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HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ



HAK VE EÞÝTLÝK 
PARTÝSÝ

Bu ülkede en çok yenen ve en çok çiðnenen þey 
“HAK”, hiç olmayan þey de “EÞÝTLÝK” 

olduðu için…

Yurttaþlarýmýzýn bir lokma yiyecek uðruna 
yaþamlarýný tüketmeden, insan onuruna yakýþýr 

bir þekilde yaþamalarý için…

Ülkenin bütünlüðünü, ulusal birliðini, güvenliðini 
korumak ve güçlendirmek için...

Yepyeni adil ve saðlam bir devlet yönetimi oluþturarak, 
köhnemiþ siyasi düzeni tasfiye etmek için…

Demokratik bir toplum oluþturarak, halkýn kendi 
gücünün ve olanaklarýnýn farkýna varmasý için...

Baðýmsýzlýk ve ulusal egemenliði tüm faaliyetlerin 
esasý yapmak için…

Ýtibarlý, güçlü, baðýmsýz Türkiye'nin her þeyden daha 
kýymetli olduðunu kanýtlamak için…

Ülkenin ulusal bankalarý, iletiþim kurumlarý ve en 
yaþamsal stratejik kaynaklarý satýldýðý, topraklarýmýz 

yabancýlarýn ipoteði altýna girdiði için…

Aþýrý zengin ve aþýrý fakir olarak hýzla iki sýnýfa 
bölünmeye baþladýðýmýz, kýsa süre sonra da orta sýnýfýn 

yok olacaðý, çok az efendimizin yanýnda, geri kalan herkes 
dilenci durumuna düþeceði için…

Yurt içi ve yurt dýþýnda her zaman ve  her yerde 
“HAK VE EÞÝTLÝÐÝ” 

saðlamak için…

Güçlü olanlarýn deðil, halkýn iktidarýný 
gerçekleþtirmek için…

Hak ve 
Eþitlik Partisi 
halk ateþidir. 

Millet kendisini 
bunaltan her þeyden 
kurtarýlacaktýr.

Parolamýz: 
“Siyasi ve ekonomik 
baðýmsýzlýktýr.”

N E D E N ?
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Efendiler! Bize karþý yapýlan rekabet hakikaten çok gayrimeþru, 
hakikaten çok kahir (zorlayýcý, yok edici) idi. Rakiplerimiz bu 
suretle geliþmeye müsait sanayimizi de mahvettiler. Tarýmýmýzý da 
zarara uðrattýlar, yýktýlar. Ýktisadi ve mali geliþmemizin ve 
ilerlememizin önüne geçtiler.

Efendiler! Artýk serbest ve müstakil bir hayata atýlan Türkiye için, 
iktisadi hayatý boðmakta olan kapitülasyonlar mevcut deðildir. Ve 
olamaz. Ýktisadi hayatýmýzýn belirlenmiþ hedeflere yönelmesi ve 
süratle ilerleme ve geliþmesi için kabul edilecek tedbirler arasýnda 
memleketimizde Avrupa rekabeti yüzünden mahvedilmiþ ve 
þimdiye kadar ihmal edilegelmiþ tarýmsal sanayimizi geliþtirme ve 
çaðdaþ iktisadi araçlarla teçhiz etmeyi öncelikli olarak ele 
alacaðýz. Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve saðlýk 
açýsýndan önemi tartýþmasýz olan ormanlarýmýzý da çaðdaþ 
tedbirler ile güzelleþtirmek, geniþletmek ve en yüksek verimi elde 
etmek esas ilkelerimizdendir. Ýktisadi siyasetimizin önemli 
amaçlarýndan biri de genel çýkarlarý doðrudan doðruya alakadar 
olacak kurumlar ve iktisadi teþebbüsleri mali gücümüz ve 
fenniyemizin müsaadesi ölçüsünde devletleþtirmedir.

Mali kuvvetimiz bugüne kadar olduðu gibi, dýþarýdan borç 
almaksýzýn, fakirane olmakla beraber memleketi idare edecek ve 
hedeflerine ulaþacaktýr.

Efendiler! Bugün ki kutsal savaþýmýzýn amacý tam baðýmsýzlýktýr. 
Tam baðýmsýzlýk ise ancak mali baðýmsýzlýk ile mümkündür. Bir 
devletin maliyesi baðýmsýzlýktan mahrum olunca  o devletin bütün 
hayati alanlarýnda baðýmsýzlýk felçlidir. Çünkü her devlet ancak 
mali kuvvetle yaþar. Mali baðýmsýzlýðýn korunmasý için ilk þart, 
bütçenin iktisadi bünye ile denk ve birbirine uygun olmasýdýr. 
Binaenaleyh; devlet yapýsýný yaþatmak için dýþarýya müracaat 
etmeksizin memleketin gelir kaynaklarýyla idare temini, çare  ve 
tedbirlerini bulmak lazým ve mümkündür.

M. Kemal Atatürk
(1 Mart 1922)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TBMM ÜÇÜNCÜ TOPLANMA  
YILI AÇILIÞ KONUÞMASINDAN 1 MART 1922

BAÐIMSIZ VE ÜRETÝMÝ GÜÇLÜ 

BÝR ÜLKEYÝ KÝMSE SÖMÜREMEZ.



HAK VE EÞÝTLÝK ÖNCE EKMEK
SONRA HUZUR DEMEKTÝR.

TÜRK ULUSU!

Yalaný, talaný, yolsuzluðu, rüþveti görüp de 
önlemek için elini uzatmayan insanlar, bunlarý 
yapanlar kadar suçludur. “Býrak, bana ne!” 
boyunduruðu altýndan kurtulamayanlar ne özgür 
ne de yurttaþ sayýlamaz.

Panayýr hokkabazlarýndan farksýz siyasetçileri 
izleyip de, dilsiz ve ölü kayalar gibi 
bekleyenlerin, ne çocuklarýnýn ne de ülkelerinin 
geleceðine vereceði hiç bir þey  yoktur.

Parti mi kurtaracaðýz, yoksa Türkiye'yi mi?

Dýþ ve iç düzenin bir aracý olan mevcut siyasi 
putlarý kýrýn ve kurtulun. Denenmiþleri 
denediniz de ne oldu?..

Geç kalmak kötüye iþarettir. 
Þimdi deðilse ne zaman? 
Tam vaktidir Türkiye…

Dürüst ve haksever olunacak. 
Sözümüz söz yurttaþlarým…
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OSMAN PAMUKOÐLU
Hak ve Eþitlik Partisi 

Genel Baþkaný



TÜRKÝYE'NÝN TRAJÝK (ÝFLAS ETMÝÞ) 
EKONOMÝK DURUMU

ÜLKEDEKÝ PARTÝLERDE SAP SAMAN 
ÇOK DA, BUÐDAYLARI YOK.

12 13



Türkiye'de ekonomik durum, “istihdamsýz büyüme” ve 
“adaletsiz bölüþümdür.” Halk kemer sýkmanýn sonu 
gelmediði için her geçen gün daha da yoksullaþmaktadýr. 
Aþaðýdaki tespitler ülke olarak dünya genelinde ne kadar 
kötü durumda olduðumuzun göstergesidir. 

Dünya ticaret etkinliði rekabet gücünde, 125 ülke 
arasýnda 61'nci sýradayýz.

Dünya üzerinde yoksul 60 ülke içinde, biz 44'ncü 
sýradayýz. Ülkenin % 28'i ise tam yoksuldur.

Türkiye'de günde 1.25 $ dan daha az gelirle yaþayan 
vatandaþlarýmýzýn oraný, toplam nüfusun % 63'üdür.

Türkiye'de yüksek gelir düzeyine sahip olan % 10'luk 
kesim milli gelirin % 32'sini, yine yüksek gelir düzeyine 
sahip % 20'lik kesim ise milli gelirin % 42'sini alýyor. Yani 
100 kiþiden sadece 20 kiþi milli gelirin nerede ise % 
50'sine sahiptir. 

Nüfusun en düþük gelir dilimine sahip % 20'sinin milli 
gelirden aldýðý pay % 5.4'dür. Bu sýralamada biz 121 ülke 
içerisinde 77'nci durumdayýz. 

Türkiye, borçlarýna günlük ortalama 156 milyon dolar 
faiz ödemektedir. Bu, haftada 1.1 milyar, ayda 4.7 milyar 
faiz ödemesi demektir. Ülkemiz toplam vergisinin 
1/3'ünü, bütçe gelirinin 1/4'ünü borç faizine 
aktarmaktadýr. 

Türkiye 193 ülke üzerinde yapýlan araþtýrmalara göre, 
tarýmda üretim verimliliði sýralamasýnda 123'ncü, 194 

ülke üzerinde yapýlan araþtýrmalara göre de, büyük ve 
küçük hayvan üretiminde 174'üncü sýradadýr. 

Ülkemizde gýda üretiminin % 60'ý yabancýlarýn elindedir. 
Bunun adý; “Gýda emperyalizmi” dir. 

Ülkemizde iþsizlik oraný genç kadýnda % 19, genç erkekte 
% 24'dür.

Türkiye'de çalýþan nüfusun sadece % 25'i kadýndýr. Bu 
sýralamada 184 ülke içerisinde 172'nci  durumdayýz. 

Kadýnlarýn üst düzey yönetici, yetkili, milletvekili olarak, 
geliþmiþ ülkelerde yönetime katýlýmý % 52, 51, 48, 45, 44 
gibi yüksek oranlarda iken, bizde bu oran % 9.8'dir. Bu 
sýralamada 131 ülke içerisinde 121'nci durumdayýz. 

Tarým sektöründe kadýn istihdam oraný % 47, erkek 
istihdam oraný % 24'dür. Bu sýralamada 87 ülke içerisinde 
83'ncü durumdayýz. 

Geliþmiþ ülkelerde 5 yaþ altý çocuk ölümlerinin oraný 
binde 2.1, 2.6, 2.8 iken, bizde binde 22'dir. Bu sýralamada 
191 ülke arasýnda 94'ncü durumdayýz.

Toplam saðlýk harcamalarýnýn milli gelir içindeki payý 
sýralamasýnda % 4.9'la 180 ülke arasýnda 120'nci 
durumdayýz.

Türkiye'de ekonomi, aðzý kalabalýk, panayýrhokkabazla-
rý ve siyaset cambazlarýnýn söylemleriyle, içinde fare-
lerin cirit attýðý, cila ve riya ile yürütülmeye çalýþýlýyor. 
Artýk bu durumu, köstebekten kör olanlar bile görüyor. 

 baþ 
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Sýcak paraya dayalý, yeterince istihdam yaratmayan, asýl 
olarak sermayeyi ve serveti büyütmeye yarayan bu 
ekonomik düzen, iktidardakiler ve yandaþlarýný 
zenginleþtirme aracý haline gelmiþtir. 

Yaðmacý ve bedavacý zihniyet ülke kaynaklarýna tasallut 
ve tecavüz halindedir. 

Halk, iþçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, öðrenci her geçen 
gün yoksullaþmakta, ülke ekonomik olarak elleri kollarý 
baðlý bir hale getirilmektedir.

Kapitalizm ileri ülkeler için zenginleþme ve sömürü 
aracý, geri ülkeler içinse fakirleþme ve sömürülme 
mekanizmasýdýr. Bu mekanizma ülkemizde var gücüyle  
çalýþmaktadýr. 

Özelleþtirme silahsýz iþgale dönüþmüþtür. Özelleþtirme 
basit bir mülkiyet devri deðildir. Uluslararasý sermaye ve 
þirket egemenliði, topraklarýmýzda sýnýrlarýný her geçen 
gün geniþletmektedir.

Tüm ihalelerin yabancýlara açýlmasý, Türk firmalarýnýn 
idam fermaný olmuþtur. 

Küresel sermaye topraklarýmýza çökmüþtür. Ortalama % 
350 kar oranýyla az zahmetle yüksek kar elde etmekte ve 
öz kaynaklarýmýzý emip yurt dýþýna pompalamaktadýrlar. 
Misafir olarak gelip, ev sahibi olarak dönmektedirler. 

Özelleþtirme adý altýnda devletin  fabrikalarý (halkýn 
serveti), yer altý ve  yer üstü zenginlikleri yaðmalandý. 
Bu, ekonomik soykýrýmdýr. Ulusun serveti, gücünün bir 
parçasýdýr. 

Düzen; rüþvet, yolsuzluk, talan ve yaðma düzenidir. 
Bunlar bir devletin yozlaþmasýnýn kanýtlarýdýr. “Yüksek 
yürütücü sýnýf” hem siyasette hem de bürokraside 
konuþlanmýþtýr.

Yolsuzluk ve talanýn yol ve yöntemleri deðiþmiþ ama 
aktörler; siyasetçi, bürokrat, yerel yönetici ve iþadamý 
olarak hep ayný kalmýþtýr. 

Saðlanamayan vergi adaleti, toplanamayan vergiler, kayýt 
dýþý ekonomi, siyasetin ve kamunun her yanýný kanser gibi 
sarmýþ olan yolsuzluk ve rüþvet toplumu çürütmüþtür. Bu 
ülkede üç kiþiden biri kamu veya yerel idarelere, hakký 
olan bir iþi yaptýrmak için rüþvet vermektedir. 

KEDÝ EVDEN ÇIKTIÐI ÝÇÝN 
ÝÇERDEKÝ FARELER DANS EDÝYOR.
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AB istedi diye tarýmsal destek kaldýrýlmýþ, ürünlerimize 
kota konulurken, gümrük kapýlarý yabancýlara ardýna 
kadar açýlmýþtýr. Bu yeniden kapitülasyonlarýn kabulü 
demektir. 

günlük 2,5 €, Japonya'nýn 7 $ dýr.  Bu da yetmemekte, 
Avrupa Birliðinde ihraç edilen  her büyükbaþ hayvan için 
de ihracatçýya 1.000 – 1.300 € destek verilmektedir.

Türkiye'de ekonomi duvara toslamýþtýr. Bizim ineði 
baþkalarý saðmaktadýr. Avrupalý besiciler Türkiye 
pazarýna daha derin girmek istiyorlar. Kendilerine  Türk 
ortak buldular. Yakýnda koyun etini 6 liraya, büyük baþ 
hayvan etini de 10 liraya satacaklar. Zaten ölü olan 
hayvancýlýk böylece mezara defnedilecek. 

Madenler milyonlarca yýlda oluþmuþtur ve tüketildiðinde 
yenilenemeyen kaynaklardýr. Türkler kendi maden-
lerinde küçük ve orta ölçekli iþletmeler düzeyinde söz 
sahibidirler. Kasým 2010'da bir yönetmelik deðiþikliði 
yapýlarak madenlerimiz uluslararasý þirketlere peþkeþ 
çekilmiþtir. Madenlerimizin % 54'ü yabancýlarýn 
elindedir.

Türkiye dünyadaki bor rezervinin % 73'üne sahiptir. Bor 
madeninden 400 farklý çeþit malzeme üretilmektedir. Bu 
rezervin para olarak deðeri 9 trilyon dolardýr. Etibank'ý 
özelleþtirmeye çalýþýyorlar, çünkü ucunda bor madeni var. 
Müþterisi ise, vermeye hazýrlandýðý 40 milyon dolarla 
ABD.

1919'da da madenlerimiz yabancýlarýn elindeydi. 

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÝ ? 
TÜRKÝYE'NÝN DÝRLÝÐÝ MÝ ?

Son iki yýlda tohuma verdiðimiz para 860 milyon dolarý 
bulmuþtur. Domates tohumunu Fransa'dan, lahana 
tohumunu Almanya ve Hollanda'dan, karpuz ve salatalýðý 
Amerika'dan, ýspanaðý Asya'dan alýyoruz.

Avrupa Birliði'nin çiftçi ve besiciye desteði bir inek için 

AKBABA VE ÇAKALLARIN 
HAKKINDAN HAK VE EÞÝTLÝÐÝN 
KARTALI GELECEK, MECLÝSE 
TEMÝZ ÝNSANLAR GÝRECEK.
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TALAN, YAÐMA VE HARACIN 
KÖKÜNÜ KAZIYACAÐIZ.

19



 belirler olmuþtur, kurtulacaðýz.

IMF ve Dünya Bankasý Türk ekonomisine el koymuþtur. 
Yolsuzluðun boyutlarý öylesine büyümüþtür ki, anayasal 
ve toplumsal düzeni alt üst etmiþtir. Fatura ise ek vergileri 
hep sessizce sineye çeken halkýmýzýn üzerine yýkýlmak-
tadýr. Bunun sonucu tehlikelidir; ekonomik ve toplumsal 
bunalýmdýr. Bu gidiþi durduracak her tedbir tereddütsüz 
alýnacak, ülke borç bataðýndan çýkarýlacaktýr. 

Ýþçi, memur, esnaf ve emeklilerin, tarým ve hayvancýlýkla 
uðraþan çiftçimizin, üreten ve emek verenlerin, dul ve 
yetimlerin, öðrencilerin; yüzde yüz menfaatine olan 
yasalar bir bir, hýzla çýkarýlýp hayata geçirilecektir. 

1996 yýlýnda yürürlüðe giren “Gümrük Birliði 
Antlaþmasý”ný reddediyoruz. Ticaret yapacaðýz ama bize 
pranga vurarak deðil. Çaðýracaðýz ve yeniden 
görüþeceðiz. 

Küresel sermaye az zahmet, yüksek kar demektir. Neden 
market zincirlerine sahip çýkýyorlar? Ortalama karlarý % 
350'de onun için. Öz kaynaklarýmýzý emip yurtdýþýna 
pompalýyorlar; hem de hiç yatýrým yapmadan, hiçbir riske 
girmeden, uzun vadeli alýp peþin satýyorlar. Tüm kredi 
kartlarýndan da komisyon alýyorlar. Üreten, zahmet çeken 
insanlarýmýza yazýk deðil mi? Bu düzen halkýmýzýn lehine 
çevrilecektir. 

Esnaf ve sanatkar teslim olmuþ durumdadýr. Faizsiz 
kredi, vergi indirimi, elektrik ve su giderleri dahil ne 
gerekiyorsa, güç kazanmalarý için tüm mali destek 
saðlanacaktýr. 

Yabancýlar açýk piyasa ekonomisi diyerek, ülkeyi eli kolu 
baðlý, kendi ülkelerine muhtaç hale getirdiler. Ekonomi % 
100 baðýmsýz hale getirilecektir. 

Devletin borcu boðazýna o kadar ulaþtý ki, yabancý 
ülkelerin  þantajýna maruz kalýyoruz. Baðýmsýzlýðýmýz  
çoktan elden gitmiþ, iç ve dýþ politikalarýmýzý baþkalarý
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Ulusun ve bireyin serveti, gücünün bir 
parçasýdýr. Ýyi bir yaþam için ekonomik 

baðýmsýzlýk þarttýr.

VE BU ÜLKEDE 

HER ÝNSAN 

ÝNSAN GÝBÝ 

YAÞAYACAKTIR.



Üretim gücünü seferber etmek, ucuz üretmek ve rekabet 
gücünü yükseltmek için bürokratik engellerin tamamý 
kaldýrýlacaktýr.

Toprak aðalýðý yýkýlarak toprak reformu hýzla yapýlacak 
ve araziler iþlenmek þartý ile çok ucuz fiyata ve uzun 
vadede faizsiz ödenmek üzere halka verilecektir. 

Üretim ve Ýhracat Bakanlýðý kurulacak, tarým ve 
hayvancýlýk devletçe desteklenip, korunacaktýr.

Mazot, tohum, gübre ve elektrikten vergi alýnmayacaktýr. 
Tohum ýslah istasyonlarý, gübre fabrikalarý, kooperatif ve 
birlikler yeniden hayata geçirilerek, yabancýlara baðýmlý 
ne varsa, hepsi asgariye indirilip, aþaðýya çekilecektir. 

REKABET EDEMÝYORUZ, 
ÜRETEMÝYORUZ, SATAMIYORUZ, 
HEPSÝNÝ TERSÝNE ÇEVÝRECEÐÝZ.

20 sene önce Türkiye, tarýmsal üretimde satýn aldýðýnýn 
tam 7 katýný ihraç ediyordu. Þimdi; çiftçi periþan 
edildiðinden, deðil þehirlerde yaþayanlarý, kendisini bile 
doyuramaz hale getirilmiþ ve göçe zorlanmýþtýr. Sonuçta 
sosyal dengeler bozulmuþ, asayiþsizlik týrmanýþa 
geçmiþtir. Hýrsýzlýk, kapkaç, soygunlar, adam öldürme 
günlük hayatýn bir parçasý haline gelmiþ, ülke sosyal bir 
bunalýma sürüklenmiþtir. Düzeltilmesi için tüm tedbirler 
alýnacaktýr.

Hazine, Milli Savunma ve Maliye Bakanlýklarýnýn elinde 
bulunan ve boþ duran arazilerin tamamý üretime 
sokulmak üzere halka, 20 yýllýðýna faizsiz olarak 
daðýtýlacaktýr. 

Bölgesel sanayi ve ticaret geliþtirilecektir. Mevcut yöre 
halký iþ sahibi olacak, göç ortadan kalkacak, yöre 
geliþecektir. 

Yöresel fabrikalar kurulacak, devlet araziyi hibe edecek, 
gerekli finansý ve güvenliði saðlayacaktýr. Fabrikayý 
bölgenin sanayi ve ticaret odalarý alacak, % 49 devlet, % 
51 mevcut oda þeklinde hisselendirilecektir. Tüm 
istihdam yöre vatandaþýndan saðlanacaktýr.

Odalar birleþtirilecek, Sanayi ve Ticaret Odalarý diye 
adlandýrýlacaktýr. Esnaf odalarý “Sanayi ve Ticaret 

BIR TOPLUMDA DILENCILIK 
ITIBARDA ISE ORADA HIRSIZLAR, 
YANKESICILER, DINSIZLER VE 
KATILLER DE VARDIR.
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Odasýna”, sanatkar yakýný odalar da “Sanatkar Odalarýna” 
alýnacaktýr. 

Þehirlerde Bölgesel Tasarruf Bankalarý kurulacaktýr. 
Kooperatifler, odalar ve sivil toplum örgütlerinin devletle 
ortaklaþa kuracaðý bu Tasarruf Bankalarý, kendi 
vilayetleri ile sýnýrlý kalmak üzere halka finans hizmetleri 
saðlayacak, bu kooperatif bankalarý þirketleþemeyecek ve 
yabancýlara kapalý olacaktýr.

Bölgesel kalkýnma, ekonomi politikalarýmýzýn ilk 
sýralarýnda yer almaktadýr. Þehirlerde yeni rekabet ortamý 
oluþturulacak, yerli geleneksel esnaf rekabete karþý 
güçlendirilecek, þehirler þehir gibi olacaktýr. Tehlikeli 
taþýt ve ticari hizmet tesisleri (Akaryakýt istasyonlarý) 
þehir dýþýna taþýnacaktýr. 

Halkýmýzýn ekonomik gücünün arttýrýlmasý, iþsizlik ve 
yoksulluðun sona erdirilmesi için, ülkenin tüm imkanlarý 
seferber hale getirilecektir. Ekonomik ve sosyal sorunlar 
ülkenin bir numaralý iþi, meselesi ve problemidir. Bütün 
gayretler ve kaynaklar bu amaçla kullanýlacaktýr. 

En iyi sosyal politika insanlara iþ vermek ve onlarý meslek 
sahibi yapmaktýr. Bu, kararlý bir reformla gerçekleþ-
tirilecektir.

Doðu ve Güneydoðu Bölgelerinde sürekli 10 yýl hizmet 
yapan memurlara, dönüþlerinde birer daire verilecektir.

Destekler ve büyüme politikalarýyla iþsizliðe karþý farklý 
bir mücadele açýlacak, maaþlarýn yan giderleri 
indirilecek, çalýþma saatleri gevþetilecek, kayýtsýz 

çalýþmaya karþý amansýz bir mücadele yürütülecektir.

Bu devlet, ne yazýk ki yabancýlar ve zenginlerin 
kesesinden borç alýp, fakirin kesesinden vergi topluyor. 
Asgari ücretten vergi kaldýrýlacak, asgari ücret, memur ve 
iþçi emeklilerinin maaþlarý 1.000 TL'den baþlatýlacaktýr. 

Maaþlarýn yüksek yan giderleri, brüt ve net maaþlarýn 
arasýndaki büyük makas açýðý, çalýþma hukukunun 
verimsizliði kayýt dýþý ekonomiyi de tetiklemektedir. 
Kayýt dýþý ekonomi, genel ekonomide % 40 oranýndaki 
yatýrýmlarý da çok olumsuz etkilemektedir. Bu durum 
piyasalarýn yanlýþ yansýmalarýna yol açmakta ve dürüst 
üretici ve yatýrýmcýlarý da engellemektedir.

Vergi adaleti saðlanacak, kanunlar herkesin mali gücüne, 
servetine, gelirine göre hak ve eþitlik ilkesine uygun 
olarak yeniden düzenlenecektir. 

Ülkede neredeyse hiç vergi vermeyen vilayetler varken 
bunlara oranla 190 kat vergi verenler mevcuttur. Adil ve 
dürüst olmayan bu duruma son verilecektir. 

Vergileri tahsil edememe ve kamusal müsriflikle ülkenin 
her yýl 150- 200 milyar lirasý hazineden çýkmakta veya 
hazineye girmemektedir. Çýkarýlacak yasalarla bu 
paranýn israfý önlenecektir. 

Kayýt dýþý ekonomi kontrol altýna alýnýp vergilendirilecek, 
her türlü kaçakçýlýðýn yolu kesilecektir. 

Kayýt dýþý ekonomide Türkiye 162 ülke arasýnda % 32 
oranla, dünyada 95'nci sýradadýr. 
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Uluslararasý rüþvet ve yolsuzluðu denetleme örgütünün 
2010 yýlý listesinde Türkiye 10 puan üzerinden “3” puan 
alarak, 175 ülke içerisinde 56'ncý oldu. Rüþvetin de 
yolsuzluðun da köküne kibrit suyu dökülecektir. 

Türkiye yolsuzluk ve hýrsýzlar cenneti haline 
dönüþmüþtür. Bunlarý yapanlar da bellidir ve bu ülke 
dünya üzerinde 202 ülke içerisinde, ekonomisi 
yolsuzluktan çöken ülkeler arasýnda 6’ncý sýradadýr. Bu 
bir ulusa yapýlabilecek en büyük arsýzlýk ve 
haysiyetsizliktir. Bu suçlarda zaman aþýmý kaldýrýlacak, 
hepsi Yolsuzluk Özel Ýhtisas Mahkemeleri'nde hýzla 
yargýlanacak ve tüm servetleri hazineye irad edilecektir. 
Bu þahýslar çýkarýlacak özel bir kanunla tüm TV 
kanallarýndan halka teþhir edilecektir. 

HER DOLABA AKLI EREN, PARAYA 
VE RÜSVETE DÜSKÜN OLANLARI 

DEVLET IDARESINE GETIRMEYIN.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerin serbestliðini bahane 
ederek milleti soyma hakkýný kimseye ve hiçbir zümreye 
tanýmayacaðýz. Hiç kimse iþçinin ve köylünün alýn 
terinin, emeklerinin karþýlýðý ürününü, hakkýný ödemeden 
ve hiçbir zahmet çekmeden alamayacaktýr. 

Özelleþtirmeden mal alanlar, sýcak para cambazlarý, 
ithalatçýlar, yurtdýþýna borcu olan büyük sermaye ve 
mevcut iktidar, bunlar Türkiye'yi soyuyorlar. 

Özelleþtirme basit bir mülkiyet devri deðildir. 
Özelleþtirme yoksulluðun, iþsizliðin, açlýðýn, savaþlarýn 
hüküm sürdüðü bugünkü dünya düzeninde, bütün 
olumsuzluklarýn derinleþerek kökleþmesidir.  
Özelleþtirme silahsýz bir iþgale dönüþmüþtür. Uluslararasý 
sermaye ve þirket egemenliði hýzla sýnýrlarýný 
geniþletmeye çalýþmaktadýr. Özelleþtirme dedikleri 
ülkeyi savaþ ganimeti gibi taksim etmekten ibarettir. 

Karma ekonomi düzeni kurulacak ve ekonominin temeli 
kendi kaynaklarýmýza dayandýrýlacaktýr. 

Elden çýkmýþ olan stratejik kaynak ve kamu serveti olan 
kurumlar pazar ekonomisi kurallarýyla ve bir öncelik 
sýrasýna göre geri alýnacaktýr. “Telekom” ilk sýradadýr. 

Özelleþtirme adý altýnda devletin fabrikalarý, limanlarý, 
topraklarý, yeraltý ve yerüstü zenginlikleri yaðmalandý, 
ekonomik  soykýrým yapýldý. 7 sene önce 213 milyar olan 
dýþ borç, bugün 540 milyar dolar oldu. Ýþsizlik ve 
yoksulluk diz boyu, tarým ve hayvancýlýk bitmiþ, esnaf 
tükenmiþ, emeklilerin hali acýnacak durumdayken, peki; 
“Nereye ve kime gitti bu paralar?” 
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Özelleþtirme, sosyal devletin yok edilmesinin bir aracý 
olarak kullanýlmaktadýr. Bu nedenle toplumun ortak 
yararý bulunmamakta ve halkýn ekonomik gücüne de 
katký saðlamamaktadýr. Ekonomik güç halka deðil, iç ve 
dýþ odaklara çalýþmaktadýr. Banka ve finans 
kuruluþlarýnýn yarýsýndan çoðu yabancýlarýn eline geçmiþ, 
finans piyasasýný elinde tutan yabancýlar ülke siyasetini 
belirleme durumuna gelmiþlerdir. 

Hiçbir yabancý yatýrýmcýnýn topraklarýmýzda, yerli 
þirketlerden alacaðý pay % 49'u geçemeyecektir.

Türkiye'de tarým ve hayvancýlýk politikalarý iflas etmiþtir. 
Türk çiftçisi borç bataðýna sürüklenmiþ, tapularý yabancý 
bankalarca ipotek altýna alýnmýþtýr. Tarým ve hayvancýlýk 
bütün imkanlarla, ödünsüz desteklenecektir. 

Tarým ve hayvancýlýk beceriksizlik yüzünden rezalete 
teslim olmuþtur. Tarým ve hayvancýlýk devlet politikasý 
olacak, bu iki sektör yeniden yapýlandýrýlacaktýr. 

Devlet çiftçinin ürünlerine alým garantisi verecek, 
hayvancýlýðýn tekrar canlanmasý ve enerji üreten çiftlik 
projesine baþlangýç için 100 büyük “Besi Model 
Çiftlikleri” kuracaktýr. Bu çiftliklerde ileri teknolojiler 
kullanýlarak tarým ve hayvancýlýk yapýlacak ve ayný 
zamanda enerji üretilecektir. 

Çiftçi ve besicinin tohum, gübre, mazot, elektrik, su ve 
benzer giderlerinden vergi kaldýrýlacak, faizsiz kredilerle 
destekleneceklerdir. Üretimin en ucuz hale indirilip, 
rekabet gücünün arttýrýlmasý için kamu maliyesinin bütün 
imkanlarý seferber edilecektir. 

Türkiye nüfusunun yaklaþýk % 33'ü geçimini tarým ve 
hayvancýlýktan saðlamakta iken, kendi çiftçi ve besicisini 
yýlda 52 milyar Euro ile destekleyen Avrupa Birliði, 
Türkiye'yi bu oranýn % 6'ya indirilmesi konusunda 
zorlayarak ürünlerimize kota koyuyor.

Mevcut hükümetin, AB'nin bu diretmelerine boyun 
eðmesinin faturasýný ise halk ödüyor. Ýflas edip sefil kalan
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Bugünün Tarým ve Enerji Politikalarý :
Ýklim ve hayat koþullarýný tehdit ediyor.
Kaynak savaþlarýný körüklüyor.
Baðýmlý kýlýyor + yabancý direktifi altýnda býrakýyor.
Kazananlar ve kaybedenler kutuplaþýyor.
Fiyat kaosu yatýrýmý engelliyor.
Kýrsal bölgelerin yükünü aðýrlaþtýrýyor.

Bizim Tarým ve Enerji Politikalarýmýz :
Çiftçi, enerji, üretim toplumun efendisi olacak.
Ýklim ve kaynaklarý koruyacak.
Merkeziyetçi deðil, demokratik olacak.
Avantajlarýn daðýlýmý adil olacak, karlarý çiftçi alacak.
Kýrsal bölgeler için kalkýnma saðlanacak.
Baþarýlý ve sonuç alýcý, iþletmeci olacak.

Dünya hýzla kýtlýk ve enerji dar boðazýna sürükleniyor. Bu 
sorun gelecekte daha da artacaktýr. Ziraat ve enerji 
yabancýlara teslim edilmeyecek, enerjide dýþa baðýmlýlýk 
sona erdirilecektir. Güneþ, rüzgar, jeotermal, deniz 
dalgasý, biyogaz enerji kaynaklarýnýn kullanýma açýlmasý 
devlet politikasý haline getirilerek, ayný bölgede 
daðýtýmýnýn yapýlmasý saðlanacaktýr.

Enerji üreten çiftçilere devlet 20 yýl sonra satýn alma 
garantisi verecek, çiftçi modern bir iþletmeci haline 
getirilecektir.

Nükleer enerji bizi uranyum ithalatýna baðýmlý kýlacaktýr. 
Oysa dünya uranyum rezervlerinin ancak 60-65 yýllýk 
ömrü kalmýþtýr ve çok pahalýdýr. Bu sebeple atom 
santrallerine itibar edip bel baðlanmayacaktýr.

çiftçiler, altýn fiyatýna eþ deðer et fiyatlarý ve kurban 
kesemeyen ailelere karþýlýk Avrupa kendi halkýna eti ve 
sütü en düþük fiyatlarla sunuyor. Bu gidiþi tersine 
çevireceðiz. 
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Anahtar sektör olan enerjide % 100 baðýmsýzlýk temel ilke 
olacaktýr. Yenilenebilir enerjiye olaðanüstü teþvik 
verilecek, rüzgar türbinleri, güneþ panelleri, jeotermal 
teknolojisi ve biyogaz tesisleri Türkiye'de üretilecektir. 

Yenilenebilir enerjiyle 2015 yýlýna kadar 180.000 yüksek 
seviyeli iþyeri kurulacaktýr.

Türk özel sektörü milli sanayinin lokomotifidir. Türk 
sermayesinin güçlenmesi, milli sanayinin küresel bir güç 
haline gelmesi ve yeni istihdam imkanlarý yaratabilmesi 
için, ucuz enerji, vergi indirimi, prim ve devlet desteði 
kesintisiz saðlanacaktýr. 

Ülkemiz otomotiv yan sanayi sektöründe dünyada iyi bir 
yerde olmasýna raðmen kendi otomobilini üretememiþtir. 
Türkiye kendi öz sanayisini kuracak ve kendi otomobilini 
üretecektir. Ekonomi kendi kaynaklarýmýza dayan-
dýrýlacaktýr. 

Ülkemizde çoðunlukla yabancý sermaye ortaklý mevcut 
17 þirket otomobil üretmekte ve 700'den fazla Türk þirketi 
de bunlara parça yetiþtirmektedir. Türkiye kendi milli 
otomobil markasý ile dünyada otomobil üreten diðer 
ülkelerle rekabet edebilir seviyeye getirilecektir.

Raylarý üstte olan mýknatýslý trenler Türkiye'ye 
getirilecek, ulaþtýrmada mýknatýslý trenler baþta olmak 
üzere raylý sisteme geçilecektir. Türkiye'nin demiryollarý 
kapasitesi 50.000 km'ye çýkarýlacaktýr.

Türkiye dünya üzerinde en pahalý benzin ve mazotu 
kullanan ülkedir. Bunun sebebi vergi, fonlar ve harçlardýr.

1 litre benzinin rafineri çýkýþ fiyatý 0.99 kuruþ, vergisi 2.5 
liradýr. Üzerine eklenen 0.5 lira bayi ana daðýtým karý ile 
vatandaþa 4 liraya satýlmaktadýr. Akaryakýttan alýnan bu 
vergiler halkýmýza zulümdür. Vatandaþ lehine yeniden 
düzenleme getirilecektir. 

Büyük araç ve iþ makinelerinde kullanýlan motorin de 
vatandaþa 3 liraya satýlmaktadýr. Halbuki rafineri çýkýþý 
0.45 kuruþtur. Artýk üretici yeni bir yol bulmuþ ve yakýt 
diye baz yaðý kullanmaya baþlamýþtýr. Bu diþli ve motor 
yaðýdýr. Ýnsan saðlýðý ve milli servet zarar gördüðü için 
Avrupa'da yasaktýr. Bu sektör de tam denetim altýna 
alýnacaktýr. 

Akaryakýtta vergi kaçakçýlýðý ülkemizde yýllýk 50 milyar 
dolardýr. Motorinin litre fiyatý 1.5 TL, benzinin litre fiyatý 
da 2 TL'ye çekilecek, böylece kaçak akaryakýt, 10 numara 
yað, yanýk yað ve ayçiçeði yaðý kullanýmýnýn önü 
kesilecektir. Böylelikle Türkiye'nin akaryakýt tüketimi % 
100 artacak, bu da düþürülen fiyattan doðan vergi kaybýný 
önleyecektir. 

Türkiye'de akaryakýt sektörünün % 75'i Ýngiliz, Fransýz, 
Hollanda ve Avusturya firmalarýnýn elindedir. 
Ülkelerinde % 3 kar marjý ile çalýþan bu þirketlere bizde 
devlet tarafýndan % 9 kar marjý verilmiþtir. Bu þirketlerin 
kar marjý derhal % 3 ila 3.5'lara çekilecektir. 

Avrupa'nýn tümünde 11.500 bitki çeþidi bulunurken, 
topraklarýnda 11.000'den fazla þifalý bitki yetiþen Türkiye 
kendi ilaç ve kozmetik sanayisini kuracaktýr. Ülke bitkisel 
kozmetik ve ilaç üretim merkezi haline getirilerek, tarýma 
odaklý sanayi programýmýzla uluslararasý rekabetle 
yarýþabilir seviyeye taþýnacaktýr. 
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Madenlerimiz üzerinde de oyunlar dönmektedir. 
Madenlerimizin yarýsýndan fazlasý yabancý sermaye 
tarafýndan parsellenmiþtir. Bizim iþlettiklerimiz de ham 
mamul olarak dýþarý satýlmakta, iþlendikten sonra misli 
fiyatlarla bize geri dönmektedir. Tüm lisans ve ruhsatlar 
yeniden gözden geçirilecek ve madenlerimiz azamisi 
tarafýmýzdan iþlendikten sonra ihraç edilecektir. Ülkenin 
malý olan madenlerimiz ülke ekonomisine kazan-
dýrýlacaktýr. 

Türkiye'nin yeraltý kaynaklarý süratle teminat altýna 
alýnacaktýr. Önce yeraltý kaynaklarýnýn sayým ve kayýtlarý 
tutulacaktýr. Nerede, ne kadar, hangi yeraltý kaynaðý var? 
Bunlar nasýl, hangi teknoloji ile iþleniyor, baþka hangi 
teknolojiler lazým ve ne kadar sermaye gerektiriyor?.. 
Ayrýca hangi ülkeden, kimlere ait þirketler maden iþinde 
bulunuyor, sözleþmelere ne kadar uyuyorlar tek tek ortaya 
çýkarýlacaktýr. 

Yeni doðan çocuklar için, yýllýk geliri  34.000 TL'nin 
altýnda olan ailelerde annenin hesabýna 1 yýl (12 ay) 
süreyle aylýk 500 TL para yatýrýlacaktýr. Müteakip yýllarda 
ise;

1. Çocuk    300 TL
2. Çocuk    150 TL
3. Çocuk      75 TL
4. Çocuk ve diðerleri için her ay 50 TL ödenecektir.

Çocuk Parasý, ayný evde oturan ailelerden yýllýk geliri 
34.000 liranýn altýnda olanlara % 100, yýllýk geliri 45.000 
liranýn altýnda olanlara % 50, yýllýk geliri 52.000 liranýn 
altýnda olan ailelere ise % 25 olarak ödenecektir.

Ödenek 18 yaþýna kadar kesintisiz devam edecek, 
üniversite veya yüksekokul eðitimine devam eden 
çocuklar içinse 25 yaþýna kadar ödemeler sürdürülecektir.

Üniversite veya yüksekokulda okuyan öðrencilere 500 
TL/Ay, 5 yýl faizsiz kredi imkaný saðlanacaktýr. 

Öðrencilerden alýnan harçlar kaldýrýlacak, ihtiyaç 
sahiplerine aylýk ödeme yapýlacak, azami yurt inþa 
edilerek barýnma imkanlarý iyileþtirilecek ve arttýrýla-
caktýr. 

ARTIK BAÞKALARINI TAKLÝT ETMEK 
YERÝNE, GELECEÐÝMÝZÝ KENDÝMÝZ 

BELÝRLEYECEK VE ÖNCÜ OLACAÐIZ.

“Bir toplum için en karlý yatýrým 
bebeklerdir.” sözü Hak ve Eþitlik 
Partisi'nin temel ilkelerinden biridir. 
Çocuk parasý yasasý çýkarýlacaktýr. 

“Hoþgeldin Çocuk” Paketi:
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Büyükelçilikler Türk ekonomisini ve kültürünü tanýtým 
ajanslarý haline getirilecek, Avrupa ve diðer bölgelerde 
satýlýk þirketlere Türk þirketlerinin talip olmasý için yeni 
bir daire kurulacaktýr. 

Çiftliklerde kýrsal turizm uygulanacak ve devletçe 
desteklenecektir. Yeni turistik yatýrýmlarda doða ve 
kültürel uyumluluk ön planda tutulacaktýr. 

Aðaçlarýn kontrolsüz kesilmesi yasaklanacak ve izinsiz 
kesilen her aðaç için 10.000 TL para cezasý uygulamasý 
yürürlüðe konacaktýr. 

Nesli ve türü azalan hayvanlar için yaþadýklarý bölge 
özellikleri dikkate alýnarak, geniþ çaplý milli parklar tesis 
edilecektir. 

DAYAN TÜRKÝYE! 
UÐRADIÐIN HAKSIZLIKLARIN 

HESABINI SORMAK, 
YARALARINI SARMAK ÝÇÝN 
HAK VE EÞÝTLÝK GELÝYOR.

Fiziksel ve zihinsel engelli vatandaþlarýmýzýn mali ve 
teçhizat ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý en vicdani 
görevimizdir. 

Benzer ve eþdeðer iþlerde çalýþmýþ emekli maaþlarý 
arasýndaki makas açýðý kapatýlacaktýr.

Gençliðini ve saðlýðýný ülkenin kalkýnmasý için vermiþ 
emeklilerimizden hastanelerde alýnan katký payý 
kaldýrýlacaktýr. 

Sosyal güvenlik sistemine, bu ülke için çalýþan ve 
üretimde bulunanlarca ödenmiþ her kuruþ primin karþýlýðý 
kendilerine geri döndürülecektir. Sosyal sigorta mülkleri 
ve fonlarýnýn haksýz olarak uluslararasý sermayeye 
devrini saðlayan uygulamalar gözden geçirilecek ve 
halkýn emeðinin karþýlýðýný alarak yoksulluk ve açlýk 
sýnýrýnda yaþamasý önlenecektir.

Türkiye'nin yönetiminde iþ baþýndakiler için: “Acemi 
nalbant iþini devlet harasýnda öðrenirmiþ” sözü bile 
geçersiz hale gelmiþtir. Sebep ise nettir: “Çünkü ip 
kýsadýr.” Derin veya sýð, bu kýsa iple hiçbir kuyudan su 
çekilemez. Sonuçta bu millet açtýr, yoksuldur, 
sömürülmüþtür, sömürülmektedir, gururu ayaklar altýna 
alýnmýþtýr, insan yerine konulmamýþtýr ve haksýzlýða 
uðramýþtýr. Öz yurdunda parya muamelesi görmektedir. 
Ülkenin imkanlarýndan hiçbir zaman adil bir þekilde 
yararlanamamýþtýr. 

Bu topraklarýn bir karýþýnda dahi, saçý baþý aðarmýþ hamal, 
öte beri satan çocuk, yaþlý, dilenci, çöp toplayan çocuk, 
tinerci çocuk, parasýzlýktan okuyamayan kýz ve oðlan, 
sosyal güvencesi olmayan bir tek insan býrakmayacaðýz. 
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HALKIN MALÝ GÜCÜ VE 
EKONOMÝK DÜZEYÝNÝ ARTTIRMAK

 ÝÇÝN ACÝLEN VE SÜRATLE ALINACAK 
TEDBÝRLER

Milletvekillerinin kýyak emekliliði kaldýrýlacaktýr.

Hazineden partilere verilen para kaldýrýlacaktýr.

Baþbakanlýk keyif harcamasý olan örtülü ödenek 
kaldýrýlacaktýr.

Kamu ve yerel yönetim bütçelerinden, protokol, 
karþýlama, cari giderler harcamalarý atýlacaktýr.

Yurtdýþý harcýrahlar zevk ve sefa parasý olmaktan 
çýkarýlarak, asgari düzeye indirilecektir.

Koruma lojmanlarý, koruma araçlarý hepsi satýlacaktýr.

Kamu araçlarý kullanmada Türkiye dünyada 1'nci 
sýrada. Bu üstünlüðüne son verilecektir.

Kamudaki tüm lüks ve pahalý araçlar satýlacaktýr.

Akaryakýt dahil tüm kaçakçýlarýn kökü 
kazýnacaktýr.

Hazine arazileri halka daðýtýlacaktýr.

Madenler tam kontrolümüze alýnacaktýr.

Gümrük Birliði denilen; istilacý, gümrüksüz mal ve 
ürün giriþleri vergilendirilecektir.

Vergisiz kazanç ve kayýt dýþý ekonomi kontrol altýna 
alýnýp, tekrar vergilendirilecektir.
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CUMHURÝYETÝN 
TEMEL NÝTELÝÐÝ: 

HAK VE EÞÝTLÝKTÝR.

Terörün, daðlardaki ve þehirlerdeki eþkýyanýn  kökü 365
günde kazýnýp, buralarda heba olan milyarlarca dolar artýk 
harcanmayacaktýr.

Ýhale yolsuzluklarý ve rüþvetle kamu mallarýný peþkeþ 
çeken hýrsýzlarýn önü kesilecektir.

Toprak aðalýðýnýn sonu getirilip, arazileri halka 
daðýtýlacaktýr.

Ordu 200 – 250.000 asker sayýsýna indirilecek ve 
askerlik süresi 6 ay olacaktýr.

Asgari ücretten vergi alýnmayacak ve hangi sektörde 
olursa olsun emekli aylýðý ve asgari ücret 1.000 liradan 
baþlatýlacaktýr.

Çiftçinin, emeklinin, memurun, esnafýn, iþsizin, 
öðrencinin, ne üretirken, ne eðitim alýrken, ne de 
saðlýk konularýnda hiçbir mali ve ekonomik sorunla 
karþýlaþmadan temel ihtiyaçlarýný karþýlamasý için ne 
lazýmsa, hepsi mutlaka onlara saðlanacaktýr.

Bu ülkede hiç kimse, hiçbir yerde, ne bir dilenci, ne bir 
sokaða atýlmýþ, ne de çöplükten bir þeyler toplayan 
çocuk asla görmeyecektir.

OSMAN PAMUKOÐLU
Hak ve Eþitlik Partisi 

Genel Baþkaný
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"Eðer gerçek zeki olmak istiyorsan, 
eylemci olman gerekir. Sadece 
eylemciler zekidir. Zekiden neyi 
kastediyorum? Senin rýzan olmamasýna 
raðmen, sana zorla dikte ettirilmiþ 
þeylerden kurtulmandýr. Zeka, görme 
ve kavrama kapasitesinin yanýnda 
kendi hayatýný, doðana uygun yaþamaktýr. 
Bunun evrensel adý ise: 
özgürlüktür."

"Meslekten siyaset dünyasý, temelde 
içgüdüsel seviyededir ve orman yasalarýna 
aittir. Politikayý meslek haline getiren 
insanlar da en vasat olanlardýr. Bunlarýn 
sadece tek bir özelliði vardýr. O da derin 
bir aþaðýlýk duygusudur. Ne zaman biri bir 
güç kazanma manevrasý yapýyorsa, orada 
siyaset vardýr. Yaptýklarý iþ kendileri ile 
ilgilidir, bunun devletle, hükümetle ve 
buna benzer hiçbir þeyle ilgisi yoktur.”
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His yok, hareket yok, acý yok...
Leþ mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana...
Sen böyle deðildin.
Feryadý býrak kendine gel,
çünkü zaman dar...
Uðraþ ki,
telafi edilecek bunca zarar var.

Mehmet Akif ERSOY
191344

"Bir adam boðuluyordu: 
"Ýmdat! Yüzme bilmiyorum. 
Yüzme bilmiyorum!.." diye baðýrdý. 
Nehirin kýyýsýnda oturmuþ etrafý 
gözetleyen bir adam "Ben de 
bilmiyorum, ama bu konuda 
yaygara da kopartmýyorum." 
diyerek boðulaný seyretmeye 
devam etti...”
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