politikalar uygulayacağız.  Barışı korumak için kadını ve erkeği ile yurt savunmasında görev 
yapan, özgüveni yüksek, güçlü bir millet olacağız.

Barış pasif bir şekilde elde edilemez ve korunamaz. Planlı ve eylemli bir yaklaşımla barış ortamını hazırlamak, 
barışı inşa etmek ve korumak gerekir. Barışın; birey, aile, topluluk düzeyinde başlayıp, topluma, uluslara ve 
uluslararası düzeye taşınması için, barışçılığı toplumun her bireyine benimsetecek politikalar uygulayacağız. 
Askeri doktrinimiz ‘savunma’ya dayalı olacaktır. Kimsenin topraklarında, denizlerinde, hava sahasında, ege-
menliğinde gözümüz yoktur. Biz Türk Milleti olarak mevcut vatanımızdan memnun bir şekilde yaşıyoruz ve 
yaşayacağız. 

16

5.  Hukukun evrensel ilke ve kurallarına aykırı biçimde tutuklanmış, haklarına tecavüz edilmiş, başta 
 gazeteciler, siyasi kişiler, KHK’lılar olmak üzere, yurttaşlarımızın mağduriyetleri hukuki kıstaslar 
 doğrultusunda giderilecektir.

6.  Kamu varlıklarının yerli-yabancı özel sektöre peşkeş çekilmesi durdurulacaktır. 

7.  Finansal mekanizmalar enflasyonun düşürülmesi hedefine yönlendirilecek, ekonomik alanda hızla 
 kurumsallaşma sağlanarak Türkiye’nin risk priminin düşmesi sağlanacaktır. 

8. 8.  AKP’nin ve RTE’nin yarattığı dış borçlar yapılandırılacak, Türkiye’nin ödemeler dengesindeki açığı 
 kapatılıp üretim ve  istihdama dayalı ekonomik uygulamalara geçilecektir (Dış borçlar açısından 
    ‘tiksindirici borç’ hukuku uygulanacaktır.).

9.  RTE’nin yandaşlarına yaptığı haksız menfaat temini durdurulacaktır.

10. Suriye ile karşılıklı güvene dayalı yakın ilişki kurulacaktır. 

11. Geçici koruma kapsamındaki yabancıların uluslararası hukuka uygun ve insanlık onuruna yakışır şekilde 
ülkelerine dönmeleri sağlanacaktır.

12.12. İstanbul kanalı yapımına yönelik çalışmalar durdurulacaktır. 

13. RTE’nin, Avrupa’nın atıklarını ülkemize getirerek Türkiye’yi bir çöplüğe çevirme çalışmaları 
durdurulacaktır.

14. Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için acil eylem planı uygulanacaktır. 

Bu 14 başlık altında saydığım kısa vadeli Acil Eylem Planı uygulamadayken aşağıda açıkladığım reform 
programını hazırlayarak hayata geçireceğiz. 

3.2. YURTTA SULH, CİHANDA SULH 



3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Bununla birlikte, barışçı olmamız milli menfaatlerimizi korumayacağımız anlamına gelmez. Türkiye’den 
karada, denizde, havada veya herhangi bir alanda gayrimeşru talebi olan hiçbir unsura taviz vermeyeceğiz. 
Ülkemizi korumak amacıyla önce etkili diplomatik girişimlerde bulunup, başka yol kalmayınca kararlılıkla 
askeri önlemlere başvuracağız. 

Türk Silahlı Kuvvetleri; toplumumuzun, siyasi sistemimizin, devlet aygıtımızın sahip olduğu olumsuz nite-
likleri, doğal olarak, bünyesinde barındırmış ve barındırmaktadır. Tabii ki, bu cümleleri, namuslu  ve yurtsever 
subay ve astsubaylarımızı tenzih ederek yazıyorum. 

Disiplin; ilkeler, iş yapış şekilleri, organizasyon ve yönetim, sorumluluk sahibi olmak şeklinde tanımlayabi-
leceğimiz öz disiplin tabiatında değil, astın üstten korkması ve çekinmesi tarzında tezahür etmiştir. Öz disiplini 
yüksek olan bir orduda herhangi bir cemaatin yapılanması ve en üst komuta kademelerine kadar nüfuz etmesi 
mümkün olamazdı. 

Askerlik hizmeti gören yurttaşlar askerlik hizmetiyle ilgisi olmayan angaryalarda kullanılmış, kimi zaman 
kötü muamele görmüş, hatta tecavüze uğrayanlar olmuştur. Bazı siyasi, dini, etnik kimliklere sahip bireyler 
için askerlik hizmeti bir işkenceye dönüşmüştür. 

Sayılan olumsuzlukların yanında subay ve astsubaylara toplumun genelinden farklı avantajlar sağlanmış, 
demokratik olması gereken devlet yönetimi kimi zaman doğrudan askeri yönetime dönüşmüş, kimi zaman da 
askeri vesayet halini almıştır. Fetullah Gülen yapılanması, kumpas davaları, 15 Temmuz kalkışması ve son-
rasındaki gelişmelerle de ordumuz son derece yıpratılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığım sırasında tüm bu hususlar; askeri, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, istihbari açılardan in-
celenecek; organizasyon ve yönetim bilimlerinin ışığı altında sorunlar ve çözüm yolları ortaya konacaktır. Or-
dumuzun bugüne kadar görmezden gelinmiş kültürel davranış biçimlerine neşter vurulacak, Başkomutan 
Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır bir Türk ordusu haline gelinecektir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Anayasa’ya bağlı ve TBMM’ye karşı sorumlu olacağı bir yapı kuracağız. Yüksek 
Askeri Şura’yı yeniden yapılandıracağız. Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı’na; kuvvet komutan-
ları, jandarma dahil olmak üzere, Genelkurmay Başkanı’na bağlı olacaktır. Hükümetler siyasi çerçeveyi ve 
hedefi belirleyecek, bunun uygulamaya geçirilmesi TSK’nın görevi olacaktır. 

Türk ordusunun özündeki değerleri ve gelenekleri başka devletlerin ordularından farklılık gösterir. 
“Mehmetçik” ifadesi bütün unsurlarıyla Türk Milleti’nin her ferdini tanımlar ve en güzel tasvirini 
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirinde bulur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli özelliklerinden biri ordu-millet kaynaşmasıdır. 1980 darbesi ve 
bunu takip eden hükümetler zamanında, özellikle son 20 yılda bu özelliğimiz bilinçli olarak ortadan kaldırıl-
maya çalışılmıştır. Bir de bedelli askerlik uygulamasıyla milletimizin özsavunma iradesi ve becerisine darbe 
indirilmiş, toplumun sadece daha yoksul kesimlerinin çocukları askerlik hizmetiyle mükellef kılınmıştır. 

Oysaki biz, bütün unsurlarıyla Türk Milleti olarak, hem ileri ve tam demokrasiyi uygularız hem dünyanın en 
uygar ve barışçı toplumu oluruz hem de ordu-millet kaynaşmasını sağlayabiliriz. Vatan savunması her Türk 
vatandaşının görevi ve yükümlülüğüdür.
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3.2.2. PKK ile Mücadele
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3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Kürt yurttaşlarımızın ileri ve tam demokratik Türkiye’de insanca yaşamasını sağlarken PKK ile 
etkili ve sonuç alan bir mücadele yürüteceğiz. 

Bu konunun ilk cümlesi şudur: “Kürt yurttaşlarımızla PKK’yı birbirinden ayrı tutarız.” Benim yıllardır söyle-
diğim gibi “Türkiye’de Kürt sorunu yoktur, Kürtlerin sorunları vardır.” Ekonomik, kültürel, feodal, sosyal 
olarak sınıflandırabileceğimiz bu sorunlar PKK’nın ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır. Bu tespitten sonra 
açıklıkla ifade etmemiz gereken şudur ki PKK, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) bir vesa- 
yet savaşı piyonudur. 

PKK ile mücadelemizi üç ana başlıkta sürdürerek bu örgütü tarihe gömeceğiz. 

Birinci başlık; ‘İnsanca Yaşam Politikaları’dır. Bu dokümanda açıklanan Ekolojik-Halkçı Ekonomi kapsamın-
da gelir dağılımının düzeltilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması, sanayileşme, tarım ve hay-
vancılığın gelişmesi ve istihdam sağlanması ile ülkemizin tüm bölgelerinde yoksulluk ortadan kaldırılacaktır. 
İleri ve tam demokrasi uygulamalarıyla Kürt yurttaşlarımız dahil bütün kültürel zenginliklerimiz kendilerini, 
ana dillerini, kültürlerini özgürce geliştirmek ve yaşamak imkanı bulacaktır. 

Şunu bilelim ki, bizim asker millet olmamız ideolojik bir tercih değil, olgusal bir zorunluluktur. Vatan belle-
diğimiz coğrafya binlerce yıldır olduğu gibi bugün de başka devletlerin, başka halkların üzerinde gözünün 
olduğu çok özel bir ülkedir. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” ifadesi nasıl 
davranmamız gerektiği konusunda açık bir strateji ortaya koymaktadır. 

Gerektiğinde, Milli Mücadele’de olduğu gibi, vatanımıza ve milletimize yönelik bir saldırısı karşısında her 
birimiz, kadın-erkek, genç-yaşlı ayırt etmeksizin yurdumuzu savunmakta sorumluluk almalıyız. Bu 
özelliğimiz olağan koşullarda bize özgüven verir, düşmanca niyeti olanlar üzerinde caydırıcı etki yapar. Bugün 
Ukrayna’da yaşananları düşünürseniz bu paragrafta ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bir gün vatan 
savunması için elimize silah almamız gerekirse bunu yapmak konusunda hazır ve eğitimli olmalıyız. O neden-
le Türk gençliğini, kadın-erkek ayırmaksızın, askerlik eğitimiyle mükellef kılacağız. Kadınlarımızın da asker-
lik eğitimi alması; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının statüsünün yükseltilmesi ve kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Askerlik eğitiminin ve hizmetinin içeriği ve süreci yeniden düzenlenecek, farklı koşullardaki bireyler için 
süreleri de değişkenlik gösterebilecektir. Örneğin; lise çağından itibaren yaz aylarının bir kısmını askeri kamp- 
larda geçirmek, kış aylarında kapalı alan eğitimlerine katılmak, askerlik eğitimini zamana yayılmış bir şekilde 
modüler olarak almak da mümkün olacaktır. Gereken durumlarda askerlik hizmetindeki yurttaşlarımızın, 
temel askerlik eğitimini aldıktan sonra, başta eğitim olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda, askeri kimlikle- 
riyle, kamu hizmeti vermelerine de imkân sağlanacaktır. Bedelli askerlik sistemini, çok özel durumlar dışında, 
kaldıracağız. 

Milletimizin bütün unsurlarıyla gerektiğinde silahlı bir mücadelede görev almasını sağlamanın yanındaMilletimizin bütün unsurlarıyla gerektiğinde silahlı bir mücadelede görev almasını sağlamanın yanında Türk 
ordusu adım adım profesyonel bir ordu haline dönüştürülecektir. 



3.2.3. Dış Politika Çerçevemiz
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3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Dış ilişkilerimizde; barışçı, çok sıklet merkezli, uluslararası iş birliğine önem veren, ulusal 
çıkarlarımızı koruyan, ciddi, ağır başlı, istikrarlı, bağımsız politikalar uygulayacağız.

Türkiye, Atatürk’ün sürdürdüğü bağımsız, çok sıklet merkezli ve güçlü dış politikadan onun ölümünden sonra 
vazgeçerek Kuzey Atlantik Paktı’nda (NATO) yer almıştır. Bu kararın getiri ve götürülerinin ne olduğunu 
siyasi tarih uzmanlarına bırakıyorum. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin NATO ittifakı içerisinde yer alması ve 
bununla birlikte Avrupa,  Avrasya, Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle karşılıklı bağımlılıklara dayalı denge politi-
kaları yürütmesi, jeopolitik konumunun ve jeostratejik hedeflerinin gereğidir.  Türkiye olarak NATO’nun alan 
dışı askeri müdahalelerine katılmayacağız. 

1989-2022 arasında yaşadığımız soğuk savaş sonrası dönem 24 Şubat 2022 tarihi itibariyle bitmiştir. Bundan 
sonraki evrede dünyada yeni kutuplar ve güç odakları oluşacaktır. Türkiye olarak, özellikle askeri stratejiler 
açısından, konumumuzu belirlerken hem ulusal çıkarlarımızı maksimize edeceğimiz hem de dünya barışına 
azami katkıda bulunacağımız bir pozisyon alacağız. Bu pozisyonumuz yayılmacı ve sömürgeci değil, karşılıklı 
çıkarların sağlandığı bir dengeye dayalı, hakça, sürdürülebilir ilişkiler üzerine kurulacaktır. Türkiye kendisin-
den daha güçlü herhangi bir devletin uydusu, askeri, takipçisi olmayacaktır. Politikalarımız maceradan uzak, 
gerçekçi, akılcı, uzlaşmacı ve ağırbaşlı yaklaşımlarla uygulanacaktıgerçekçi, akılcı, uzlaşmacı ve ağırbaşlı yaklaşımlarla uygulanacaktır. 

RTE’nin başka devletler ve yabancı kuruluşlarla gizli anlaşmalar yaptığı konusunda ciddi kuşkularım bulun-
maktadır. Göreve gelir gelmez bunları araştıracak ve milli menfaatlerimize aykırı olanları süratle iptal ede-
ceğim. 

İkinci başlık; PKK’ya siyasi, askeri, ekonomik, lojistik desteğin kesilmesi için diplomasinin devreye sokul-
masıdır. Başta ABD olmak üzere müttefiki olduğumuz devletlerin bu konudaki beklentilerimizi yerine ge-
tirmemeleri halinde ittifak ilişkimizin kökten gözden geçirileceği muhataplarımıza açık ve anlaşılır bir dille 
izah edilecektir. 

Üçüncü başlık; PKK’ya yapılacak “Silahları bırakın!” çağrısına uyulmaması halinde kararlılıkla sürdüre-
ceğimiz yoğun askeri operasyonlardır. PKK, bir terör örgütüdür. Hiçbir şekilde Kürt yurttaşlarımızla 
ilişkilendirmeyiz. Şu anda PKK’nın içinde yer alan kişilerin bazıları PKK ile ilişkisi olmayan yurttaşlarımızla 
akraba, hatta kardeş, evlat konumundadır. Biz suçun kişiselliği ilkesinden hareket ederek bu yurttaşlarımıza 
bir önyargı ile yaklaşmayacağız. 

Devletin PKK ile mücadelesinde hukuk ve meşruiyet içerisinde kalmasına özel bir önem vereceğiz. Bu alanda 
hukuk dışı uygulamalar yapan güvenlik güçleri konusunda takipsizlik kararı verilerek bir çeşit ‘cezasızlık poli-
tikası’ uygulanması vicdanlarda karşılık bulmamaktadır. 

Bu başlık altında ifade etmeyi uygun bulduğum bir husus Halkların Demokratik Partisi’dir. Bu partinin eş 
genel başkanlarına yazdığım mektubu eklerde bulabilirsiniz. Onlara çağrım HDP’nin kimlik siyasetinin 
üstünde, toplumumuzdaki bütün dezavantajlı grupların çıkarlarını savunan, şiddeti bütünüyle devre dışı bırak-
maya yönelik politikalar takip eden bir Türkiye partisi olarak parlamentomuzda yer almasıdır.



3.2.4. Avrupa ile İlişkiler 
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3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Türkiye Avrupa'daki varlığını ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirerek sürdürecektir.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olarak bu değerler bütününü oluşturan unsurların en önemlilerin-
den biridir. Konsey üyeliğimizin gerekleri, görev ve sorumluluk anlayışı çerçevesinde, eksiksiz olarak yerine 
getirilecektir. Aynı şekilde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) misyonuna, çalışmalarına 
bağlılık ve katkılarımız devam edecektir. Avrupa Konseyi ve AGİT’in organlarında da aktif olarak var ola-
cağız. Bu duruşumuzun karşılığında Avrupa ülkelerinin de sorumluluk ve ilişkimize sadakat anlayışı içerisinde 
olmalarını bekliyoruz.

Bunların yanında, kendi iç sorunlarıyla uğraşan Avrupa Birliği’nin kısa bir dönemde Türkiye’yi tam üyeliğe 
kabul etmesi gerçekçi bir beklenti değildir. Bununla birlikte politikalarımızı, Avrupa Birliği’ne tam üye olacak 
şekilde geliştirecek ve ülkemizi Avrupa pazarında güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı olduğumda Avrupa Birliği 
ile Gümrük Birliği’nin toplam olarak ülkemize kazandırdıkları ve kaybettirdikleri konusunda derinlemesine 
bir çalışma yapıp bu hususu gözden geçireceğiz. Türkiye’nin koşullar oluştuğunda Avrupa Birliği’ne tam üye 
olması ya da farklı bir ortaklık konumunu seçmesi o günün bağlamında değerlendirilecektir. 

HangiHangi pozisyon benimsenirse benimsensin Türkiye, Avrupa Birliği’nin Avrasya’ya ve Ortadoğu’ya, siyasi, 
ekonomik, lojistik, sosyal ve kültürel alanlarda açılan kapısı olacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınmasına 
yönelik yoğun bir kampanya yürüteceğiz. Doğu Akdeniz’deki Türk haklarını hiçe sayan bütün uygulamaların 
karşısında kararlılıkla ve güçlü bir şekilde duracağız. Avrupa Birliği ile ilişkilerde Kıbrıs bir müzakere konusu 
olmayacaktır. 

Uluslararası politikayı satranca benzetmek yanlıştır. Satranç stratejik bir oyundur ancak bir düzlemde iki 
boyutlu olarak oynanır. Oysaki uluslararası stratejilerimizi geometrinin üç boyutuna zamanı da ekleyerek dört 
boyutlu olarak oluşturacağız. 

BöylesineBöylesine kompleks, dört boyutlu ve çok yönlü denge sağlanmasını gerektiren bir politikayı ancak çok nitelik-
li kadrolar sürdürebilir. Bu amaca yönelik olarak stratejistlerimizi ve diplomatlarımızı çok üst düzeyde yetişti-
recek ve liyakate dayalı olarak görevlendirecek özel programlar uygulayacağız.



Doğudaki komşularımız, başta Rusya ve Çin olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle yakın iş 
birliği geliştirecek, bu ülkeleri Avrupa'ya ve Akdeniz'e bağlayacağız.

Türkiye ve Azerbaycan arasında geliştireceğimiz stratejik iş birliği milletimiz ve bu iki devletimiz 
açısından hayal edilemeyecek kadar güzel bir gelecek inşa edecektir. Bu ilişki Kafkasya’ya kalıcı 
barış getirecektir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile koparılamaz bağlar kuracağız. 

Türkiye’nin dış politikasındaki en önemli boyutlardan biri Azerbaycan ile ilişkileridir. ‘Tek millet iki devlet’ 
anlayışının geçerli olacağı bu ilişkiyi EVUK, tuzaklar kurarak engellemeye ve bozmaya çalışacaktır.

Ermenistan sınırları, Azerbaycan ve Türkiye’nin kara bağlantısını kesecek şekilde belirlenmiştir. 

Ermenistan’ın Karabağ’ı işgaliyle Azerbaycan ve Türkiye arasındaki mesafe daha da artmıştı. Ancak 
Azerbaycan’ın Karabağ işgalini büyük ölçüde sonlandıran zaferi neticesinde eski sınırlara yakın bir tablo 
ortaya çıkmıştır
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3.2.5. Avrasya ile İlişkiler

ABD ile ilişkilerimiz karşılıklı ve dengeli çıkarlara dayalı olarak yürütülecek, ABD'nin doğrudan 
veya dolaylı olarak iç işlerimize müdahalesine ve bölgemizde tehdit oluşturacak girişimlerine izin 
verilmeyecektir.

Türkiye, ABD’nin; NATO’nun ortaya koyduğu demokratik ilkelere bağlı kalmak çerçevesinde müttefiki olup 
özellikle soğuk savaş dönemindeki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmiş ve bunun bütün mali-
yetlerine özveriyle katlanmıştır. Ne var ki, ABD, müttefik olmanın dost olmak demek olmadığını Türkiye’ye 
göstermiştir. Uzun yıllardır yaşanılan gelişmeler, ambargolar, iç politikaya müdahaleler ve benzeri uygulama-
lar ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımı konusunda kamuoyumuzda kuşkular yaratmıştır. Cumhurbaşkanlığım 
döneminde beklentim, ABD yönetimlerinin bu kuşkuları ortadan kaldıracak somut  adımlar  atmasıdır.  İlişki-
mizin geleceği ABD’nin bu konudaki samimiyetine bağlıdır. Türkiye’nin ABD ve Atlantik grubuyla ilişkileri, 
milli menfaatlerimizden taviz vermeksizin, karşılıklı dengeli çıkarlar esasında tesis edilecektir. ABD’nin, 
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada; tek başına veya başka devletlerle birlikte, Türkiye’ye zarar verecek şekil-
de uygulayacağı politikalar ve Misak-ı Milli sınırlarımız konusunda kuşku yaratacak girişimleri konusunda 
açık ve net bir iletişimle pozisyonumuzu ortaya koyacağız. Bundan böyle bu tür girişimlerin görmezden gelin-
mesi, bunlara alet olunması veya bunlara karşı sessiz kalınması söz konusu olmayacaktır. 

Yukarıdaki paragrafta açıkladığım vizyonu gerçekleştirmek üzere Türkiye; Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan 
ve Çin başta olmak üzere kendi doğusunda bulunan ülkelerin Avrupa’ya ve Akdeniz’e bağlanmasındaki en 
önemli ülke haline getirilecektir. Güney Doğu Asya ülkelerinin üye olduğu ASEAN da Asya’ya yönelik viz- 
yonumuzun parçası olacaktır. Şanghay İş Birliği Örgütü’nün ekonomik kanadına üye olmanın ülkemiz men-
faatleri açısından derinlemesine değerlendirmesi yapılacaktır.

3.2.7. Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İlişkiler 



Parçası olduğumuz havzalarda yumuşak bir güç olarak barışçı politikalar uygulayacağız.

Türkiye; Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Ortadoğu havzalarında ekonomik ve kültürel ilişkiler 
ile karşılıklı bağımlılığa dayalı iş birliği ve barış politikaları geliştirmek için liderlik yapacak ve bölgesinde 
ekonomik, kültürel, diplomatik araçlar kullanarak yumuşak bir güç haline gelecektir. Yumuşak güç olmadan 
sadece askeri güç olmak Türkiye’nin tanımladığımız misyonunu yerine getirmesine imkân tanımaz.  

Türkiye sığınmacılar sorununu akıl ve hukuk içerisinde çözerek Lübnanlaşmayacaktır. 

Dünyanın hızla kötüleşen; küresel ısınma, totaliter rejimlerin baskıları, savaşlar, fakirlik ve açlık sorunları in-
sanların bulundukları coğrafyaları terk etmelerine yol açmaktadır. Bir yandan yabancı düşmanlığı tuzağına 
düşmeden bu sorunla ülkemiz açısından baş etmek için politikalar geliştirirken bir yandan da bu alanda insan-
lık adına uluslararası iş birliğinin parçası olacağız. 

Ülkemizin akılcı, insancıl, gerçekçi, hukuka uygun, uzun vadeli bir göçmen politikasına ihtiyacı vardır. 
Cumhurbaşkanlığım döneminde, esaslarını burada kısaca sunacağım bu politika uygulamaya konacaktır. 

Göçü ortaya çıkaran nedenlerle mücadele uluslararası alanda samimi olarak yapılmalıdır. Ne var ki EVUK 
bunu da kendi menfaatleri doğrultusunda manipüle etmekte, yönlendirmekte ve göçü bir silah olarak 
kullanmaktadır. 
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Cumhurbaşkanı olduğumda stratejik hedefimiz, Azerbaycan’la Nahçıvan’ı karadan bağlayacak, oradan da 
Türkiye’ye ulaşacak kara ve demir yollarının inşası olacaktır. Bu hedefin dış politika uzmanları tarafından 
“imkansız” olarak tanımlanacağını biliyorum. Ama böyle bir düşünceyle ortaya çıkmanın tetikleyeceği 
tartışmalar, Türkiye ve Azerbaycan’ın; İran, Ermenistan, Rusya ile Kafkasya bölgesinde kalıcı, karşılıklı 
çıkarların dengelendiği, herkesin karlı çıkacağı bir barışın şartlarını ve gerçekleştirilme yollarını ortaya koya-
caktır. 

Azerbaycan’la ilişkilerimiz stratejik, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaratıcı projelerle 
bugünkünden çok üst düzeyde geliştirilecektir. Türkiye-Azerbaycan iş birliği yayılmacı unsurlar içermeyecek, 
Hazar Havzası kaynaklarının Avrupa’ya ve Akdeniz’e ulaşmasında da etkili olacaktır. 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile olan ilişkilerimizde geçmişte hatalar yapılmıştır. 
TürkiyeTürkiye bu ülkelerin ağabeyi değildir. Her cumhuriyet kardeş halkların kurduğu egemen bir devlettir. Bu 
ülkelerle; kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi, ilişkilerimizin kapsam ve derinliğini artıracağız. Türkiye’nin 
Avrasya’yı Avrupa’ya, Akdeniz’e ve Afrika’ya bağlama işlevinde, ortak çıkarlarımız doğrultusunda politikalar 
takip edeceğiz. 

3.2.8. Barışçı Havza Politikaları 

3.2.9. Sığınmacılar
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Cumhurbaşkanı olduğumda, bu konuyu, başta; Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslam 
Konferansı Örgütü olmak üzere uluslararası platformlarda somut çözüm önerileriyle gündeme getireceğim. 

Göçmenler ve göçmen politikası konusunu, Türkiye’deki Suriyeliler sorunundan ayrı olarak ele almamız 
gerekir.

ŞuŞu anda, AKP ve RTE iktidarının, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) oyununa gelerek ve 
hatta kimi zaman iş birliği yaparak ülkemize gelmelerine yol açtığı 5-8 milyon (Hükümetin bilgi saklaması 
nedeniyle gerçek sayıları şu anda bilemiyoruz.) Suriyeli vardır. Acaba bu Suriyeliler dünyadaki genel göç 
akımının bir parçası olarak mı Türkiye’ye gelmişlerdir? Ben bunun insanı nedenlerden kaynaklanan bir durum 
olmadığını düşünüyorum. Çünkü;

●  Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlar savaş başlamadan önce temizlenmiştir. 
●  Gayet iyi olan Türkiye-Suriye ilişkileri bozulmuş, Esad rejimi Türkiye tarafından düşman ilan edilmiştir. 
●●  IŞİD o bölgeye ABD ve İsrail tarafından yerleştirilmiş ve Suriyelilerin üzerine salınmıştır. 
●  İnsanlar bombalandıkları için o bölgeden kaçmamış, kaçmaları için bombalanmışlardır. 
●  Araplardan boşaltılan coğrafyaya ABD’nin kontrolünde PKK/PYD yerleştirilmiştir. 
●  Gelen Suriyelilerin üst düzey eğitimli birkaç bin tanesi Avrupa Birliği ülkeleri tarafından göstermelik 
olarak kabul edilmiştir. 
●  Türkiye onursuz bir politikayla Suriyelileri para karşılığı Türkiye’de tutma görevini üstlenmiştir. 
●  Suriyelilerin yoğun olarak yerleştiği illere bakılınca Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’de Amerikan 
güdümündeki Kürt bölgelerinin uzantısının ülkemizin güneyinde Suriyelilerle devam edecek şekilde güdümündeki Kürt bölgelerinin uzantısının ülkemizin güneyinde Suriyelilerle devam edecek şekilde 
coğrafı bir planlama yapıldığı görülür.  

Görüldüğü gibi Suriyelilerin akın akın Türkiye’ye gelmeleri insani bir ihtiyaçtan doğmamış, stratejik bir 
planın parçası olarak uygulanmıştır. İşte buna modern politik literatürde ‘Göçün Silahlaştırılması’ 
(Weaponization of Migration) denir. Bugün iktidar ve muhalefet ya bu kavramı bilmemektedir ya bu kavramla 
Türkiye üzerinde oynanan oyuna ses çıkarmamaktadır ya da bu oyunun bir parçasıdır. Türkiye’nin; Lübnan’ın, 
Pakistan’ın düşürüldüğü sorun bataklığına düşmesi engellenmelidir. 

BuBu proje sonucunda ülkemizde bulunan Suriyelilerin statüsünü belirlememiz gerekir. Bunlara ‘Geçici Koruma 
Kapsamındaki Suriyeliler’ (GEKKAS) diyeceğim ki onların durumunu göçmen politikamızdan ayrı olarak ele 
alabilelim. 

GEKKAS’a yönelik politikam şudur: 

1. Bütün Suriyeliler bir numaralama sistemiyle kayıt altına alınacak, demografik bilgileri, aile, eğitim, iş, 
sağlık durumları belirlenecektir. 
2. Geliştirdiğimiz kriterler doğrultusunda Suriyeliler aşağıdaki gruplara ayrılacaktır:
a. Suriye’ye gönderileceklea. Suriye’ye gönderilecekler,
b. Başka ülkelere gönderilecekler,
c. Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecekler,
ç. Türkiye’de bir süre daha GEKKAS kapsamında kalacaklar (Bunlar üzerinde çalışılmaya devam edilecek 
ve yukarıdaki üç gruptan hangisine girecekleri belirlenecektir.)
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3. Suriye hükümeti ile ilişkilerimiz düzeltilecek ve ülkelerine dönecek olan Suriyeliler için bir program 
uygulanacaktır. 
4. Türkiye’nin GEKKAS sorunu uluslararası camiaya anlatılacak, yapılanlar ve yapılacak olanlar gösterilerek, 
devlet ve millet olarak insani  sorumluluklarımızın yerine getirildiği net olarak ortaya konacak, Türkiye’nin 
insani imajı güçlendirilecektir.
5. Dördüncü maddede belirttiğim çalışma kapsamında başka ülkelere gönderilecek Suriyelilerle ilgili projeler 
hazırlanacaktıhazırlanacaktır. 
6. Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek Suriyelilerin istihdam edilmeleri, iş hayatına katılmaları, 
çocuklarının eğitimleri ile ilgili durumları planlanacaktır. 
7. Göçmen olarak Türkiye’ye kabul edilecek Suriyelilere yönelik kapsamlı uyum programları uygulanacaktır. 
8. Ülkelerine ve başka ülkelere gidecek olan Suriyeliler, özellikle gençler Türkçe öğrenmiş olarak ülkemizden 
ayrılacaktır. Başta gençler olmak üzere bu insanlarla iletişim içerisinde olmamız ve onları birer Türkiye 
dostu olarak kazanmamız sağlanacaktır.  

SuriyelilerSuriyeliler konusunu yüzeysel ve hamasi siyasi çekişmelere konu etmek, bu sorunu bir oy yaratma yöntemi 
olarak görmek milli menfaatlerimiz açısından yanlıştır. EVUK, ülkemizde solcu-sağcı, dindar-seküler, 
Sünni-Alevi,Sünni-Alevi, Türk-Kürt gibi ayrımcılıklarla toplumu kutuplaştırmayı ve büyük çatışmalar çıkarmayı birçok 
kez denemiş, kısmi başarılar elde etmiş ama bu milletin birbirini boğazlamasını sağlayamamıştır. Çünkü bütün 
bu yapılanlara rağmen Türk Milleti’nin ortak şuuru yıkılamamıştır. Ancak Suriyeliler, toplumumuz açısından, 
bu kültürün ve anlayışın bir parçası olarak algılanmayabilir. Halkın Suriyelilere karşı provokasyona getirilme 
tehlikesi mevcuttur. Bu konuda çok hassas olmalı, yeni 6-7 Eylüllere meydan verilmemelidir. 
GEKKASGEKKAS sorununu önce yönetilebilir hale getireceğiz, sonra sabırla, adım adım, sağduyuyla, suhulet 
içerisinde, yukarıda açıkladığım şekilde akılcı, gerçekçi, insani yöntemlerle çözeceğiz. 
Göçmen politikalarımız GEKKAS sorunundan ayrı olarak ele alınacaktır. Burada Türkiye’nin demografik 
istikrarının sağlanması önemli bir konudur. Türkiye önümüzdeki 20 yılda genç nüfus avantajını kaybedecektir.
RRTE’li yıllar boyunca, hiçbir özellik kazandırmadan ortada bıraktığımız gençlerimiz, umudumuz olması gere-
kirken karşımıza önemli sorunlarla çıkıyor. Eğer gelecek 20 yıl da çok etkili bir şekilde değerlendirilmezse, 
Türkiye EVUK’un ve yerli iş birlikçilerinin istediği gibi bir Orta Doğu ülkesi olacaktır. O nedenle, bu 
dokümanın bütününde anlatmaya çalıştığım Milli Mücadele ruhuyla yapılacak seferberlik, muhtemelen son 
çıkış imkanımızdır. Bu fırsatı gereğince kullanırsak, yaşlanan nüfusumuzu göz önünde tutarak tedrici bir şekil-
de göç almamız gerekir. Göçmenlerin orijin ülkeleri, yaş ve cinsiyetleri, eğitimleri ve mesleki durumları, 
Türkiye’de nasıl bir işlev üstlenecekleri, ekonomik-sosyal-kültürel olarak Türkiye’ye nasıl uyum sağlayacak-
ları ayrıntılarıyla planlanacak ve göçmen politikası uygulanacaktır. 

3.2.10. İnsanlığın Gelişimine ve Dünya Barışına Katkı

Lider bir ülke olarak uluslararası alanda aktif rol üstlenecek barışa ve insanlığın gelişimine katkı 
sağlayacağız.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlar, 
Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) hizmetinde olacak şekilde yönlendirilmiş, kurulan me-
kanizmalar sömürü düzenine zemin sağlamıştır. Bu kuruluşların yönetsel ve finansal olarak bağımsızlıklarının 
sağlanması, güçlü devletlerin oyun alanı olmaktan çıkarılması için adil bir uluslararası hukuk normları mük-
tesebatı (acquis) hazırlanmalıdır. Türkiye bu alanda aktif rol oynayacaktır.

Türkiye’nin kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Konseyi’ndeki pozisyonu uygulayacağımız insan hakları 
programlarıyla güçlendirilecektir.  Yurttaşlarımızın Birleşmiş Milletler’de, ona bağlı kuruluşlarda ve diğer 
uluslararası kurumlarda üst düzey görev almalarını teşvik edeceğiz. Türkiye ve Türk vatandaşları küresel bir 
vizyon kazanarak uluslararası camianın etkili üyeleri olacaktır. 24



Milletimizi Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm'in (EVUK) kıskacından kurtaracak, 
halkımızın tüm kesimlerinin refahını sağlayacak toplumcu bir ekonomik model uygulayacağız.

Türkiye ekonomisi; yanlış ve kimi zaman ahlaksızca yapılan özelleştirmelerle soyguna uğramış, orta gelir tu-
zağına düşmüş, yüksek ithalatı, bozuk ödemeler dengesiyle enflasyon ve işsizlik sarmalında çökmektedir. 
Şunu da eklemek isterim ki küresel ekonomi de Covid-19 pandemisinden sonra öncekilerden farklı bir dar-
boğaza girmiştir. 

Gerek mevcut iktidarın, gerek 4’lü (veya 5’li veya 6’lı) ittifakın, içinde bulunduğumuz krizi çözmekle ilgili 
yaklaşımları; yüksek reel faiz, değersiz TL, dış borçlanmanın artırılması şeklindedir. Bu, çıkış yolu olmayıp
ilerleyen yıllarda sorunu daha da derinleştirecektir. 

Kökten ve kapsamlı, devrim niteliğinde yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Aşağıda paylaştığım Ekolojik Halkçı 
Ekonomi modelinin bu amaca yönelik olarak başka ülkeler için de model oluşturacağı düşüncesindeyim. Bu 
model üç temel esas üzerine inşa edilmiştir: 

1. Serbest piyasa ekonomisi adı altında yapılan vahşi kapitalizm uygulamalarına son verilecek, kamucu 
politikalar uygulanacaktır. Devlet, ekonomide düzenleyici bir rol oynayacak, gereken yerde ve zamanda 
ekonomik faaliyetin içerisinde yer alacaktır.

2. Ekonomimiz; üretime dayanacak, verimlilik sağlanacak, yaratılan değer toplum kesimleri ve coğrafi 2. Ekonomimiz; üretime dayanacak, verimlilik sağlanacak, yaratılan değer toplum kesimleri ve coğrafi 
bölgeler arasında hakkaniyet ilkelerine göre bölüştürülecek, toplumda eşitsizliklerin ve bölgeler arası 
gelişme farklılıklarının azaltılmasına yönelik halkçı politikalar uygulanacaktır.

3. Ekonomik kalkınma ekosistemle uyum içerisinde ve ona en az zarar verecek şekilde ekolojik olarak 
sağlanacaktır. Bunu yaparken çevreyi kirletme pahasına ekonomik gelişmesini sağlamış devletlerle aynı 
kurallara uyma zorunluluğumuzun getirilmesi de EVUK’un bir oyunudur. Doğruları yapmak 
isteğimiz ve sorumluluk üstlenme irademiz saf ve aptal olduğumuz anlamına gelmez. 

25

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Gelişmekte olan ülkelerin iki önemli sorunu Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) tarafından 
sömürülmek ve kız çocukları ile kadınlarının eğitimlerini sağlayamamaktır. Onların da çıkış yolu Atatürk gibi 
düşünmekten geçer. Ülkemizin sahip olduğu bu müstesna bilgiyi ve deneyimi bütün dünyayla ama özellikle 
gelişmekte olan ülkelerle paylaşmak için çalışmalar yapacağız. Bu kapsamda başta Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği olmak üzere sivil toplum ku-
ruluşlarımızı uluslararası projeler yapmak konusunda destekleyeceğiz. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA)(TİKA) da bu çalışmalar içerisinde devletimizin bir kolu olarak yer alacaktır. Mili Eğitim, Sağlık, Kadın, 
Tarım başta olmak üzere ilgili bakanlıklarımızın da bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarımızı ve TİKA’yı 
desteklemesini sağlayacağız. Benim TİKA ile iş birliği içerisinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde başarıy-
la uyguladığım projelerdeki deneyimim bu çalışmalarımızın daha da hızlanmasını sağlayacaktır. 

3.3. EKOLOJİK HALKÇI EKONOMİ
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Kamucu politikalarımız özel girişimin karşısında olmayan, bilakis özel girişim tarafından tetiklenen bir an-
layışa dayanmaktadır. Bu doğrultuda girişimcinin önü açılacak, bürokratik engeller kaldırılacak, rüşvet ve 
irtikâp önlenecek, şeffaf, kayıt altında, hukuki ve idari olarak girişimcinin kendisini güvende hissettiği 
‘namuslu’ bir ekonomik sistem halkın yararına çalışacaktır. Kapitalizmin toplum ve devlet üzerinde baskı 
oluşturacak şekilde yapılaşması engellenecektir. 

Kamu sektörü, kamu-özel işbirliği ve özel sektör uygulamalarında iş birliği ve görev paylaşımı yapılacaktır. 
Savunma, enerji, madencilik, ulaşım, gıda, ilaç başta olmak üzere ulusal güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren 
sektörlerde devletin yatırım, işletme, düzenleme ve denetim rolü ağırlıklı olacaktır. 

Türkiye'yi, tükettiğinden çok üreten, ithal ettiğinden çok ihraç eden bir ülke haline getireceğiz. Yerli malı 
seferberliği tekrar bir kampanya olarak başlatılacaktır. Bu ifademi Türkiye’yi kapalı bir ekonomi haline ge-
tirmek olarak yorumlayanlar olacaktır. Bu ifade kapalı ekonomiyle değil ‘milli ekonomi bilinci’ oluşturmakla 
ilişkilidir. 

Yukarıda esaslarını belirttiğim Ekolojik Halkçı Ekonomi sihirli bir değnekle uygulamaya konmayacaktır. 
Kapsamlı, ayrıntılı, planlı çalışmalarla hayata geçirilecektir. Türkiye, ön hazırlığı yapılmamış köklü kararlarla 
birçok kriz yaşamıştır. Biz aynı hataları tekrarlamayacak gereken teknik ve hukuki hazırlıklardan sonra ken-
dimizden emin bir şekilde adım atacağız.

Burada ‘kalkınma’ ve ‘ekonomik büyüme’ arasındaki farka dikkatinizi çekmek isterim. Biz kalkınmayı 
hedefleyen bir ekonomik büyüme istiyoruz. Çünkü kalkınmanın içerisinde insanca yaşamanın bütün unsurları 
vardır. Oysa bir toplum, ekonomik büyümeyi, insanca yaşamaya olumsuz etki yapacak şekilde de sağlayabilir. 
Ekolojik Halkçı Ekonomi ifadem kalkınmanın insan-canlı-yerküre boyutuyla olacağına işaret etmektedir. 
Elinizde tuttuğunuz İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün belgesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
Türk Milleti’nin her yönden bütünleşik bir kalkınma sağlaması amacını güttüğüm görülecektir. 

OrtaOrta ve uzun vadede Ekolojik Halkçı Ekonomi’ye geçerken içinde bulunduğumuz krizi atlatmak için hemen 
yapılması gerekenler vardır. Kısa vadede yapacağımız uygulamaların ana noktalarını aşağıda dikkatinize 
sunuyorum: 
 
●  Kamunun; israfa yol açan, döviz çıkışına neden olan, tüketimi artıran harcamaları bıçak gibi kesilecektir. 
●  Yukarıdaki maddede sayılan özellikleri yansıtan özel sektör harcamalarını da azaltacak önlemler 
alınacaktır. 
●●  Gerekirse iç borçlanma yoluyla, üretimi teşvik edecek kamu harcamalarına devam edilecektir (Başka 
ülkelerde örneklerini gördüğümüz aşırı kemer sıkma politikalarının yol açtığı daha derin ekonomik krizler 
tuzağına düşmeyeceğiz.). 
●  Bu süreçte ekonomik yük yoksul halk kitleleri üzerine bindirilmeyecektir.  
●  Krediler yapılandırma sürecine sokulacaktır. 
●  Milli çıkarlar doğrultusunda yaşatılması gereken şirketlere devletin sermaye koyması sağlanacak, bu 
şirketler kısmen veya tamamen devletleştirilecek, yönetimlerinde kamu görevlilerinin, işçi sendikalarının 
yer alması sağlanacaktıyer alması sağlanacaktır.  
●  Milli bir ekonomik seferberlik içerisinde işçi sendikaları, işveren örgütleri, meslek örgütleri ve kamu 
yönetimleri sürekli görüş alışverişinde bulunacaktır. Krizden çıkışın yükü emekçilerin sırtına 
yüklenmeyecektir. 
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Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden kuracağız.

Türkiye’nin ekonomik gelişimi için küresel eğilimlere ve projeksiyonlara dayalı öngörülerle hazırlanmış 
stratejik planlara ihtiyaç vardır. Bu planlamaların zaman ve sektör boyutunda birbirleriyle ilişkilendirilmiş 
olarak bütünleşik bir mekanizma oluşturması sağlanacaktır. Bu amaçla DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) devlet 
teşkilatı içinde önemli ve etkili bir kuruluş olarak tekrar yerini alacaktır.

ŞuŞu anda vahşi kapitalizmin talep ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bağımsız olması ve sadece 
enflasyona odaklanması politikasını değiştireceğiz. Merkez bankamız amaç açısından değil, araç açısından 
bağımsız olacaktır. Amaçlar enflasyon, kalkınma, istihdam ve finansal istikrar gibi hususları da kapsayacaktır. 

Ekonomik kalkınmamız rastgele değil, yön veren kıstaslar doğrultusunda uygulanacaktır.

Ekonomik konularda karar alırken (a) Üretim bilgisi ve becerisi (Know-how), (b) Üretkenlik, (c) Verimlilik, 
(d) Hakkaniyet ve gelir dağılımı, (e) Çevresel etki, (f) Dünya ile entegrasyon ölçütlerine göre hareket 
edilecektir.

● Ekonominin çıpası fiyat istikrarına takılacaktır. 
● Ekonominin net kurallar çerçevesinde kurumsal olarak yönetilmesi sağlanacaktır. 
● Yukarıda saydığım uygulamalar sonucunda Türkiye’nin borçlarını ödemede  kararlı olduğu görülecek ve 
risk primi düşecektir.
●  Borçların ödeme miktarı, şekli ve süreleri üzerine müzakereler yapılarak yeniden yapılandırılması 
sağlanacaktır. 
●● Tanıma uyan borçlarda ‘tiksindirici borçlar’ anlayışı uygulanacaktır. 
●  RTE ve AKP’nin yandaşlarını korumak için vermiş olduğu kötü niyetli garantilerin uluslararası tahkim 
kapsamına alınmış olmasının sonuçları ortadan kaldırılacaktır. 
● Başta vergiler ve sosyal güvenlik primleri olmak üzere kamuya yönelik borçların affı ve yeniden 
yapılandırılmasını engelleyen yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacak, son bir defaya mahsus olmak 
üzere yurt dışından kaynak girişini ve kamu alacaklarını yapılandırmaya yönelik bir düzenlemeye 
gidilecektir.
●●  Milli ekonomik seferberlik kapsamında değerli ve lüks taşınmazlar üzerinden vergi alınacaktır. 
●  Kısa vadede yapılacak olan başka düzenlemeler de vardır ancak bu dokümanın amacından öte ayrıntılı 
olduğundan burada belirtilmemiştir. 

3.3.1. Planlı ve Bütünleşik Ekonomik Kalkınma

3.3.2. Kriterlere Dayalı Ekonomik Kalkınma
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Ekonomi kayıt altına alınacak, Türkiye kara para cenneti olmayacaktır.

Türkiye’ninTürkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal ve hatta uluslararası alanda yaşadığı sorunların en önemli nedenlerinden 
biri kayıt dışı ekonomidir. Ekonomiden ‘erdem’ kavramını çıkartan bu yapı, kaçak ekonomi yoluyla başta din 
istismarı, terörizm, kirli siyasetin finansmanı, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, çarpık 
kentleşme, bürokrat-siyasetçi-hırsız yapılanması olmak üzere birçok karanlık ilişkinin ve mafya 
yapılaşmasının başlıca nedeni ve finansman kaynağıdır. Türkiye Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafın-
dan kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte gri listeye 
eklenmiştieklenmiştir.Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra devletin ekonomi üzerindeki kontrolü azalmaya 
başlamış ve bugünkü soygun düzenine ulaşılmıştır. 

Vergi sistemi, maliye ve bankacılık süreçleri köklü bir şekilde reforme edilerek bugüne kadar hiçbir hüküme-
tin, politikacının, siyasi partinin ağzına almaya dahi cesaret edemediği, toplumumuzu ve devletimizi habis bir 
kanser gibi sarmış olan bu hastalık kökünden tedavi edilecektir. Tek bir cümle ile ifade etmem gerekirse “Para 
takip edilecektir.”. Nereden Buldun Kanunu çıkartılarak gayrimeşru kazanç ve finansal akışlar yok edilecektir. 
Bu şekilde hem güven ve güvenlik sağlanacak hem de haksız rekabet önlenecektir. 

Bu başlıktan olmak üzere siyasetin finansmanı da karanlıktan çıkarılacaktır.
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Ekonomik faaliyetlerin gelişerek ve büyütülerek sürdürülmesinin üç temel ihtiyacı vardır:

●  Güven: Devletimizin ve hükümetlerimizin iç ve dış yatırımcıya, iş insanına güven vermesi gerekir. 
Güvenin birinci unsuru hukuk devleti olmaktır. İkinci unsur tutarlılıktır. Üçüncü unsur istikrardır.
●  Güvenlik: Yatırımcı, yatırımının hukuki olduğu kadar fiziki olarak da güvende olmasını bekler. İç 
karışıklıkların ve çatışmaların, mutsuz halk topluluklarının olduğu coğrafyalar yatırım için uygun değildir.
●  Barış: Başka bir ülkeyle ekonomik ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi devletler arası ilişkilerin iyi 
olmasıyla mümkündüolmasıyla mümkündür. 

Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca güven, güvenlik ve barış açılarından ekonomimizin önünü açacak 
uygulamalar çok kısa zamanda hayata geçirilecektir.

3.3.3. Kayıtlı Ekonomi 



Adil ve makul bir sistem ile verginin namus olduğu anlayışını yerleştireceğiz.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.3.4. Vergi Sistemi 

İşçiler ve emekçiler; örgütlü, güçlü, onurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecektir. 

1961 Anayasası ile işçilere getirilmiş olan sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakları, 1982 Anayasası ile 
ortadan kaldırılmıştır. Serbest piyasa adı altındaki vahşi kapitalizm, çalışan haklarını temelden ortadan 
kaldırmış, hak aramayı suç haline getirmiştir. Emeğin ucuzlatılması, emekçinin değersizleştirilmesi ve iş- 
verenlere karşı güçsüz duruma düşürülmesi için işçilerin örgütlenmesinin ve hak taleplerinin önü kesilmiş, sarı 
sendikacılık yaygın bir hal almıştır. 
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EkonomininEkonominin gelişmesi bir ülkenin vergi politikalarıyla çok yakından ilgilidir. Bugün Türkiye’nin vergi sistemi 
her bakımdan iflas etmiştir. Vergi yükü emekçi kitlelerin sırtındadır.  İş dünyasının namuslu vergi ödeyen üye-
leri ise cezalandırılmaktadır. Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi had safhadadır. Vergi sistemi, vatandaşı 
ahlaksızlığa itmektedir. İktidar politikaları, akılcı vergi yöntemleriyle vatandaşın doğru davranışa yöneltme-
mektedir. İktidar,  bireyleri ve kurumları yanlış yapmaya zorlamakta, yanlışı bir norm haline getirmektedir. 
Daha sonra siyasi veya başka nedenle ortaya çıkan çıkar çatışmalarında köşeye sıkıştırmak istediği mükellefin 
üzerine gitmektedir. Mükellefin “zaten uygulama bu, herkese bu şekilde yapması için izin veriyorsunuz” tezi 
geçerli olmamaktadır. Böylece hükümet herkese yanlış yapma izni verdikten sonra sadece kendi karşıtlarını ya 
da istediklerini cezalandırmaktadır.

Cumhurbaşkanlığım sırasında adil, rasyonel, etkili bir vergi sistemi kurulacak, siyasi ya da başka mülahazalar-
la ayrımcılık yapılmayacaktır. ‘Vergi namusu’ kavramı hepimizin ahlak sistemine dâhil olacaktır. Adil bir 
sistem kurulduktan sonra vergi kaçırmaya yönelik her eylem cezalandırılacak, toplumun vergi kaçıranları 
kınayacağı bir kültür oluşturulacaktır. Kuracağımız adil vergi sisteminin temel esasları şunlardır:

●  Gelir vergisinde matrahın asgari ücret kadar olan ilk bölümü vergiden muaf tutulacaktır.  
●  Bireysel gelir vergisi hesaplanırken mükellefin, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  
temel ihtiyaçlarıyla ilgili harcamalarını vergiye esas matrahtan düşme imkanı sağlanacaktır. 
●  Vergi havuzunu doldurmakta dolaylı vergilerin oranı azaltılacak, ÖTV ve KDV normalleştirilecektir. 
●  Tarım ve endüstrinin girdileri olarak kullanılacak mallarda düşürülmüş tarifeler kullanılacaktır.
●  Ekonomiye katkısı olmadığı halde rant yaratan varlıklar vergilendirilecek, emlak sektörünün piyasacı bir 
yatırım aracı olması engellenecektir. 
●●  Kamusal kararlar nedeniyle değer artışı gösteren gayrimenkullerdeki kazançlar yüksek oranda 
vergilendirilecektir.
●  Servetin kendisi de vergilendirilerek topumda gelirin yeniden dağılımına katkıda bulunulacaktır. 
●  Vergi uygulamalarında kaynağın öldürülmeden vergi alınması esas olacaktır. 

Bu politikalar derin yoksulluğu ortadan kaldıracaktır. Şu andaki ekonomik sistemden yüksek menfaat 
sağlayan sermaye kesimleri mevcut durumun sürdürlebilir olmadığını anlayarak, önerdiğim politikaların 
toplumsal olarak çıkarlarımızı koruyacağını görmeli ve bu politikalara destek vermelidir. 

3.3.5. İşçi Hakları
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Yoksulluk sınırının altında yaşamak insanlık onuruna aykırıdır. 

Türkiye istatistiki olarak büyüyor görünmektedir. RTE ve şahsının devleti bu propagandayı yüksek sesle yap-
maktadır. Peki halk bunun farkında mıdır? Hayır. Çünkü büyümeyle sağlanan kaynak küçük bir yandaş ve iş 
birlikçi grubun cebine gitmektedir. Uygulamalarımız her yurttaşımızın milli gelirden hakça pay almasına 
yönelik olacaktır. 

Türkiye’yi yönetenler, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, yoksulluğu ortadan kaldırmaya değil, yoksulluğu yö-
netmeye yönelik politikalar geliştirmişlerdir. ‘Sosyal yardım’, ‘sosyal belediyecilik’ adı altında sürdürülen 
sistemler büyük ölçüde ‘sadaka’ anlayışına dayalıdır. Bu anlayışı değiştirerek asgari bir gelire sahip olmayı 
vatandaşlık hakkı olarak tanımlayacağız. 

Bugün sosyal yardım adı altında verilen sadakalar çok parçalı, takip edilemeyen ve denetlenemeyen haldedir. 
Sosyal yardımı yapan kurum bunu politik bir araç olarak kullanmaktadır. Cumhurbaşkanlığım döneminde 
bütün yardımlar tek merkezde toplanacak ve belediyeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

Türkiye’de yoksulluk sınırının altında yaşayan tek bir yurttaş kalmayıncaya kadar gelir açısından dezavantajlı 
gruplar için Asgari Vatandaşlık Geliri uygulamasına geçilecek, bu ödeme, koşullar uygunsa, ailede kadınlara 
yapılacaktır. 
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Ekolojik-Halkçı Ekonomi anlayışı hayata geçirilirken işçilerin yönetişimin önemli ve güçlü bir aktörü olma-
ları sağlanacaktır. İşçi; hangi siyasi görüşten, hangi dini inançtan, hangi etnik kökenden olursa olsun etkili ve 
güçlü bir şekilde örgütlenmelidir. 

Türkiye’de sendikalaşma oranı çok düşük olup, başta tarım olmak üzere birçok sektörde sendikal örgütlenme 
bulunmamaktadır. Ekonominin kayıt altına alınmasıyla iş gücü de bütün unsurlarıyla sosyal güvenlik sistemi-
nin parçası olacak ve işçilerin hızla sendikalaşması sağlanacaktır. 

Türkiye işçilerinin daha iyi günler görmesini sağlamak üzere çalışmak her yurttaşımızın ve benim ödevimdir. 
İşçilerin güçlü olduğu bir toplum her alanda güçlü olur. Türkiye işçilerinin sadece kendi çıkarları için değil 
Türk Milleti’nin  EVUK’a karşı vereceği mücadelede erdemli bir toplum olarak ileri ve tam demokrasiyi 
gerçekleştirmek, Mustafa Kemal Atatürk ülküsünü hayata geçirmek için ön saflarda görev yapacağını biliyo-
rum. 

Benim cumhurbaşkanı olduğum Türkiye’de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Taksim’de kutlanacaktır. 

3.3.6. Asgari Vatandaşlık Geliri (AVG) Programı



Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta dünyada ilk ona girecektir.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.3.7. Tarım ve Hayvancılık Reformu

Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) ve yerli iş birlikçileri ülkemizde tarım ve hayvancılığı yok 
etmek üzere son derece karmaşık politikalar uygulamış ve uygulamaktadır. Tohum tekellerinin hakimiyeti so-
nucunda yerel türlerimiz, tohumlarımız ortadan kaldırılmış, rekabet gücü yüksek ürünlerimize ekim kotaları 
getirilmiş, kendi ihtiyacımız olan ürünlerin ekimi sınırlandırılarak ithalat ihtiyacı yaratılmış, kendini besleye-
meyen bir ülke olmamız sağlanmış, birçok ürünümüzde uluslararası rekabetten çekilmemize ve uzaklaşmamı-
za yol açılmıştır. 

Küresel ısınma ve Covid-19 pandemisi başta olmak üzere gelişmeler dünya çapında bir kıtlık yaşayabi-
leceğimizin de işaretlerini vermektedir. 

Tarım ve hayvancılık sektörümüzün üretken ve güçlü bir konuma yükseltilmesi stratejik öneme sahiptir. Çiftçi 
kayıt sistemi kurulacak, tarım ve hayvancılık büyük şirketlere devredilmeyecek, Türk köylüsünün yüzlerce 
yıldan süzülen deneyimi üzerine inşa edilecektir. Yerel kooperatifçilik hayata geçirilerek dayanışma kültürü 
güçlendirilecek, çiftçi-kooperatifler-üniversiteler arasında etkili iş birliği yapılarak tarım ve hayvancılık 
konusunda eğitim ve kültür düzeyi yükseltilecek, kırsal alanda yaşam canlandırılacaktır. Çiftçinin iki temel 
girdisi gübre ve mazot sübvanse edilecektir. Kooperatifler aracılığıyla makina kullanımlı tarım, yerli tohum 
kullanımıkullanımı teşvik edilecek, nitelikli sulama, bazı devlet arazilerinin tarıma açılması ve ürünlerin hızlı bir şekilde 
pazara ulaşması sağlanacaktır. 

Yukarıda açıkladıklarımı okuyan çiftçilerimiz bugüne kadar edindikleri deneyim ışığında devletin kendilerine 
taahhüt ettiği destekleri yıllarca geciktirdikten, paraları pul olduktan sonra aldıklarını düşünerek umutsuzluğa 
kapılabilir. Cumhurbaşkanlığım döneminde destekler çiftçinin ihtiyacının olduğu anda yapılacaktır.  

Tarım ve hayvancılıkta, ihtiyaç duyulan coğrafi alanlarda ve konularda Kamusal Ekonomik Kuruluşlar dev- 
reye sokulacak, tarım-hayvancılık-balıkçılık bu alanlardaki endüstri ile entegre edilerek ekonomik büyüklüğü 
verimlilik esasına göre planlanmış bütünler halinde ele alınacaktır. 

TTarım ve hayvancılık sektöründe ürün ihracatının, zeytinyağı, baklagil ürünleri, şarap, makarna, dondurulmuş 
gıda, konserve, şarküteri, peynir gibi katma değer sağlandıktan sonra yapılmasına önem verilecektir. Coğrafi 
işaretlemelerle Finike portakalı, Antep fıstığı, Bursa şeftalisi, Malatya kayısı pestili, Datça bademi, Rize çayı, 
Ayvalık zeytinyağı gibi markalar oluşturulacaktır. Dünyadaki trendler doğrultusunda vegan ve organik ürünler 
geliştirilecektir. 

Başta soya, ayçiçeği, mısır olmak üzere yem sanayine yönelik üretim desteklenecek, diğer yağlı tohumların 
küspe üretimi artırılacaktır. 
TTarımda havza bazlı modele geçilecektir. Tarım sektöründe iyi niyetlerle hazırlanmış ama bir türlü uygulama-
ya geçmemiş olan (belki de engellenmiş olan) TARBİL Projesi uygulamaya konacaktır. 

Bunların yapılabilmesi için tarım arazilerimizin korunması esastır. En verimli, birinci sınıf tarım arazilerimi- 
zin sanayii ve konut gibi tarım dışı alan olarak tahsis edilmesine izin verilmeyecektir. Tarım arazilerimizin 
yakınlarında, bu arazileri kullanılamaz hale getiren ya da ürünlerin niteliğini bozan, kimyasal, radyoaktif vb. 
kirlenmelere yol açan uygulamalar önlenecektir.

Türkiye’yi, beslenmede tekrar kendine yeten bir ülke haline getireceğiz. 
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Yerküreyi kirletmeyen enerji politikası uygulayacağız.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.3.8. Temiz Enerji Devrimi

Her köşesine demir yoluyla gidilen, denizcilikte dünya sıralamasına girmiş, nitelikli kara ve 
hava yollarına sahip, tamamını bisikletle dolaşabileceğimiz bir ülkemiz olacak.

Türkiye’nin, ekonomik-politik-jeostratejik oynayacağı rollerden biri Avrupa Birliği ile Avrasya arasında köprü 
olması, Karadeniz ve Akdeniz’deki konumunu lojistik bir üs olarak kullanması, Avrasya’nın Afrika’ya, 
Afrika’nın Avrasya’ya erişimini sağlamasıdır. Bu vizyon çerçevesinde ulaşım ve taşımacılık ülke içi boyutu ile 
olduğu kadar, ülke dışı boyutuyla da önem taşımaktadır. 

3.3.9.1. Demir Ağlar

Atatürk’ün “Demiryolları refah ve umran tevlid eder.” ifadesi hala geçerliliğini korumaktadır. 
İyiİyi niyetli dahi olsa, demir yoluyla yolcu ve mal taşımacılığının önemini yitirdiği, demir yollarının yerini kara 
ve hava yollarına bırakması gerektiği düşüncesi Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) tarafından 
oluşturulmuş tezlerin yansımasıdır. 

Türkiye’de, Doğu-Batı hattında geometrisi düzenlenmiş çift hatlı demir yolları inşa edeceğiz. Bu hat, 
Akdeniz’deAkdeniz’de İskenderun, Yumurtalık, Mersin; Karadeniz’de Trabzon, Samsun, Zonguldak; Ege’de İzmir ve 
Marmara’da Bandırma ve İstanbul limanlarımıza ulaşacak, Marmaray’dan Avrupa’ya geçecektir. Böylece 
Avrasya ve Avrupa arasında gerçek bir demir köprü kuracağız. Demir yollarının çevresinde oluşturulacak orga-
nize sanayi bölgeleriyle orijin ülkelerden gelen ham maddelerin Türkiye’de mamul maddeye dönüştürülerek 
sevkiyatını sağlayacağız. 

Yük taşımacılığına yönelik bu altyapı yolcu amaçlı olarak da kullanılacak, başta gençler ve yaşlılar olmak 
üzere seyyahların, turistlerin TürkRail kartı ile seyahat etmeleri sağlanacaktır.
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Türkiye’nin cari açığının çok büyük kısmı enerjiden kaynaklanmaktadır. Hatta bazı dönemlerde Türkiye, 
enerji hariç cari fazla bile vermiştir. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri enerjide dışa bağımlı olmaktır. 
Bunu azaltmanın yolu elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmaktır. 

Ne var ki RTE’nin, özellikle damadı Berat Albayrak’ın eliyle uygulattığı, Türkiye’yi dış enerji kaynaklarına 
mahkum eden gayrimeşru uygulamalarıyla bu sorunumuz daha da derinleşmiştir. RTE’nin ve 
BeratBerat Albayrak’ın iradeleri doğrultusunda yapılmış olan bütün ihale ve anlaşmalar derinlemesine incelenerek 
milli menfaatlerimizi korumakta azami sonuç alacak uygulamalar yapacağız. 

Amacımız Türkiye’nin enerji ihtiyacını, tamamen karbon dışı kaynaklardan karşılanır hale getirmektir. Bu 
amaca aşamalı bir şekilde ulaşacağız. Tercihimiz yenilenebilir enerji (güneş santralleri, rüzgâr türbinleri, jeo-
termal kaynaklar vb.) kaynaklarıdır. Bu alanda milli bir seferberlik ilan edeceğiz. Enerji ihtiyacımız tamamen 
yenilenebilir kaynaklarla temin edilinceye kadar stratejimiz, çıpası güvenli olmaya sabitlenmiş, nükleer enerji 
kullanmaktır.  

3.3.9. Ekolojik-Etkili-Verimli Ulaşım ve Taşımacılık
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Trenlerimiz temiz enerji kaynaklı elektrikle çalışacaktır. 

3.3.9.2. Denizcilikte Atılım

DenizcilikDenizcilik Bakanlığı kurulacak, Mavi Vatan konseptine paralel olarak askeri ve ticari alanda Türk de- 
nizciliğinde atılım yapılacaktır. Türkiye’nin lojistik politikalarının bir uzantısı olarak gemi inşa ve deniz 
taşımacılığında; insan gücü, malzeme üretimi, liman işletmeciliği alanlarında yapılacak yatırımlarla deniz ti-
caret filomuzun kapasitesi en az %30 artırılacak ve gemi inşa sektörümüz, sayı ve tonaj olarak genişletilecek-
tir. 

RTE’nin, ABD’nin fikir babalığıyla ortaya attığı Karadeniz ile Marmara Denizi arasında kanal açılması gi-
rişimi hemen durdurulacaktır. Bu kanal; Türk Boğazları Antlaşması’nı ortadan kaldıracak, Karadeniz’de barışı 
tehdit edecek, ekolojik dengeyi bozacak, demografik yapıyı çok olumsuz etkileyecek, İstanbul’un gelecekte 
bir ada devleti olarak ortaya çıkmasına yol açacak, RTE ve yandaşlarına rant yaratan bir projedir. Buraya har-
canacak kaynak limanlarımızın geliştirilmesine ve demir yolu ağımızla bütünleştirilmesine kaydırılacaktır. 

Türkiye kendi limanları arasında, Karadeniz, Akdeniz ve okyanus ötesi mal ve yolcu taşımacılığında, gezi 
(cruise) sektöründe var olacaktır. İstanbul’un kent içi ulaşım sistemlerinde deniz yollarının payı artırılacaktır. 
Denizci bir toplum olmak yolunda, özellikle sahillerdeki öğrencilerimize yönelik olarak lise müfredatında 
‘Denizcilik Kültürü ve Amatör Denizcilik’ eğitimleri konacaktır. 

3.3.9.3. Karayolu Ulaşımı 

ÜlkemizÜlkemiz karayolu ulaşımında bütün iktidarların katkılarıyla önemli bir altyapıya sahip olmuştur. Şu anda plan-
lanmış olan otoyol ve çift yolların yapılmasına devam edeceğiz. Bununla birlikte önceliğin demir ve deniz yol-
larına verileceği açıktır. Karayolu ulaşımının çevre açısından oluşturduğu zararı önlemenin yolu yenilenebilir 
ve nükleer enerji kaynaklı, elektrikle çalışan araçların trafiğe çıkmasıdır. 

3.3.9.4. Gökler

Hava taşımacılığında uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde edeceğiz. Havalimanlarımızı demir yolları- 
mızla entegre edeceğiz. 

İhalesinin ve işletmesinin, yer seçiminin nasıl yapıldığından bağımsız bir değerlendirmeyle İstanbul 
Havaalanı stratejik olarak doğru bir yatırımdır. Bu yatırımın etkililiğini ve verimliliğini artıracak politikalar 
uygulayacağız. Bu alanın adı İstanbul Atatürk Havalimanı olacaktır. Eski Atatürk Havalimanı’na verilmiş olan 
büyük zararı ortadan kaldırıp bu tesisi de bir ‘şehir havalimanı’ olarak hizmete alacağız. 

3.3.9.5. Bisiklet Yolları 

Kent içlerinde ulaşım sağlanması, şehirler arası alanda ve kırsal bölgede rekreasyon amacıyla kullanmak üzere 
ülkemize bisiklet yolları kazandıracağız.
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Daha çok iş, daha çok kadın ve genç istihdamı ile üreten bir toplum olacağız.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.3.10. İstihdam 

Türkiye turizmde en çok tercih edilen dünyanın ilk on ülkesi arasına girecek.

Türkiye’deTürkiye’de güneş ve deniz turizminin ötesine geçecek bir politika uygulanacak, tarih, dinler, kültür, sanat, 
coğrafya, doğa sporları, spor, yelkencilik, dalış, sağlık, termal, yaşlılar ve engellenenler için turizm, gas-
tronomi, konferans turizmi vb. alanlarda imkânlar yaratılacaktır. Eski ve deneyimli bir Mavi Turcu olarak gulet 
turizminin; tarih, kültür, felsefe, gastronomi, sağlık, meditasyon, fotoğrafçılık gibi farklı alanlarda uzmanlıklar 
geliştirmesine katkıda bulunacağım. Farklı gelir grupları ve kültür düzeyleri hedeflenerek segmentasyonu 
doğru yapılmış bir turizm pazarlaması yapılacak ancak turistik bölgelere kaldırabileceğinden fazla yük 
bindirmeyecek önlemlerle çevre koruması sağlanacaktıbindirmeyecek önlemlerle çevre koruması sağlanacaktır.

Önemli bir konu yukarıda belirttiğim segmentasyondur. Türkiye; eğitimli, kültürlü, rafine yaşam alışkanlıkları 
olan, hem ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacak hem de kişi başı en az 3000 USD döviz bırakacak  sosyo- 
ekonomik statü gruplarına yönelecek, 600 USD’lik turist grubundan kademeli olarak uzaklaşacaktır. Bu da 
ancak demokrasimiz, insan haklarımız, örnek toplumsal harmonimiz, uluslararası alanda takip edeceğimiz 
saygın, ciddi, barışçı politikalarla mümkün olur. Turizm de, her konuda olduğu gibi, ülkemizin nasıl yönetil-
diği ile çok yakından ilgilidir.

Yurt dışında Türkiye’ye nitelikli turist gönderebilecek kentlerde; Türk lokantalarının, Türk ürünleri satan 
mağazaların, Türkiye’nin farklı özelliklerini tanıtan ofislerin bulunduğu, kültürel ve sanatsal gösterilerin, et-
kinliklerin düzenlendiği ‘Türk Evleri’  kuracağız. Bunlar kendi içlerinde gelirleri maliyetlerinden yüksek 
birimler olarak devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulup işletilecektir. Bu evler, uluslararası alanda marka-
laştıracağımız ürünlerimizin, tarihi ve turistik zenginliklerimizin, kültürel etkinliklerimizin oradaki halka 
yüksek nitelikli bir şekilde tanıtılacağı merkezler olacaktır.
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İstihdam politikalarını şu temel esaslara dayandıracağız:

●  Türkiye’nin insan kaynağı ihtiyacını planlayacağız.
●  Eğitim kalitesini artıracak, toplumun ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donanmış 
bireyler yetiştireceğiz. 
●  Mevcut işsizleri iş gücü piyasasında karşılığı bulunan mesleklere yönelik olarak eğiteceğiz.
●  Kayıt dışı çalışmayı önleyeceğiz.
●●  İş gücünün örgütlü olmasını sağlayacağız. 
●  Kadınların iş gücüne katılım oranını; iyi planlama, örgün eğitim, mesleki kurslar, sosyal projeler ve 
hukuki düzenlemelerle yükselteceğiz. Okul öncesi eğitim sektörünü kadınların istihdam edileceği bir alan 
olarak planlayacağız. Kadınların askerlik eğitimi almaları ve gerektiğinde askerlik hizmeti yapmaları da 
istihdam açısından bir fırsat olarak kullanılacaktır.
●  Kamu ve özel kurumların yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileri arasında kadınların en az %30 
oranında yer almasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Orta ve uzun vadede hedefimiz en az %50’dir.
●●  Geçici sığınmacı konumdaki emekçilerin sigortasız ve düşük ücretle çalıştırılarak Türkiye’deki iş 
gücünün direncini kıran uygulamalara son vereceğiz.

3.3.11. Turizm 
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Dindar yurttaşlarımız Hz. Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgileriyle 
dinimizin gereklerini yerine getirirken laik bir devlette, güven içerisinde bir yaşam sürecektir.

Milletimizin ve devletimizin önünün açılması için dini konularda, açık, net, vizyoner ve cesur politikalar 
uygulayacağız. 

Benim dinle ilgili yaptığım konuşmalara, “Siz cumhurbaşkanı adayısınız, laik bir devlette sizin dinle ilgili 
görüş beyan etmeniz yakışık almıyor.” tarzında değerlendirme yapanlar oluyor. Bunların iyi niyetli olduğunu 
kabul ediyor ancak bu değerlendirmelere katılmıyorum. 

ÜlkemizdeÜlkemizde Müslüman olduğunu söyleyen, namaz kılan, oruç tutan, Hacca giden yurttaşlarımızın çok büyük 
kesimi maalesef İslamiyet’in ne olduğu konusunda yeterli derinlikte bilgiye sahip değil. Dinden geçinen dinci 
kesimler bu yurttaşlarımıza ‘laikliğin dinsizlik olduğu’ propagandasını yapmış ve yapmaktadır. Bu konuda bil-
gisiz olan bir toplum kesimi de ‘aydın, ilerici’ geçinen bir gruptur. Bunlar, çoğunlukla kendi halklarının in-
ançlarını küçümsemiş, dinin sınıfsal dinamiklerini görmemiş, sosyolojik gerçeklerden uzak bir şekilde, halkla 
arasına mesafe koymuş, dindarlığı laiklik karşıtı gericilik olarak göstermişlerdir. 

Oysaki halkımızın Müslüman kesiminin hem peygamberimize hem Atatürk’e, yani iki Mustafa’ya olan sevgi 
ve bağlılığı birbiri ile çelişen bir durum değildir. Ne Muhammed Mustafa’nın yolundan gitmek laik devlete 
karşı olmak anlamına gelir ne de Mustafa Kemal’in izinde olmak gerçek İslam inancıyla çelişir. Kur’an-ı 
Kerim incelendiğinde, dincilerin ve laikperestlerin savunduklarının aksine, İslamiyet’in laik bir sistem getir- 
diği anlaşılır. Müslümanlık, Araplaşmak demek değildir. Bu ifadeyi Arap halkını küçümsemek için kullan-
mıyorum. Arap kültürü kadim, zengin ve derindir. Ne var ki biz Arap değiliz ve olmayacağız. Anadolu; halk-
ları, tarihi ve coğrafyasıyla Türk Milleti’nin kültürünü oluşturur. Biz bu kültürün mirasçıları olarak onu 
köklerinden koparmadan daha da geliştirip gelecek kuşaklara aktaracağız. 

Cumhurbaşkanı olduğumda, halkımı aydınlatmak, ülkemizdeki dindar-seküler, Sünni-Alevi, 
müslim-gayrimüslim kutuplaşmasını ortadan kaldırmak benim başlıca görevlerimden olacaktır. Bu konunun 
toplumumuzun enerjisini daha fazla tüketmesine müsaade etmeyeceğiz.
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Turizm politikamız milli değerlerimizi, milletimizin onurlu duruşunu yansıtacak bir ağırbaşlılıkla uygula-
nacak, turiste bir şey satmak için yapışan tiplerin karakterize ettiği ‘turistik’ görüntüye izin verilmeyecektir. 
Bu da ancak eğitimli ve bilinçli bir sektörle mümkün olur. 

3.4. DİN ANLAYIŞIMIZDA REFORM



Halkımızın bir yandan tam bir inanç özgürlüğü içinde yaşaması sağlanırken dincilerin sömürü ve 
istismar tuzaklarına düşmeleri engellenecektir
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3.4.1. Laiklik

Müslüman,Müslüman, Hristiyan, Musevi, deist, ateist, agnostik ve tüm diğer inanç gruplarından hangisine mensup olursa 
olsun bütün yurttaşlarımızın inançları doğrultusunda yaşama, ibadetlerini ve dini pratiklerini yerine getirme 
hakları korunacak, önlerinde hiçbir engel olmayacaktır. İnanç sahiplerinin bir araya gelmesi, inanç gruplarının 
dayanışma oluşturması ve diğer grupsal çalışmaları; yasal, şeffaf, denetlenebilir bir şekilde devletin koruması 
altında olacaktır. Dine ve dindarlara yönelik küçültücü, aşağılayıcı ifade ve davranışlara müsaade edilmeye-
cek, birbirinin inancına saygılı, olgun bir toplum olarak yaşamamız ve davranmamız için politikalar uygula-
nacaktır.

Samimi Müslümanları ve seküler yaşam tarzını benimsemiş yurttaşlarımızı çok rahatsız eden bir konu bazı ce-
maatlerdeki yasa ve ahlak dışı uygulamalardır.  Bu tür cemaat yapılanmaları kayıt dışı ekonominin yol açtığı 
ve daha da büyük kayıt dışı ekonomi yaratarak insanları sömüren sistemlerdir. Ekonomiyle ilgili görüşlerimi 
paylaştığım bölümde ‘Kayıtlı Ekonomi’ başlığı altında açıkladığım uygulamalara geçildiğinde kötü niyetli 
dinci yapılanmaların yaşam alanı daralacaktır. Buna ek olarak dini cemaatlerin şeffaf bir şekilde yapılanması, 
organizasyonlarının, çalışmalarının, mali işlerinin denetime tabi olması sağlanacaktır. 

Güçlü ve güçsüz ilişkisinin olduğu hiyerarşik yapılanmalar, dünyanın her yerinde, insanların istismar edilmesi 
açısından uygun ortamlar yaratır. Bu tespiti dinlerden ve cemaatlerden bağımsız olarak yapıyorum. Ancak dini 
yapılanmalar içerisinde sık görülen bir durum olduğunu da bilmemiz gerekir. Hollanda gibi çocuk dostu, 
halkının pek de dindar olmadığı, dindar olanların protestanlığı tercih ettiği küçücük bir ülkede bulunan 
küçücük bir Katolik kilisesi yapısı altında, 1945-2010 yılları arasında on binlerce çocuğa cinsel taciz uygu-
landığını ve yaklaşık bin kadar tacizci olduğunu görüyoruz. Türkiye’de çocuk tacizleriyle anılan bir vakıf ile 
Hollanda’dakiHollanda’daki Katolik kilisesindeki çocuk tacizleri arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır. İkisi de, in-
sanların çocuklarını; güvenerek, inanarak, kalben emanet ettikleri ortamlardır. İkisinde de çocuklara din öğre-
timi adı altında serbest ve denetimsiz bir ortam var. İkisinde de din adamlarının ya da cemaat/vakıf görevlileri-
nin samimi duygularla dine hizmet verdiği varsayımı var. İkisinde de sorun münferit değil, sistematik. İkisinde 
de üst yönetimler ya kendileri de zamanında tacize uğradığı ya da kendileri de tacizci olduğu için veya kili- 
seye-vakfa-cemaate laf gelmesin, kurumlarının statüsü zarar görmesin, geliri ve alınan destekler azalmasın 
diye sorunun üzerini kapattılar, kapatıyorlar, kapatmaya çalışıyorlar. Şunu bilelim ki, tacizin sistematik olduğu 
ortamlarda bu durum kuşaklar arası aktarım gösteriyor. 

Bunları önlemenin yolu; kışlaları, cemaatleri, okulları, öğrenci yurtlarını ve benzeri ortamları kapatmak, ya- 
saklamak mıdır? Sorun cemaatte değil, hiyerarşik ilişkide, güven istismarında, şeffaf olmayan yapılarda ve de-
netim eksikliğindedir. Soruna temel nedenlerini çözümleyerek tanı koymak ve gereken önlemleri almak gere-
kir. Bazı insanlarımızın cemaat yapılanmalarının yasaklanması görüşüne katılmıyorum. İnsanların inançları 
doğrultusunda örgütlenmeleri, aralarında dayanışma kurmaları ve inançlarını yaymaya çalışmaları temel bir 
insan hakkıdır. Devlete düşen; hukuki düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde yapmak ve çok sıkı denetim uygula
yarak yanlışların ve suçların üzerine etkili bir şekilde gitmektir. 

Yukarıdaki açıklamalarımın devamı olarak, herhangi bir grubun dinle veya başka bir ideoloji ya da düşünceyle 
bağlantılı bir şekilde devletin organlarına sızması, devlet içerisinde örgütlenmesi, kamusal kararlarda kendi re-
feranslarını kullanması, devlet hiyerarşisini bozacak yapılar içinde bulunması, kısacası devlet içinde nüfuz 
elde etmeye yönelik girişimleri engellenecek ve hukuk sistemimiz içerisinde cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
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Din eğitimi ve öğretimi; vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür nesiller yetiştirmemizde  yolumuzu 
aydınlatacak.
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Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) ilkesinden hareketle, din eğitimi ve öğretimi, çocuklarımızın soyut kav- 
ramlarla düşünebilecekleri yaşlarından itibaren milli eğitim sistemimizin parçası olacaktır. Müfredata din ile 
ilgili iki farklı ders konacaktır: 

Birinci ders ‘DinlerBirinci ders ‘Dinler Tarihi ve Kültürü’dür. Bu derste; sosyolojik olarak din olgusunun temelleri incelenecek, 
bütün dinler hakkında tarihi, sosyolojik ve antropolojik bakış açısıyla öğrencilerin farklı inançlar ve laiklik 
konusunda bilgi sahibi olmalarına, farklı inançlara saygı duymalarına yönelik eğitim verilecektir. Bu dersler 
sosyoloji-felsefe grubu öğretmenleri tarafından herhangi bir dinin ya da inancın propagandası yapılmadan 
verilecektir. Dinler Tarihi ve Kültürü dersi zorunlu olacak böylece öğrencilerin inançlara önyargısız ve empa-
tik olarak yaklaşmaları sağlanacaktır. 

İkinci ders ‘Kur’an’daki İslam’ olacaktır. Bu ders seçmeli olarak öğrencilere sunulacak olup 
Hz. Muhammet’in tebliğ ettiği ve Kur’an-ı Kerim’de açıklanan İslam dinini öğrencilere tahrif edilmemiş ve 
doğru bir şekilde Türkçe olarak açıklayacak, yalın, aydınlık, sevgiye dayalı Allah bilinci, iyi insan olmanın 
(salih-erdemli) dini boyutları, ibadetlerin anlamı ve yapılış tarzları, çözümleyici İslam tarihi konularını kap-
sayacaktır. Böylece İslam’ın temelinde bulunmayan, siyasi ve tarihi nedenlerle ortaya çıkmış, büyük ölçüde 
birilerinin menfaatlenmesi temeline dayanan ve bugün önemli sorunlara yol açan mezhep ve mezhepçilik an-
layışını anlamsız kılacak bir yaklaşım uygulanarak Sünni-Alevi ayrımının olmadığı bir İslam inancı dersi 
müfredatımızda yer alacaktır. Müslümanlar olarak iyi bilmemiz gerekir ki Kur’an ölülerin arkasından okun-
sun diye indirilmiş bir kitap değildir. Kur’an’daki İslamın şartları; bireyin özgür iradesine referans veren, 
adaleti, sosyal adaleti, insan haklarını, en geniş istişareye dayalı yönetimi (demokrasiyi), liyakati, erdemli 
olmayı, aklı kullanmayı emreden bir toplumsal anlayış getirmiştir.

Müslüman olmayan yurttaşlarımızın din eğitimleriyle ilgili hususlar Lozan Anlaşması’nda tanımlandığından, 
azınlık okulları dışındaki eğitim kurumlarında Hristiyanlık ve Musevilik inançlarıyla ilgili öğretim yapılma- 
yacaktır. 

Bu bölümde açıkladıklarıma ‘dinde reform’ diyenler çıkıyor. Bu ifadeyi reddediyorum. İslamiyet reforma 
tabi tutulamaz. O; saf, aydın, barış dolu haliyle peygamberimizin tebliğ ettiği şekilde dipdiri durmaktadır. 
Dinimizi, bazı kötü niyetli kesimlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak, yüzyıllardır halkımıza 
İslamiyet diye aktardıkları, bilinçli ve bilinçsiz olarak yapılan yanlışlıklardan arındıracağız. Buna “dinde 
reform” değil, “din anlayışımızda reform” denir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizdeki tüm Müslümanları kapsayacak şekilde, Alevi-Sünni ayrımını anlamsız 
kılacak bir yaklaşımla, siyasetin müdahalesinden korunmuş, özerk bir yapıya kavuşturulacaktır (Diyanet 
İşleri Başkanlığı altında gayrimüslim yurttaşlarımızı belirtmeyişimin sebebi onlarla ilgili düzenlemelerin 
Lozan Anlaşması’nda yapılmış olmasıdır.).  Din hizmetlerinin sunumunda görev yapacak kadroların hurafel-
erden ve siyasetten arındırılmış bir din anlayışıyla, Kur’an’ın ışığıyla aydınlatan, bir geçiş süreciyle yüksek- 
okul ve üniversite mezunu bireylerden oluşması sağlanacaktır.  

3.4.2. Din Eğitimi ve Öğretimi



İslam'ın barış, adalet, huzur dini olduğunu dünyaya göstereceğiz.
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3.4.3. İslamofobi

Dünyada İslamofobi gittikçe yükselmekte, Müslümanlara önyargılı etiketleme yapılmaktadır. Tüm bu olum-
suz tablonun iki temel nedeni vardır:

Birincisi; Müslümanların büyük çoğunluğunun İslamiyet’in ne olduğunu bilmemesi ve kendilerine yüzlerce 
yıldır dayatılan ve sömürülmelerine yol açan hurafeleri, anlamsız kuralları, din zannederek akılcı düşünceden 
ve bilimden uzaklaşmış olmalarıdır. Halklarının büyük kesimi Müslüman olan ülkeler çok ciddi sorunlarla 
karşı karşıyadır. Bu halklar; eğitimsizlik, yoksulluk, kadının statüsü, bilim ve sanat düzeylerinin düşüklüğü, 
baskıcı rejimler, vb. sorunların ağırlığı altında ezilmektedir. Bunlara mezhep çatışmaları, iç savaşlar ve 
terörizm de eklendiğinde dramatik tablolar ortaya çıkmaktadır. 

İkincisiİkincisi ise, Müslüman toplulukların Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) planları ve uygu-
lamalarıyla sömürülmeleridir. 

Dilimizde yaygın olarak kullanılan “İslami terör” ifadesi bir tuzaktır. Kullanılması gereken ifade “İslamcı 
terör” olmalıdır.

İslamcı terör örgütlerinin, istisnasız hepsi, emperyalizm tarafından kurulmuş olup yine emperyalizm tarafın-
dan yönetilmektedir. Müslümanları ve halkı Müslüman olan devletleri şeytanlaştırarak, onlara askeri müda-
haleler yapmak da emperyalist bir yöntemdir. İslamcı terör, İslamofobiyi artırdıkça artan İslam korkusu Batı 
kamuoylarının Müslüman ülkelere yapılan müdahaleleri onaylamasına yol açmaktadır. Halkı Müslüman olan 
ülkelerin ele geçirilen kaynakları uluslararası kapitalizm tarafından yağmalanmaktadır. Bu oyunun üzücü ta- 
raflarından biri, bu ülkelerdeki kimi Müslüman yöneticilerin, kimi sözde aydınların, kimi sözde dini liderlerin 
emperyalizmle iş birliği yapmasıdır.

Tarihte bu oyunu bozan ilk ve tek lider Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Ne var ki Atatürk’ün ölümüyle bir-
likte, emperyalizm ve yerli iş birlikçileri onu ve düşüncelerini ortadan kaldırmaya yönelik yoğun faaliyetlere 
girişmiş, bir yandan Müslüman halkın dinleri hakkında bilgilenmesi ve bilinçlenmesini engellerken bir yandan 
da inançlı halkımızı İslam’la ilgisi olmayan safsatalarla aldatarak dinci bir kesimin ekonomik ve politik olarak 
güçlenmesini sağlamışlardır. 

Halkımız ya din sandığı cehaletin derinliklerine gömülmüş ya da dininden uzaklaşmıştır. Biz ‘Atatürk gibi 
düşünerek,’ dinimizin doğru anlaşılması ve yaşanması için çaba gösterirken bir yandan da dinci asalaklarla 
mücadele edeceğiz. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi kazanarak mazlum 
milletlere örnek olmuş ve cesaret vermişse, biz de bu mücadeleyi kazanıp, dünyanın bütün mazlum halklarına 
örnek olacağız. İslamcı terörle, bunu planlayıp yönetenlerle, islamofobiyle savaşırken Hz. Muhammed’in 
tebliğ ettiği dinin gerektiği gibi anlaşılıp yaşanmasına alan açacağız.



Anti-emperyalist duruşumuz mazlum Müslüman halkların da yanında olmamızı gerektirir. 
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3.4.4. Türkiye’nin Dünyadaki Müslüman Halklara Karşı Sorumluluğu

Atatürk milliyetçiliğini tam olarak anlamak ve uygulamak ülkemizin her yurttaşını önemli, 
değerli ve saygın bir konuma getirecektir.

İnsanlarımızın,İnsanlarımızın, tarihimizin ve coğrafyamızın bize sağladığı, dünyanın hiçbir milletine nasip olmayan 
muhteşem zenginliklerimiz var. Atatürk’ün tanımıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk 
Milleti denir.” Çanakkale Zaferi ve İstiklal Harbi, bu ülkedeki bütün etnik ve dini kimliklerle birlikte ka-
zanılmış ve cumhuriyetin yurttaşlığı bütün etnik ve dini kimlikleri kapsamıştır. Bu kapsayıcılık içerisinde; 
Türkmen, Yörük, Terekeme, Tatar, Kürt, Zaza, Arap, Çerkez, Ermeni, Rum, Laz, Süryani, Gürcü, Arnavut, 
Boşnak, Yahudi ve diğer kökenlerden birçok zenginliğimiz vardır. 1996 yılından bu yana içinde olduğum ge-
nombilim çalışmaları bu aidiyetlerin ırksal-genetik bir temeli olmadığını göstermiştir. Türkiye halkı farklı 
ağırlıklarda olarak Kafkas, Balkan, Ortadoğu ve Asya kökenli bir genetik havuzun üyesidir. Yine bu çalışma-
larda nüfusumuzun içerisinde Haçlı Seferleri’nden kalma Fransız ve İtalyan genleriyle dahi karşılaştım. 
Türkiye’de ırkçı, şovenist milliyetçilik yapacak ırksal bir temel yoktur. 

Irksal farklılıklarımız olmasa da çeşitli kültürel aidiyetlerimiz var. Etnik ve dini özelliklerimiz bu aidiyetleri 
yansıtır. Devleti yönetenler, kimi durumlarda, kabul edilemeyecek politikalar uygulayarak kültürel aidiyetler 
arasında ayrımcılık yapmış, insanlığa ve insan haklarına uygun olmayan uygulamalarda bulunmuşlardır. 
Bunlar kaşıdıkça kanayan yaralar olarak değil ama baktıkça geçmişten ders çıkarmamız gereken yara izleri 
olarak üstlerini örtmeden aklımızda tutmamız ve yüzleşmemiz gereken olaylardır. 

BuBu toplumun birer ferdi olarak her birimizin iyiliği; toplumsal birlikten, bayrağı altında yaşadığımız devletin 
güçlü ve demokratik olmasından, her birimizin huzur ve barış içinde, insanca yaşamasından geçmektedir. 
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Anti-emperyalist duruşumuzun uluslararası yansımalarından biri bütün ezilen halklarla birlikte Müslüman 
halkların da aydınlanmasına, dinlerini ve laikliği anlamalarına destek olmaktır. Bu toplumlarda kız çocuk-
larının ve kadınların statüsünün yükseltilmesine de katkı sağlayacağız. ‘İnsanlığın Gelişimine ve Dünya 
Barışına Katkı’ başlığı altında belirttiğim programları, halkları Müslüman olan ülkelerde de uygulayacağız. 
Sivil toplum kuruluşlarımızın bu alanda yapacakları çalışmalara destek vereceğiz. TİKA ve bakanlıklarımızın 
çalışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığı da Kur’an’daki İslam’ı anlatmak üzere katılacaktır. 

En güçlü yanlarımızdan biri olan zengin etnik çeşitliliğimiz, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm 
(EVUK) tarafından sürekli kaşınan ve kanatılan zayıf noktamız haline getirilmeye çalışılmaktadır. Halkımızın 
tarihten getirdiği sağduyu sayesinde bu çabalar sonuç vermemiştir. Bununla birlikte, maalesef, yaratılmış olan 
çatışma ortamının bedeli yüksek olmuştur. Aşağıda, bütün etnik özelliklerimizle üzerinde görüş birliği oluştur-
mak üzere milliyetçilik anlayışımızın iki boyutunu sunuyorum.

3.5.1. Atatürk Milliyetçiliği

3.5. MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZDA REFORM
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Andımız, erdemli ve başı dik çocuklarımızca yeniden coşkuyla okunacaktır.

Atatürk milliyetçiliği ve Anadolu milliyetçiliği anlayışımız doğrultusunda hiçbir etnik kökene, dini inanca, 
siyasi görüşe sıkıştırılmamış bir politika takip edeceğiz. Milletimizin tüm unsurlarının tarihlerini, kültürlerini 
okullarımızda öğreteceğiz. Farklı kültürlerimizin kaybolmaması için gerekli düzenlemeleri yapacak ve me-
kanizmalar kuracağız. 

Anadolu binlerce yıllık tarihiyle bizimdir. Anadolu'da var olmuş her uygarlığa sahip çıkmak 
modern Türkiye'yi bu uygarlıkların üzerine kurulmuş bir ülke olarak tanıtmak hem hakkımız 
hem sorumluluğumuzdur.

Milliyetçilik anlayışımızın ikinci boyutu, coğrafyamızın tüm tarihi derinliklerini ve kültürlerini kapsayacak 
şekilde Anadolu milliyetçiliğidir. Anadolu, insanlık tarihinin ve uygarlıkların doğum yeridir ve Anadolu bi-
zimdir. Bizim olan Anadolu’nun tarihine ve uygarlıklarına bugüne kadar sahip çıkmamış olmamız yapılmış 
önemli hatalardan biridir. Tarihin babası Herodot, tıp biliminin kurucusu Hipokrat, diyalektiğin düşünürü 
Heraklitos, dünyanın en büyük ozanı Homeros Anadoluludur. Likya, Lidya, Kilikya Anadoluludur. Ani, 
Ararat, Armanu, Urartu, Aziz Nikolas, Aziz Paul, Pürenli Kilise, Kibele Anadoluludur. Hititler, Hattuşaş, 
Göbeklitepe, Sümela, Anavarza Anadoluludur. Mem-u Zin, İlyada, Gılgamış, Şahmeran, Çiroklar Anadolu-
ludur. Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat Anadoluludur. Abdussamed-i Babek, Molla 
Ahmed-i Ceziri Anadoluludur. Bu ve burada saymaya sayfaların yetmeyeceği yüzlerce uygarlık ve tarihi zen- 
ginlik Anadoluludur. Çökertme türküsü, Suzan Suzi, Sari Gelin, Telgrafın Telleri Anadoluludur. Tüm bunlara 
sahipsahip çıkmak, bu uygarlıkları kuran insanların da torunları olarak, şu anda bu topraklarda yaşayan halkın yani 
bizim hakkımızdır. Türk Milleti Anadolu, Anadolu Türk Milleti’dir.  

İstanbul'un fethinden sonra Fatih’in, Çanakkale Zaferi’nin ardından, Mustafa Kemal’in “Truva’nın intikamını 
aldık,” cümleleri onların da bu bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir.

Atatürk milliyetçiliği anlayışımız bu gerçekliğe dayanarak içinde yaşadığımız topluma, üzerinde yaşadığımız 
coğrafyaya, organizasyonu kapsamında bir araya geldiğimiz devlete sahip çıkmayı, benimsemeyi üstün bir 
değer olarak görür. Bu milliyetçilik anlayışında şovenizm yoktur. Bu anlayış, kendisini, milletini, devletini 
başkalarından üstün görmez; başka toplum ve devletlerle demokraside, insan haklarında, adalette, bilimde, 
sanatta, yerküreye sahip çıkmakta, insanca kalkınmada hem yarışır hem iş birliği yapar. 
AtatürkAtatürk milliyetçiliği kapsamında, her yurttaşımızın kendi kültürünü, dilini öğrenme ve geliştirme hakkı 
olacak,  bu hak korunacak ve desteklenecektir.

3.5.2. Anadolu Milliyetçiliği

3.5.3. Milliyetçilik Anlayışımızın Yansımaları
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Okullardan kaldırılan Andımız, aşağıdaki şekliyle tekrar uygulamaya koyacağız. 

EğitimEğitim sistemimize ‘Andımız’ dersi konacak, bu dersler Atatürk’ün Medeni Bilgiler notlarına, onun anti-em-
peryalist duruşuna, ilkelerine ve yukarıdaki ant metninin unsurlarına dayanacaktır. Bu derslerde ulus, devlet, 
anayasa, toplum, birey kavramları ele alınacak, erdemli yurttaş olmanın esasları işlenecektir. Derslerin, öğren-
cilerin aktif katılımı, tartışmaları, karşılıklı etkileşimleri ile işlenmesi sağlanacak, demokrasinin sadece bir 
yönetim şekli değil aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak okulda yaşayarak öğrenilmesi, benimsenip 
içselleştirilmesi temin edilecektir. Bu dersler eğitimin ilk yıllarında basit içeriklerle başlayıp ilerleyen yıllarda 
tüm düşünsel ve felsefi boyutlarıyla işlenecektir. 
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ANDIMIZ

Türküm,
Erdemliyim,
Nedensel ve eleştirel düşünürüm.
İnsana, canlıya, yerküreye saygılıyım.
Barışı, demokrasiyi ve adaleti savunurum. 
Bilimle, sanatla iç içe yaşaBilimle, sanatla iç içe yaşar,  
İnsanca kalkınmak için, 
Dayanışma içerisinde,
Geleceği planlarım.
Yurdumu, milletimi
özümden çok severim.
Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi’ndeki görevlerimi
yerine getiyerine getireceğime and içerim.



3.6.1. Adil ve Etkili Yargı Sistemi

Bağımsız, adil, etkili ve hızlı çalışan bir yargı sistemi kurulacaktır.

AdaletinAdaletin mülkün (devletin) temeli olduğu esasından hareketle adli sistemimiz, başta siyaset olmak üzere, her 
türlü baskı ve müdahaleden ari olarak yeniden yapılandırılacaktır. Hâkimler ve savcılar yüksek kurulları bir-
birinden ayrılacak, Adalet Bakanlığından bağımsız hale getirilecek, bu kurullardaki siyasi pozisyonlar 
kaldırılacak, hâkim ve savcı atamalarında bütünüyle objektif, liyakat esasına dayalı bir sistem kurulacaktır. 
Hâkim ve savcı teminatı etkili bir şekilde sağlanacaktır. Yüksek yargı organlarının oluşumunda siyasi erkin 
etkisi kaldırılacak, yasama, yürütme ve yargının denge ve denetleme sistemi içerisinde işlemesi sağlanacaktır. 
YYargının savunma ayağını oluşturan avukatlık görevinin nitelikli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak 
üzere yasal düzenlemeler yapılacaktır. Mahkemelerde iddia ve savunma makamları eşit ağırlık ve güçte ola-
caktır. Hukuk eğitiminin içeriği ve yöntemlerinde çok köklü değişikliklerle ilerlemeler sağlanacaktır.  

3.6.2. Kamu Hizmetlerinde Yolsuzluğun Önlenmesi

Yolsuzluğu önlemek kolaydır. Yeter ki balık baştan kokmasın.

Bütün bakanlıkların, kamu kurumlarının, Kamusal Ekonomik Kuruluşların (KEK) teftiş kurullarını yargı 
sisteminin altına taşıyacak ve siyasetçinin kontrolünden çıkaracağız.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’u değiştirerek, devlet 
memuru-siyasetçi-hırsız yapılanması yok edeceğiz. 

İhale Kanunu fiyat-nitelik dengesini en iyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek, kamu adına yapılacak İhale Kanunu fiyat-nitelik dengesini en iyi sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek, kamu adına yapılacak 
bütün satın almaların şeffaflık ilkesiyle gerçekleşmesi sağlanacak; hangi ihalenin, hangi gerekçeyle, hangi 
yöntemin uygulanmasıyla, hangi kuruluş tarafından gerçekleştirileceği internet üzerinden paylaşılacaktır. 
Bu tür durumların istisnaları ancak yasada belirtilmiş hallerde uygulanabilecektir. 

Ekolojik Halkçı Ekonomi başlığı altında ele aldığım kayıtlı ekonomi ve paranın takibi uygulamaları da yol-
suzluğun, rüşvet ve irtikabın önlenmesinde etkili olacaktır. 

3.6.3. Kamu Hizmeti Görenler

Kamu görevlilerinde topluma hizmet bilinci ve sorumluluğu yerleştirilecektir.

Halkın; genel, ortak ve tatmini zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan, düzenlenen, işletilen, 
denetlenen işlevlerin tümüne kamu hizmeti denir. Kamu hizmetleri, kamu yararına, kamu görevlileri tarafın-
dan sunulur. Toplum kendi güvenliği ve esenliği için kendisindeki egemenliğin bir kısmını kamu görevlilerine 
aktarmaktadır.
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3.6. YARGI SİSTEMİ VE YÖNETİMDE REFORM
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ŞöyleŞöyle bir örnekle açıklayayım: Bir kovboy filmindeki kasabada herkesin silahı vardır ve bireysel olarak 
kendilerini korumakta, adaleti bizzat yerine getirmektedir (İhkak-ı hak). Bu durum çeşitli sorunlara yol açar. 
Bunun üzerine aralarından düzeni sağlamak üzere bir şerif, adaleti sağlamak üzere bir hâkim seçerler ve si-
lahlarını bu kişilere teslim ederler. Artık kasabanın düzenini ve güvenliğini şerif sağlayacak, hâkim ise düzeni 
bozanları cezalandıracaktır. Kasaba halkı kendi egemenliğinin bir kısmını şerife ve hâkime devretmiştir. Kamu 
gücünü elinde tutan şerifin ve hâkimin tarafsız, adil ve ölçülü bir şekilde görevlerini yerine getirmesi beklenir. 
EğerEğer şerif silahını kasaba halkını baskı altına almak, kendisine ve belirli kişilere menfaat temin etmek için kul-
lanır, hâkim de adaletin dışına çıkarsa, kendilerine tevdi edilmiş egemenlik yetki ve görevini kötüye kullanarak 
suç işlemiş olurlar.

Türkiye’de kamu hizmeti görenlere verilen yetkiler büyük çoğunlukla istismar edilmektedir. Düzeni sağlaması 
gereken insanların, ellerindeki gücü kullanarak, sağlamaları gereken düzeni bozmaları alışılmış bir davranıştır. 
Halkın hizmetinde olması gereken bu kişiler ellerindeki kamu gücünü kendilerinin, yakınlarının, yandaşlarının 
ve ilişkili oldukları siyasi partinin menfaati için kullanmaktan çekinmemektedir. Bu durum; eğitim, idari 
düzenlemeler ve cezai yaptırımlarla önlenecektir. 

ÜlkemizdeÜlkemizde kamu görevlileriyle yurttaşlar arasında muktedir-muhtaç ilişkisi kurulmuştur. Trafik kontrolü 
yapan bir polis tarafından durdurulan ve mesleği hekimlik olan birisi o polis memuru karşısında güçsüz, daha 
aşağıda, otorite karşısında zayıf bir konumdadır. Polis memuru ise güçlü, daha yukarıda, kendisine itiraz edile-
meyecek pozisyondadır. Aynı polis memuru hastanede aynı hekimin karşısına çıktığında roller değişir, hekim 
muktedir, polis memuru muhtaç konumuna geçer. Yapacağımız düzenlemeler ve uygulamalarla kamu görevli- 
leri ve yurttaşlar arasındaki ilişkiyi eş düzeydeki erişkinler arasındaki, haklara ve görevlere dayalı bir yapıya 
kavuşturacağız. 

Demokrasilerde kamu görevlileri ve bürokratlar siyasi partilere üye olabilirler ancak görevlerini yaparken 
bağlı oldukları hükümetin politikalarını uygularlar. İktidarlar değiştiğinde bürokratlar değişmez. Oysaki bizde 
kamu görevlisi ve bürokrat, siyasi partilere üye olamaz ama son derece partizan uygulamalar yapar. Yapaca-
ğımızğımız anayasal ve yasal düzenlemelerle kamu görevlileri ve bürokratlarla siyaset kurumunu birbirinden kesin 
olarak ayıracak mekanizmalar kuracağız. Kamu görevlilerinin devlet ve anayasa bilincine sahip olmalarına 
yönelik eğitimler verecek ve liyakate dayalı görevlendirmeler yapacağız. Bu mekanizmanın sağlıklı işlemesi 
için yasama, yürütme ve yargı erklerinin sorumluluklarını anayasa ve yasalarda düzenleyeceğiz. 

BirBir toplumun, egemenliğinin bir kısmını anayasa ve yasalar çerçevesinde devlete yani kamu görevlilerine 
devredip, toplumun birlikte yaşama iradesini yansıtan kurallara uyarak ve kamu gücünü devrettiği yöneticiler-
le bireylerin ve toplumun karşılıklı hak ve ödevleri çerçevesinde uyum içinde yaşamalarına uygarlık (medeni-
yet) denir.  

Cumhurbaşkanı olduğumda kamu görevlilerinin ve bürokratların bir siyasi partiye ya da ideolojiye ya da ik-
tidara değil, anayasaya, yasalara ve milletimize sadakatle bağlı olmalarını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. 
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3.6.4. Anayasa Reformu

3.6.4.1. Yeni Anayasanın Tartışılma Süreci 

Tarihimizde ilk kez anayasayı millet olarak birlikte hazırlayacağız.

Anayasa hazırlanma sürecine toplumumuzun her kesimi, hiçbir engelle karşılaşmadan katılacaktır.

Mevcut Anayasamızda devletin niteliklerinin sayıldığı; devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin 
bütünlüğü, devletin dili, bayrağı, milli marşı ve başkentini belirleyen ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği ve 
değiştirilmesinin teklif edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu üç maddenin değiştirilemeyeceğini 
vazeden 4. maddenin de değiştirilemezliği sağlanmalıdır. 

GöreveGöreve gelir gelmez, siyasi parti, sendika, meslek örgütü temsilcileri, akademisyenler ve bu konuda tebarüz 
etmiş kişilerle kuracağım bir komisyonla, Anayasa’nın ilk dört maddesine dokunmaksızın; insan haklarına 
dayalı, ileri ve tam demokratik, güçler ayrılığını sağlayarak etkili bir denge-denetleme sistemi kuran, özgür 
basın ve yayına imkân tanıyan, bireyi koruyan, inançlara saygılı, laik, kültürel zenginliklerimizin önünü açan, 
emekçi sınıfların, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların örgütlü yapılar oluşturmasına destek veren, 
ekolojik dengeyi koruma amacı güden, eğitim ve sağlık hizmetlerinin birer kamusal hizmet olduğu esasına re-
feransferans veren bir parlamenter rejimi tanımlayan anayasa taslağı hazırlayacağız. Bu hazırlıkların 6 ay kadar 
süreceğini ön görüyorum. 

Bu taslak hazırlanırken TRT’ye Anayasa TV kurulması talimatını vereceğim. Başta siyasi partiler olmak üzere 
toplumumuzun bütün kesimleri; sendikalar, dernekler, vakıflar, işveren örgütleri, akademisyenler, medya 
mensupları ve hatta kimi zaman kendi adına katılan bireyler bu taslağın bütünü, bölümleri ve maddeleri üze- 
rine tartışma yapacak.
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Anayasalar, esas itibariyle yukarıdaki başlıkta açıkladığım toplumsal düzeni kurmak, işlemesini sağlamak ve 
sistemi denetlemek için vardır. Bu da yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirini dengeleyen ve denetleyen 
işlevleriyle yerine getirilir. Devlet, siyasi partilerin ve iktidarın üzerinde olan, iktidar değişimleriyle değişme- 
yen bir yapıda olmalıdır. 

ŞuŞu anda yürürlükte olan Anayasa, aslı itibariyle anti-demokratik 12 Eylül Anayasası’nın daha da tahrip edilip 
güçler ayrılığının tamamen yok edildiği, parlamentonun devre dışı bırakıldığı, yargı bağımsızlığının ortadan 
kaldırıldığı, insan haklarından uzak bir belgedir. 

Tarihimiz boyunca anayasal nitelikteki metinlerin hiçbirine halkımızın katkısı olmamıştır. 1808’deki 
Sened-i İttifak’tan bu yana; 1876, 1908, 1921, 1924, 1961, 1982 Anayasaları ve bunlar üzerinde yapılan 
değişiklikler halkımızla tartışılmamış, halkımız herhangi bir anayasanın hazırlanma sürecine dâhil edilmemiş, 
bu nedenle toplumsal bir anayasa bilinci oluşmamış, dolayısıyla bu metinleri de sahiplenmemiştir. 

AşağıdaAşağıda tanımladığım süreç halkımıza anayasanın ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve işlevinin nasıl 
gerçekleşeceğini gösterecektir. Bu sürece itirazların olabileceğini öngörüyorum. En başta gelecek itiraz 
“dünyada bir benzerinin yapılmamış olması”dır. Ancak bu itiraz bilimsel ve hukuki değildir. Böyle bir sistemi 
uygulayarak dünyaya örnek olmamızın önünde bir engel bulunmamaktadır.



3.6.4.2. Yeni Anayasanın Son Taslağının Hazırlanması ve Yasalaşması

3.6.4.3. Anayasaya Uyum Yasaları
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Yeni anayasal sistemimiz ve bu sistemin işlemesine yönelik uyum yasalarıyla ileri ve tam demokratik 
bir toplum olmanın yolunu açacağız.

Yeni anayasanın kabulünden sonra uyum yasaları hazırlanacaktır. Bunların başında; katılımcı, şeffaf, 
demokratik yönetim süreçleri ihdas eden Siyasi Partiler Kanunu ile toplumdaki farklı kesimlerin kendilerini 
hakkaniyete uygun bir şekilde ifade ve temsil etmelerine imkân sağlayacak Seçim Kanunu gelecektir. Meclis 
İç Tüzüğü’nün de işlevsel, etik, şeffaf, etkili, verimli bir parlamento için gereken özellikleri taşıması sağla-
nacaktır. 
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Ayrıca toplumun her kesiminin görüşlerini alabileceğimiz halk panelleri kuracağız. Bu aşamada doğrudan 
demokrasiye daha yaklaşmak amacıyla dijital altyapılardan yararlanarak ‘Dijital Demokrasi’ye doğru adım 
atacağız. 

6 aylık ön hazırlıktan sonra anayasa üzerinde çok geniş katılımlı bir tartışma yapmak üzere yukarıdaki parag- 
rafta belirttiğim altyapı kullanılarak, toplumsal bir sözleşme ortaya koymak üzere ikinci aşamaya geçeceğiz. 

İkinciİkinci aşamada, bizi toplum olarak olgunlaştıracak sistematik tartışma yöntemlerini, bilgiye ve akla dayalı 
analizleri teşvik edeceğiz. Bir önerinin yaratacağı fırsat ve tehditleri, önerinin kuvvetli ve zayıf taraflarını 
tespit edecek objektif değerlendirmeleri ortaya koyacağız. Böylece, halkımız tarihinde ilk defa bir anayasa 
hazırlama sürecine katılarak düşüncelerini belirtmiş olacak, farklı yaklaşımların uzlaşmayla nasıl çözüleceğini 
deneyimleyecektir. Ülkemizde demokrasinin derinleşmesi ve içselleştirilmesi açısından bu sürecin çok önemli 
katkısı olacaktır. Bu süreçte edineceğimiz deneyimler daha sonraki yıllarda yapacağımız düzenlemelerle 
derinlemesine yerleştireceğimiz Dijital Demokrasi’nin altyapısını oluşturacak ve doğrudan demokrasiye daha derinlemesine yerleştireceğimiz Dijital Demokrasi’nin altyapısını oluşturacak ve doğrudan demokrasiye daha 
yakın bir sistem kurabileceğiz. 

Benim partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı olarak görevim her konudaki tartışmayı dokümante etmek, tartış-
ma konularını, mutabık kalınan ve kalınmayan noktaları ortaya koymak olacaktır. 

Amacımız çoğunluğun benimsediği hükümlerle bir anayasa hazırlamak değildir. Azınlıkta kalmış olan 
görüşleri savunanların endişelerini anlamak ve bu endişeleri izale edecek çözümler üretmek çabası içinde ola-
cağız. Böylece çoğunlukçu değil ‘çoğulcu’ bir demokrasi kuracağız.

İkinci aşamanın iki yıl kadar süreceğini öngörüyorum. Böylece halkımız neden anayasa hazırladığımızı, hangi 
konuları neden tartıştığımızı, uzlaşma sağlama yöntemlerini görecek, katılımcı demokrasinin ne demek ol- 
duğunu anlayacaktır. 

İkinci aşamada ortaya konmuş olan görüşler doğrultusunda benimle ilk taslağı hazırlamış olan komisyon, üç 
aylık bir çalışmayla son taslağı hazırlayacak ve bundan sonraki aşamalar TBMM çatısı altında gerçekleştirile- 
cektir. Arzum bu anayasanın meclisimizde oy birliğiyle kabul edilmesidir. Kanaatim ise en az 400 oyla anayasa-
nın yasalaşacağı yönündedir.  



3.6.4.4. Anayasa’nın İçselleştirilmesi 

Türk Milleti’nin; koruyacağı, savunacağı, çiğnenmesine izin vermeyeceği bir anayasası olacaktır. 
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Haklarını öğrenen, savunan ve elde eden yurttaşlar olmamızın altyapısı kurulacaktır.

Uygulamalarımız evrensel insan hakları ilke ve kurallarına, uluslararası insan hakları belgelerine ve 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara dayanacaktır. Yurttaşlarımızın her türlü hakkını araması ko-
laylaştırılacak ve bu amaçla yurdumuzun dört bir tarafında, her 100 bin nüfus için bir Haklar Ofisi kurulacaktır. 
Bu ofislerde hukuk bilimi çerçevesinde eğitim almış, iş ve hayat deneyimi olan bireyler görevlendirilecektir. 
İşkenceye ve kötü muameleye sıfır tolerans gösterilecektir. Hiçbir insan, en ağır suçları işlemiş olsa dahi, yasa-
larla öngörülen cezaların ötesinde uygulamalara maruz bırakılamaz. 

Bugün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, Rusya’dan sonra hakkında insan hakları ihlali nedeniyle en çok 
dava dosyası bulunan ülke konumunda olan Türkiye’nin utanç verici bu durumu cumhurbaşkanlığım döne-
minde köklü bir şekilde değiştirilecektir. 

En temel insan hakkı yaşama hakkıdır. Oysaki ülkemizde insan yaşamı çok ucuzdur. İş cinayetleri (Bunlar iş 
kazaları değil, cinayettir.), trafik cinayetleri (Bunlar trafik kazaları değil cinayettir.), afet cinayetleri (Deprem, 
sel ve yangın gibi doğal afetler sırasında yaşamını kaybeden insanlarımız aslında ihmalkarlık, beceriksizlik ve 
sorumsuzluklar nedeniyle can verdiklerinden burada da cinayet söz konusudur.) gibi insanlarımızı öldüren ci-
nayetlere bir de kişisel silahlanma nedeniyle olanlar eklenmiştir. Ülkemizde kişisel silahlanma önlenecek, 
mevcut silah ruhsatları gözden geçirilerek yeni kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Anayasa’nın ve uyum yasalarının hazırlanması takriben 4 yıllık bir süreye yayılmış olacaktır. Bu çalışmaların 
aceleye getirilmemesi, halkın bilinçli katılımının sağlanması, her ayrıntının dikkat ve özenle ele alınması 
önümüzdeki yüz yıllar için çok önemli ve değerli olacaktır. Bu süreç milletimizin anayasanın önemini ve işle-
vini anlaması, Anayasa’ya bağlılık geliştirmesini ve anayasaya aykırı davranışlara bireysel, örgütsel ve 
toplumsal tepki vermesini öğrenmesi açısından kritik önemi haizdir.  

3.6.5. İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

Toplumun demokratik direnci örgütlü ve zinde olacaktır.

İleri ve tam demokrasinin hayata geçmesi için toplumun bilinçlenmesi ve politize olması gereklidir. ‘Politize 
olmak’ ifadesinden siyasi partiler, özellikle bugünkü gibi kutuplaşmış yüzeysel yaklaşımlar anlaşılmamalıdır. 

Bazı yurttaşlarımız “Ben siyasetle ilgilenmiyorum, ilgilenmek de istemiyorum.” ya da “Siyaset kirli bir iş, bu-
laşmam.” tarzında ifadeler kullanıyor, sonra da içinde bulunduğumuz koşullardan, hükümetlerden, siyasetçi- 
lerden şikayet ediyor.
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3.6.6. Toplumun Politize Edilmesi
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Türkçe’deki siyaset/politika sözcüğünün İngilizce’de iki ayrı karşılığı var: Birincisi, bizim anladığımız 
manada, partilerin, kişilerin konu olduğu ‘politics’ kavramı. İnsanların buna ilgi duymaması, basit ve yüzeysel 
bulması anlaşılabilir bir durumdur.

Türkçe’dekiTürkçe’deki politika sözcüğünün İngilizce’deki ikinci karşılığı ise ‘policy’dir. Yaşamımızın her aşamasını, her 
anını ilgilendiren; eğitim politikası, ulaşım politikası, tarım politikası, kentsel politikalar şeklinde sayabi-
leceğimiz onlarca, yüzlerce alan her bir yurttaşımızı doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle ‘policy’ anlamındaki 
politikayla ilgilenmek her yurttaşın önde gelen görevlerindendir, daha doğru bir ifade ile yurttaş olmanın ge-
reğidir. 

Yukarıdaki paragrafta açıkladığım şekliyle, başta  gençlerin, işçilerin, kadınların, toplumun dezavantajlı ke- 
simlerinin toplumsal sorunların analizinde ve çözümünde yer almalarını sağlayacak örgütlü yapılaşmalar 
oluşturmalarının önü açılacak ve bu yapılaşmalar teşvik edilecektir. Amaç bireylerin tek tek yapamayacakları; 
hak aramaların, yönetişim ve karar alma süreçlerine katılmanın, denetlemenin bir parçası olmanın ve gerek-
tiğinde yurt savunmasını üstlenmenin sağlanmasıdır. Ancak bu şekilde cesur, bilinçli, örgütlenmiş ve zinde bir 
toplum oluruz.

Toplumumuzda; örgütlenme, haklarını savunma, yönetim süreçlerine katılma, gerektiğinde sivil itaatsizlik 
yapma kültürü ve bilincinin erken yaşlarda oluşması için programlar oluşturacağız. Türkiye toplumu ve özel-
likle gençliği, 12 Eylül Darbesi’nin oluşturmayı amaçladığı ve bu amacın da önemli ölçüde başarılı olduğu 
“koyun gibi millet” olmayacaktır. 

Bu satırları ‘Toplumun Politize Edilmesi’ başlığında kaleme almamın nedeni; 12 Eylül öncesini, 12 Eylül 
dönemini ve 12 Eylül sonrasını yaşamış, tüm bu aşamaları nedensellik bağı kurarak sorgulayıcı ve eleştirel 
bakış açısıyla irdelemiş bir kişi olarak öğrendiklerimdir. EVUK bu sürecin sonuna AKP ve RTE dönemlerini 
de ekleyerek Cumhuriyetimizin 100. yılında zafer naraları atmak üzere hazırlık yapmaktadır. EVUK yaptığı 
planlamayla 2023 seçimlerini RTE’nin kazanması veya kaybetmesi üzerine atacağı yeni adımların aktörlerini 
de belirlemiş bulunmaktadır. Ama Mustafa Kemal Atatürk bu oyunu bozuyor. 

Atatürk,Atatürk, 15 Ekim-20 Ekim 1927 tarihleri arasında, 6 gün (36,5 saat) boyunca okuduğu Büyük Nutuk’unun 
sonunda sözlerini Türk gençliğine hitap ederek bitirmiştir: 

“Muhterem efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir 
devrin hikayesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlatlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebi-
lecek bazı noktalar belirtebilmiş isem, kendimi bahtiyar sayacağım. 

Efendiler, bu beyanatımla, milli hayatı bitmiş farz edilen büyük bir milletin, bağımsızlığını nasıl kazan-
dığını ve ilim ve fennin en son esaslarına dayalı milli ve asri bir devleti nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım. 
Bugün ulaştığımız netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerden doğan uyanışın ve bu aziz vatanın 
her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum. 
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Yerinden yönetim; halkın yönetime katılımını sağlayacak, kaynakların daha etkili ve verimli 
kullanılmasına yol açacak, hizmet kalitesini yükseltecektir. 

Bir yanda yönetim erkinin merkezde toplanmasının yarattığı sorunları yaşarken öte yanda yerel yönetimlerin 
yanlış, hatta suç teşkil eden uygulamalarına şahit oluyoruz. Benim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi düşün-
ceme iyi niyetle karşı çıkan kişiler PKK’nın bazı belediyelerin kaynaklarını kullanmış olmasını argüman 
olarak öne sürmektedir. 

Gücün Ankara’da toplanması, yerelde planlanıp sunulabilecek birçok hizmetin, yerel koşulları bilmeyen 
bürokratlar tarafından yanlış veya eksik yönlendirilmesine yol açmaktadır. 
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Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklaIini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir. 

MevcudiyetininMevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün istiklal 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 
İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine gi- 
rilmiş,rilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerait-
ten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet 
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi 
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” 

Ben Gençliğe Hitabe’yi, hep bana söylenmiş olarak algıladım ve çocukluğumdan beri bu metni sık sık oku-
yarak kendime yönelik vazife çıkardım. Bugün içinde bulunduğum faaliyetin sebebi işte budur. 

Atatürk’ün ölümünden sonra Türk gençliği bu hitabenin gereğini yerine getirecek şekilde eğitilmekten adım 
adım uzaklaştı ve sonunda Atatürk devrimlerine karşı bir gençlik oluşturulmaya çalışıldı. 

Başlattığımız İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün seferberliği, hiç kuşkusuz başarılı olacaktır. Çünkü 
milletimizin içerisinde; gafletin, dalaletin ve ihanetin parçası olmayan; bütün partilerden, bütün siyasi görüş- 
lerden, bütün dini inançlardan, bütün etnik kimliklerden çok çok büyük sayıda yüreği bu millet için, bu devlet 
için, çarpan yurtsever insanlarımız vardır. Biz bu defa da bu Milli Mücadele’yi kazanacağız. 

Bu başarının kalıcı olması ve tekrar bir gün Atatürkümüzün Türk Milleti’yle birlikte kurduğu  
Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı müdafaa mecburiyetinde kalmamamız için politize olmuş, örgütlü, ener-
jik, zinde, cesur gençlere, kadınlara, işçilere ihtiyacımız vardır. 

3.6.7. Yerel Yönetimler 
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Özgür basın demokrasinin olmazsa olmaz gereği, halkına dürüstçe hizmet etmek isteyen 
hükümetlerin pusulasıdır. 

Amacı gerçekten daha doğruyu, daha iyiyi, daha güzeli gerçekleştirmek olan insanların ve kurumların yarar-
lanacağı en önemli kaynak özgür basındır. Haber ve düşünceleri çoğaltarak serbestçe açıklayabilmenin 
sağlandığı bir toplumda basın özgürlüğü vardır. 

Türkiye, 2002 yılında, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 99. olarak utanılacak bir seviyede yer aldı. RTE 
ve AKP uygulamaları sonucunda bugün, herhangi bir sıfat yakıştıramayacağım şekilde 153. sırada bulun-
maktadır. 

Bu durum iki nedenden kaynaklanıyor. Birincisi, iktidarın kendisine ayna tutulmasını istememesi, daha 
doğru, daha iyi, daha güzelle bir işinin olmamasıdır. İkincisi ise halkı kandıran iktidarın, yalanlarını ve 
sahtekarlıklarını saklama zorunluluğudur. 

RTE, bir yandan basın özgürlüğünü faşist devletlerdeki seviyede sınırlarken bir yandan da gayrimeşru yön-
temlerle basının %90’ını kontrolü altına almıştır ve Türkiye en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülkedir. 
Bu bölümde uzun açıklamalara girmeden şunu belirtmek istiyorum: 

Cumhurbaşkanlığı görevimin beşinci yılına girdiğimde, Türkiye Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün her 
yıl açıkladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, aralarında Norveç, İsveç, Danimarka’nın bulunduğu, 
basın özgürlüğü açısından “iyi” olarak tanımlanan ülkeler arasına girecektir.  

Türk Ceza Kanunu’nda, AİHM kararlarına ve Anayasa’ya aykırı olarak bulunan ‘Cumhurbaşkanı’na 
Hakaret’ suçu kaldırılacaktır. 
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Ben bunu sağlık ocağı hekimliği, Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevim ve Sağlık Bakanlığındaki çalışmalarım 
sırasında içinde yaşayarak deneyimledim. Türkiye yönetiminin, Anayasa’nın öngördüğü üniter devlet yapısını 
bozmadan,  devolüsyon, dekonsantrasyon ve desantralizasyon ihtiyacı vardır. 

GücünGücün ve yönetim erkinin istismar edilmesi bütün hükümetlerde, özellikle AKP ve RTE iktidarında çok sık 
görülmüş olan bir durumdur. Nasıl ki bu yanlışlıklar yüzünden merkezi otoriteyi ortadan kaldıralım gibi bir 
mantık yürütmüyorsak, yanlışlıkları neden olarak gösterip yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını sınırla-
mak da bir düşünce tarzı olmamalıdır. 

Birçok hizmetin ulusal politikaları merkezi hükümet tarafından oluşturulduktan sonra uygulamaların yerel 
özelliklere ve ihtiyaçlara göre uyarlanması yapılmalıdır. Bu konuyu ‘Yeni Anayasa’nın Tartışılma Süreci’ 
başlığında açıkladığım yöntemle ele alacak, derinlemesine tartışacak, ulusal çıkarlarımız açısından en etkili, 
en verimli, dengeli ve sürdürülebilir bir yapı ortaya konacaktır.  

3.6.8. Dördüncü Kuvvet: Basın



Eğitim sistemimiz öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirecektir.
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3.7. EĞİTİM REFORMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

Eğitim sistemimiz erdemli (salih) bireyler yetiştirecektir.

Eğitim sistemimiz hiçbir ideolojik yaklaşımı esas almayacak, bu dokümanın ekinde sunulan Erdem İlkeleri 
doğrultusunda kişilik bütünlüğünü sağlamış kuşaklar yetiştirilecektir.  Doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan, 
iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırmasını bilen ve doğruyu, haklıyı, iyiyi ve güzeli üstün değerler olarak be- 
nimseyen, bilim ve sanatla iç içe olan bir kişi; siyasi görüşü, dini inancı, kültürel kimliği ne olursa olsun, 
kendisine, ailesine, toplumuna ve insanlığa yararlı birey olacaktır. 

SınavlardaSınavlarda öğrencilerin başında gözetmen bulunması, kopya çekmenin bu şekilde önlenmeye çalışılması, 
çocuklarımıza “Size güven duymuyoruz, başınızda gözetmen olmadığı zaman bilgi hırsızlığı yapacak karak-
tersiz insanlarsınız.” mesajını vermektedir. Bu mesajla büyüyen çocuk, kendi başına kaldığında, denetlenme- 
diğinde hırsızlık yapabileceği veya yasalara karşı davranışlarda bulunabileceği sonucunu çıkarır çünkü onun 
yanlış davranış yapmasını önleyecek mekanizmaların otorite tarafından kurulması gerektiğini öğrenmiştir. 
“Otorite denetleme görevini beceremiyorsa yanlış davranış mübahtır.” Kimse görmüyorsa hırsızlık yapar, 
polispolis yoksa trafik kurallarını çiğner, karşısındaki kişi korumasızsa tecavüz eder. Dürüstlük, dürüstlüğün ne ol- 
duğunu anlatmakla sağlanamaz. Bu, yaşayarak, sorumluluk alarak öğrenilmesi gereken bir değer ve tutumdur. 
Açıkladığım nedenlerle, eğitim sistemimizde sınavlar, kendilerine güvenilen, onurlu ve erdemli öğrencilerimiz 
olduğu kabulüyle, gözetimsiz yapılacaktır. 

Eğitim sistemimiz rekabetçi bir yaklaşım sunmayacaktır. Yeterlilik esas alınacak, öğrencinin bir diğerinden iyi 
olması değil, kendisinden daha iyi olarak yeterlilik düzeyine çıkması sağlanacaktır. 
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Eğitim ve öğretim kavramlarının birbirinden farklı olduğunu anlamalıyız. Türkiye’de şu anda ‘eğitim sistemi’ 
değil, ‘öğretim kaosu’ vardır. Bu durumu küçük müdahalelerle düzeltmek, iyileştirmek mümkün değildir. Bu 
alanda devrim niteliğinde değişiklikler yapıp büyük ilerlemeler sağlamak zorundayız. Bugünkü uygulamalar 
çocuğu eğip bükerek ona şekil verme anlayışına dayanmaktadır. Öğrenci ‘pasif bir obje’ olarak görülmekte, 
öğretmen ona bilgileri belletme yani ezberletme işlevi görmektedir. 

‘Ezber’, Farsça kökenli olup ‘kalpten’ anlamını taşır. Oysa eğitim, kalbe değil akla dayanmalıdır. ‘Akıl,’ 
Arapça’daArapça’da develerin ayaklarının birbirine ya da bir kazığa bağlanması anlamına gelir; yani bağlamak, ilişki 
kurmak, neden-sonuç bağlantılarını bulmak anlamındadır. Eğitim sistemimiz ezberden çıkartılıp aklın alanına 
taşınacaktır. Sistemimizde öğrenci, aklını kullanarak bilgiye erişen yani öğrenmeyi öğrenen ‘aktif bir süje’ ola-
caktır. 

Eğitim sistemimiz çocuklarımıza ve gençlerimize yaşamla doğrudan ilgili beceriler kazandıracak; sağlık, 
finans, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda okuryazarlık geliştirecektir. 

3.7.1. Değerlere Dayalı Eğitim
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Eğitim sistemimiz üstün akıl oluşturmasını bilen bireyler yetiştirecektir.

EğitimEğitim sistemi, çocuklarımıza sebep-sonuç ilişkisi kurmak (nedensellik), olguları analiz etmek ve sorun 
çözmek becerisi kazandıracaktır. Ülkemizde, hangi siyasi görüşten, hangi dini inançtan, hangi etnik kökenden 
olursa olsun, kendisine başkaları tarafından nakledilen doğruları (!) sorgulamadan kabul eden kuşaklar, içinde 
bulunduğumuz koşulların nedenlerinden biridir. Bu durum bilinçli olarak oluşturulmuş ve iki kaynaktan temel 
almıştır. Birincisi Emevi-Abbasi-Osmanlı hanedanlarının kendi siyasi menfaatleri doğrultusunda İslamiyet’te 
aklı değil nakli esas almış olmasıdır. İkincisi ise 1949 yılında ABD’ye teslim edilmiş olan eğitim sistemimizin 
düşünemeyen ve sodüşünemeyen ve sorgulamayan birey yetiştirmeyi amaçlamasıdır. Bir yandan değerleri olmadan, 
siyasi-dini-etnik kimliklerle yetiştirilen, öte yandan muhakeme becerisine sahip olmayan nesiller rahatlıkla 
birbirlerine düşman edilmiştir. Böylece Türkiye planlı bir şekilde yürütülen iç çatışmalar nedeniyle, başta 
insan olmak üzere, her türlü kaynağını israf etmiştir. 

Milletimizin ve devletimizin Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) politikaları karşısında adım 
adım yok olmasını engellemek için sahip olmamız gereken en önemli beceri daha üstün akılla stratejiler 
oluşturmak, planlar ve uygulamalar yapmaktır. Bu da, bu başlık altında açıkladığım eğitim politikalarıyla ye-
tiştirilecek bireylerin, kendi akıllarının toplamından daha gelişmiş üst akıllar oluşturmasıyla mümkün olacak-
tır. Bugünkü sistem, çocukları sorulan sorulara verilen seçenekler arasından doğru cevabı bulmaya yöneltmek-
tedir. Oysaki eğitim cevap vermeye değil, soru sormaya dayanmalıdır. Çocuklarımız merak edecek, soru sora
cak, o sorunun cevabını nasıl araştıracağını yani öğrenmeyi öğrenecektir.Çözümleyici düşünme ancak dilimizi 
iyi bilmek, iyi anlamak, iyi konuşmakla mümkün olur. Bir insanın düşünme kapasitesi, düşünürken kullandığı 
kavram sayısıyla doğru orantılıdır. Bir dildeki sözcükler ise kav- ramlara giydirilmiş elbiselerdir. Her çocuğu-
muz kullandığı sözcüğün kökenini bilecek, bir düşünceyi aktarırken doğru sözcükleri seçmesini öğrenecektir.

Türkiye’de görev yapan yabancıların çocuklarının gittiği okullar haricinde ülkemizin hiçbir okulunda yabancı 
dilde eğitim yapılmayacaktır. Ancak, başta İngilizce olmak üzere, yabancı dil eğitiminin niteliği çok yükselti-
lecek, her öğrencimizin eğitim hayatının sonunda İngilizce konuşma, okuma, yazma becerisi üst düzeyde ola-
caktır. İngilizce bilmeyen bir bireyin ne iş yaparsa yapsın dünyadan habersiz kalacağı kesindir.  
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Eğitim, sadece öğretimden ibaret olmayacak, öğrencinin ‘kendisini gerçekleştirmek’ kavramının içini doldura-
bileceği ve yaşamı deneyimleyerek öğreneceği bir süreç olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için sanat, felsefe, 
dünya kültürleri gibi gencin içsel gelişimini destekleyecek unsurlar eğitimin her aşamasında yer alacaktır. 
Eğitim sistemimiz çocuklara ve gençlere kitap okumayı sevdirecek ve bunu bir alışkanlık haline getirecektir. 
Özellikle edebi eserler, roman okumak sistemin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Eğitim sistemimiz, çocuklarımıza yaşamlarında nasıl anlam arayacaklarını ve yaşamlarını nasıl anlamlandıra-
caklarını sorgulayacakları alanlar oluşturacaktır. Yaşamın insana, sahip olmak ve tüketmekten çok daha büyük, 
değerli, bireyin kendisini gerçekleştireceği var oluş şekilleri sunduğunun farkındalığı yaratılacaktır. 

Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) karşısında başarılı olmak için, insanı ve insanlığı üst boyut-
lara taşımak böylece mümkün olabilir. 

3.7.2. Analitik ve Bilimsel Düşünmeye Dayalı Eğitim



3.7.3. Eğitimde Adalet ve Fırsat Eşitliği 

Her çocuğumuzun nitelikli eğitime ulaşma imkanı olacaktır.
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LGS, YKS gibi tek defada öğrencinin kaderini etkileyen sınavlar kaldırılacaktır.

Çocuklarımızın tek bir sınavla tüm yaşamlarını değiştiren sistemsizlik yerine zamana yayılmış, her öğrencinin 
bireysel olarak değerlendirildiği ve yönlendirildiği, eğitimde sürekliliğin doğal akışla sağlandığı bir yapı kuru-
lacaktır.

Eğitim sistemimiz tüm yaşlarda çocuk ve gençlerin bilim, sanat ve spor gibi farklı alanlardaki yeteneklerini 
keşfetmelerini teşvik edecek, ilgi alanlarına göre gelişmelerini destekleyecek, böylece, her alanda ülkemizin 
yetenek havuzu genişleyecektir. Bir yandan ileri düzeyde performans gösterenlerin oranı ve sayısı artarken 
diğer yandan her çocuk ve genç gelecek kuşkusu olmadan eğitimini sürdürecektir. Öğrencilerimizin akademik 
eğitim, meslek eğitimi, sanat ve spor alanlarına hazırlanmaları için aile ve okul iş birliği, pedagoji biliminin 
yönlendirmeleriyle yapılacaktır. Eğitimimiz elitist bir toplum anlayışına dayanmayacak ama kendi elitlerini 
yetiştirecektir.

OrtaOrta öğretimde ilgi, yetenek ve potansiyelleri belirlenmiş öğrenciler ya akademik ya mesleki liselere (tarım ve 
hayvancılık liseleri de bu kapsamda kurulacaktır.) ya da spor veya sanat liselerine yönlendirilecektir. Akade-
mik liselerde öğrenim görenlerin  hangi üniversitenin hangi fakültesine gideceği; öğrencinin mezun olduğu 
liseye, öğrenimi boyunca sergilediği performansına, öğrenim yaşamı boyunca girdiği sınavlara, potansiyeline, 
ailesi ve rehberlik servisleri ile yapılan değerlendirmelere ve üniversitelerin kendi kriterlerine göre belirle-
necektir. Meslek liselerinde eğitim almış olanların meslek yüksekokullarına devam etme kriterleri de mümkün 
olan en ileri seviyede, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre belirlenecektir. Sanat ve spor liselerine devam 
edenlerin meslek yüksekokulu ya da üniversitelere devamı da aynı yöntemlerle belirlenecektir. 
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Tek bir çocuğumuzun dahi, yaşadığı yerleşim yeri, ailesinin sosyo-ekonomik durumu gibi kendisinin dışındaki 
nedenlerle eğitim yaşamında dezavantajlı duruma düşmesine izin vermeyeceğiz. 

EğitimdeEğitimde fırsat eşitliği sağlanmasının ilk adımı kamu hizmetleri kapsamında ücretsiz sunulan erken çocukluk 
eğitimi (2-3 yaş) ve okul öncesi eğitimdir (4-6 yaş). İnsan zekasının %90’ı 6 yaşına kadar gelişmektedir. Dil, 
iletişim, akıl yürütme ve sorun çözme yetenekleri de ağırlıklı olarak bu yaşlarda gelişmektedir. Bu dönemi 
kapsayan erken eğitim, gelecek kuşakların en iyi şekilde yetişmesi için altın bir fırsattır. Erken eğitim ilkokul-
da verilen okuma yazma ve matematik öğretiminin erken yaşlara çekilmesi değildir. Çocuğun sosyal, duy-
gusal, dil, fiziksel ve zihinsel yönlerden gelişimlerinin, yapılandırılmış ve serbest oyunlar ve etkinlikler gibi 
yaş dönemine uygun yöntemlerle geliştirilmesidir.

Her öğrenci yetenekleri ve çalışması doğrultusunda bütün akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olacaktır. Eğitim 
alan her genç toplumda üstleneceği bir işlevi ve geleceği olacağını bilecektir. Ülkemizin her yöresindeki kız 
çocuklarımızın her aşamadaki okullaşma oranları erkeklerle eşit olacaktır. 

Kamusal olarak sunulan temel eğitim lise ve dengi okullar bitirilinceye kadar zorunlu olacaktır. 

3.7.4. Kader Belirleyici Sınavların Olmadığı Eğitim Sistemi 



3.7.5. Özel İhtiyaçları Olanlar

Atatürk'ün harika çocuklar programı yeniden kurulacaktır.
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Üniversiteler özgür düşüncenin, özerk yönetimin ve bilimsel araştırmanın lider kurumları olacaktır.

ÜlkemizdeÜlkemizde belki birkaç kurumun bir kaç bölümü dışında ‘üniversite’ olarak tanımlanabilecek bir yapı kal-
mamıştır. Öğrenciler, çok büyük çoğunluğuyla, hiçbir şey öğrenmeseler dahi, sadece diploma almak amacını 
gütmektedir. Öğretim kurumları da işlevlerini, bir şekilde, öğrencilere diploma vermek hatta satmaktan ibaret 
görmektedir. Aynı zamanda bilim insanı olması gereken öğretim üyelerinin çoğunluğu kayırmacılıkla elde et-
tikleri akademik unvanları siyasi ve ticari amaçlar için kullanmaktadır. Bazı üniversitelerde öğretim (!) iyi bir 
lise düzeyinin altındadır. Araştırma, doktora tezi diye sunulan çalışmaların çoğunluğunun, uluslararası yayın
larda kaynak gösterilmemesi (sitasyon indeksindeki düşüklüğü) de bilimsel değerlerinin olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

YÖK, bir koordinasyon kurumu olarak yeniden yapılandırılacaktır. Üniversiteye giriş sistemi, yukarıda da 
açıkladığım şekilde, tamamen değiştirilecektir. Üniversitelerde araştırma-öğretim görevlisi ve öğretim üyesi 
olma kriterleri şeffaf bir süreç olarak tanımlanacak, bilimsel ve etik temellere dayandırılacaktır. Doktora, 
ancak, bilimin sınırlarını genişleten çalışmalardan sonra hak edilen bir derece haline getirilecektir. Doçentlik 
ve profesörlük kadroya bağlı değil bilimsel ve etik liyakatle elde edilecek işlevsel unvanlar olacaktır. 

Üniversitelerde; bilimsel çalışmalar, eğitim-öğretim ve idari-mali yönetim birbirinden ayrılacaktır. Bilimsel 
özerklik tam anlamıyla sağlanacak, üniversiteler idari ve mali açıdan yargı denetimine tabi olacaktır. 
HâlihazırdaHâlihazırda üniversite adı altında faaliyet gösteren kurumların objektif kriterlere göre bu sıfatlarını koruyup 
korumayacakları yapılacak bilimsel değerlendirmelerle belirlenecek, uygun bulunmayanlar meslek yüksek- 
okulu, meslek lisesi, akademik lise veya diğer eğitim kurumlarına dönüştürülecek ya da kapatılacaktır. Yeni 
kurulacak üniversitelerde de; kamu veya vakıf üniversitesi olmasına bakılmaksızın, aynı kıstaslar uygula-
nacak, bütün üniversiteler aynı hak ve yükümlülüklere tabi olacaktır. Üniversitelerin sayısal büyümesinden 
daha önce nitelik olarak yeterliliklerine önem verilecektir.

Öncelikli alanlarda kapasite geliştirmek üzere, kriterler doğrultusunda seçilecek üniversitelerin, yine kriterler 
doğrultusunda seçilecek fakülte ve bölümlerinin mükemmeliyet merkezleri olması sağlanacaktır. 
Her üniversite, öğrencilerinin; barınma, beslenme, eğitimde kullanacağı araç-gereç ve sosyal yaşam ihti-
yaçlarının karşılanmasından sorumlu olacaktır. Ekonomik olarak bunları karşılama imkânı olmayan öğrenci- 
lere burs temini üniversitenin görevi olacaktır. Üniversiteler bursları kendi vakıflarından, iş birliği yaptıkları 
kurum ve kuruluşlardan, mezunlarından ve diğer kaynaklardan oluşturacakları fonlarla temin edecektir.
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Özel ihtiyaçları olan çocuk, genç ve yetişkinlerin eğitim ve gelişimi için verilen hizmetlerin kapsamı ve 
çeşitliliği artırılacak, kendi kapasiteleri doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak bir şekilde kurgulanacaktır. 
Özel ihtiyaçları olan çocuğa sahip aileler imkân ve hizmetlerle desteklenecektir. Kimsesiz çocukların devlet 
korumasındaki desteklenme süreleri en az 21 en çok 24 yaş olacaktır. 

Üstün zekâlı, üstün yetenekli ve deha seviyesinde olan çocuklar okul öncesinden başlamak üzere belirlenecek 
ve bunlara yönelik özel programlar uygulanacaktır. 

3.7.6. Üniversite Reformu  



3.7.7. Ulusal Bilinci Olan Gençler

Biz bir millet olacağız.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Türkiye, önceliklendirilmiş alanlarda teknoloji üreten bir ülke olacaktır.

Türkiye’de onlarca yıldır yapılan ‘bilime kaynak ayırmama, ayırdığı kaynağı uygulamalı bilimlere ve yan-
daşlara yöneltme’ uygulaması düzeltilecek, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın en az %3’ü bilimsel çalışmalara ve 
bunun %25’i temel bilimlere ayrılacaktır. Üniversite-özel sektör- kamu sektörü iş birliğiyle kurulacak ar-ge 
merkezleri bireysel ve kurumsal araştırmacılara altyapı sağlayacaktır. TÜBİTAK, bilimsel çalışmaların koor-
dinasyonunda (yönetiminde değil) görev yapacak, okul öncesi dâhil tüm eğitim kurumlarında bilimsel 
düşünceyi geliştirecek projeler hazırlayacaktır.  

Bilimsel düşünce Newton-Bacon-Descartes modelinin dışına çıkarılacaktır. İzleneni tanımlayan yaklaşım 
yerine algıladığımızın dışındaki işleyiş mekanizmalarını çözmek, bilimin yeni alanıdır. Böylece Newton pa- 
radigmasından kuantum paradigmasına geçiş sağlanacak “ya o ya bu” yerine “hem o hem bu hem öteki” 
gerçekliği kavranacaktır. Bu bildirgede ekonomik, sosyal, kültürel ve politik konularda da bu paradigma 
değişikliğini (“ya o ya bu” yerine “hem o hem bu hem öteki”) gerçekleştirmeye çalıştığıma dikkatlerinizi 
çekmek isterim. 
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Ülkemizin bütün bölgelerini, illerini, doğal güzellik ve tarihi alanlarını birbirine bağlayacak bisiklet yolları 
yapacağız. Bu yollar üzerinde gençlerin kalacakları, bulundukları çevrenin doğasına uygun, o bölgenin 
kültürünü yansıtan, özgün mimariye sahip, makul fiyatlarla hizmet veren gençlik yurtları inşa edeceğiz. 
Ülkemizin dört bir yanında, uluslararası katılımı da olan gençlik kampları kuracağız. Bunlar çay, pamuk, 
çilek toplamaktan çapa yapmaya, balıkçılıktan köy yolu inşa etmeye kadar çeşitlilik gösterecek.

Gençlerimizin bazı kavramsal etkinliklere en az bir kez katılmaları sağlanacak. Bunlar; Çanakkale Geçilmez, Gençlerimizin bazı kavramsal etkinliklere en az bir kez katılmaları sağlanacak. Bunlar; Çanakkale Geçilmez, 
Sarıkamış Yürüyüşü, Kağnı Donanması, Afyon Sessiz Gecesi gibi etkinlikler olacaktır. Gençliğimizin bu 
deneyimlerle vatanın bize hangi fedakarlıklarla bırakıldığını yaşayarak öğrenmesi sağlanacaktır. Çanakkale 
siperlerinde günde bir kez sadece üzüm hoşafı ve biraz kuru ekmek yiyerek geçirilecek bir gün, Allahuekber 
Dağları’nda kar üzerinde yazlık kıyafetlerle, ya yalın ayak ya da parçalanmış postallarla yapılacak 15 daki-
kalık yürüyüş, İnebolu’dan Ankara’ya kağnılarla silah taşımak, Büyük Taarruz öncesinde ters cephe taktiği 
için  uygulanan gece yürüyüşünün bir kısmını teçhizatla yapmak, gençlerimizin tarihimizi yaşamasını sağla- için  uygulanan gece yürüyüşünün bir kısmını teçhizatla yapmak, gençlerimizin tarihimizi yaşamasını sağla- 
yacaktır. Unutmamamız gerekir ki, Çanakkale’de, Filistin’de, Irak’ta, Galiçya’da, Yemen’de, Allahuekber 
Dağları’nda, İstiklal Savaşı’nda kendisini; Sünni, Alevi, Hristiyan, Musevi, Türkmen, Kürt, Ermeni, Zaza, 
Tatar, Süryani, Yörük, Rum, Arap, Çerkez, Gürcü, Boşnak, Arnavut ve başka birçok kimlikle tanımlayan 
Türk Milleti’nin öz evlatları şehit ve gazi olmuşlardır. İzmir Yunan işgalinden kurtulduktan sonra gönderden 
Yunan bayrağını indirip bayrağımızı çeken Musevi bir gencimizdir. İstiklal Harbi’ne katılan Ermeni yurt-
taşlarımızdan 14’ü İstiklal Madalyası almıştır. Yunanistan’ın Anadolu’yu işgali sırasında Yunan ordusuna 
katılmayı reddedip yaşamından olan Rum yurttaşlarımız bugün hala aramızda olan Rumlarımızın dedeleri, 
nineleridir. Kürtlerin ve milletimizin diğer unsurlarının bu savaşlarda gösterdikleri kahramanlıkları ve özve- 
rileri anlatmama gerek yoktur. 

3.7.8. Bilimsel Araştırmalar, Ar-ge ve Öncelikli Teknolojik Alanlar



8K Tıbbı ile dünyaya örnek olacağız.

HastalıkHastalık üzerine kurulmuş olan sömürü sisteminden, yurttaşların hastalıklardan korunması, sağlıklarının 
geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasını amaçlayan bir halk sağlığı sistemine geçilecektir. Bu siste-
min esası, benim nitelikli bir ekiple birlikte geliştirmiş olduğum ‘7K Tıbbı’dır. Tıp; Kişiye özel, Kestirimci, 
Koruyucu, Kapsayıcı, Kanıta dayalı, Keskin, Katılımcı özellikleriyle uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı adayı 
olarak 7K’ya bir K daha ekleme zamanı gelmiştir. Sekizinci K, sağlık hizmetlerinin finansmanının ve sunu-
munun ‘Kamusal’ nitelikte olması gerektiğine işaret edecektir. Özel sektörün varlığı toplumun farklı kesimle- 
rinin farklı nitelikte hizmet almasıyla sonuçlanmayacaktır. 

3.8.1. Yurttaşların Sağlık Düzeyini Yükselten Sistem 

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm'in (EVUK) oluşturduğu 'hastalık sistemi'ni değiştireceğiz.

Dünyada ve Türkiye’de ‘sağlık sistemi’ olarak sunulan aldatmaca, ‘hastalık sistemi’dir. ABD, NATO, Çin, 
Rusya dâhil olmak üzere askeri harcamalar toplam 2 trilyon dolar düzeyindeyken hastalıklar için yapılan har-
camalar 10 trilyon dolar civarındadır. Bu hastalıklardan korunmak için ise ayrılan kaynak 200 milyar dolar 
yani hastalık harcamasının 50’de biri yani %2’sidir. Bu durum tesadüf değil Emperyalizm ve Uluslararası 
Kapitalizm’in (EVUK) bir sömürü sistemidir. O nedenle gerçekten sağlıktan söz etmek istiyorsak devrim ni-
teliğinde değişiklikler yapmak zorundayız.

Türkiye’nin teknolojik gelişiminde önceliklendirilmiş alanlar üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bunlar başta; yapay 
zekâ, nörobilim, kimya, ilaç, metalürji (malzeme bilimi), makina imalat, nanoteknoloji, tohumculuk ve tarım, 
tıp ve biyoteknoloji, savunma teknolojileri, lojistiğe yönelik teknolojiler ile sayısal teknolojiler olarak 
Türkiye’nin insan kaynakları ve mevcut imkânlarıyla sahip olduğu rekabet avantajları gözetilerek gelecekteki 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir. 

BilimselBilimsel düşünce ve yaklaşım sistematiği sadece okulda elde edilemez. Her 100 bin nüfus için bir bilim parkı 
kurulacak, çocuklarımız ve gençlerimiz bilimsel düşünme yetilerini oynayarak ve deneyimleyerek geliştire- 
cektir. Çocuk ve gençlerimizin bu parklarda zaman geçirmeleri için imkân yaratılacaktır. Gençlerin hem 
dünyayı takip etmeleri hem de bilimsel düşünme alışkanlığı elde ederek kendilerini geliştirmeleri sağlanacak-
tır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta akla güvenin sınırları olduğunu da bilmemiz ve akılla kavrayamaya-
cağımız gerçeklikler olabileceğini kabul etmemizdir. Aklı kutsallaştırmak tuzağına düşmemeliyiz. 

Sloganımız “Herkes için bilim”dir.

3.8. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REFORM



3.8.2. 8K Takımları

3.8.4. Sağlıkta Kişisel Risk Yönetimi

3.8.5. Rasyonel Hastane Hizmetleri

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI
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Güçlü temel sağlık hizmetleriyle toplumsal ve kişisel risk yönetimi yapacağız.

Kapitalist sistemin yol açtığı başta kronik ve kompleks hastalıklar ve salgınlar olmak üzere toplumsal sağlık 
risklerine karşı halk sağlığı-veteriner halk sağlığı-çevre sağlığı üçgeni içerisinde bütünleşik tek sağlık pro-
gramı hayata geçirilecektir. 

8K Tıbbı birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alacak bir ekip tarafından uygulanacaktır. Bu ekipte; aile 
hekimi, halk sağlığı hemşiresi, ana-çocuk sağlığı hemşiresi, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet 
görevlisi, ağız ve diş sağlığından ve hijyeninden sorumlu görevli bulunacaktır. Bunların sayıları sorumlu 
olunan nüfusa göre belirlenecektir. Doğaldır ki bilimsel gelişmeler, değişen ihtiyaçlar, ortaya çıkan yeni bece- 
rilerle donanmış insan kaynakları doğrultusunda 8K Takımları da değişecek ve gelişecektir.

8K8K Takımları kendi görev alanlarındaki her bireyin genetik, yaşam tarzı ve mevcut sağlık düzeylerini dikkate 
alarak bireysel risk profilini çıkaracaktır. Bu profilde kalp krizi, kanserler, diyabet, obezite, inme, kemik erime-
si gibi kronik ve kompleks hastalıklar bulunacaktır. 8K Takımları bireyleri karşı karşıya oldukları risklerden 
koruyucu programları kişiye özel olarak uygulayacaklardır. Bu programların bileşiminde beslenme, egzersiz, 
uyku ve stres yönetimi, besin destekleri, güneşten doğru yararlanma ve sosyal ilişkiler bulunacaktır. Toplumsal 
olarak sağlık düzeyimizin korunması ve geliştirilmesinde de beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi ve besin 
destekleri kullanımına yönelik programlar uygulanacaktıdestekleri kullanımına yönelik programlar uygulanacaktır.

RTE ve AKP, rant ve talan yaratmak üzere ülkenin her yanını şehir hastaneleriyle doldurmuştur. EVUK’un 
‘hastalık sistemi’ politikalarının uygulaması olan bu hastaneler çok büyük kaynak israfına neden olmaktadır. 

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı olduğum Türkiye’de hastaneler birinci basamakta bulunan 8K takımları ile bütünleşik olarak 
hizmet verecektir. Hangi 8K takımının hangi hastane veya hastanelerle çalışacağı nüfus ve ulaşım kriterlerine 
göre belirlenecektir. Sağlık sorunlarının çok büyük bir kısmı 8K takımları tarafından çözülecek, hastanelere 
sevk gerçek ihtiyaç halinde yapılacaktır. Ulusal sağlık sistemi içerisindeki hastaneler kamu kuruluşu ni-
teliğinde olacak, özel hastaneler sağlık turizmi ve özel sigortalarla ilişkili olarak hizmet verecektir. 

3.8.3. Sağlıkta Toplumsal Risk Yönetimi



3.9. SOSYAL YAŞAMDA REFORM

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Bilinçli ve eğitimli anne-babalarla sağlıklı, erdemli ve akılcı çocuklar yetiştireceğiz.

Erken çocukluk döneminde gelişim, gelecek kuşakların yeteneklerinin, sağlığının ve esenliğinin şekillenme-
sinde kritik rol oynamaktadır. Yeni kuracağımız ‘Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı’ ile Sağlık 
Bakanlığının iş birliğinde 8K Takımları’nın da görev almasıyla evlenmeye aday çiftler, yeni evliler, bebek 
bekleyenler ve yeni bebeği olmuş çiftler sistematik eğitimler alacaklardır. Bu eğitimlerde; cinsellik, iletişim, 
empati, ilişkilerde çatışma yönetimi, sağlık, cinsel sağlık, gebelik döneminde çiftler, doğumda çiftler, lohu-
salıkta çiftler, bebek bakımı, çocuk gelişimi konuları ele alınacaktır.

Bugün kimsesiz bir çocuğu evlat edinmek istemeniz halinde birçok açıdan incelenirsiniz. Batı ülkelerinde bir 
barınaktan kedi, köpek alacağınız zaman dahi derin soruşturmalara maruz kalırsınız ve sonuçta çoğu zaman 
evcil hayvan talebiniz geri çevrilir. Böylesine süreçler kurmuş olan toplumsal yapıların bir çocuğu dünyaya ge-
tirirken hiçbir kriter kullanmaması şayan-ı hayrettir. Bu konu benim için hayati önemi haizdir. Bir çiftin çocuk 
sahibi olmak istemesi, çocuğun dünyaya gelmesi, bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi kamusal bir gözetim altında 
olacaktır. Çünkü sorumsuz ve yetersiz ebeveynlerin çocukları, hem mutsuz bireyler olmakta, hem de topluma 
önemliönemli bir yük oluşturmakta ve sorun yaratmaktadır. Bu cümleden olmak üzere eğitim (!) ve cezalandırma ya 
da herhangi bir nedenle çocuğa yönelik şiddet Türk Ceza Kanunu’na konu bir eylem olarak tanımlanacaktır.

Kadına karşı şiddete tolerans gösterilmeyecektir.

Başta kadına şiddet olmak üzere birçok sosyal sorunumuzun temelinde yatan toplumsal cinsiyet rollerindeki 
hastalıklı yapımız; biyolojik, psikolojik, kültürel, tarihi, sosyolojik, ekonomik yönleriyle analiz edilerek 
bütünleşik çözüm politikaları geliştirilecektir. Bu çalışma Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığının 
koordinasyonunda başta Adalet, İçişleri, Ekonomi, Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile STK’ların 
ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürülecektir. 

KapsamlıKapsamlı eğitim ve sosyal politikalar ile kadınların iş gücüne katılım oranını yükselteceğiz. Kadının ekonomik 
gücünün artırılması toplumsal cinsiyet rollerinde olumlu ilerleme sağlanması için kritiktir.

RTE’nin hukuka aykırı bir uygulamayla Türkiye’nin imzasını çektiği İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf 
olacağız. Şunu da belirtmek isterim ki İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara ve cinsiyet 
kimliklerine yönelik kapsayıcı bir anlaşma olmaktan uzaktır. İç hukukta yapacağımız düzenlemelerle bu eksik-
likleri tamamlayacağız. 

Cumhurbaşkanı olduğumda kadına, çocuğa ve cinsiyet kimliklerine yönelik şiddet ve tacize sıfır tolerans 
gösterilecek, bu konuda özel bir mevzuat yürürlüğe konacaktır. 
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3.9.1. Anne-Baba Eğitimleri

3.9.2. Toplumsal Cinsiyet Rolleri



3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Toplumumuzun ergenlikten erişkinliğe geçişi sağlanacaktır.

Toplumumuzun tabu haline gelmiş ve birçok sorunun temelinde yatan en önemli yaralarından biri ‘cinsellik ve 
cinsel açlık’ konusudur. Ensest, çocuklara tecavüz, kadını, erkeği, hayvanları taciz ve daha birçok şekildeki be-
lirtilerle karşımıza çıkan bu hastalıklı durum en açık haliyle ortaya konacak ve bu yaranın temizlenerek iyi- 
leştirilmesi için toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla bir program uygulanacaktır.

Yukarıdaki ifademden tecavüzün sadece cinsel açlıktan kaynaklandığı gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Te-
cavüz, güçlü ve güçsüz arasında gerçekleşir, tecavüzcü güçlüye tecavüz edemez ama her güçlü de tecavüzcü 
değildir.  

Bireylerin cinsellikle ilgili düşünce, dürtü ve davranışlarını yönlendiren psikolojik, biyolojik, kültürel faktörler 
ve bunlara zemin hazırlayan değer yargıları bilimsel olarak analiz edilerek geliştirilecek politikalarla toplumu-
muzun şu andaki çocukluk ve ergenlik döneminden çıkıp erişkin haline gelmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda 
toplumsal cinsiyet kimliklerine karşı geliştirilen homofobik yaklaşımlara karşı bilimsel ve hukuki yöntemlerle, 
insan haklarına dayalı bir program uygulanacaktır.  

İnsanın insanı ezemediği bir toplum için mücadele edeceğiz.

Ülkemizde bazı insanların ve grupların sistematik olarak haksızlığa, şiddete ve kötü muameleye maruz kal-
ması, ayrımcılığa tabii tutulması önlenecektir. Bu bağlamda olmak üzere; kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engel-
lenenler, farklı dini inancı olanlar, çeşitli etnik kökenden gelenler, farklı toplumsal cinsiyet kimliği olan birey-
ler, mahkûmlar öncelikli olmak üzere her türlü eşitsizliğe maruz kalan yurttaşımızın hakları korunup geliştiri-
lecektir. Yukarıda açıkladığım ‘Haklar Ofisi’ yapılanması bu alanda mağdur olan bireylerin öncelik ve ivedi-
likle başvuracakları hizmet birimleri olacaktı
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Kadının cinsiyetinden bağımsız olarak bireysel ve toplumsal kimliğinin gelişerek güçlenmesi toplumsal cinsi-
yet rolleri konusundaki temel çizgimizdir. Bununla birlikte kadını annelik rolünden bütünüyle soyutlayan, aile 
yapısını patriarkal olduğu gerekçesiyle yok etmeye çalışan, aile bireyleri arasındaki bağlılık ve dayanışmayı 
zayıflatmaya yönelik tezler öne süren EVUK (Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm) yöntemlerine karşı da 
bilinçli ve uyanık olduğumuzun altını çizmek isterim. 

Çocuk sahibi olmayı tercih etmiş olan kadından annelik görevleri bekleyen bir toplum olarak, annenin 
yaşamını kolaylaştırıcı ve annelik görevini yerine getirmesine yardımcı politikalar uygulanması gerekir. Cum-
hurbaşkanı olduğumda ücretli doğum izni 6 aya çıkarılacak, kadının eşine de 6 hafta ücretli doğum izni veri-
lecektir. Anneler 3 yıla kadar ücretsiz izin alabilecektir. Çocukların güvenle bırakılabileceği kreşler yapılacak, 
okuldaki çocuğun okul sonrası saatleri için etüd, spor, sanat, bilim parklarının ziyareti gibi aktiviteler konacak-
tır. 

3.9.3. Cinsellikte Normalleşme

3.9.4. Eşitsizliklerin Giderilmesi



3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

Bu millet şehitlerini unutmayacak, gazilerini bağrına basacaktır.

Vatan savunmasında görev almış Mehmetçiklerimize, polislerimize ve diğer görevlilere milletimizin vefası 
gösterilecektir. Şehit yakınlarına ve gazilerimize yönelik olarak psikolojik, sosyal ve ekonomik programlar 
uygulanacaktır. Mehmetçik ‘kelle’ değildir ve bundan sonra kim olursa olsun Mehmetçik’e dil uzatamayacak-
tır. 15 Temmuz olayları sırasında öldürülen, başları kesilen askerlerimizin acısını, bu olaylarda darbecilere 
karşı direnen yurttaşlarımızın can kayıplarından duyduğumuz acıdan ayırmadan hissetmemiz gerekir. 

Zihinsel ve fiziksel engelleri ortadan kaldıracağız.

“Sakatlar”, “özürlüler”, “engelliler” şeklindeki tanımlamalar bakış açımızın doğru yerleşmesine engel olmak-
tadır. Bu tanımlar ‘normal ve normal olmayan yaklaşımı’ üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşıma göre; gözleri 
gören kişi normal, görmeyen anormaldir, yürüyen kişi normal, tekerlekli sandalyedeki kişi anormaldir, işiten 
kişi normal, işitmeyen anormaldir. Böyle değerlendirildiğinde görmeyen, yürüyemeyen ya da işitmeyen kişi 
bu farklılığıyla topluma yük olarak değerlendirilmektedir. 

Bakış açımızı değiştirmemiz gerekir. Toplumun genel düzenlemeleri; görmeyen, yürüyemeyen, işitmeyen bi-
reyleri dikkate almadan yapması; bu kişileri engellemesi ve bazı haklardan mahrum bırakması anlamına gelir. 
Böyle baktığımızda bu yurttaşlarımıza engelliler değil, ‘engellenenler’ olarak yaklaşabiliriz. 
Toplum olarak bu insanlarımızın önüne engel koyduğumuz bakış açısını benimseyerek yol yapış şeklimiz, 
otobüs basamaklarını düzenlememiz, trafik ışıklarını seslendirmemiz, Braille alfabesiyle ve sesli kitaplar 
hazırlamamız gibi engelleri kaldırıcı önlemleri almak doğal bir görev haline gelir. 

Cumhurbaşkanlığı dönemimde engellenen yurttaşlarımızın hakları ve yaşam içerisinde yer almaları için köklü 
değişiklikler yapacağız. Toplumumuzun yüzde 15’e yakın bir kısmının farklı şekillerde engellendiğini 
bilmemiz gerekiyor. Engelsiz bir toplum yaratmak sadece fiziksel engellerin azaltılmasıyla mümkün olmaz. 
En önemlisi toplumun zihnindeki engellerin kaldırılmasıdır.
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Milletimizin, devletimizin ve ülkemizin geleceği çocuklardır. Toplumumuzun en dezavantajlı kesimleri arasın-
da çocuklar önde gelmektedir. Çocuk, ailenin “Benim çocuğum değil mi, istediğim gibi davranırım, ye-
tiştiririm!” diyebileceği bir obje değildir. Her çocuk bir birey, bir insandır. Gerek ailede gerek okulda gerek 
toplumda şiddet gören, baskıya ve kötü muameleye maruz kalan, ayrımcılığa ve dışlanmaya tabi tutulan, temel 
ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar devlet himayesine alınacak, bu amaçla çocuğun korunması ve kişisel gelişi-
minin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak ve Çocuk Hakları Yasası çıkarılacaktır. 

3.9.5. Şehit Yakınlarına ve Gazilerimize Özel Programlar 

3.9.6. Engellenenler Reformu
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3.9.7. Tersine Göç 

Entelektüel seviyesi yüksek çok sayıda parlak yurttaşımız yurt dışına göçmüş ve göçmektedir. Kırsal alanda 
yaşayan halkımız kentlere göç etmiş ve göçmektedir. Ülkemiz yurt dışından niteliksiz göç almış ve almaktadır. 
Tüm bunlar tersine çevrilecek; yurt dışındaki beyinlerimizin ülkemize dönmesi sağlanacak, kırsal alanlarımız 
cazibe merkezi haline getirilerek kentlerden nüfus alacak ve ülkemize yönelik göçün denetlenmesi sağlanacak-
tır. 

3.9.8. Uyuşturucuyla Mücadele

Uyuşturucuyla mücadelede dünyanın en ileri sistemini uygulayacağız.

Bu sorunun çözümü için beş bileşenin incelenmesi gerekir: 

1. Üretim
2. Taşıma 
3. Satış 
4. Kullanım 
5. Kara Para Aklama 

ÜretimÜretim açısından Türkiye afyon ve kenevir alanında aktiftir. Bunların dışında bazı sentetik uyuşturucuların 
üretiminin yapıldığı da bilinmektedir. Yasa dışı afyon ve kenevir yetiştirilmesini engellemenin tek yolu kamu 
görevlilerinin bu suçlara göz yummasının hatta suçun içinde olmalarının önlenmesidir. 

TürkiyeTürkiye narkotik trafiğinin en yoğun cereyan ettiği Balkan yolu üzerindeki en önemli ülkedir. Bu yol üzerinden 
yapılan taşımada tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yakalananın iki katı kadar uyuşturucu Türkiye’de yakalan-
maktadır. Son yıllarda Güney Amerika kaynaklı uyuşturucuların da Türkiye’ye üzerinden Avrupa’ya sevk 
edildiği ortaya çıkmıştır. Uyuşturucu trafiğinin bir ucu mutlaka ilgili devletlerin güvenlik bürokrasisine, siya-
silerine, iktidar çevresine dokunur. Türkiye PKK terörü ile birlikte, PKK ve bazı kamu görevlilerinin iş birli- 
ğiyle uyuşturucu trafiğinin rahatlıkla sağlandığı bir ülke haline gelmiştir. PKK’nın sınır dışına çıkarılma-
masının ardında yatan nedenlerden biri budur.

Uyuşturucunun değeri, orijin ülkeden son kullanıcıya yaklaştıkça artar. O nedenle satış ağlarını yönetenler tüm 
trafik içinde birim başına en yüksek karı elde ederler. Bu ağların da yerel kolluk güçleriyle ilişkili olması 
yaygın ve kaçınılmazdır.

Uyuşturucu kullanmanın psiko-sosyal-kültürel-ekonomik nedenleri vardır. En önemli unsur bireyin içinde bu-
lunduğu sosyal ortam, eğitim düzeyi ve ekonomik durumudur. Uyuşturucu kullanımı liselerden ilköğretime 
doğru inmektedir. Bu aşamada risk altındaki bireylerin tespiti ve sosyal yapılar içinde önleyici programlar 
uygulanması önemlidir.

Sorunun en can alıcı kısmı uyuşturucu parasının aklanmasıdır. Buna izin vermek bir tercih meselesidir. 
Türkiye, uyuşturucu paralarının aklanması açısından bir cennet olmuştur. Kayıt dışı ekonomi, futbol kulüpleri, 
cemaatler, siyasi örgütlenmeler kara para aklamanın en sık kullanılan araçlarıdır. 
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3.9.9. Sanatla İç İçe Yaşam

Sanat günlük yaşamımızın doğal bir parçası olacaktır.

Kültür ve sanatın önemi, gerek toplum gerek devlet olarak, anlayamadığımız bir düzeydedir. Toplumun orta 
üst ve üst sosyo-ekonomik statüsünde bulunanların, onların da arasında ilgi duyan küçük bir azınlığın ulaştığı 
ama yoksul kesimin uzak kaldığı etkinlikler ön plana çıkmış durumda.

KültürKültür ve sanatın toplumsal yaşamımızın dışında kalmış olması; halkımızın büyük çoğunluğunun, kaç yıl 
okula gittiklerinden bağımsız olarak, sanattan ve estetikten uzak kalmalarına ve sanatı lüks ve marjinal olarak 
algılamalarına yol açmıştır. Öte yandan bu toplum içinden çıkan ‘sanatın içine tüküren’, sanat eserlerini 
“ucube” olarak niteleyen, Picasso resmine bakıp “Bunu ben de yaparım” diyen siyasi şahsiyetlerin, sanatçı ile 
halk arasında yaşanan bu kopuşta büyük sorumluluğu olduğu muhakkaktır. 

EğitimEğitim sistemimiz içerisinde de sanat yer almamıştır. Kültür ve sanat konuları öğrencinin bu alandaki becerisi-
ni geliştirmekten ziyade ondan anlamasını ve zevk almasını sağlayacak şekilde planlanacaktır. Öğrenci, farklı 
tür müzikleri dinlemesini öğrenecek, bir resme baktığında onu yorumlamasını bilecek, konsere, sergiye, 
müzeye gitmekten zevk almasını öğrenecek ve kültür, sanat okuryazarlığı kazanacaktır.

Kültür ve sanatın yerel düzeyde yaratılması ve paylaşılması sağlanacaktır. Her 100 bin nüfus için bir kültür ve 
sanat evi kurulacaktır. Bu evlerde amatör korolar, orkestralar, tiyatro çalışmaları, resim-heykel atölyeleri vb. 
etkinlikler yerel yönetimlerin ve özel sektörün de katılımıyla teşvik edilecektir.

ÜlkemizdeÜlkemizde sanatçı haklarının korunması açısından önemli eksiklikler vardır. Bunların başında telif hakları 
gelmektedir. Yasal düzenlemelerin hazırlanması ve bu düzenlemelerin uygulanması açısından yeterli takibin 
yapılmadığını biliyoruz. Hükümetlerin ve kamu gücünü elinde tutanların sanata ve sanatçıya bakış açısı sa- 
natçı haklarının göz ardı edilmesi şeklinde kendisini göstermektedir. Politikalarımız sanatçının toplum içinde 
saygı görmesi ve desteklenmesini, haklarının korunmasını sağlamak yolunda olacaktır. 

KültürKültür Bakanlığı ve özel sektör iş birliğiyle, uluslararası seyirciye ulaştırılacak bir Atatürk filmi ve Atatürk 
dizisi hazırlanacaktır. Bu filmin temel mesajı Atatürk gibi bir lideri çıkaran Türk Milleti’nin; her zaman 
özgüvenli, zinde ve ulusal bilinci olan, birleşmiş, demokratik bir toplum olarak yaşayacağıdır.  

Sloganımız “Herkes için sanat, herkes için kültür”dür.

Benim cumhurbaşkanı olduğum Türkiye’de kayıt dışı ekonomi olmayacak, para izlenecektir. Uyuşturucu 
üretiminde, trafiğinde ve satışında; dahli veya ihmali olan kamu görevlileri çok ağır cezalara çarptırılacaktır. 
Anne, aile, okul, spor ve sanat ortamları başta olmak üzere uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak ve 
erken uyarı sistemleri kurmak için modeller geliştirilecektir. Uyuşturucu müptelalarının suça bulaşmaması, 
yaşamlarını kaybetmemeleri ve uyuşturucudan kurtulma şansı yakalamaları için devlet kontrolünde 
uyuşturucu temin etmeleri ve bu amaçla kurulmuş sağlık ünitelerinde hizmet almaları sağlanacaktır.

Uyuşturucu bir çok boyutu olan sosyal bir problemdiUyuşturucu bir çok boyutu olan sosyal bir problemdir. Sadece polisiye önlemlerle mücadele edilemez.  
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Türkiye, 7’de 70’a herkesin spor yaptığı ve olimpiyat şampiyonları çıkaran bir ülke olacaktr.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.9.10. Sporla İç İçe Yaşam

Türkiye'yi yaşlı dostu bir ülke yapacağız.

Emekliye ayrılmış, yaşlanmış bireyleri toplumsal hayatın içinde tutarak uygulamalar yapılacak, onların dene- 
yimlerinden faydalanarak aktif bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri sağlanacaktır. Yaşlılarımız için ailele- 
rinden ve çevrelerinden kopmadan, gençlerle ortak projeler üreterek sorumluluk alacakları yapılar oluştura-
cağız. Bu yaş grubunun tren ve vapurla seyahat ederek ülkemizi gezmelerini sağlayacağız. Tabi tüm bunlardan 
önce emeklilerimizin alım güçlerini diğer az gelirli kesimlerle birlikte artıracağız. 
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Ülkemizde spor maalesef profesyonel futbola indirgenmiştir. Geniş kitleleri oyalamak, futbol endüstrisinden 
büyük kazançlar elde etmek amacının bir sonucu olan bu durumun gençleri spora yönlendirme sonucu doğur-
madığı gibi, spor ahlakını geliştirmeye, sporu yaygınlaştırmaya, toplumu daha sağlıklı hale getirmeye, her 
alanda olimpiyat şampiyonları yetiştirmeye de bir katkısı yoktur. 

Spor eğitimi 4 yaşında jimnastikle başlayacaktır. Her çocuğumuz mahallesinde, ilçesinde, okulunda spora 
adım atacaktır. Ülkemizin bunu yapacak insan gucu ve altyapı oluşturacak imkânları vardır. Amaç gösterişli ve 
luks merkezler yerine, temel ihtiyaçları karşılayacak sade bir altyapı oluşturmaktır. Semtlerimizde gençlerin 
kullanımına sunulan kapalı ve açık spor salonları, yuzme havuzları bulunacaktır. Bunlar burokratik engeller ol-
madan, kolay erişilebilen, toplumun her kesiminin faydalanabileceği yapılar olacaktır. Bunları her yaştan bire-
yin kullanması teşvik edilecek, bu sayede orta ve ileri yaşlarda yaşam kalitesinin artırılması ve kronik komp- 
leks hastalıkların önlenmesi ve geciktirilmesi sağlanacaktır.

Eğitimde olduğu gibi sporda da ‘yetenek havuzu’ genişledikçe ülkemizden çıkan elit sporcu sayısı ve niteliği 
de artacaktır. Kuçuk yaşta başlayacak olan sportif faaliyetler içerisinde özel yeteneği olan çocuklarımız genoti-
pik ve fenotipik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilecek, aralarından elit sporcu olabilecekler seçilerek 
özel programlara tabi tutulacaktır. 

Profesyonel sporun gelişmesi için siyasetin elini buradan da çekmesi gerekmektedir. Başta futbol olmak üzere 
diğer profesyonel branşlarda da federasyonların gerçek anlamda özerk olması sağlanacak, bu alanda ileri yön-
temler uygulayan ülke örneklerinden yararlanılacaktır.

Önceki paragraflarda açıkladığım politikalar uygulandığında Türkiye profesyonel sporcu yetiştirmek açısın-
dan da önemli ilerlemeler sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı olduğumda, 2036 Olimpiyatları’nın İstanbul’da yapılması için çalışmalara başlayacağız. Bu 
projenin başarıyla uygulandığını ben büyük bir ihtimalle göremeyeceğim ama gözlerimi kapatırken şunu bi-
leceğim ki Türk gençleri 2036 Olimpiyatları’nda toplam madalya sıralamasında ilk 5 içerisinde yer alacaktır. 

Sloganımız “Herkes için spor”dur.

3.9.11. Emeklilerine ve Yaşlılarına Saygılı Toplum 



HiçbirHiçbir gerekçe; ormanlarımızın, akarsularımızın, göllerimizin, denizlerimizin öldürülmesine, yok edilmesine, 
sömürülmesine neden olamayacaktır. Bugüne kadar büyük zararlar verilmiş olan doğal hayatımızın, çevre- 
mizin ve ekosistemimizin, başta Marmara Denizi, Ergene Nehri, Van Gölü, Kaz Dağları olmak üzere önceki 
hallerine dönüştürülmesi için projeler yapacağız. RTE’nin, utanç verici, Avrupa’nın atıklarını ülkemize 
boşaltması uygulamasına, Türkiye’nin başka ülkelerin atıklarını ithal ederek bir çöplüğe dönüştürülme skan-
dalına son vereceğiz. Yeni talanlara ve zararlara izin vermeyeceğiz.  Ekosistemimizi yok etmek pahasına bir 
ekonomikekonomik kalkınmayı desteklemeyeceğiz. Biyoçeşitliliğimizin,  tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunması, 
ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklara ve insanlığa miras bırakılması sağlanacaktır. Bu amaçla yurt-
taşlarımızın ekolojik okuryazarlıkları geliştirilecektir. 

Küresel ısınma, çölleşme, doğal afetler, plastik ve kimyasal atıklar, pestisitler, bilinçsiz gübre kullanımı ve 
ekosisteme geri dönüşü imkânsız zararlar veren mevcut kapitalist sistemin sadece Türkiye’de değil, bütün 
dünyada Ekolojik Halkçı Ekonomi’yle yer değiştirmesi gerekmektedir. Türkiye olarak yapacağımız çalışma-
larla dünyaya örnek olacağız. Bu çalışmaların özü, insanlar olarak kendimizi var etmenin tüketim dışında da 
yollarının olduğunu anlamamız ve buna yönelik davranmamızdır. 

3.10. EKOSİSTEME SAYGILI YAŞAM

3.10.1. Muhteşem Türkiye’nin ve Yerkürenin Korunması

Dünyada, her neslin, yerküreyi bir sonraki nesle daha iyi bir halde bırakacağı bir sistemin örnek 
ülkesi olacağız.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

3.9.12. Uygar Bir Trafik Düzeni

Trafik sorunu Türkiye’nin bütün yanlışlıklarının ve eksikliklerinin tek tek görülebileceği bir alandır. Üstün 
akıl yoksunluğu nedeniyle yapılmamış veya yanlış yapılmış şehir planları, erdemsizlik nedeniyle yol olarak 
bırakılması gereken alanların rüşvetle inşaata açılması, analitik düşünmeyen bireylerin trafik akışını hesap-
layamaması, sürücülük eğitiminin gerçek anlamda verilmemesi, menfaat ve ahbap-çavuş ilişkileriyle beceri-
si olmayan kişilere ehliyet verilmesi, kent yaşamı konusunda eğitimsiz kişilerin araçlarını boş tarladaymış 
gibi kullanmaları, başkasının hakkını yeme alışkanlığı olanların sıkışık trafikte diğer şeritlere kaynak yap
maları, davranışlarının sonuçlarını göremeyen bireylerin sıkışık trafikte kendilerine yeşil yanınca diğer taraf-
tan akacak trafiği kesecek şekilde kavşağın ortasında durup trafiği kilitlemeleri, kendilerini sahip oldukları 
otomobillerle var eden insanların süratle slalom yapmaları, uygar olmanın önemli koşullarından olan kural-
lara uyma alışkanlığı geliştirmemiş bireylerin ters yönde gitmeleri, kırmızı ışıkta geçmeleri, insana saygısı 
olmayanların yayaların üzerine araçlarını sürmeleri ve daha yüzlerce nedenden dolayı trafik sorunu 
yaşıyoruz. Türkiye’de trafik sorununu çözmek, Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmek demektir. Bu dokü
manda anlattığım Türkiye Reform Programı uygulandığında trafik sorunu kendiliğinden çözülecektir. 

Türkiye dünya ortalamasının altında yağış alan bir ülkedir. Yağışla alınan, yurt içi ve komşu ülkelerden gelen 
nehirlerden sağlanan suyun verimsiz kullanımı ile Türkiye su sıkıntısı çeken ve bu sıkıntısı gittikçe artacak 
olan bir ülkedir. Küresel iklim krizinin etkilerini yaşayan ülkeler arasında bulunan Türkiye kuraklığa doğru 
ilerlemektediilerlemektedir. Önemli bir su reformu yapmak zorundayız. Ev kullanımdan sulamaya, temizlikten sanayiye 
kadar yapılacak bilinçlenme ve düzenlemelerle bu sorun çözülemez hale gelmeden milli bir proje olarak ele 
alınacaktır. Cumhurbaşkanlığım döneminde Türkiye musluk suyunu güvenle ve lezzetle  içen bir ülke haline 
getirilecektir. 

3.10.2. Kapımızdaki Su Krizi
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Kentsel planlar; özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılar için yeterli yeşil alanlar, eğitim, spor, kültür, bilim alan-
ları ayrılarak yapılacaktır. Kent planları toplu taşımayı ve başta bisiklet olmak üzere temiz ulaşımı destekleye-
cek şekilde hazırlanacaktır. Kentlerimizin; bebek, çocuk, engellenen, hasta, yaşlı dostu olması sağlanacaktır. 

Kentlerde tamamen iş yerleri ya da konut alanları yerine, hayatın iç içe geçtiği planlamalar yapılacak, kentle- 
rimizin zevksiz, çirkin ve yüksek yapılarla özelliklerinin yok edilmesine son verilecek, her kentimizin kendi 
tarihini, kültürünü, coğrafi özelliklerini yansıtacak şekilde, metropollerin özel ihtiyaçları dışında, en fazla 5 
katlı binalarla insani ölçüde, cadde, sokak ve meydanlarla gelişmesi sağlanacak, sokak hayatı canlandırılacak-
tır. Köyler de planlama kapsamına girecek, sağlıklı ve modern bir yaşamın sürdürülebileceği yerleşim yerleri 
halinde kentlerden geri göçü sağlayacak şekilde uygulamalar yapılacaktır.  Kentsel planlamalar; yasayla belir-
lenmiş sınırlar çerçevesinde, merkezi hükümetin oluşturduğu kurallar doğrultusunda, yerel yönetimlerce, 
halkın gerçek katılımıyla yapılacaktır.

Konut standartları sürdürülebilir enerji ve çevre anlayışına dayalı olarak yeniden belirlenecek, enerji verimli- 
liği, atıkların geri dönüşümü ve doğaya uyumluluk kriterleri uygulamaya konulacaktır. Konut ve yapıların 
mimari özelliklerinin yerleşim yerlerinin tarihi, kültürel, coğrafi özelliklerine uygun olma zorunluluğu getiri-
lecek, böylece geleneksel formlar desteklenecek, yerleşim yerlerinin kişilik kazanmaları sağlanacaktır. 
Türkiye’de her vatandaş asgari koşulları sağlanmış konutlarda yaşayacaktır. 

Her bir kentimizin yeşil alanı en az %15 olacak şekilde planlanacak ve Türkiye ortalamasında %20 hedefine 
ulaşacaktır. Taşıma sistemlerinde elektrikli veya motorsuz araçların teşviki sağlanacak, yaya ulaşımı önündeki 
engeller kaldırılacak, toplu taşıma ile 7/24 erişilebilir kentler oluşturulacaktır. Kentlerimiz, dünyanın en 
güvenli kentler sıralamasında daima ilk %10 içerisinde yer alacaktır. 

BaştaBaşta depremler, su baskınları, heyelanlar olmak üzere doğal afetlere yönelik hazırlık iyi bir planlamayla 
başlar. Yine bireylerin kısa vadeli çıkarları ile karar vericilere sağladıkları gayrimeşru menfaatler; dere yatak-
larındaki yapılaşmaları, faylar üzerindeki konut alanlarını, yumuşak zeminli yamaçlardaki yapılaşmaları bera-
berinde getirmiştir. Temelde yine bireylerin erdemsiz davranışları rol oynamaktadır. Yapılacak düzenlemelerle 
bu planların objektif olarak hazırlanması ve suistimallerin ağır şekilde cezalandırılması sağlanacaktır. Her 
yerleşim alanının afet risklerini azaltmak için eylem planları hazırlanacaktır. 

Türkiye’nin ciddi bir atık problemi vardır. Atığı kaynağında önlemeye çalışacağız. Atıktan enerji üretimi 
(biyogaz gibi), atık metallerin, inşaatta kullanılabilecek malzemelerin ayrışması, çimento sektörüne kazan-
dırılması gibi yaklaşımlarla atık yönetimi yapılacaktır.
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3.10.3. İnsan ve Doğayla Uyum İçerisinde Kentler

İnsanı kucaklayan kentlerde yaşayacağız.

PolitikalarımızPolitikalarımız başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere olan göçü tersine çevirme esasına dayanacaktır. 
1950’lerden bu yana kente göçü teşvik eden politikalara ve uygulamalara son verilecektir. Popülist yaklaşım-
larla çığırından çıkmış olan kentsel alanları yağmalama uygulamaları, bu uygulamalara göz yuman siyasetçi- 
lerle bu uygulamayı yapanlar arasında çok sıkı bir ekonomi-menfaat-siyaset üçgeni oluşturmuştur. Bu iliş- 
kiden büyük zarar görenler ise; gelecek kuşaklar, doğal çevre, çirkin ve sağlıksız kentlerde yaşayan insanlar 
olmuşlardır. Her alanda olduğu gibi, bu alanda da az sayıda insanın kısa vadeli menfaatlerinin toplumsal çıkar-
lara galebe çalmasının yarattığı sonuçlar halkımıza anlatılacak ve toplumsal bir bilinç kazanılmasına çalışıla-
caktır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da başarılı olmak için erdemli ve sorun çözme becerisi olan bireyler 
gerekmektedir



3.10.4. Hayvan Hakları

Hayvanlara bakış açımızı değiştireceğiz.

3. TÜRKİYE REFORM PROGRAMI

ÜlkemizdeÜlkemizde hayvan hakları konusunda bilinç düzeyini artırmak, hayvanların kötü muameleye maruz kalmasını 
engellemek ve hayvanlara kötü muamele yapanları takip etmek üzere her 100 bin nüfus için bir Hayvan 
Sağlığı ve Hakları Merkezi kurulacaktır. Hayvanlara karşı işlenen suçlar ceza kanunu kapsamına alınacak ve 
kolluk güçlerinin bu ofislerle hayvan haklarının korunmasına yönelik görev yapması sağlanacaktır. Bu ofisle- 
rin ayrıca veteriner halk sağlığı açısından görevleri bulunacaktır. Hayvan hakları, hayvan refahı, türcülük, bit-
kisel beslenme, gıda politikalarının ekolojik sonuçları, tek sağlık (insan-çevre-hayvan sağlığı) gibi birçok 
konu bu başlık altında gündemimizi oluşturacaktır.
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4.1. Katılımcılık ve Yönetişim

4. PROGRAMLARIMI NASIL UYGULAYACAĞIM?

Cumhurbaşkanlığım süresince alacağım her karar; toplumun ilgili bütün kesimleriyle tartışılarak, olumlu ve 
olumsuz görüşler toplanarak, yukarıdan aşağıya değil, ilgili kesimlerin katılımıyla ve mümkün olan her du-
rumda konsensüsle oluşturulacaktır. 

Bu dokümanda programımı açıklarken belirttiğim bazı hususlar anayasal düzenlemeleri gerektirmektedir. O 
nedenle bu konuların tümü Yeni Anayasa’nın Tartışılma Süreci başlığında açıkladığım şekilde toplumumuzun 
tüm kesimlerinin katılımıyla tartışılacaktır. Kadınların askerlik eğitimi alması, Dinler Tarihi ve Kültürü dersi-
nin zorunlu olması, Kur’an’daki İslam dersinin seçmeli olarak konulması, devletin resmi dilinin yanında 
kültürel zenginliğimizin parçası olan diğer dillerin öğretilmesi gibi bazı konular ise anayasayla ilgili olmasa 
da geniş bir toplumsal katılımla tartışılması gereken hususlardır. Türk milleti olarak sorunları görmezden 
gelmekgelmek ya da derinliksiz kutuplaşmalarla pozisyon almak yerine nitelikli, birbirimize saygılı tartışmalarla 
çözüm yolları geliştirmenin demokrasimizi çok güçlendireceğine inanıyorum. Demem o ki, cumhurbaşkanı 
seçildiğimde, ülkeyi, inandığım doğruların istikametinde yönetirken başta TBMM olmak üzere halkımızın 
örgütlü ve örgütsüz tüm kesimleriyle derinlemesine istişarede bulunacağım. 

4.2. İletişim ve Ortak Akıl

Partisiz ve birleştirici bir cumhurbaşkanı olarak görev yapacağımdan meclisteki partilerin her biri bana eşit 
uzaklıkta olacaktır. Böylece iktidar veya muhalefet partisi gibi bir ayrım olmaksızın ilgili tüm kesimleri üst 
akıl oluşturmak üzere karar süreçlerinin paydaşı haline getireceğim. 

4.3. Gün Işığında Yönetim 

İdari Usul Kanunu çıkarılarak; bütün programlarım şeffaf, nedenleri kamuoyuna açıklanmış, uygulama adım-
ları belirlenmiş ve her an sorgulanmaya ve hesap vermeye hazır olarak hayata geçirilecektir.
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Hiçbir şey zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

5. ÇAĞRIM

Bu dokümanda açıkladığım vizyon, misyon, hedefler ve programlar doğrultusunda bütün siyasi partilere, 
meslek örgütlerine, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve halkımıza çağrıda bulunuyorum:

Birleşelim, Atatürk gibi düşünerek yüksek bir ortak akıl oluşturalım. Sorun çözme yöntemlerini devreye so-
karak ülkemizi Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) kıskacından kurtarıp cumhuriyetimizin 
ikinci yüzyılında tam ve ileri demokratik, sosyal, laik bir hukuk devleti olarak bir refah toplumu olmamız için 
toplumsal değişim ve dönüşümümüzü sağlayalım. 
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Ek-1: Özgeçmişim

●  Bayram Serdar Savaş 
●  Doğum Yerim: Ankara
●  Doğum Tarihim: 29.03.1960

Eğitimim

●  Remzi Oğuz Arık İlkokulu (1966-1971)–Ceyhan
●●  Tepebağ Ortaokulu (1971-1974)–Adana
●  Kabataş Erkek Lisesi (1974-1977)–İstanbul
●  İstanbul Tıp Fakültesi (1977-1983)–İstanbul
●  İstanbul Hukuk Fakültesi (1984-1988)–İstanbul (1988 yılından itibaren yüklendiğim yüksek 
sorumluluklu görevler nedeniyle diplomamı almak için kalan son 3 dersin sınavlarına giremedim.)
●  London School of Economics and Political Science (1990-1991)–Londra 
●  London School of Hygiene and●  London School of Hygiene and Tropical Medicine (1991-1993)–Londra (LSE ve LSHTM’de bütün 
sınavlarımı başarıyla tamamladım. Doktora tezimin araştırmasını yapmak üzere Türkiye’ye geldiğimde 
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerine atandım. Sağlık reformları için 
gerekli olan tez konumdaki araştırmayı profesyonel bir kuruma yaptırdığımdan bu çalışmayı üniversiteye 
sunmayı etik olarak doğru bulmadım. Sonraki yıllarda M.Phil. tezimi hazırladım ve bir kitap olarak yayın-
landı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’ndeki aşırı yoğun çalışma temposu içerisinde savunma fırsatını bu-
lamadım.) 

Çalışma Hayatım

●  Şehitlik Sağlık Ocağı Hekim (1983-1985)–Diyarbakır
●  Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimi (1986-1987)–Adana
●  İl Sağlık Müdürü (1987-1988)–Adana
●  Sağlık Bakanlığı Müşaviri–Milli Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1988-1989)–Ankara
●  Sağlık Projesi Genel Koordinatörü (1990-1993)–Ankara
●  Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (1991-1993)–Ankara
●●  Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticisi 
(1993-1997)–Kopenhag
●  Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Ofisi, Program Yönetim Direktörü (1998-2000)–Kopenhag
●  Birleşik Sağlık Sistemleri, Kurucu Başkan (2001-2010)–İstanbul
●  GENAR Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü, Kurucu Direktör (2004-2009)–Ankara
●  Maastricht Ünversitesi, Marie Curie Gentest Araştırması Yönlendirme Komitesi Üyesi (2011-2015)
●  Gentest Enstitüsü Toplum Sağlığı Genombilim ve Kişiye Özel Koruyucu Tıp, Kurucu Direktör 
(2016– )–İstanbul(2016– )–İstanbul
●  Serbest Hekim (2016–)–İstanbul
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Geliştirdiğim, liderliğini yaptığım ve uyguladığım bazı önemli projelerim

●  Sağlık Ocaklarında Etkililik ve Verimliliğin Artırılması (1983-1988)
●  Adana Sağlık Projesi (ASAP) (1987-1988)
●  Milli Sağlık Politikası (1989)
●  Bulgaristan’dan sınır dışı edilen Türk kökenli Bulgaristan vatandaşlarının sağlık ve insani sorunlarının 
uluslararası platformlara taşınması (1989)
●●  Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü (1990)
●  Sağlık Reformu Sistemi (1991)
●  Yeşil Kart Sisteminin ve Kanunun Hazırlanması (1992)
●  Birinci Ulusal Sağlık Kongresi (Ulusal sağlık politikasının hazırlanma kongresi) (1992)
●  İkinci Ulusal Sağlık Politikası (Ulusal sağlık politikasını sunma konferansı) (1993)
●  Türkiye sağlık reformları yasa tasarısı taslaklarının hazırlanması (1992-1993)
●  Bölgesel Sağlık İşbirliği Konferansı (Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, KKTC, Bosna-Hersek sağlık 
bakanları, DSÖ, Dünya Bankası, UNICEbakanları, DSÖ, Dünya Bankası, UNICEF, UNDP’nin katılımıyla düzenlenmiş olan çok kapsamlı ve ilk 
konferans) (1993)
●  Kırgızistan Sağlık Reformu / Manas Projesi (1994-1996)
●  Ljubljana Avrupa Sağlık Reformları Sağlık Bakanları Konferansı’nın düzenlenmesi ve Avrupa 
Şartı’nın hazırlanması (1996)
●  CARNET Orta Asya Sağlık Reformları Networkü (1996-2000)
●  Dünya Sağlık Örgütü–TİKA iş birliği ile Orta Asya Cumhuriyetleri Ankara Proje Ofisi’nin 
kurulması (1997)kurulması (1997)
●  İngiltere Sağlıkta Hizmet Alımı ve Kontratlar Çalışması (1995-1998)
●  Almanya Sağlık Sektörü Sözleşmeleri (1995-1998)
●  Türkmenistan Sağlık Reformu / LUKMAN Projesi (1996-1998)
●  Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi’nin kuruluşu (1997-1999)
●  Portekiz bölge sağlık idarelerinin kurulması (1997)
●  21. Yüzyıl İçin Avrupa’da Herkese Sağlık Politikası (1999-2000)
●●  Vehbi Koç Vakfı sağlık stratejilerinin geliştirilmesi (2000)
●  VKV Amerikan Hastanesi reorganizasyon ve verimlilik artışı projesi (2001)
●  Dünya Bankası Türkiye Sağlık Reformu Strateji Çalışması (2001)
●  Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümet Programı, Sağlıkta İlk 100 Gün Çalışması’nın hazırlanması (2003)
●  Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Sağlık Bakanlığı (Prof. Dr. Recep Akdağ) Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın hazırlanması (2003)
● Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti Sağlık Bakanlığı (Prof. Dr. Recep Akdağ) bütçe görüşmeleri 
genel kurul konuşmasının hazırlanması (2003)genel kurul konuşmasının hazırlanması (2003)
●  Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın Davos konuşmalarının hazırlanması (2003)
●  Üreme Sağlığı Yöneticileri İçin Eğitim Programı ve Materyali geliştirilmesi ve eğitimin yürütülmesi 
(2004, 2007)
●  Türkiye Üreme Sağlığı Politikası’nın hazırlanması (2005)
●  Uluslararası Nutrigenetik Sempozyumu’nun düzenlenmesi (Bu konuda Avrupa’da düzenlenen ilk 
sempozyumdur.) (2005)
●●  Avrupa Birliği Projesi: Epilepsi Hastaları Arasında İlaca Dirençli Vakaların Farmakogenetik 
Özelliklerinin Araştırılması (2006-2008)
●  Nutrigenetik özellikleri dikkate alarak kronik kompleks hastalıklarla mücadele etmek amaçlı 
beslenme modellerinin geliştirilmesi (2003-2009)
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● Gentest entegre hizmet modelinin kronik ve kompleks hastalıkların
korunmasında kullanılması (2004-2008)
● Uluslararası Toplum Sağlığı Genombilim, Kompleks Hastalıklar ve Genetik
Konferansı (2009)
● Genetik özelliklerin atletik performansla ilişkisi (2016-2018)
● Kariyer planlaması ve okul başarısının artırılmasında
nörolojik–psikolojik–genetik özelliklerin analizi ve değerlendirilmesinörolojik–psikolojik–genetik özelliklerin analizi ve değerlendirilmesi
(2016-2018)
● 7K Tıbbı çalışma grubunun oluşturulması (VU Amsterdam ve Amsterdam
Üniversitesiyle) (2019)
● 7K Tıbbı ve Gentest araştırma projeleri (VU Amsterdam araştırmacıları ile)
(2020)

Görev aldığım bazı komisyon, komite, kurullar

● Devlet Planlama● Devlet Planlama Teşkilatı 6. ve 7. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Komisyonu üyelikleri (1987-1993)
● Milli Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1989-1990)
● Milli Beslenme Politikası Çalışma Grubu üyesi (1992)
● Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Komitesi, Türk heyeti üyeliği ve başkanlığı 
(1989,1990,1991,1992,1993)
● Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Asamblesi, Türk heyeti üyeliği ve başkanlığı (1990,1991,1992,1993)
● Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Komitesi üyeliği (1992,1993)
● Dünya Sağlık Ö● Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Daimi Komitesi Başkan Yardımcılığı (1993)
● Dünya Sağlık Örgütü, European Observatory Yönetim Kurulu Başkanı (1998-2000)
● Dünya Sağlık Örgütü, Reform Programı Direktörler Kurulu üyesi (1998-1999)
● Avrupa 21. Yüzyıl Herkese Sağlık Politikası Komisyonu Başkanı (1998-2000)
● Türkiye Nutrigenetik Bilimsel Danışma Kurulu üyesi (2004-2005)
● Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genombilim Networkü Yönlendirme Komitesi üyesi (2007-2012)
● Dünya Sağlık Örgütü ‘Health 2020’ Politika Geliştirme Kurulu üyesi (2010-2011)
● Marie Curie Seçkin● Marie Curie Seçkin Araştırmacı Fonu, Avrupa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Gentest 
Uygulaması Araştırması Yönlendirme Komitesi üyesi (2011-2014)
● OECD Genetik Belirteçler, Etik, Hukuki, Sosyal Konular (ELSİ) Çalışma Komitesi Başkanı (2012-2013)
● Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi (2018-2019, 2020-2021)
● Türkiye Kronik Hastalıklar ve Halk Sağlığı Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi (2018-2019)
● Atlas Biomed Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi (2020-…)

Bazı yayınlarım

● Kitap: Contracting in Health Care (1998),● Kitap: Contracting in Health Care (1998), WHO
● Kitap: Becoming a Lion–Health Care Reforms in Kyrgyzstan (2000), WHO
● Kitap: Health Care Reforms in Transition–Turkey (2002), WHO
● Kitap: Genlerin Işığında Kişiye Özel Tıp (2018)
● Kitap Bölümü: Management of Health Care Reform Processes in Central Asia 
● Kitap Bölümü: Health for America: Lessons from Europe (2014)
● Yüzlerce rapor, doküman, makale, position paper, white paper, kitap bölümleri ve benzeri 
uluslararası yayınlauluslararası yayınlar.
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Bazı ödüllerim

● Takdirname (1984)–Üstün başarı: Şehitlik Sağlık Ocağı Hekimi
● Takdirname (1985)–Üstün başarı: 32. Piyade Alayı Sıhhiye Takım Komutanı
● Takdirname (1987)–Üstün başarı: Sucuzade Sağlık Ocağı Hekimi
● Takdirname (1993)–Üstün başarı: Müsteşar Yardımcısı (Bölgesel Sağlık İşbirliği Konferansı)
● Takdirname (1996)–Bosna-Hersek Savaş Sonrası Programı
● Madalya (1997)–Kı● Madalya (1997)–Kırgızistan Manas Üstün Hizmet Madalyası
● Şeref Notu (1998)–Askar Akayev Kırgızistan Cumhurbaşkanı
● Fahri Profesörlük (1999)–Kazakistan Halk Sağlığı Üniversitesi
● İnovasyon Başarı Öyküsü: Gentest (2007)–TÜBİTAK
● Best Practice in Europe: Gentest (2008)–Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genombilim Programı

Bazı üyeliklerim

● Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi
● Kabataş Erkek Lisesi Eğitim● Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
● Nutrigenetik ve Kişiye Özel Tıp Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
● Kabataşlılar Derneği
● Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği
● Beşiktaş Jimnastik Kulübü
● Adana Türk Ocağı
● Erdemli Yurttaş Hareketi Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
●● Tüm Fütüristler Derneği
● Yanındayız Derneği
● International Public Health Genomics Editörler Kurulu üyesi
● Applied and Translational Genomics Editörler Kurulu üyesi
● London School of Economics Health Editörler Kurulu üyesi

Yabancı dillerim

● Çok iyi derecede İngilizce
● İyi derecede● İyi derecede Almanca
● Diğer bazı dillerde temel iletişim

Sosyal ilgi alanlarım

●  Tarih, dünya coğrafyası, edebiyat, kalkınma politikaları, teoloji, İslamiyet, felsefe, sinema, müzik, resim, 
illüzyonizm, psikoloji, Anadolu ve dünya mutfaklarından esinlenen yemekler yapmak, insana ve evrene dair 
her şey.

Çocuklarım

● Efdâl Fuat Savaş, 1984, Diyarbakır doğumlu. Eğitimini● Efdâl Fuat Savaş, 1984, Diyarbakır doğumlu. Eğitimini Adana, Ankara, Londra, Kopenhag ve ABD’de 
Yale Üniversitesi’nde tamamladı. Halen New York’ta uluslararası bir kalkınma bankasında üst düzey 
yöneticidir.
● Ayşegül Savaş, 1985, İstanbul doğumlu. Eğitimini Adana, Ankara, Londra, Kopenhag ve ABD’de 
Middlebury College (BA) ve San Francisco Üniversitesi’nde (MA) tamamladı. Halen Paris’te yaşayan 
uluslararası bir yazardır.
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Ek-2: Erdem Matrisi

EKLER

Türkiye’de; solcu-sağcı, komünist-ülkücü, dindar-seküler, Alevi-Sünni, Kürt-Türk gibi sanki birbirlerine 
düşman, hiçbir zaman aynı düzlemde buluşamayacak gibi sunulan siyasi, etnik, dini gruplamalar vardır 
(Tablo 1). Hatta Atatürkçüler ve Kemalistler dahi farklı gruplar olarak ayrıştırılmaya çalışılmaktadır. 

Bugüne kadar olan yaşantımda gözlediklerim dikey (vertikal) gibi gösterilen yukarıdaki bu ayrımların 
gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Benim düşünceme göre ayrım dikey değil, yatay (horizontal).

Her görüşün, her inancın, her etnik kimliğin taraftarı arasında ait oldukları grubun özelliklerini, düşünceleriHer görüşün, her inancın, her etnik kimliğin taraftarı arasında ait oldukları grubun özelliklerini, düşünceleri-
ni, ilkelerini, inançlarını samimi olarak benimsemiş, dürüst, bilgili, onurlu, kısacası erdemli insanlar var 
(Tablo 2 ikinci satır: Erdemliler).

Samimi ülkücüler tanıdım. Yusuf Akçura’yı, Ziya Gökalp’i anlamış Atatürk’ün milliyetçilik ilkesini kavra- 
mış gerçek vatanseverler, derinlemesine bilgili, namuslu insanlardı.

Sosyalistler tanıdım. Marx’ı, diyalektik materyalizmi, sınıf kavramını, artı değer kavramını özümsemiş, 
ülkemizin ve halkımızın ancak sosyalist değerler ve sistemlerle ileri gideceğine inanan samimi insanlardı.

Dindarlar tanıdım. Yalan söylemeyen, haram yemeyen, gıybet etmeyen, yaradılanı yaradandan ötürü seven, 
göstermek için değil yüreğinden ibadet yapan, İslam’ın güneşiyle yüreğini aydınlatmış insanlardı.

Atatürkçüler tanıdım. Mustafa Kemal’in ‘dinamik devrimcilik’ anlayışını yaşamına yansıtmış, Atamızı 
1930’ların bağlamına hapsetmemiş, yüreği halkı ve ülkesi için çarpan aydınlardı.

YYaşamım boyunca Türk’üyle Kürt’üyle, Alevi’siyle Sünni’siyle, solcusuyla sağcısıyla, Ermeni’siyle 
Rum’uyla bu samimi, dürüst, onurlu insanların hiçbirisiyle sorun yaşamadım. Onlarla tartışmaya girdiğimde 
o kadar çok noktada birleşiyoruz ki, görüş ayrılıklarımıza sıra gelmeden ülkemiz ve halkımız için ortaklaşa 
yapacağımız 30-40 yıllık projeler konuşabiliyoruz. Bu ‘samimi-dürüst-onurlu-bilgili’ insanlarla ülkemizde 
rüşvetin, hırsızlığın, kamu gücünün kötüye kullanılmasının, ihaleye fesat karıştırılmasının önüne geçmek 
konusunda hemfikiriz. Siyasi Partiler Kanunu’nun, Seçim Kanunu’nun gerçek demokrasi doğrultusunda 
nasıl değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyabiliyoruz. Eğitimin, sağlığın ve adaletin devlet politikası olması nasıl değiştirilmesi gerektiğini ortaya koyabiliyoruz. Eğitimin, sağlığın ve adaletin devlet politikası olması 
gerektiği, iktidarların onları kendi emelleri doğrultusunda yozlaştırmaması için yapılması gerekenleri 
listeleyebiliyoruz. 

Tablo 1 : Dikey Bölünme
Sağcı Solcu Ülkücü Komünist Dindar Seküler Atatürkçü Alevi Sünni Kürt Türk Diğer 

Gruplar
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Bu samimi, erdemli insanlarla halkımızın ve ülkemizin sorunlarını gerçek boyutlarıyla tartışırken aramızda ne 
siyasi görüş ne dini inanç ne de etnik kimlik farklılıkları kalıyor.

Yatay olarak bütün dikeyleri kesen ikinci grup ‘geçinenler’dir (Tablo 2 üçüncü satır:... Geçinenler). 
Bunlar ait olduklarını öne sürdükleri görüş, inanç ve kimliklerle ilgili derin bilgisi olmayan birer güruhtur.

AtatürkçüAtatürkçü geçinen, göğsüne at nalı kadar bir rozet takıyor, Ata’yı rakı içmeye indirgiyor. Kimisi pos bıyık ve 
parkayla sosyalist geçinirken, kimi çeneye doğru uzatılmış bıyıklar ve bir tespihle ülkücü oluyor. Bir karış 
sakal ve bir sarıkla Müslüman geçinen; Allah’tan, peygamberden, kitaptan bihaber dinciler var. Kürtçü, 
şucu-bucu geçinenler bu grupta yer alıyor. Bunların tümü kendi konularında bilgisiz ve cahil. Bunlar boş bir 
teneke gibi ağırlığı olmayan ama çok gürültü çıkartan bireyler ve gruplardır. 

BunlarlaBunlarla bir tartışmaya giriştiğimde düşünceleriyle bana karşı bir haklılık elde edemeyince aynı cümleleri ve 
sloganları daha yüksek ve daha sinirli bir sesle tekrarlıyor, üste çıkabilmek için tartışmayı sertleştiriyor, kişisel 
düzeyde hakaret etmeye başlıyorlar. Kongrelerde, toplantılarda kavga çıkaranlar, sandalye savuranlar, küfre-
denler hep bunlar. Bugünlerde sosyal medyadan ona buna küfür yağdıranlar da işte bu grup.

Enlemesine yer alan üçüncü grup ise en tehlikelileri olup falanca düşünceden, filan ideolojiden, şu inanıştan, 
bu etnik yapıdan geçinenlerdir (Tablo 2 dördüncü satır: ...’den Geçinenler). Bu grubun mensupları geçim 
yolunu, menfaat teminini Atatürkçülükten, solculuktan, ülkücülükten, dindarlıktan, Kürtçülükten, Alevilikten 
geçinmekte bulmuş. Onların görünüşte yansıttıkları düşüncelerle, inançlarla, etnik kimliklerle özünde hiçbir 
ilgileri yok. Geçinenlerin sağladıkları menfaatler 3 başlık altında toplanıyor:

•• Parasal: İş bağlamak, ihaleye fesat karıştırmak, haksız kazanç temin etmek; solcu, sağcı, Atatürkçü, dindar 
görünüp ağzından salyalar saçarak köşe yazıları yazmak, televizyon programları yapmak bunların geçim kay-
nağı.
• Cinsel: Ait oldukları grup içerisinde tüm cinsiyetlerden insanlara ve hatta çocuklara yönelik tacizde bulun-
mak, insanların çaresizliğinden yararlanarak istismar etmek bunların olağan davranışları arasındadır.
• Siyasi: Milletvekili, bakan, belediye meclisi üyesi, müsteşar, genel müdür vb. görevlere gelip elde ettikleri 
kamu gücüyle yine parasal ve cinsel menfaatleri temin etmek üzere fırsatçılık yaparlar. Bunları ayırt etmek 
çok kolaydır.

Tablo 2 : Gerçek Yatay Bölünme

Sağcı Solcu Ülkücü Komünist Dindar Seküler Atatürkçü Alevi Sünni Kürt Türk Diğer 
Gruplar

Erdemliler
... Geçinenler

...’den Geçinenler
Halk
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Bu üçüncü grupta bulunanlara amaçladıklarını söyledikleri alanda samimi bir işbirliği yapmayı önerdiğinizde 
ortadan yok olurlar. Çünkü onlar için savunduklarını hayata geçirmenin bir önemi yoktur; önemli olan mevcut 
konumlarını devam ettirerek menfaat sağlamaktır.

BuBu kişiler kamu gücünü ve devleti, kişisel çıkarları için kullandıkları bir kaynak olarak görürler. Bu biyolojik 
form herhangi bir yetki, görev paylaşımında, koalisyon pazarlığında paranın çok döndüğü bakanlıkları, ihale- 
lerin çok olduğu genel müdürlükleri, atamaların çok sayıda yapıldığı idari yapıları, kamu bankalarının yöne-
tim kurulu üyeliklerini, kamu kaynaklarının kullanıldığı kurumların yöneticiliğini isterler. Bunların 
pazarlıkları ülkeye hizmet için değil, kendi ceplerini doldurmak içindir.

Bu gruptaki biyolojik tür, toplum ne kadar kutuplaşırsa, farklılıklar arasında ne kadar düşmanlık tohumları 
yeşerirse o kadar memnun olurlar. Çünkü ancak bu koşulda dikey yapılar içerisindeki kontrollerini devam et-
tirebilirler. Bu kişiler barış, dostluk, uzlaşma, hoşgörü, empati, samimiyet, dürüstlük, açıklık, şefkat, mer-
hamet, sevgi, saygı, özveri, şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim kavramlarından nefret ederler. Çünkü bu kav- 
ramların her biri karanlıkta yakılan bir ışıktır. Oysaki bu biyolojik form ancak karanlıkta hayatiyetini devam 
ettirir.

Samimi bir dindar, dindarlıktan geçinen bu şahsiyetsizleri eleştirecek olsa, “Bu yaptığınız dinimize sığmaz,” 
dese, dindarlıktan geçinenler ya kendileri ya da dindar geçinen lümpenleri bu samimi dindarın üzerine salarak 
sindirirler. Aynı şey Atatürkçüler, ülkücüler, sosyalistler ve diğer gruplar için de geçerlidir. Doğruları söyleyen 
Atatürkçünün gericiliği, doğruları söyleyen ülkücünün komünistliği, doğruları söyleyen sosyalistin faşistli- 
ğiyle ilgili saldırılar havada uçuşur. Ülkenin hangi görüşten olursa olsun samimi, dürüst, onurlu, bilgili insan-
ları ait oldukları grubun geçinenleri tarafından ve karşıt grupların geçinenleri tarafından linç edilir. 

Dürüst insanları linç etmekte bütün geçinen gruplar iş birliği yaparlar, çünkü hepsinin çıkarı çatışmanın 
sürdürülmesinden, toplumun bölünmesinden, farklı gruplar arasına nefret tohumları ekilmesinden yanadır.
Toplumun ‘samimiler’, ‘geçinenler’ ve ‘…den geçinenler’   dışında kalan geniş halk kesimleri dikine bölün-
meler halindeki kayıkçı kavgasını gerçekmişçesine izler ve kendilerine yakın gördükleri dikine grubun içinde 
yer alarak o güruhun parçası haline gelir.
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BuBu matriste herhangi bir konunun özünü kavramadan “mış gibi hayatlar süren” bireyler de var.  Öğreniyormuş 
gibi, çalışıyormuş gibi, dürüstmüş gibi, seviyormuş gibi yapıyorlar. Hem kendileri hem karşısındakiler ‘mış 
gibi’ yaptıklarını bildiği halde, ‘mış gibi’ yaptıklarını bilmiyormuş gibi yapıyorlar. Şikeyle, hakemle alınan 
maçları bileklerinin hakkıyla almış gibi yapıyorlar. Dünya dalga geçerken dünya lideriymiş gibi yapıyorlar. 
Kur’an’daki İslam’la, Peygamber efendimizin ahlakıyla alakaları  olmamasına rağmen Müslümanmış gibi, 
milletimiz için parmağını kımıldatmadığı halde milliyetçiymiş gibi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni anlama-
dan,dan, tek bir sözünü uygulamadan yaşayıp Atatürkçüymüş gibi yapıyorlar. Toplumumuzun çok büyük bir 
kesimi; yalanlar üzerine kurulmuş sahte, ‘mış gibi’ hayatlar yaşıyor. Buna son vermenin vakti geldi. 
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Tablo 3

Sağcı Solcu Ülkücü Komünist Dindar Seküler Atatürkçü Alevi Sünni Kürt Türk Diğer 
Gruplar

Erdemliler

Halk

Açıkladığım bu nedenlerle ülkemizin cumhurbaşkanının herhangi dikey bir grubun temsilcisi olmak yerine 
bütün grupların samimi ve erdemli bireyleriyle işbirliği yapan bir işlev üstlenmesi gerektiğine olan inancım-
dan ötürü cumhurbaşkanlığına adaylığımı partisiz olarak koymayı uygun buldum. Tüm siyasi, dini, etnik kim-
liklere eşit yakınlıkta ve uzaklıkta bulunacak, adil, haksever, erdemli bir yönetimin ülkemizin ihtiyaçlarına en 
iyi cevap verecek yapı olduğuna inanıyorum. Şimdi ‘... geçinenleri’ ve ‘... ’den geçinenleri’ aradan çıkarıp tüm 
kesimlerin erdemlilerini halkla buluşturma zamanıdır



Ek-3: Cumhurbaşkanlığı Adaylık Sürecim

EKLER

Atatürk’ünAtatürk’ün Gençliğe Hitabesi doğrultusunda ve “Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi 
aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aley-
hinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, 
önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden 
yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu 
söyleyenlere güleceksin.” şeklinde bizlere gösterdiği davranış modelini benimseyerek sorumluluk aldım ve 6 
TTemmuz 2020 tarihinde partisiz ve birleştirici olarak cumhurbaşkanlığına aday olduğumu açıkladım. 

İlk bir yıl boyunca Haziran 2021’in sonuna kadar; 

1. ‘Manifesto-Erdemli Yurttaş Hareketi’nin Kavramsal Çerçevesi’ kitabını yazdım ve Haziran 
2021’de yayımladım.
2. Erdemli Yurttaş Hareketi’nin İlke ve Stratejilerini halk kitlelerine aktararak 30 yıl sonrasının 
erdemli vatandaşlarını bilinçlendirmek için düzenli olarak, 5 hafta süren Ateş Böceği Seminerleri 
düzenledim, katılan vatandaşlarda farkındalık yarattım. 
3. www.serdarsavas.org web sitesini kurdum, yazı ve videolarla görüşlerimi paylaştım. 
4. YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden yayınlar yaptım, mesajlarımı aktaran postlar 
yayınladım. 

HaziranHaziran 2021’de Manifesto kitabımı TBMM’de temsil edilen muhalefet partilerinin (CHP, HDP, İYİ Parti, 
Saadet Partisi, TİP, Demokrat Parti, Memleket Partisi, DEVA Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi) genel ve eş 
başkanlarına gönderdim, kendilerinden görüşme talep ettim. Hiçbirinden cevap alamadım. Ankara’ya giderek 
bu partilerin genel merkezlerindeki sekretarya ile görüştüm. O sırada genel merkezde bulunan Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu ile nazik bir görüşme yaptım. Diğerleriyle, bazılarının kapısında beklediğim halde, görüşeme- 
dim. 

AKP’ninAKP’nin iktidara gelişinin yıl dönümü olan 3 Kasım 2021’de yine bu partilerin genel ve eş başkanlarına 8 say-
falık bir mektup yazarak birleşmeleri konusunda görüşlerimi anlattım. Bu mektupta önümüzdeki cumhur-
başkanlığı seçimlerini 1.turda açık farkla nasıl kazanacağımızı anlattım. Ayrıca bu partilerin nasıl en az 400 
milletvekili çıkaracaklarını da açıkladım. Bu mektupta da görüşme talebimi yineledim. Yazılı talebime cevap 
alamayınca genel merkezleri defalarca telefonla aradım. Ses çıkmadı. 

15 Kasım 2021 tarihinden itibaren Sarı Otobüs’le Ankara, Eskişehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Diyarbakır illerini kapsayan bir gezi yaparak vatandaşlarla ve muhalefet partilerinin teşkilatlarıyla görüşmeler 
yapıp onların düşüncelerini öğrendim. 

3 Ocak 2022 tarihinde genel ve eş başkanlara tekrar mektup yazıp kendilerinin bana dönmediklerini, Ocak ayı 
boyunca Ankara’da bulunacağımı, istedikleri yer ve zamanda görüşmeye hazır olduğumu bildirdim. Yine her-
hangi bir cevap gelmedi. 10 Ocak 2022 tarihinde yoluma tek başıma devam edeceğimi belirten bir açıklama 
yaptım. 

2022’nin Şubat, Mart ve Nisan aylarında elinizde tuttuğunuz ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ adlı 
seçim bildirgemi hazırladım. 
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Temmuz 2020’den itibaren iktidarın ve muhalefetin elinde bulunan tüm TV kanallarında yasaklandım. Bu 
süre zarfında Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kamu kurumlarının hakkımda yaptıkları birçok şikayet üzerine 
karakollarda, emniyet müdürlüklerinde, savcılıklarda ifade verdim. Bana karşı açılmış olan birçok dava ne- 
deniyle hâkim karşısına çıktım ve çıkmaktayım. 

Birkaç sorumlu yayıncının davetiyle YouTube üzerinden yayın yapan programlarda yer aldım. Benim cum-
hurbaşkanlığı adaylığımı sadece Sayın Can Ataklı hakkımı vererek kamuoyuna duyurdu. 

Ben, halkım, devletim ve ülkem için mücadele ediyorum. Kimseye kırılıp gücenmem. Bu dokümanda da 
görüldüğü üzere doğruları söylemekten ve uyarı vazifemi yerine getirmekten imtina etmeden iş birliği 
çağrılarımı tekrarlıyorum. 

Atatürk’ün dediği gibi tek başıma da kalsam, önüme sonsuz engeller de çıkarsalar, beni yolumdan çevirmek 
isteyenler olsa da, hiç kimseden yardım görmeyeceğimi bilsem de mücadeleme devam edeceğim ve Rabbimin 
izni, milletimin ferasetiyle bu seçimi kazanacağım. 

BenBen sihirbazlık yapmayacağım. Sorunları ve nedenlerini sizlere bilimsel olarak açıklayacağım. Çözüm yo- 
lunun ne olduğunu ve her birimize düşen görevleri anlatacağım. Daha erdemli bireyler olacağız. Tek yürek 
olacağız, millet olacağız. Bireysel sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Birlikte başaracağız. Rüşveti birlikte 
önleyeceğiz. Vergi namusunu birlikte geliştireceğiz. Çocuklarımızın sınavlarını başlarına bekçi dikmeden 
yapmak için birlikte çalışacağız. Kadına karşı şiddeti birlikte önleyeceğiz. Trafik sorununu davranışlarımızı 
daha akılcı yaparak birlikte çözeceğiz.

BenBen sizi kandırmayacağım. Ben size yalan söylemeyeceğim. Bazen söylediklerim hoşunuza gitmeyecek ama 
söylediğimin doğru olduğundan emin olacaksınız.

Halkına karşı yüksek sorumluluk duyan insanların başkalarının yapmaya cesaret edemediği işleri başarması 
gerekir.

Bu seçimi, Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, em-
peryalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil,  Atamın işaret ettiği yolda 
giden ben kazanacağım. 
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Ek-4: Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK)

‘Emperyalizm’ sözcüğü Latince ‘imperare’den gelir. Imperare, yönetmek, emretmek demektir. Başka ülkeleri 
yönetimi altına alan devletler bu sözcükten türeyen empire (imparatorluk) olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyıla 
kadar emperyalizmin birinci dönemi olup, 1870’e kadar olan evre ikinci dönem ve günümüze kadar olan evre 
ise üçüncü dönem olarak tanımlanır. 

EmperyalizminEmperyalizmin bugünkü tanımını John Hobson yapmış olup Karl Marx’ın 1867’de yayınladığı Das Kapital 
adlı eseriyle bağlantılandırarak emperyalizmle kapitalizmin ilişkisini kurmuştur. 

Empreyalizm bir devletin yayılmacılığını ve sömürgeciliğini ifade eder. Emperyalizmin ulaştığı son nokta ise 
uluslararası kapitalizmdir. Bu iki kavram ayrılmaz şekilde karmaşık ilişkilerle iç içe geçmiştir. Günümüzde 
uluslararası kapitalizm, emperyalist devletlerin yöneticileri ve oluşturdukları kurumlarla birlikte stratejiler 
geliştirmekte ve kendi halkları dâhil tüm dünya insanlarını sömürmek ve yönetmek üzere çalışmaktadır. 

EVUK’un (Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm) bugün uyguladığı başlıca yöntemler arasında; EVUK’un (Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm) bugün uyguladığı başlıca yöntemler arasında; 

● Ulus devletlerin ortadan kaldırılması,
● Ailenin ve toplumsal yapıların parçalanarak atomize edilmesi,
● Toplumsal iyiliğin değil, kişisel refahın peşinden koşan bireylerden oluşan toplumlar yaratılması

bulunmaktadır. 

EVUK,EVUK, bu yöntemleri uygularken çok çeşitli araçlar kullanmaktadır. ‘Demokrasi’, ‘özgürlük’,  ‘insan hak-
ları’, ‘kadın hakları’, ‘hayvan hakları’, ‘çevrenin korunması’, ‘barış’, ‘kültür’ gibi birçok insancıl ve masu-
mane kavram kullanılarak yukarıdaki üç yöntem hayata geçirilmektedir. Ancak aklı EVUK’tan üstün olan 
toplumlar bu tuzaklara düşmekten kendilerini koruyabiliyor. Bu kavramları kullanarak faaliyet gösteren 
yapılara hemen inanmamak, bunların parasal kaynaklarını sorgulamak, parasal kaynak sağlayan kurumların 
misyonlarını iyi anlamak ve ona göre ulusal bir duruş sergilemek gerekir. 

EVUK, Sovyetler Birliği’nde, Kore’de, Yemen’de, Yugoslavya’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da yaptıklarını 
Fransa’da, İspanya’da, İtalya’da, Çin’de, Hindistan’da, Pakistan’da velhasıl dünyanın her yerinde ve tabii ki 
ülkemizde de yapmak istemektedir. Her Türk vatandaşı iyi niyetle savunduğu konuların nihai bağlamda kim-
lerin emellerine hizmet ettiğini dikkatle sorgulamalı ve  duruşunu ona göre belirlemelidir. Bu farkındalık 
doğrultusunda ulusal devletimizi güçlendirerek sürdürmek her Türk vatandaşının sorumluluğu olmalıdır. 

Mustafa Kemal Atatürk 13 Eylül 1920 tarihli Halkçılık Beyannamesi’nin ikinci maddesinde, Büyük Millet 
Meclisi'nin yegâne ve mukaddes gayesini, Türk halkını emperyalizmin ve kapitalizmin tahakküm ve zulmün-
den kurtararak kendi irade ve hâkimiyetinin hakiki sahibi kılmak olduğunu açıklamıştır. 

Atatürk’ün, hiçbir zaman emperyalist bir vizyonu olmamıştır. Türk Milleti’nin bugünkü yurdundan memnun 
olduğunu belirterek  “Yurtta sulh, cihanda sulh.” ilkesiyle başka devletlerin egemenlik haklarına saygılı, 
komşularıyla ve dünya devletleriyle karşılıklı eşitlik ilkesine dayalı ilişkiler kurmuştur. Mustafa Kemal 
Atatürk aynı zamanda emperyalist devletlerin etkisi altına girmemiş, bağımsız ve onurlu politikalar uygu-
lamıştır. 
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Devletçi ve halkçı karma ekonomiye dayalı bir modelle kalkınmayı benimseyen Atatürk dünya ekonomik 
buhranının başladığı 1929 yılında endüstrinin ekonomi içindeki %10 olan payını, buhranın Türkiye’de en ağır 
hissedildiği 1933 ve sonrası yıllar dâhil olmak üzere artırmış ve 1939 yılında neredeyse iki katına (%18,3) 
çıkarılmasını sağlamıştır. Atatürk’ün ekonomik alandaki devletçiliği komünizme benzemeyen bir modeldir. 
Özel sektörde sermaye birikimini öngörür ama sermayedarı başıboş bırakmaz. Devlet ekonomide planlama, 
düzenleme, denetleme yapar, gereken yer ve zamanda bizzat aktivitenin içinde bulunur.  

Atatürk’ünAtatürk’ün ölümünden hemen sonra Türkiye; ekonomik ve siyasi bağımsızlığını adım adım yitirmiş, ekono-
mide devletçilikten uzaklaşmaya başlamış ve zamanla emperyalist devletlerin ve uluslararası kapitalizmin de-
netimi altına girmiştir. 

Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK), her ülkeyi ve her toplumu eşit ölçüde sömüremez. 
EVUK’tan daha üst akıl geliştirmiş olan toplumlar kendilerini işgal ve sömürüden korumayı becermiştir. O 
nedenle “Emperyalizm ve uluslararası kapitalizm bizi sömürüyor, kaynaklarımızın üstüne konuyor, uluslar-
arası alanda bizi sıkıştırıyor.” gibi aciz ifadelerle EVUK’u suçlamak bence zavallıca ve onursuz bir 
davranıştır. Bizim, kendimizi EVUK’a sömürtmeyecek şekilde erdemli ve akıllı olmamız gerekir. 

‘Türkiye’nin Durumu’ başlığında açıkladığım gibi EVUK, politikalarını altı alanda uygulamış, maalesef ülke-
mizin kamu ve özel sektör yöneticileri bazen menfaat temin edip bilinçli olarak, bazen yabancı hayranlıkları 
ve komplekslerinden, bazen de cehalet ve gafletlerinden ötürü EVUK’un yoluna taş döşemişlerdir. 

Türkiye’de, başta 68 kuşağı olmak üzere, birçok gencimiz, aydınımız can pahasına anti-emperyalist duruş ser-
gilemiştir. Ancak daha büyük kitleler için anti-emperyalizm sözden ibaret bir slogandan öte gidememiştir. 
Artık slogan değil, akıl; laf değil eylem zamanıdır. 

Ben, seçildiğimde, partisiz ve bağımsız cumhurbaşkanı olarak, kuracağım ortak üstün akıl mekanizmasıyla 
halkımızı, devletimizi ve ülkemizi EVUK’un pençesinden kurtaracak etkili politikalar uygulayacağım. Aynı 
zamanda ulusal vizyonumuz emperyal emeller gütmeyecektir. 
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Ek-5: 12 Erdem İlkesi

EKLER

1. Ön yargısız ve eşduyumlu (empatik) olacağız. 

Tüm konulara önyargısız olarak, koşullanmadan yaklaşacağız. Her an, yanılmış olabileceğimizin bilincinde 
olarak, farklı ve karşıt düşünceleri dikkatle dinleyeceğiz. Karşımızdaki kim olursa olsun, onun haklılık nokta-
larını görmeye, kendimizi onun yerine koyarak düşünce ve duygularını anlamaya çalışacağız. Başkalarının 
bize uygun görünmeyen tavır ve davranışlarını, değer ve ilkelerimizin dışına çıkmaksızın, anlayış ve hoşgörü 
ile karşılayacağız.

1.1 1 2 3 4 5Aynı fikirde olmasam dahi, karşımdakini anlamak için, ‘kendimi’ bir kenara 
koyarak dikkatle dinlerim.

1.2 1 2 3 4 5“...........”dediniz, doğru anladım mı acaba?” diye sorarak, duyduğumu teyit 
ederim.

1.3 1 2 3 4 5Kişinin ne dediğini tam olarak duyar ve anlarım.

1.4 1 2 3 4 5Özellikle duygusal anlarda sakinliğimi korurum.

1.5 1 2 3 4 5“Ben” dili ile konuşurum.

1.6 1 2 3 4 5Diğer kişiyi, onun açısından bakarak anlayabilirim.

1.7 1 2 3 4 5Diğer kişiyi düşündürmek için soru sorarım.

1.8 1 2 3 4 5Her konuda tartışabilme açıklığına ve doğallığına sahibim.

1.9 1 2 3 4 5Kendi düşüncelerime ve değerlerime aykırı görüş ve durumlarla karşılaştığım-
da da hoşgörülü olabilirim.

1.10 1 2 3 4 5Güler yüzlü olmaya özen gösteririm.

1.11 1 2 3 4 5Karşımdakinin ‘insan’ olduğunun her an farkında olarak, onu değerli, önemli 
ve eşit görürüm.

1.12 1 2 3 4 5Kendimi karşımdakine göre yukarıda veya aşağıda görmeden eşit düzlemde 
iletişim kurarım.
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1.16 1 2 3 4 5Geribildirim alabilirim, verebilirim.

1.17 1 2 3 4 5Samimiyet dâhil her konuda ölçülü ve dengeli olmaya özen gösteririm.

1.18 1 2 3 4 5“Bu deneyimden... ları öğrendim” diyebilirim.

1.19 1 2 3 4 5Etrafımdaki insanların olumlu yönlerini görür, takdir eder, yüreklendiririm.

1.20 1 2 3 4 5Ortak ölçütlerimizi, kendim dâhil herkese aynı samimiyetle uygularım.

1.13 1 2 3 4 5Kimlik değil, davranış-düşünce düzleminde iletişim kurarım; karşımdakini 
etiketlemem.

1.14 1 2 3 4 5Cümlelerime “hayır” diyerek başlamam.

1.15 1 2 3 4 5“Düşüncelerini anlıyorum. Bir de... açısından bakabilir miyiz?” diyebilirim.

1.21 1 2 3 4 5İletişim kuramayanlara saygı gösterir, onları anlamaya çalışırım.

1.22 1 2 3 4 5Çocukları gözlerim ve modellerim.

1.23 1 2 3 4 5Farklı perspektiflerden bakabilirim.

1.24 1 2 3 4 5Bir konuya benim bakış açım dışında da kendi içinde tutarlı, haklı, doğru 
bakış açıları olabileceğini kabul ederim.

1.25 1 2 3 4 5Aynı gerçeğin farklı bağlamlarda çok ayrı algılanabileceğinin bilincinde 
olarak bu farklı- lığa saygı duyar, o bağlamları da anlamaya gayret ederim.

1.26 1 2 3 4 5Kendimi objektif değerlendirmeye özen gösteririm.
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1.27 1 2 3 4 5Bir sorun olduğunda suçlu aramam. Bu durumun bana ne anlattığına bakar, 
anlamaya çalışırım

1.28 1 2 3 4 5Çözüm ve sonuç odaklıyım.

1.29 1 2 3 4 5Diğer insanlara kendilerini ait ve kapsanmış hissettiririm.

2. Doğru ve samimi olacağız.

Nesnel doğruyu bulmaya çalışacağız. Doğruyu, kendi çıkarlarımız istikametinde değil, evrensel değerlere 
göre tanımlayacağız. Hiçbir gerekçe ile dürüstlüğümüzden taviz vermeyeceğiz; başta kendimiz ve halkımız 
olmak üzere kimseyi aldatmayacağız. Göründüğümüz gibi olup, olduğumuz gibi görüneceğiz.

2.1 1 2 3 4 5Kendi içinde, sözlerim ve yaptıklarımla her yerde tutarlıyım.

2.2 1 2 3 4 5Doğru bildiğimi yerinde ve zamanında söylerim.

2.3 1 2 3 4 5Verdiğim sözü tutarım. Tutamayacağım sözü vermem.

2.4 1 2 3 4 5Kendimle ve insanlarla yüzleşebilirim.

2.5 1 2 3 4 5‘-mış’ gibi yapmadan, içi dışı bir olarak, samimi bir şekilde davranırım.

2.6 1 2 3 4 5Duygusal değil, duyarlı davranırım.
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3. İyi ve şefkatli olacağız.

EKLER

Her insanın, her varlığın iyiliğini isteyeceğiz. Kötüyü ıslah etmenin de iyi olmak ve iyi davranmaktan 
geçtiğini bileceğiz. Paylaşmanın ve dayanışmanın iyiliğin ön şartlarından biri olduğunu unutmayacağız. 
Şefkatin tüm insanların en temel ihtiyacı olduğunu anlayarak, fiziki, psikolojik ve sosyal şiddetten uzak bir 
şekilde tüm varlıkları kucaklayan bir anlayışla hareket edeceğiz.
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3.1 1 2 3 4 5Her bireyin özündeki insan olma değerlerine saygı duyarak, herkesin iyiliğini 
isteyebilirim.

3.2 1 2 3 4 5Tüm canlılara karşı merhametliyim.

3.6 1 2 3 4 5Dayanışmaya özen gösteririm, karşımdaki için bir şey yapma imkânım olmasa 
dahi durumu- nu paylaşarak katkıda bulunmaya çalışırım.

3.7 1 2 3 4 5Karşımdakinin duygularına dikkat ederek onları zedelemeden davranmaya 
özen gösteririm.

3.8 1 2 3 4 5İnsanların ve diğer canlıların iyilik halinde olmaları beni mutlu eder.

3.3 1 2 3 4 5Cömertçe paylaşırım (bilgi, sevgi, deneyim, düşünce, kaynak).

3.4 1 2 3 4 5İnsanların çocuk tarafını görebilirim.

3.5 1 2 3 4 5Vicdanlı davranırım.



4. Bilgili ve araştırıcı olacağız.

EKLER

Söylediklerimizin arkasını bilgi ile dolduracağız. Kişisel olayları genelleştirmeyeceğiz. Kanıta dayalı bilgiyle 
hareket edeceğiz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayacağız. Bilmediğimizi araştıracağız, başkalarının 
deneyimlerinden yararlanacağız. Bilgiye ulaşmak için akıl, deney ve sezgiyi kullanacağız.

4.1 1 2 3 4 5Okurum, düşünürüm, yazarım.

4.2 1 2 3 4 5Toplantılara hazırlıklı gelirim.

4.3 1 2 3 4 5Sürekli gözlem yaparım.

4.4 1 2 3 4 5Sorgularım (Sadece eleştiren değil, çözüm odaklı ve yapıcı).

4.5 1 2 3 4 5Farklı kaynakları araştırım.

4.6 1 2 3 4 5Öğrendikçe, bildiklerimin bilmediklerimin yanında çok küçük kaldığını fark ederim. 

4.7 1 2 3 4 5Bilgiyi anlamaya ve içselleştirerek davranışlarıma yansıtmaya özen gösteririm.

4.11 1 2 3 4 5Bilgi sahibi olarak,  kanıta dayalı konuşurum.

4.12 1 2 3 4 5Karşımdakinin duygularına dikkat ederek onları zedelemeden davranmaya 
özen gösteririm.

4.13 1 2 3 4 5İnsanların ve diğer canlıların iyilik halinde olmaları beni mutlu eder.

4.8 1 2 3 4 5Bildiğim konuda konuşurum, bilmediğim konuda dinlerim.

4.9 1 2 3 4 5Bilgimi, akıl – deney – sezgi sarmalında geliştirim.

4.10 1 2 3 4 5Bildiklerimle çözüm önerileri üretirim.
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5. Adil ve haksever olacağız.

EKLER

Karar ve uygulamalarımızda evrensel adalet kıstaslarını uygulayacağız. Çıkarımıza olsa dahi adil olmayanı 
savunmayacağız. Haktan ve haklıdan yana olacağız. Haklarını savunamayan, istismar edilen insanların ve 
toplulukların yanında olacağız.

5.2 1 2 3 4 5Hakkımı savunurum.

5.1 1 2 3 4 5Kendim için istediğim adaleti, herkes için isterim.

5.3 1 2 3 4 5Hakkını savunamayanın yanında olurum.

5.4 1 2 3 4 5Hakkaniyetli davranırım.

5.5 1 2 3 4 5Şeffaflığı devamlı iletişimle sağlarım.

5.6 1 2 3 4 5Bulunduğum ortamda açık iletişimle, herkesin ‘ifade özgürlüğü’ ve kendini anlat-
abilmesine alan açarım.

5.7 1 2 3 4 5Adil olmayı her türlü statünün üzerinde tutarım.
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6. Güçlü ve cesur olacağız.

EKLER

Gücümüzü bilgiden, haklılıktan, doğruluktan, iyilikten alarak güvenli bir duruş sergileyeceğiz.  İnandık- 
larımızı söylemekten, doğruyu savunmaktan, haklının yanında durmaktan, mücadele etmekten, gerektiğinde 
risk almaktan çekinmeyeceğiz. Cesur olmanın akla aykırı davranmak olmadığını bilerek cesaretimizi bilge-
likle sarmalayacağız.

6.2 1 2 3 4 5Konuşulmayanı konuşma cesareti gösterir, uygun ortamda uygun söylemde 
bulunurum.

6.3 1 2 3 4 5Özgür irade ortamı oluştururum.

6.4 1 2 3 4 5Açık, cesur iletişim ortamı yaratmaya çalışırım.

6.1 1 2 3 4 5Nerede risk alacağımı bilirim.

6.5 1 2 3 4 5Fayda, katkı ve değer yaratmak için çalışırım.

6.6 1 2 3 4 5Adaletsizliklere karşı akıl ve bilgi sınırları içerisinde müdahale ederim.

6.7 1 2 3 4 5Gerçek gücün değerlerimizden ve birlikten kaynaklandığını bilerek insanları 
bir araya getirecek müşterek noktalar üzerine yoğunlaşırım.
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7. Kararlı ve sabırlı olacağız.

EKLER

Düşünce, tutum ve davranışlarımızı ortaya koyarken değerlerimiz ve ilkelerimize kararlılıkla bağlı kalacağız. 
Başkalarının olumsuz değerlendirmelerine maruz kalsak dahi bunlardan ödün vermeyeceğiz. Başarı için 
önemli bir faktörün zamanın olgunlaştırıcı gücü olduğunu bilerek sabırlı olacağız.

7.1 1 2 3 4 5‘Kendim’ olma iç yolculuğunu sürdürmek ve gelişmek için sürekli çalışırım.

7.2 1 2 3 4 5Bana yönelik olumsuz değerlendirmelerde karşı tarafı sükûnetle dinler, sesimi 
alçak tonda tutar, özgüvenli ve sakin bir şekilde düşüncelerimi açıklarım.

7.3 1 2 3 4 5Yaşamımı, değerlerim ve amaçlarım doğrultusunda önem ve önceliklendirme yap-
arak sürdürürüm.

7.4 1 2 3 4 5Olma (İnsani gelişim) – Yapma (İnsanca gelişim) eksenlerinde ilerlerken farkındalık 
ve sabırla dengemi ve kararlılığımı korurum.

7.6 1 2 3 4 5‘Umut’ etme ve ettirme kararlılığımı taze tutar, umut dolu konuşurum.

7.7 1 2 3 4 5Olayların gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğu bilinciyle aktif bir biçimde 
bekler, koşullar olgunlaştığında uygularım.

7.8 1 2 3 4 5Koşullar değişse de, inandığım evrensel değerleri savunmaya devam ederim.

7.5 1 2 3 4 5Erdem değerlerini önce kendim için davranışlarıma yansıtma kararlılığın-
dayım.
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8. Çalışkan ve disiplinli olacağız.

EKLER

Sorumluluklarımızı ve görevlerimizi zamanında yerine getireceğiz, yorulmaktan çekinmeyeceğiz. Hiçbir ma-
zeretin başarının yerini tutmayacağını bilerek engelleri aşacağız. Yapamayacağımız işi üstlenmeyecek, üstlen- 
diğimiz işi gereğince yerine getireceğiz. Verdiğimiz sözü tutacağız, yapamayacağımız işin sözünü vermeye-
ceğiz. Zamanımızı iyi yöneteceğiz, dakik olacağız.

8.1 1 2 3 4 5Sorumluluk alırım, aldığım işi zamanında bitiririm.

8.2 1 2 3 4 5Her an, kendime ve bulunduğum ortama katma değer sağlarım.

8.3 1 2 3 4 5Denenmiş ve sonuç vermiş yöntemleri kullanırım. Yeni ve etkili yöntemler 
bulmak için de çalışırım.

8.4 1 2 3 4 5Bulunduğum ortamda ihtiyacı görür, sorumluluk alır, eksiği tamamlarım.

8.5 1 2 3 4 5Disiplinli bir biçimde çalışmamı sağlayacak yöntemler kullanırım.

8.6 1 2 3 4 5Hedef – zaman odaklı çalışırım.

8.7 1 2 3 4 5‘Bilge İnsan’ olma yolunda disiplin, çalışkanlık ve kararlılık gösteririm.

8.8 1 2 3 4 5Çalışmalarımda üretkenliğe odaklanır, somut sonuçlar ortaya koyarım.
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8.10 1 2 3 4 5Zamanımı iyi yönetir, başkalarının zamanına saygı duyar, verdiğim sözü tutar 
ve dakik olurum.

8.11 1 2 3 4 5Farklılık ve fayda yaratmak isterim.

8.12 1 2 3 4 5Çalışmamı ve yeteneklerimi egomun ve hırslarımın önünde tutarak olumlu 
katkı yaratırım.

8.9 1 2 3 4 5İnsanlarda heyecan yaratacak projeler / çalışmalar üretmeye çalışırım.



9. Barışçı ve uzlaşmacı olacağız.

EKLER

Değer ve ilkelerimizden ödün vermeden sorunlara barışçı çözümler bulacağız. Şiddeti, sindirmeyi bir yöntem 
olarak kullanmayacağız. Olaylara ve insanlara mutedil bir şekilde yaklaşacağız. Ölçülü ve dengeli davranarak 
diğerlerini de bu şekilde yaklaşmak konusunda özendireceğiz. Uzlaşmanın iki veya daha çok tarafı ilgilen-
diren bir yaklaşım olduğunun bilincinde olarak ortak noktaya ulaşmasını bileceğiz.

9.1 1 2 3 4 5Sorun yaşadığım her kişi ve tarafla görüşebilirim.

9.2 1 2 3 4 5Kapsayıcı, kucaklayıcı, yapıcı davranırım.

9.3 1 2 3 4 5Yapıcı bir içerik ve üslupla yaklaşırım.

9.4 1 2 3 4 5Dikkatli ve derin dinlerim, yargılamam, gerektiğinde susarım.

9.5 1 2 3 4 5Her koşulda dinginliğimi korurum.

9.6 1 2 3 4 5“Bu mu, şu mu?” demek yerine, farklı seçeneklerle çözümler üretmeye çalışırım.

9.7 1 2 3 4 5Ortak yararı sağlamak için taviz vererek uzlaşmalar yaratabilirim.

9.8 1 2 3 4 5Başkaları ve dış çevre ile barışık olmanın kendimle barışık olmaktan geçtiğini bilir 
ve bu konuda çaba harcarım.

9.10 1 2 3 4 5Barış ve uzlaşma süreçlerinde tıkanma riski yaratan konuları daha sonraya 
bırakarak ortam müsait olduğunda tekrar gündeme getiririm.

9.11 1 2 3 4 5Düşünce, tutum ve davranışlarımla muhataplarımın saygısını kazanabilirim.

9.12 1 2 3 4 5Muhataplarımın kendilerini ve düşüncelerini en açık şekilde ifade edebilece-
kleri ortamlar yaratırım.

9.9 1 2 3 4 5Barış ve uzlaşma süreçlerinde taleplerime odaklanmak yerine karşı tarafı 
derinlemesine anlamaya yönelik sorular sorarım.

89



10. Eleştiriye açık ve değişime hazır olacağız.

EKLER

Amacımızın doğru, iyi, adil ve güzele ulaşmak olduğunu unutmadan bize yöneltilen eleştirileri bir fırsat 
olarak görüp, eksik yanlarımızı sürekli olarak düzelteceğiz. Özeleştiri yapmayı bir alışkanlık haline getirip 
yanlışlarımızdan vazgeçmeyi, bunlardan ders almayı ve özür dilemeyi bileceğiz.

10.1 1 2 3 4 5Tavır ve davranışlarımla, bana eleştiri yönelten kişiyi cesaretlendirerek en açık 
şekilde kendini ifade etmesine imkân tanırım.

10.2 1 2 3 4 5Eleştiri ve geribildirimlerin bana katkı sağlayacak fırsatlar olduğunu bilerek, bunları 
anlamaya çalışırım, gereken durumlarda aktif sorularla derine inmeye gayret ederim.

10.3 1 2 3 4 5Aldığım eleştiriler doğrultusunda gelişim sağlamak üzere ne yapmam gerek-
tiğini somut olarak ortaya koyarım.

10.4 1 2 3 4 5Doğal enerjiyle, yapıcı ve yaratıcı şekilde kendimi ifade ederim.

10.5 1 2 3 4 5Başkalarından gelecek eleştiriyi beklemeksizin, kendi kendime öz eleştiri yapabilir-
im.

10.6 1 2 3 4 5Değişmesi gereken alanlarımın, davranışlarımın üzerine çalışırım.

10.7 1 2 3 4 5Olay, durum ve davranışları kişiselleştirmem. Objektif algılarım.

10.8 1 2 3 4 5Bireysel ve kurumsal kriz durumlarında koşulların nasıl fırsata dönüştürülebileceği 
konusunda kendi içimde ve çevremdeki insanlarla değerlendirmeler yaparım.

10.9 1 2 3 4 5Değişimin bir gerçeklik olduğunu kabul ederek, değişime karşı direnmek yerine kendimi ve 
kurumumu bu değişime uyumlu hale getirmek için beceri ve altyapı geliştiririm.

10.10 1 2 3 4 5Kendimi tabularla sınırlandırmaksızın esneyebilme cesareti gösteririm.
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11. Estetik değerlere sahip ve sanatla iç içe olacağız.

EKLER

Güzelliğin, temizliğin, saflığın ve zarafetin üstün değerler olduğunu bilerek sanata ve sanatçıya destek vere-
cek ve sanatla iç içe olacağız.

11.1 1 2 3 4 5Kendime ve başkalarına olan saygımın gereği olarak görünümüme özen 
gösteririm.

11.2 1 2 3 4 5Bulunduğum mekânın düzen, temizlik ve estetiğine özen gösteririm.

11.3 1 2 3 4 5Sanatın insani ve insanca gelişimin ön koşullarından olduğunu bilerek çevremdeki 
kişilerin sanata yönelmelerini sağlarım.

11.4 1 2 3 4 5Sanatsal faaliyetlere haftada en az bir kez yaşamımda yer veririm.

11.5 1 2 3 4 5Günümün belli zamanında kendi içime odaklanarak ruhsal arınmamı sağlaya-
cak yöntemler kullanırım.

11.6 1 2 3 4 5Her anlamda çeşitlilik ve renklilikten yana olurum. Tüm fiziksel ortamlarda, estetiğin gerek-
sinim ve işlevsellik kadar önemli olduğu anlayışıyla, birisi için diğerinden ödün vermem.

11.7 1 2 3 4 5Estetiği tarihi süreç içerisinde ve doğayla harmanlayarak bir kültür unsuru şeklinde 
yaşamıma katarım.

11.8 1 2 3 4 5Yaptığım her işte, özenli olmaya çalışır, ‘üzerinde düşünülmüş ve özenilmiş’ mesajını 
karşı tarafa yansıtmayı seçerim.
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12. Saygı ve sevgi dolu olacağız.
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İnsana, doğaya ve farklılıklara saygıyı özümseyerek içselleştireceğiz. Birbirimizi, insanları, tüm canlıları, 
yeryüzünü, kâinatı seveceğiz. Hepimizin özünün tek ve bir, değişimin evrensel bir yasa olduğunu bilerek hiç 
kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye kin beslemeyeceğiz. Kendimizi bilerek nefsimizi denetim altında tu- 
tacak ve kibirden uzak duracağız.

12.5 1 2 3 4 5‘İçin’, ‘çünkü’, ‘rağmen’ sevmek yerine ‘karşılıksız ve koşulsuz’ sevmeyi 
seçerim.

12.2 1 2 3 4 5Farklılığı çeşitlilik olarak görürüm.

12.3 1 2 3 4 5İnsanlarla ‘erişkinden erişkine’ modeline uygun iletişim kurarım.

12.4 1 2 3 4 5Karşımdakinin varlığına saygı gösteririm.

12.6 1 2 3 4 5Nezaketle dinlerim (Kulak veririm).

12.7 1 2 3 4 5‘Benim için değerlisin’ mesajını sözlerimle, beden dilimle ve ses tonumla ver-
irim.

12.8 1 2 3 4 5Her zaman ‘iyi ve güzeli’ arar, her varlıkta ve insanda iyiyi ve güzeli görür ve yüceltirim.

12.9 1 2 3 4 5Doğaya (tüm canlılara, yerküreye ve kaynaklarına) olan saygımı davranışlarıma 
yansıtırım.

12.1 1 2 3 4 5Gösteriş yerine tevazu ve sadelik yansıtırım.
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 Ek-6: Siyasi Parti Genel Başkanlarına Mektuplar

EKLER

Ek-6.1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’na Mektup 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı

Sayın Erdoğan,

İktidar döneminizi beş evreye ayırıyorum. 2002-2006 arasındaki Ak Parti yıllarında uyguladığınız politikalar, 
ben katılmasam da, daha halktan yana, demokrasiye daha yakın, sosyal adaletsizlikleri giderici bir görüntü 
çizmişti. 

2007-20092007-2009 yıllarını kapsayan ikinci dönem, kadrolarınızın acemiliklerinin geçtiği ve kamu gücünü kendi 
menfaatlerine nasıl kullanacaklarını öğrendikleri AKP dönemidir. Size iktidara gelmenizde destek vermiş olan 
ABD, Fetullah Gülen ve şürekâsının planlamalarını ayrıntılı olarak bitirmeleri, partinizin ve hükümetinizin 
içine bütünüyle nüfuz etmeleri bu yıllara denk gelir. 

Üçüncü dönem 2010-2016 arası olup Fetullah Gülen ve emperyalist istihbarat örgütleri dönemi olarak da ad-
landırılabilir. Bu yıllarda Türkiye’nin stratejik, askeri, endüstriyel olarak zayıflatılması, Amerika’nın; 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den toprak alarak bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak ve devletimize karşı 
tehdit oluşturacak bir uydu devletin kurulmasına yönelik çalışmaların yapıldığı, sizin de bilerek veya bilme- 
yerek bu faaliyetleri desteklediğiniz yıllar olmuştur. 

15 Temmuz 2016’da cereyan edenlerin; Fetullah Gülen’in, partinizin içindekiler dahil Gülen şürekasının ve 
CIA’nın bir organizasyonu olduğu nettir. Ancak sizin olan bitenden ne ölçüde haberdar olduğunuz, gelişmeleri 
kendi menfaatiniz doğrultusunda yönlendirip yönlendirmediğiniz ve yönlendirdiyseniz bunu nasıl yaptığınız 
önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacaktır. Üçüncü döneminiz bu alçakça kalkışma ile sona ermiştir.
2016-2017,2016-2017, yarattığınız ‘FETÖ’ düşmanıyla mücadele adı altında tüm muhalif unsurları sindirme, gerek-
tiğinde tutuklama, kamusal haklarından mahrum etme ve topluma korku salmanın hâkim olduğu ve iktidar 
gücünüzü yeniden tesis etmenin yollarını aradığınız yıllar olmuştur ki bu dönem süresince Türkiye’yi tek 
elden yönetmek üzere kuracağınız rejimin ön hazırlıklarını yaptınız. 

Beşinci dönem 2017-2022 arasındaki tek adam yönetimi evresidir. Bu dönemde; güçler ayrılığının olmadığı, 
meclisin devre dışı bırakılıp kişiliksizleştirildiği, yargının iki dudağınızın arasında olduğu, bilginin ve liyaka-
tin değer taşımadığı, ekonominin bilgiden yoksun, tutarsız kararlarla yönetildiği uygulamalar gözlenmiştir. 

Partiniz kurulurken bana getirilmiş olan kurucu olmam konusundaki teklifinizi kabul etmememe rağmen 
AK Parti’yi Müslüman demokrat bir parti olarak görmüş ve siyasi yelpazede doğru bir konumlama yaptığınızı 
düşünmüştüm. Partinizin kuruluşunda yer almamamın başlıca nedeni anti-emperyalist bir duruşunuzun olma-
masıydı. Yine de toplumda dezavantajlı duruma düşmüş bir kısım dindar yurttaşımızın üzerindeki baskının 
kalkması açısından yararlı çalışmalar yapacağınızı düşünmüştüm. Size karşı önyargım olmadığından ilk 
hükümetinizin kamuoyuna sunduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı, hükümetinizin talebi üzerine, başından 
sonuna hazırlamış, zamanın sağlık bakanına, müsteşarına ve diğer üst düzey yöneticilerine eğitimler vermiş, 
ayrıca sağlık sektöründeki ilk 100 günlük eylem planınızı tamamen ben hazırlamıştım. ayrıca sağlık sektöründeki ilk 100 günlük eylem planınızı tamamen ben hazırlamıştım. 
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Ne var ki, hazırladığım bu politikaların uygulaması halktan büyük takdir kazanmış olmasına rağmen daha 
sonra Aile Hekimliği Sistemi’ni güçlendirmek yerine hastanelere ve şehir hastanelerine yöneldiniz; benim 
hazırladığım Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın kamusal niteliğini ortadan kaldırdınız, son derece zararlı bir 
özel sektör politikası takip ettiniz. 

DubleDuble yollar inşa etmeniz, İstanbul Metrosu’nu hayata geçirmeniz, Avrasya Tüneli’ni ve Marmaray’ı yap-
manız doğru adımlardı. Yaptığınız havaalanı yatırımlarını da olumluyorum. Muhalefetin karşı çıktığı İstanbul 
Havaalanı’nın ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun da, yapılan ihalenin şekli ve koşulları hakkındaki değer-
lendirmelerim mahfuz kalmak kaydıyla, beklenen büyük İstanbul depremi açısından doğru yatırımlar ol- 
duğunu düşünüyorum. Atatürk Havalimanı’nı kullanılamaz hale getirmeniz büyük bir yanlıştır. 

Ekonomiyi canlandırmak için ilk yıllarda inşaat sektörünü lokomotif olarak kullanmanız anlaşılabilir bir poli-
tikadır. Kamuoyunda çok tepki çeken, ihaleleri beş firmaya verme tercihinizi Güney Kore politikalarına 
benzer bir uygulamaya gireceğiniz şeklinde yorumlamıştım. Bu firmalarda sermaye birikimi sağlayıp sonra da 
ileri teknolojiye dayalı sanayi ürünleriyle dünya çapında markalar yaratacağınızı düşünmüştüm. Ne var ki, 
bunu yapmadınız, iktidarınız döneminde tek bir tane dahi büyük endüstriyel tesis kurmadınız, üretime dayalı 
bir ekonomiden yana olmadınız. Bununla birlikte KOBİ’lerin gelişmesinde oynadığınız destekleyici rol olum-
luydu. 

Bugünlerde dahi Türkiye ekonomisini büyüttüğünüzü söylüyorsunuz. Doğrudur, ekonomi büyümüştür. 
Ne ilginçtir ki ekonomi büyürken dış borç Osmanlı’yı dahi gölgede bırakacak rekor seviyeye ulaşmıştır. 
Ne ilginçtir ki özelleştirme adı altında milletimizin her şeyini satmanıza, bu kadar dış borç yapmanıza rağmen 
istihdam yaratılmamıştır. 
Ne ilginçtir ki yandaşlarınız ve büyük sermaye dışındaki geniş halk kitleleri ve emekçiler açlık sınırına 
gelmiştir. 
Eğer ekonomi büyüyor dediğiniz buysa, evet ekonomi büyüyor, ekonomi tıkırında. 

Türkiye’ninTürkiye’nin kalkınması için birinci öncelik olan enerji teminine yönelik, güvenli nükleer santraller kurmak 
gibi önemli adımlar atmadınız. Enerji ihtiyacını karşılamakta önemli miktarlar oluşturmayacak ama çevreye 
zararı yüksek HES’lere yöneldiniz. Rüzgâr türbinlerine yönelmeniz doğru ama yetersizdi. Güneş enerjisini ise 
uygulamalarınıza ciddi olarak dâhil etmediniz. Şahsınız ve damadınız Berat Albayrak’ın yönetiminde usulsüz 
enerji projelerini destekleyerek Türkiye’nin dışa bağımlılığını artırdınız. 

TTarım ve hayvancılık ile tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi politikalarınız bütünüyle yanlıştı. ABD ve 
Avrupa Birliği’nin yönlendirdiği politikaları uyguladınız, Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ekonomisi-
ni zayıflatarak işsizliğe yol açıp hem kentlere göçü hızlandırdınız hem de terör örgütüne eleman sağlayacak 
bir sosyal ortam oluşmasına katkıda bulundunuz. 

Ekonomi politikanız, daha doğrusu politikasızlığınız, o anda size ve yandaşlarınıza neyin menfaat sağlaya-
cağına bağlı olarak omurgasız değişimler gösterdi. Yaptığınız her uygulama, fakirden aldı, zengine verdi. Son 
keşfiniz olan “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.” ifadeniz mizah literatürünü zenginleştirmiştir ama ‘Kur Ko-
rumalı Mevduat Hesabı’ icadınız parası olana fakirden milyarlar aktarmanızı sağlamıştır. 
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Dış politikanız tamamen ABD eksenliydi. Size yem olarak atılmış ‘halifelik’ ve ‘Yeni Osmanlıcılık’ oltalarına, 
o zamanki danışmanınız Ahmet Davutoğlu’nun da katkılarıyla, takıldınız. Mezhepçilik anlayışıyla emperya- 
list bir vizyon oluşturmaya yeltendiniz. Suriye politikanızın yol açacağı sonuçları öngöremeyen ‘derinliksiz 
stratejilerle’ Türkiye için çok büyük bir tehdidin ortaya çıkmasına yol açtınız. İhvancı politikalarınızla Mısır 
dâhil Kuzey Afrika’da ve diğer Arap ülkeleriyle ilişkilerinizi düşmanca bir zemine taşıdınız. Yunanistan’ın fır-
satçı politikaları karşısında aciz kaldınız. Donanmamız Doğu Akdeniz’de etkili olamadı. 

Fetullah Gülen ve şürekâsıyla içli dışlı olduğunuz yıllarda, adalet ve yargı sistemimizi yerle yeksan etmeniz, 
milli menfaatlerimizi koruyan generallerimize karşı yapılanları desteklemeniz tarihe kara bir leke olarak 
geçmiştir. Her şeye rağmen tamamen yok edemediğiniz, devlet aklının yönlendirdiği savunma sanayini engel-
lememiş olmanız memnuniyet sebebidir. Bununla birlikte savaş gemisi üretimini silahlı kuvvetlerin tersane- 
lerinden özel sektöre aktarmanız önemli bir hatadır. 

En büyük bilinçli yanlışlarınızdan biri eğitim alanında olmuştur. Politikası olmayan, tutarsız ve istikrarsız 
uygulamalarınızla yazboz tahtasına çevirdiğiniz milli eğitim sistemimizi, erdemli ve akılcı nesiller yetiştirmek 
yerine dindar ve kindar bir gençlik yaratmak için kullandınız. Öğrencilerimizi devlet yurtları yerine, kimileri 
kötü niyetli cemaat ve tarikat yurtlarına mahkûm ettiniz. ‘Dindar’ dediniz ama Hz. Peygamberimizin tebliğ 
ettiği İslamiyet’le hiç ilgisi olmayan; yobaz, menfaatçi, milli değerlerden yoksun, ahlaksız din tacirleri ye-
tiştirmenin önünü açtınız. Toplumu kutuplaştırarak seçmen kitlenizi konsolide edecek zararlı politikalar uygu-
ladınız, Atatürk’ün çok önem verdiği iç cepheyi çökertmek için mücadele verdiniz. 
 
Gaflet ve dalalet içerisinde yaptığınız hatalarınızdan biri Amerika kaynaklı Kürt açılımı politikanızdı. PKK ile 
masaya oturarak devlet politikasının aksine bir yöne girdiniz. Kürt yurttaşlarımızın ekonomik, sosyal, 
kültürel, sorunlarını çözmek, ileri ve tam demokrasi içerisinde bütün yurttaşlarımızla birlikte onların da nefes 
alacağı bir sisteme yönelmek yerine ülkemizi bölünmeye götürecek CIA’nın planladığı politikalar uygu-
ladınız. 7 Haziran 2015 seçim sonuçlarının inikâslarını bertaraf etmek için, muhalefetin yetersizliğinden de 
yararlanarak, kan dökülmesine göz yumdunuz ve belki de bunları desteklediniz. Yanlış Suriye, Irak ve Kürt 
açılımı politikalarınızın sonuçlarını gördükten sonra Kuzey Suriye’de yaptığınız askeri operasyonlar doğruyaçılımı politikalarınızın sonuçlarını gördükten sonra Kuzey Suriye’de yaptığınız askeri operasyonlar doğruy-
du ama yetersiz kaldı. 

Sayın Erdoğan,

Çok partili hayatımızın en muktedir politik figürü oldunuz ama aynı zamanda önüne gelenin kandırdığı ve her 
kandırılması millete ve devlete korkunç zararlar veren bir kişilik çerçevesi çizdiniz. Madem bu kadar kolay 
kandırılan, olayları görme ve anlama yeteneği olmayan bir insandınız, neden boyunuzdan büyük işlere 
kalkıştınız? 

Yaptığınız doğrular ve yanlışlar terazinin kefelerine konduğunda maalesef yanlış taraf çok ağır basmaktadır. 
Ülkeye sağladığınız yararların yanında onarılması uzun zaman alacak derin yaralar açtınız. Yaşamınızın 
bundan sonraki kısmında bir özeleştiri yaparsanız, bütün hatalarınızın temelinde Atatürk’ü ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerini ortadan kaldırmaya yönelik ‘karşı devrim programı’nızı görecek-
siniz. 
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Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’le (EVUK) kurduğunuz ortaklık, size politika yolunu açmış ve 
desteklemiş olan rahmetli Necmettin Erbakan’ı sırtından hançerletmiştir. Erbakan Hoca ve Milli Görüş sizin 
aksinize yerli ve millidir. Erbakan Hoca ve Milli Görüş sizin aksinize anti-emperyalisttir. Keşke Milli Görüş 
gömleğini çıkarıp ABD-CIA-Fetullah Gülen’in BOP (Büyük Orta Doğu Projesi) gömleğini giymeseydiniz, 
keşke Milli Görüş davasına ihanet etmeseydiniz. 

Sayın Erdoğan, 

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı olduğumda milletimize, devletimize ve ülkemize verdiğiniz zararın, yol açtığınız tahribatın 
onarılması için büyük çaba harcayacağız. Devletimizi, Atatürk’ün gösterdiği istikamette, muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracak şekilde yeniden rayına oturtacağız.

Şunu da belirtmek isterim ki, henüz şaşalı, muktedir günlerinizde, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı 
(YKS) ertelememeniz halinde tekrar cumhurbaşkanı olamayacağınızı 23 Haziran 2020 Salı akşamı Halk 
TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu programda açıklamıştım. 2023 seçimlerini kaybedeceğinizi bir kitle iletişim 
aracında söyleyen ilk kişi olduğumu bilmenizi isterim. 

Hacettepe ÜniversitesiHacettepe Üniversitesi Teknokentte kurmuş olduğum, uluslararası alanda başarılar kazanmış, Türkiye’nin ilk 
ve tek Toplum Sağlığı ve Genombilim Araştırmaları Enstitüsü’nü hükümetinizin kapatmış olması, pandemi 
sırasında beni ekranlardan yasaklatmış olmanız, işyerime çeşitli cezalar verdirmeniz, sudan sebeplerle bana 
karşı dava üstüne dava açmanız, size yönelik olarak, nefsimden kaynaklanan herhangi bir olumsuz davranışa 
yol açmayacaktır. Bütün uygulamalarınız hakkında, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeniden temin edeceğimiz 
Türk yargısı karar verecektir. 

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı olduğumda, Adalet ve Kalkınma Partisi dâhil TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partileri- 
mize eşit mesafede olacağım. Siz ve partiniz dâhil herkesle istişare içerisinde bulunacağım. Kararlarımda ve 
uygulamalarımda hukuk dışı, subjektif, taraflı hiçbir unsur olmayacaktır. 
SizinSizin önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için, elinizdeki kamu gücünü, hukukun dışına da çıkarak kulla-
nacağınızı, toplumumuzda onarılması imkansız yaralar açacak çatışmaları körükleyebileceğinizi ve hatta 
seçimlerin yapılmasını engelleyecek girişimlerde bulunabileceğinizi öngörüyorum. Bunu yapmayınız! 
Günahı ve sevabıyla yürüttüğünüz iktidarınızı gayri meşru şekilde elde tutacak maceralara atılmayınız, dev-
lete ve millete daha fazla zarar vermeyiniz.

Bunun da tek yolu toplumumuzu daha fazla germemek, kutuplaştırmamak; milletin, devletin, ülkenin önünü 
açmak, kendinize bir çıkış yolu bulmak için aday olmamanızdır. Onlarca yıldır sürdürdüğünüz kamu görevle- 
rinin sizde böyle olgun bir davranışta bulunacak birikim oluşturduğunu ümit etmek istiyorum.  

Sizin kararınızdan bağımsız olarak cumhurbaşkanlığı seçimini, Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; 
Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş 
birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 
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“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Değerlendirme ve önerilerimi dikkate almanızı temenni eder, saygılar sunarım.

DDr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Millet İttifakı’nı oluşturan dört siyasi partimizin sayın genel başkanları, 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Temel Karamollaoğlu, Sayın Gültekin Uysal, 

Oluşturduğunuz birliktelik değerli ve önemlidir. Partilerinize ve şahıslar olarak sizlere sempati beslediğimi ve 
saygı duyduğumu da belirtmek isterim. Sizlerin feraseti milletimizin önünü açacaktır. 

TürkTürk siyasi hayatının toplumsal tabanında karşılık bulan; liberal-muhafazakâr, sosyal demokrat, milliyetçi ve 
muhafazakâr akımların hepsinin ilk kez bir ittifak altında buluşması milletimiz için şanstır. Bu şansın yarattığı 
potansiyelin milletimizin, devletimizin, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlayabilmesi için bazı nokta-
lara dikkatinizi çekmek isterim. 

Bu dört partimizin oluşturduğu Millet İttifakı’nın felsefi bir bütünlüğü olması gerekir. Oluşturacağınız viz- 
yonun, benim bu dokümanda halkımızla paylaştığım ‘Atatürk Gibi Düşünmek’ anlayışına dayanması milli 
menfaatlerimizin gereğidir. Küçük ve orta düşünce genliğine sahip insanlar şimdiyi, büyük düşünce genliğine 
sahip bireyler, Atatürk gibi, uzak geleceği öngörürler. Sizlerden beklentim ikinci grupta yer almanızdır.

Millet İttifakı, Atatürk’ün anti-emperyalist duruşunu net bir şekilde politikalarına yansıtmalıdır. Bu bağlamda 
herhangi bir ülkenin yayılmacı sömürü politikalarına alet olmamak için farkındalığı yüksek bir şekilde, akılcı 
ve bağımsız politikalar takip etmeliyiz. 

MilletMillet İttifakı’nı oluşturan partilerimizin söylemleri Atatürk milliyetçiliği ile büyük ölçüde örtüşmektedir. 
HDP’nin politika ve söylemleri arasında, benim gibi, sizlerin de onaylamadığı hususlar olduğunu biliyorum. 
Bununla birlikte, milletimizin orta ve uzun vadede huzur ve refahını artırmak amacıyla, demokrasinin bir 
uzlaşma rejimi olduğunu bilerek, Anayasa’nın ilk dört maddesinden taviz vermeksizin, HDP’ye oy vermiş 6 
milyon yurttaşımıza, Atatürk milliyetçiliğini gerçek derinliğiyle anlatarak ortak bir zemin oluşturmamız önce-
likli bir çalışma alanı olmalıdır. Bu, Atamızın önemle altını çizdiği iç cepheyi bütünleştirmek açısından elzem-
dir. 

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerimize gönül veren yurttaşlarımızın vahşi kapitalizme dayalı serbest piyasa 
ekonomisini içlerine sindirdiğini düşünmüyorum. Partilerinizde bulunan değerli ekonomistlerle, yine Atatürk 
bakış açısına dönerek, bu dokümanda açıkladığım Ekolojik Halkçı Ekonomi anlayışına dayalı etkili ve hızlı 
sonuç alınacak bir program uygulamalıyız. 

Atatürk’ün,Atatürk’ün, milletimizin başta Müslüman kesimi olmak üzere, tüm inançlara saygılı ama din tüccarlarına alan 
tanımayan laiklik anlayışı Millet İttifakı tarafından da açıkça savunulmalıdır. Bu anlayış doğrultusunda mü- 
tedeyyin yurttaşlarımızın hiçbir kaygıları olmadan dinlerini yaşamalarına destek verirken Alevi yurt-
taşlarımızın da aynı özgürlüklerden ve imkânlardan yararlanmasını sağlamalıyız. 

İlerlemenin yolu toplumsal değişim ve dönüşümden geçer. İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda bu dokümanda 
açıkladığım reformların gerçekleştirilmesi, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın en etkili yolu ola-
caktır. 
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Yukarıdaki açıklamalarım; Atatürk’ün anti-emperyalist, milliyetçi,  devletçi,  halkçı, laik, devrimci duruşuyla 
ilgilidir. Geriye kalan cumhuriyetçilik ilkesiyle de bu dört partimizin herhangi bir sorunu olduğunu sanmıyo-
rum. Sizlerle ilkelerimizin, değerlerimizin, düşüncelerimizin ve politikalarımızın bu çerçevede önemli ölçüde 
örtüşeceğini, halkımızın da bu yaklaşıma büyük destek vereceğini görebiliyorum. 

Önümüzdeki seçimlerde gerek cumhurbaşkanlığı gerek milletvekilliği açısından başarılı olmak için bazı yak-
laşım ve söylemlerinizi gözden geçirmenizin bu dört partimiz, milletimiz ve devletimiz için iyi sonuçlar 
doğuracağı kanaatindeyim. Aşağıda yazdıklarımı dosttan gelen samimi değerlendirmeler ve öneriler olarak 
kabul ederseniz sevinirim. 

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunmanızı anlıyor ve destekliyorum. Ne var ki, bu söylem seçimi ka-
zanmak için yeterli olmayacaktır. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday olduğu seçimlerdeki temel mesaj da 
başkanlık sistemine karşı olmaktı ama halka, halkın yaşamını doğrudan ilgilendiren ve değer sistemlerinde 
önem taşıyan sorunlara somut çözümler sunmuyordu. Bu seçimlerde de başkanlığa karşı güçlendirilmiş parla-
menter sistem tezini savunmaya dayalı bir söylem yeterli olmayacaktır.

Dörtlü İttifak’a DEVA ve Gelecek Partilerini, bugünkü söylemleriyle eklemlendirmeniz stratejik bir hatadır. 
Bu partilerin sayın genel başkanları çok üst düzeyde görev ve sorumluluk yüklendikleri dönemi savunmakta 
ve yapılan hataları üstlenmemektedir. Böylece, duruşunuz 2002-2017 yılları arasındaki AKP uygulamalarını 
benimsediğiniz ve onayladığınız anlamını doğurmaktadır. İçinde bulunduğumuz kriz Sayın Erdoğan’ın 
başkan olduğu gün başlamamıştır. Kriz, bidayetinden itibaren AKP’nin ve Erdoğan’ın bütün uygulamaların-
dan kaynaklanmaktadır. 2002’den beri; cumhuriyetimizin kurucu ilkelerinden uzaklaşılması, emperyalizmin 
veve uluslararası kapitalizmin dümen suyunda gidilmesi, laikliğin rafa kaldırılması, PKK ile masaya oturulması, 
halkın değil sermaye sınıfının ve yandaşların menfaatleri doğrultusunda çalışılması, milli menfaatlerimize 
mugayir özelleştirmeler, tüm komşularımızla ilişkilerimizi bozan, başta Suriye olmak üzere temelden yanlış 
politikalar uygulanması, devlet içinde emperyalizmin iş birlikçisi cemaatlerle yapılaşmalar oluşturulması, or-
dumuzun zayıflatılması, devlet sırlarımızın emperyalistlerin eline geçmesi, kadına karşı şiddetin korunması, 
suç işleyen yandaşların kayrılması, gayrimeşru ve hukuk dışı ihaleler yapılması ve birçok başka yanlış uygu
lamalar, Sayın Babacan’ın ve Davutoğlu’nun etkili görevlerde olduğu yıllarda vuku bulmuştur. 

DEVA Partisi hala Amerikan tipi liberal ekonomiyi, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu’nun başımıza bin bir 
bela açan Suriye politikalarını savunmaktadır. Ayrıca bu iki genel başkan, vicdanlarda derin yaralar açan Gezi 
Davası’nın haksız davacılarıdır. Bu iki partinin ve genel başkanlarının inandırıcı bir özeleştiri yapmadan mil-
letimizin geleceği üzerinde söz sahibi olması sizlerin samimi girişimine millet ve tarih önünde gölge düşür- 
mektedir.

28 Şubat 2022’de yayınladığınız Mutabakat Metni halkın sorunlarının çözümü için somut öneriler ortaya koy-
mamıştır. Metin, “Hele bir iktidara gelelim, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuralım, sorunları sonra çöze- 
riz.” şeklinde bir mesaj vermektedir. Yani vatandaştan size oy vererek iktidara getirmesini, sonra güçlendi- 
rilmiş parlamenter sisteme geçilmesini, sonra bu sistem içerisinde yeni bir hükümet kurulmasını, sonra 
hükümet programını ve hükümetin uygulamalarını beklemelerini talep ettiğiniz şeklinde bir algı yaratıyor-
sunuz. Vatandaşın bunları beklemeye tahammülü yoktur. Seçmenlerimizin çok büyük çoğunluğunun öncelik 
sıralamasında “Başkanlık mı, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi?” diye bir sorusu da yoktur. 
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BizeBize düşen; geçim sıkıntısını azaltmak, yargı sistemini bağımsız ve adil bir hale getirmek, insan haklarını 
güçlendirmek, barışçı bir dış politika takip etmek, milletimizi ekonomik-politik-sosyal alanlarda emperya- 
lizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin kanımızı emen uygulamalarından kurtarmak gibi 
öncelikli konularda somut çözüm önerileri sunmaktır. Sadece öneri getirmek de yetmez, bu uygulamaları nasıl 
hayata geçireceğimizi halkımıza anlatmalıyız. AKP iktidarlarının ve Erdoğan’ın ülkeyi uçuruma sürükleyen 
fütursuz uygulamalarını ivedilikle durdurmalı ve devletimizi yeniden rayına oturtmalıyız. Güçlendirilmiş par-
lamenterlamenter sisteme geçişi sağlarken ülkemizde bir yönetim boşluğu oluşmasına müsaade etmemeliyiz. Zaman 
kaybetmeden uygulamalarımızı stratejik bir plan çerçevesinde sıralanmış adımlar olarak etkili ve kararlı bir 
şekilde hayata geçirmeliyiz. 

Değerli Genel Başkanlar, 

Ben, içinde bulunduğumuz durumun Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir örtüşmekte ol- 
duğunu görerek, Atatürkümüzün işareti doğrultusunda ülkemizi bu durumdan kurtarmak için vazifeye atıl-
manın, her Türk vatandaşının olduğu gibi, benim de görevim olduğu düşüncesinden hareketle, 6 Temmuz 
2020 tarihinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan ilk kişi oldum. Kimseden teklif beklemeden, ince he-
saplar yapmadan, kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, kendime ve milletimin üst şuuruna güvene- 
rek çalışmalarıma başladım. Bütün çalışmalarımı Atatürk’ün de izlediği üç temel yol üzerinden sürdürüyo-
rum: 

Birincisi, mevcut kutuplaşmaların üzerine çıkarak, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp iç cepheyi konsolide 
etmek; 

İkincisi, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) ile yerli iş birlikçilerinin oyunlarını bozmak;

Üçüncüsü, insanca yaşamak için Atatürk gibi düşünerek reformlar uygulamaktır. 

Bu dokümanda; kendimle ilgili bilgileri, Atatürk gibi düşünerek geliştirdiğim somut önerilerimi, çalışma 
ilkelerimi açıkladım. Atatürk ilkelerini derinlemesine benimsemiş, Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştir-
meden ileri ve tam demokrasi vizyonuna sahip, demokrasiyi içselleştirmiş, laiklik ilkesine gönülden bağlı 
inançlı bir Müslüman olarak halkımızın karşısına çıktım.

Bu seçimi kazanarak; milletimizi, devletimizi ve ülkemizi içinde bulunduğu dar boğazdan çıkaracak liderliği 
göstermekte başarılı olacağım. Halkına karşı yüksek sorumluluk duyan insanların başkalarının yapmaya ce-
saret edemediği işleri başarması gerekir.

Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta şudur: Cumhurbaşkanlığı seçimini siyasi partiler değil, aday ka-
zanacaktır.

Sizden beklentim bu süreçte beni desteklemenizdir. 

Ben, seçmenlerimizin benimsediği tüm siyasi düşünceleri ve bu düşünceleri savunan yurttaşlarımızı anlayışım 
ve sevgiye dayalı iletişimle kucaklayacak bilgi birikimine ve olgunluğa sahip bir kişi olarak, onların hiçbiriyle 
ne bir kavga ne bir sürtüşme yaşadım. Erdoğan’ın ve AKP’nin uygulamalarını keskin düşüncelerle ve çok sert 
bir dille eleştirdim. Bununla birlikte AK Parti seçmenine karşı küçültücü ve saygısız tek bir ifadem ol-
mamıştır. Onları anlıyor, tercihlerine saygı duyuyor, değerlerini paylaşıyorum. 
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Bu yaklaşımlarımla parti söylemlerinin üstünde bir dil kullanarak kutuplaşmalar içerisinde yer almadım, kutu-
plaşmayı artırıcı ifadeler sarf etmedim. Bu nedenle Millet İttifakı’ndaki partilerimizin seçmenlerine ilave 
olarak AKP’ye, MHP’ye ve HDP’ye oy vermiş yurttaşlarımızla çok rahat ve samimi iletişim ve ilişkiler kura-
cak bilgiye, kültür birikimine ve belagata sahibim. 

Konulara ayrıntısıyla vakıf olacak bürokratik ve siyasi deneyimim bulunmaktadır. Çok iyi derecede 
İngilizcem, iyi derecede Almancam ve birkaç başka dilde temel iletişim sağlayacak bilgim, bulunduğum çok 
üst düzey uluslararası görevler, diplomasi deneyimim ve gerektiğinde kullanacağım esprili kişiliğimle mille-
timizin sempatisini, sevgisini, saygısını ve nihayet desteğini kazanacağımdan eminim. Yaşamım boyunca kişi-
sel çıkarlarım ve para kazanmak için çalışmadım. Mal varlığım ‘sıfır’dır. Geçmişimde hesabını veremeye-
ceğim hiçbir uygulamam, özgeçmişimde yazanların dışında herhangi bir faaliyetim, üyeliğim, ilişkim yoktur. 
Erdoğan’ın karşısında onun popülist söylemlerini ezecek güçlü bir kişiliğim ve karizmamın olduğunu söyle-
memin de tevazu sınırlarını aşmayacağını umuyorum. 

Zamanın ruhu benim bu görevi layıkıyla yerine getirmemi desteklemektedir. 

BeniBeni desteklemeniz durumunda, ortak akılla, liyakate dayalı bir gölge kabine oluşturmalıyız. Bir dakika dahi 
kaybetmeden Türkiye’nin dört bir yanına dağılmalı, aynı zamanda ana hatları dokümanımda ortaya konmuş 
hususları, bir hükümet programı haline getirmeliyiz. Siz sayın genel başkanlar ve gölge kabine ile sık sık bir 
araya gelerek hem seçim çalışmalarımızı koordine etmeliyiz hem de iktidara gelince yapacaklarımızı bir proje 
mantığı içinde planlamalıyız. Birlikte yapmamız gereken ilk çalışma, göreve gelir gelmez yürürlükten kaldıra-
cağımız ve yeniden hazırlayacağımız Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ni belirlemek olmalıdır.
Haddim olmayarak önerim Saadet Partisi adaylarının İYİ Parti ve Demokrat Parti adaylarının CHP listelerin-
den seçime girmeleridir. Dört partimizin genel başkanları, milletvekili adayları ve gölge kabine üyeleri farklı 
seçim bölgelerinde, en etkili olacakları seçmen kitlelerimizle buluşmalıdır. DEVA ve Gelecek Partileri’nin 
sayın genel başkanları da geçmişe yönelik özeleştiride bulunur ve ortak anlayışımızı benimserlerse tabii ki bu 
birlikteliğin içinde yer alabilirler. 

Sizlere sunduğum bu süreçle cumhurbaşkanlığını birinci turda kazanacağımız gibi, Millet İttifakı’nın da 
TBMM’de yüksek oranda temsiliyetini sağlayacağız.

Halkların Demokratik Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’nin genel ve eş başkanlarına da bu dokümanı ileteceğim. 
Kabul ederlerse görüşerek adaylığımı desteklemeleri için argümanlarımı paylaşacağım.  

Değerli genel başkanlar, 

“Ne söylersek seçmen bize yönelir?” yaklaşımı popülisttir ve yanlıştır. Yapmamız gereken kendimiz olmaktır. 
İnandığımız doğruları savunarak milletimizi ikna etmeliyiz.

”Geçmişin”Geçmişin hatalarını düzelteceğiz, eskiyi tamir ederek daha iyisini yapacağız” anlamına gelen ifadelerin 
halkta bir karşılığı yoktur. Erdoğan’ın iktidar gücünü elinde tutarken yapabileceklerini küçümsememenizi ve 
Erdoğan’ın yıpranmasının size seçim kazandıracağı yanılgısına düşmemenizi diliyorum. 

101



EKLER

Size sunduğum bu önerimi ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ programımın ışığı altında derinlemes-
ine inceleyip değerlendirmenizi talep ediyorum. Önerimin partilerinizin, milletimizin, ülkemizin ve devle-
timizin çıkarları doğrultusunda olduğuna inanıyorum. Öznel değerlendirmelerin de üzerine çıkarak 
Milli Mücadele ruhunu benimsemenizi bekliyorum. 

Sizlerden karşılıklı görüşmek üzere bir randevu talep ediyorum.

Bana cevap vermemeniz veya önerimi uygun bulmamanız halinde de ben cumhurbaşkanlığı seçimlerine şu an 
yürüttüğüm çalışmalar doğrultusunda partisiz ve birleştirici cumhurbaşkanı adayı olarak katılacağım. Şundan 
emin olun ki bu seçimi Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış 
güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıda-
ki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Saygılarımla, 

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Sayın Pervin Buldan, Sayın Mithat Sancar 
Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları
 
Sayın Buldan, Sayın Sancar,

ÖnümüzdekiÖnümüzdeki seçimler milletimiz, devletimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu seçimlerde 
AKP’nin ve Erdoğan’ın kaybetmesinden daha önemli bir husus kazanacak cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin 
ülkemizin geleceği için nasıl bir yol takip edecekleridir. 

Size bu mektubu kaleme aldığım günlerde bir Sol İttifak oluşturma çalışması yürütüyorsunuz. Bu çalışmada 
başarılı olmanızın demokrasimiz açısından önemli olduğunu düşünüyor, başarılar diliyorum. 
HDP’ninHDP’nin bazı politikalarına ve söylemlerine katılmasam da özgürce politika yapmanızı hep savundum ve 
savunacağım. Dileğim HDP’nin kimlik siyasetinin üstünde, toplumumuzdaki bütün dezavantajlı grupların 
çıkarlarını savunan, şiddeti bütünüyle devre dışı bırakmaya yönelik politikalar takip eden bir Türkiye partisi 
olarak parlamentomuzda yer almasıdır.

6 Temmuz 2020 tarihinde cumhurbaşkanlığına partisiz ve birleştirici olarak adaylığımı açıkladım. Lütfen size 
sunduğum ‘İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün’ adlı dokümanı inceleyiniz. Cumhurbaşkanı olduğumda 
yapmayı planladıklarımı açıkladım. Sizlerle bir araya gelerek ayrıntılarını da konuşmak isterim. 

KuşkunuzKuşkunuz olmasın ki bu seçimi  Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka 
dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil, Atamın 
aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Bu açıklamalarım doğrultusunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bana destek vermenizden mutluluk duyarım. 

Saygılarımla,

DDr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı
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Ek-6.4: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’na Mektup

EKLER

Sayın Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı

Sayın Bahçeli,

MilliyetçiMilliyetçi Hareket Partisi siyasi hayatımızın önemli kurumlarından biri olmuştur. Ne var ki, 2002 yılından bu 
yana uyguladığınız politikaların tutarlı bir çizgisi olmadığı kanaatindeyim. Bütün söylemlerinizi tersine çevi- 
rerek, neden ve nasıl Erdoğan’ın dümen suyuna girdiğinizi tahmin etmekte aciz kalıyorum ama şurası kesindir 
ki bu politikanız Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetimize, devletimize, milletimize ve geleceğimize ağır darbeler 
vurmuştur. 

SizeSize nacizane önerim Sayın Erdoğan’a cumhurbaşkanlığına aday olmaması konusunda telkinde bulun-
manızdır. Milletimizin rahat nefes alması, bir zamanlar sizin de savunduğunuz Atatürk ilkelerini benimsemiş 
bir devlet yönetimi kurmamız için toplumumuzun daha fazla gerilmemesi sağlanmalıdır. 

Ben, içinde bulunduğumuz durumun Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir örtüşmekte ol- 
duğunu görerek, Atatürkümüzün işareti doğrultusunda ülkemizi bu durumdan kurtarmak için vazifeye atıl-
mayı, her Türk vatandaşının olduğu gibi, benim de görevim olduğu düşüncesinden hareketle, 6 Temmuz 2020 
tarihinde cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıkladım. Kimseden teklif beklemeden, ince hesaplar yapmadan, 
kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, kendime ve milletimin üst şuuruna güvenerek çalışmalarıma 
başladım. 

Emin olabilirsiniz ki cumhurbaşkanlığı seçimini partisiz ve birleştirici olarak, Rabbimin izni, milletimin fera-
seti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve 
yerli iş birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Saygılarımla, 

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Ek-6.5: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı’na Mektup

EKLER

Sayın Erkan Baş 
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı

Sayın Baş,

Savunduğunuz görüşlere ideolojik bir elbise giydirmeksizin baktığımda anti-emperyalist, anti-kapitalist, cum-
huriyetçi, halkçı, devletçi, laik, devrimci unsurlarıyla parti politikanızın “İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi 
Düşün” adlı seçim bildirgemle önemli paralellikler gösterdiği kanaatindeyim. 

Sorunlarımızın çözümünün uzun vadeli politikalarla sağlanacağı, bu nedenle seçim kazanmak için popülist 
söylemler yerine etkili yöntemler üzerinde durmamız gerektiği konusundaki görüşünüzü bütünüyle benimsi- 
yor ve destekliyorum. Şu sıralarda yürütmekte olduğunuz bir Sol İttifak oluşturma çalışmanızın da başarılı ol-
masını diliyorum. 

İnsan haklarına dayalı, ileri ve tam demokratik, laik bir sistem içerisinde devletin aktif rol aldığı Ekolojik 
Halkçı Ekonomi modeliyle sosyal adaleti sağlamak üzere çıktığım bu yolda beni partisiz ve birleştirici cum-
hurbaşkanı adayı olarak desteklemenizi bekliyorum. Uygun bir zamanınızda sizinle görüşerek görüşlerimi 
derinlemesine paylaşmayı arzu ederim.

6 Temmuz 2020’de, 2023 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan ilk kişi olarak 
çok yoğun bir çalışma içerisindeyim. Kuşkunuz olmasın ki seçimi Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; 
Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş 
birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.” 

Saygılarımla,

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve BirleştiriciPartisiz ve Birleştirici
Cumhurbaşkanı Adayı
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Ek-6.6: Zafer Partisi Genel Başkanı’na Mektup

EKLER

Sayın Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı 

Sayın Özdağ,

BaştaBaşta Suriyeliler olmak üzere, ülkemizde hukuk dışı bir şekilde bulunan yabancıların oluşturduğu tehlikelerle 
ilgili olarak halkımızda yarattığınız farkındalık için size teşekkür ediyorum. Bu konunun hassasiyetini göz 
önünde bulundurarak, sorunu önce yönetilebilir hale getirmeli, sonra sabırla, adım adım, sağduyuyla, suhulet 
içerisinde, bu metinde açıkladığım şekliyle akılcı, gerçekçi, insani yöntemlerle çözmeliyiz. 

Ben,Ben, ülke ve millet olarak içinde bulunduğumuz durumun Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir 
örtüşmekte olduğunu görerek, Atatürkümüzün işareti doğrultusunda, ülkemizi bu durumdan kurtarmak için 
vazifeye atılmanın, her Türk vatandaşının olduğu gibi, benim de görevim olduğu düşüncesinden hareketle, 6 
Temmuz 2020 tarihinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan ilk kişi oldum. Kimseden teklif bekle-
meden, ince hesaplar yapmadan, kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, kendime ve milletimin üst 
şuuruna güvenerek çalışmalarıma başladım. Bütün çalışmalarımı Atatürk’ün de izlediği üç temel yol üzerin-
den sürdürüyorum: 

Birincisi, mevcut kutuplaşmaların üzerine çıkarak, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp iç cepheyi konsolide 
etmek;

İkincisi, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) ile yerli iş birlikçilerinin oyunlarını bozmak;

Üçüncüsü, insanca yaşamak için Atatürk gibi düşünerek reformlar uygulamaktır.

Sizden ricam bu dokümanı derinlemesine inceleyip değerlendirmenizdir. İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi 
Düşün programında açıkladığım politikaların çok büyük bir kısmıyla hemfikir olacağınızı düşünüyorum. 
SizdenSizden beklentim adaylığımı desteklemenizdir. Sizinle bir araya gelerek ayrıntılı bir görüşme yapmayı da arzu 
ederim. 

Emin olun ki cumhurbaşkanlığı seçimini partisiz ve birleştirici olarak, Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; 
Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş 
birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Saygılarımla, 

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Ek-6.7: Memleket Partisi Genel Başkanı’na Mektup

EKLER

Sayın Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı

Sayın İnce,

Önümüzdeki seçimler milletimiz, devletimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu seçimlerde 
AKP’nin ve Erdoğan’ın kaybetmesinden daha önemli bir husus kazanacak cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin 
ülkemizin geleceği için nasıl bir yol takip edecekleridir. 

Sizin de kendi başınıza çıkmış olduğunuz yolda başarılı olmanızı diliyorum. Sizin de kendi başınıza çıkmış olduğunuz yolda başarılı olmanızı diliyorum. 

Ben, içinde bulunduğumuz durumun Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir örtüşmekte ol- 
duğunu görerek, Atatürkümüzün işareti doğrultusunda ülkemizi bu durumdan kurtarmak için vazifeye atıl-
manın, her Türk vatandaşının olduğu gibi, benim de görevim olduğu düşüncesinden hareketle, 6 Temmuz 
2020 tarihinde cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıkladım. Kimseden teklif beklemeden, ince hesaplar yap-
madan, kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, kendime ve milletimin üst şuuruna güvenerek çalışma-
larıma başladım. 

Sizden beklentim ekte sunduğum İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün adlı seçim bildirgemi incele-
meniz ve cumhurbaşkanlığına adaylığımı desteklemenizdir. Uygun bir zamanınızda sizinle görüşlerimi daha 
derinlemesine paylaşmayı arzu ederim. 

Şundan emin olun ki bu seçimi Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka 
dış güçlerin, emperyalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil, Atamın 
aşağıdaki sözleri doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”

Saygılarımla, 

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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 Ek-6.8: DEVA Partisi Genel Başkanı’na Mektup

EKLER

Sayın Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı 

Sayın Babacan, 

SizeSize bir insan olarak kişisel sempatim olduğunu bilmenizi isterim. Ancak AKP hükümetlerinde yaptığınız 
uygulamalarla toplumumuzda vahşi kapitalizmin onarılması zor yaralar açmasına neden olduğunuzu 
düşünüyorum. Savunduğunuz ekonomik model ve dünya görüşü çerçevesinde uluslararası piyasaların, 
dolayısıyla ‘Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm’in (EVUK) takdirini toplayan bir bakanlık dönemi 
geçirdiğiniz doğrudur. Ancak bilerek veya bilmeyerek alet olduğunuz, ülkemizden yurt dışına net kaynak ak-
tarımı sağlayan, halkımızın yoksullaşmasına yol açan, sanayileşmeyi göz ardı eden, milli menfaatlerimize 
mugayirmugayir olarak yaptığınız özelleştirmeler, çevreye büyük zararlar veren uygulamaların parçası olarak 
özeleştiri yapmanız gerektiği düşüncesindeyim. 

Bu mektubu yazmaya başladığım sırada Millet İttifakı’nı oluşturan dört partiye siz de katılma sürecinde bu-
lunuyordunuz. Bunun dörtlü ittifaka zarar vereceğini düşünüyordum. 

Sayın Babacan,

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak ülkemizi tekrar Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda rayına oturtacağım. 
Mecliste olmanız halinde size ve partinize de diğer partilerle eşit mesafede olacağım. Yönetim felsefemi, 
ilkelerimi, politikalarımı bu dokümanda bulabilirsiniz. Her zaman istişareye açık bir devlet başkanı olacağım-
dan kuşku duymamanızı dilerim. 

Saygılarımla,

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici
Cumhurbaşkanı Adayı
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Ek-6.9: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Temsil Edilmeyen Siyasi Partilerin Genel 
Başkanlarına Mektup

EKLER

Sayın Genel Başkanlar,

Her birinize ayrı ayrı hitap etme imkanım olmadığından affınıza sığınıyorum. 

Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları ve sorunlarını sizlere anlatmaya gerek duymuyorum. Önemli olan ne 
yapmamız gerektiğidir. Önümüzde milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi var. Sizler TBMM’de temsil 
edilmek üzere milletvekili seçimlerinde yarışacaksınız. 

Ben,Ben, içinde bulunduğumuz durumun Gençliğe Hitabe’de tasvir edilen manzara ile birebir örtüşmekte ol- 
duğunu görerek, Atatürkümüzün işareti doğrultusunda ülkemizi bu durumdan kurtarmak için vazifeye atıl-
manın, her Türk vatandaşının olduğu gibi, benim de görevim olduğu düşüncesinden hareketle, 6 Temmuz 
2020 tarihinde cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıkladım. Kimseden teklif beklemeden, ince hesaplar yap-
madan, kimseye minnet etmeden, cesurca, tek başıma, kendime ve milletimin üst şuuruna güvenerek çalışma-
larıma başladım. Bütün çalışmalarımı Atatürk’ün de izlediği üç temel yol üzerinden sürdürüyorum: 

Birincisi, mevcut kutuplaşmaların üzerine çıkarak, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp iç cepheyi konsolide 
etmek;

İkincisi, Emperyalizm ve Uluslararası Kapitalizm (EVUK) ile yerli iş birlikçilerinin oyunlarını bozmak;

Üçüncüsü, insanca yaşamak için Atatürk gibi düşünerek reformlar uygulamaktır.

BuBu dokümanda; kendimle ilgili bilgileri, Atatürk gibi düşünerek geliştirdiğim somut önerilerimi, çalışma 
ilkelerimi açıkladım. Atatürk ilkelerini derinlemesine benimsemiş, Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştir-
meden ileri ve tam demokrasi vizyonuna sahip, demokrasiyi içselleştirmiş, laiklik ilkesine gönülden bağlı in-
ançlı bir Müslüman olarak halkımızın karşısına çıktım. Halkına karşı yüksek sorumluluk duyan insanların 
başkalarının yapmaya cesaret edemediği işleri başarması gerekir. Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta 
şudur: Cumhurbaşkanlığı seçimini siyasi partiler değil, aday kazanacaktır.

Bu seçimi, Rabbimin izni, milletimin feraseti ile; Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin, başka dış güçlerin, em-
peryalizmin ve uluslararası kapitalizmin ve yerli iş birlikçilerinin adayları değil, Atamın aşağıdaki sözleri 
doğrultusunda ben kazanacağım: 

“Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için hakiki ülkü ne 
ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevir- 
meye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz mânialar yığacaklar; kendini 
büyük değil küçük, zayıf, vasıtasız, hiç addederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kani olarak bu mâniaları 
aşacaksın. Bundan sonra da sana ‘büyüksün’ derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.”
Sizden beklentim bu süreçte beni desteklemenizdir. 

Saygılarımla, 

DDr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Ek-7: Siyasi Etik Taahhüdüm

EKLER

SİYASİ ETİK TAAHHÜDÜM

 1. Her yıl akçalı işlerimi bağımsız bir denetleme kurumuna ve/veya TBMM’de temsil edilen bütün siyasi 
partilerin birer temsilcisinden oluşan bir komisyona incelettirerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım. 

 2. Cumhurbaşkanlığı görevim sırasında; ev, arsa, işyeri, hisse senedi, diğer değerli evraklar, ezcümle taşınır, 
taşınmaz hiçbir mal edinmeyeceğim. 

 3. Hiçbir özel ve tüzel kişiye haksız menfaat temin edecek karar vermeyeceğim, uygulamada 
bulunmayacağım. bulunmayacağım. 

 4. Benim onayım gereken tüm yolsuzluk araştırmalarını onaylayacağım. 

 5. Şahsıma avantaj sağlayacak özlük hakları değişikliklerinin bir sonraki dönemde yürürlüğe 
girmesini sağlayacağım.

 6. Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda herhangi bir yakınıma, akrabama, arkadaşıma veya 
herhangi bir kişiye haksız pozisyon temin edecek karar vermeyeceğim, uygulamada bulunmayacağım. 

 7. Benim adımı verip yakınım olduğunu söyleyerek haksız menfaat veya pozisyon elde etmek isteyen 
kişilere yardımcı olunmaması gerektiğini ilgili kurumlara bildireceğim ve böyle bir talebin olması kişilere yardımcı olunmaması gerektiğini ilgili kurumlara bildireceğim ve böyle bir talebin olması 
halinde durumun ivedilikle tarafıma bildirilmesini isteyeceğim. 

 8. Kamu kaynaklarını kullanarak hiçbir gereksiz, lüks, israfa neden olacak harcama yapmayacağım. 

 9. Siyasi çalışmalarımda devletin hiçbir kaynağını ve imkanını kullanmayacağım. 

10. Siyasi hicivlere hoşgörüyle yaklaşacağım ve bu konuda hakaret davası, suç duyurusu ve benzeri 
takiplerde bulunmayacağım. Türk Ceza Kanunu’nda, AİHM kararlarına ve Anayasa’ya aykırı olarak 
bulunan ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ suçunun kaldırılması için çalışacağım. 

111. Yukarıdaki 10 madde ile ilgili eleştirileri, suçlamaları, bağımsız bir denetleme kurumuna ve/veya 
TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin birer temsilcisinden oluşan bir komisyona incelettirerek 
sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağım. 

Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici 
Cumhurbaşkanı Adayı 
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Sarı Otobüs, 
Mustafa Kemal Atatürk ülküsüne ve ülkesine gidiyor.

İnsanca yaşam yolculuğumuza katılın! 

www.serdarsavas.orgssavas@serdarsavas.org / drserdarsavas

Siz de bir imza v
erin!



Dr. Serdar Savaş
Partisiz ve Birleştirici Cumhurbaşkanı Adayı

“

“

Farklılıklarımızı zenginlik 
olarak koruyup bir millet 
olacağız. Emperyalizmin, 
uluslararası kapitalizmin 
ve yerli iş birlikçilerinin bizi 
daha fazla sömürmesine 
iizin vermeyeceğiz. Erdemli 
ve akılcı bir toplum olarak 
ileri ve tam demokrasiyi 
kuracağız. İnançlara saygılı 
laik, sosyal bir hukuk devleti 
ile toplumsal refahımızı 
sağlayacağız.


