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TÜRKİYE EKONOMİSİ
“Ticaret Yapın Çünkü Rızkın Onda Dokuzu Ticarettedir.“
Hz. Muhammed (SAV)
“Ahilik; Dünya Hayatında Ticaret Yaparken Ahiret
Hayatını Kazanabilmektir.”
Ahi Evran-ı Veli
‘’Tam bağımsızlık, ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi
bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık
felç olur.’’ M.Kemal ATATÜRK
Bu bağlamda Türkiye 21. Yüzyılda ve Gelecek Yüzyıllarda, dünyada hak ettiği konuma ulaşabilmesi için ekonomisini yeniden inşa etmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin son yıllarda orta gelir tuzağına düştüğü görülmektedir. Bu orta
gelir tuzağında kurtulması için hızla çağın gereğini yaparak sanayi dönüşümünü
tamamlayarak, yeni bir ekonomik ve sosyal kalkınma atılımı başlatması gerekir. Ülkemizin jeopolitik konumu dolaysı ile ekonomik olarak fırsatlarla dolu olduğu kadar riskleri de bu o kadar çoktur. Ülkemiz ivedilikle ekonomi için SWOT analizi (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Risk) yapması, Güçlü Yönlerimizi kullanarak, fırsatları
yakalaması, barındırdığı riskleri bertaraf ederek, tehditlerden uzaklaşması lazım.
Türkiye’nin ekonomik olarak çok hızlı büyümesi gerekmektedir. Bu hızlı
büyüme gerçekleştirilirken istikrarlı ve kapsayıcı, her kesimin adil bir şekilde yararlanabileceği bir şekilde olması gerekmektedir. Ülkemizin ekonomisi serbest piyasa sisteminde ilerlerken, mevcut kısıtlı kaynaklardan dolayı eşit, toplumun ahengini bozmadan gelir ve servet eşitsizliğine yol açtırmadan toplumun tüm evrensel
haklarını koruyarak devlet güvencesi altında ekonominin desteklenerek hedeflere gidilmelidir. Devlet desteği, kontrolü özelikle vurgulamak istediğimiz bir konudur. Ülkemizin Ekonomisi tamamen serbest piyasaya bırakılmayacak kadar önemlidir. Henüz
Devlet Desteği ve Katılımı olmadan Gelişmiş Ülke Ekonomileri ile rekabet edecek seviyede değildir. 1923-1936 yılları arasındaki milli bir ruhla hareket etmeye mecburuz.
1923 ruhu ile oluşturulacak ekonomik sistemin akılcı, etkin ve adil bir kurallar bütünü içinde işleyebilmesi için gereken yasal düzenlemelerin, ülke çıkarlarını
her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutan, siyaset kurumu ile organik bağları olmayan
ve temelde liyakate dayalı bir devlet bürokrasisi tarafından yürütülmesi gereklidir.
Ekonomide, stratejik planlama, ölçülebilir performans kriterleri ile desteklenen
gerçekçi ve yalın bir ekonomi politikası ortaya koymak gerekir. Üretme ve uygulamada
yaşanan sıkıntıların ortadan kaldıracak şeffaflık ve denetimlerin desteklenmesi gerekir.
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Bilindiği gibi ekonomide dışa bağlılığımız Milli bir ekonominin önündeki en önemli sorunların başında gelmektedir. Ekonomide, dışa bağımlılığı azaltacak bir büyüme modelini yaşama geçirmek gerekir.
Başlangıçta Devlet destekleri ile Sivil Toplum Kuruluşları (AHİSİAD Gibi) aracılığı ile Fırsat
eşitliğinin ve kişisel gelişimin önünü açan bir sistemin oluşturulması gerekmektedir.
Ülke Ekonomimiz hepimizin bildiği gibi dengesiz ve sürdürülebilir bir büyüme
olmadan ilerliyor. Bu durum dünyada rekabet gücümüzü zayıflatıyor. Ekonomik gelişme
sürdürülebilir ve dengeli olması gerekir. Türkiye de ekonomisinin en ciddi sorunu olan,
büyümenin bedeli yüksek enflasyon, yüksek dış açıklar ve yüksek kamu açıklarının giderilmesi gerekmektedir.
Ekonomik
büyüme
istikrarlı,
yüksek
verimlilikle,
yüksek
ücretli ve kaliteli iş yaratabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Piyasa ekonomisinin etkinliğinin artırılabilmesi ve devlet destekli özel sektör öncülüğünde bir büyümenin
sağlanabilmesi amacıyla tüm tedbirleri alacak, bu çerçevede öncelikle Rekabet
Kurumu’nun etkin çalışması sağlanarak, bazı sektörlerde gözlemlenen eksik
rekabetin yol açtığı yüksek fiyatlandırma ve verimsizliğin önüne geçilmelidir.
Yaratılan ekonomik fırsatlar ve gelirler toplumsal tabana yayılmalı ve hiçbir birey ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış olma hissine kapılmaması sağlanmalıdır. Her
bir birey veya kurum tüm olanaklara özgürce erişebilmelidir. Cinsiyet ayrımı güdülmemeli, bölgesel ayrım yapılmadan gelir dağılımı adaletli bir şekilde sağlanmalıdır.
Türkiye de hem şirket hem de birey gelirlerinin üzerinde aşırı borçluluğa sahip
olması ekonomik, sosyal ve finansal istikrarı tehdit eder hale gelmiştir. Bu bağlamda şirketlerin öz kaynaklarının ve hane halklarının ise harcanabilir gelirlerinin üzerinde
aşırı borçlanmaması için gereken tedbirler alınırken, finansal sistemin sağlıklı bir biçimde faaliyetlerine devam edebilmesi için makro-ihtiyati önlemlere önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda hane halkının veya bireylerin gelirlerinin büyük kısmının borç
ödemeye gitmesi neticesinde geriye kalan küçük bir gelir ile yaşamını idare etmek durumunda kalmışlardır. Hane halkının veya bireyin borçlarının ödeyemez durama düşmesi ile açılan davalar ile birey gelirlerinin ¼ ü hacizli duruma düşmüştür. Zaten düşük
gelir grubuna sahip büyük kesim, dava masraflarının da getirdiği ek yükle boğuşmaktadırlar. Bu durumun derhal düzeltilmesi ve hane halkının veya bireyin tekrar tüm gelirinin harcamaya müsait hale getirilerek ekonomik canlılığın sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde harcama kabiliyeti düşen bireylerin çoğalması, yine yatırım yapma
kabiliyetini kaybeden şirketler ile ekonominin çıkmaza girmesi kaçınılmaz olacaktır.

4 Ahisiad - Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği

TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU
İşte AHİSİAD bu çıkmazı aşağıda detaylı şekli çözülmesini önermektedir.
Sorun ve sorunun getirdiği büyük sorunlar:
Gelirine göre borçluluğu artan hane halkının, borcunu ödeyemeyecek duruma
düşerek, ek olarak borcuna ilave olarak dava masraflarının altında ezilmesi, bunun sonucunda gelirinin çok az kısmı ile ayakta kalmaya çabalama durumu ekonominin sağlıklı
sürdürülebilirliğini engellemektedir.
Harcaması düşen bireyin sağlıksız yaşaması, yetersiz eğitim, sağlıksız beslenme
vb sorunlarla karşılaşması sonucunda ekonominin canlılığını kaybederek durgunluğa ve
hatta çöküşe geçmesi.
Dava açılması sonucu bireyin gelirine koyulan hacizler ile gelirinin ¼ ini de kaybetmesi, bireyin işini kaybetmesi veya işveren ile anlaşarak kesilen ücretin azaltılmasını
sağlamak için gelirinin beyanını asgari ücrete düşürmesi veya sigortalı göstermeme ile
anlaşılmasıdır.
Bu durum ekonomiye zararı korkunç buyutlara vardırıyor. Bir örnek ile açıklayalım:
Birey şirketin de 3.200.-TL net maaş aldığını ve bordroyada net olarak yansıtıldığını varsayalım. Bu durumda birey her ay maaşı kadar harcadığını düşünelim. Her ay 3.200. TL
harcama ile ülke ekonominde canlılığın devam etmesini sağlıyor.
Uygulanan hatalı ekomoik politikalar (TÜKETİM EKONOMİSİ) sonucu birey daha
çok tüketime zorlanıyor. Bunun sonucunda birey borçlanıyor. Borçlarını ödemek için tassarufa özendirilmek veya gelirini artırmaya yönelik yönlendirmeler yerine BORCU BORÇ
İLE KAPATTIRMAYA ÖZENDİRME (Kredi kartlarının yapılandırma vb) sonucu borç batağına
saplanmaya başlayor birey. Bordroda net 3.200. TL maaş alan kişi borcundan dolayı
haciz geldiğinde ¼ oranında, yani 800.- TL kısmına her ay el konuluyor. İşte birey bu
durumda işveren ile anlaşarak kendini işten ayırarak maaşına konulan hacizden kurtulmak istiyor yada işverenden bordorda gösterilen net maaşını asgari ücret tutarına
düşürerek kesilen kısmı azaltmaya gitmektedir. Böylelikle aylık 800.-Tl kesilirken 400.TL
ye düşürmektedir. Bu durumun yarattığı zincirleme zarar ekonomiye çok büyük yük getirmektedir. Şöyle ki; 3.200 TL maaş alırken bordrodan kesilen gelir vergisi, kesilen SGK
tutarı, maaş asgariye düşünce devletin kurumlarının aldığı payda aynı oranda azalacaktır. Ve kayıt dışının azaltılması gerekirken artırılması sağlanmaktadır. Keza harcamaların
azalması neticesinde şirketlerin satışlarının azalması ile ekonomide durgunluk kaçınılmaz olacaktır. Sicilleri bozulan bireylerin bir daha kredi çekemez duruma düşmesi ile tüm
ekonomi ciddi bozulmalara gebe kalacaktır.
Çözüm önerimiz:
AHİSİAD olarak çözüm önerimizin temel kaynağı TÜİK verilerini kullanarak sağlayabileceğimizi düşünmekteyiz. Bilindiği üzere TÜİK her yıl bireysel ve hane olarak asgari
geçim standartlarının verilerini açıklamaktadır. Örneğin açıkladığı verilerden biride 4 kişilik bir ailenin yoksulluk tutarı, bir bireyin yoksulluk tutarı, bir bireyin açlık sınırlardır. Bizim
önerimiz bu verileri kullanarak çözüm getirmek üzerine olacaktır.
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Yukarıda verdiğimiz örneği çözümde şöyle kullanacağız; Birey borcunu ödeyemez
durumuna düştüğünde, bireylere açılan davalar neticesinde maaşının ¼ üne haciz koyularak kesilmesi yerine, TÜİK in belirlediği 4 kişilik yoksulluk sınırı ve bireyin yoksulluk sınırı
baz alınarak haciz işlemlerine izin verilmelidir. Şöyle ki; hane halkının toplam gelirleri eğer
bir birey sağlıyorsa haciz işlemi TÜİK in belirlediği yoksulluk sınırı olan 5.300.-TL (son açıklanan veri yuvarlanarak alınmıştır) ye haciz konulmadan gelirin 5.300 TL nin üstündeki tutara
haciz konulmasına izin verilmesi, birey yalnız veya hane halkı daha az ise belirlenen diğer
oranlar muaf tutularak üstüne haciz konulmasıdır. Birey yalnız ise TÜİK in belirlediği 2.900
TL nin muaf tutularak üstüne belirli oranda haczine izin verilmelidir.
Bu tedbirler ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri neler olacak bunun üzerinde durulması gerekmektedir. Alınacak bu karar ekonomiye artıları daha fazla olacağını düşünmekteyiz. Milyonlarca bireyin rahatlaması ile ekonomide ciddi canlılık getireceği düşüncesi ile
aşağıdaki olumlu etkileri sıralayabiliriz.
Birey ve hane halkının rahatlaması ile artan harcamalar ekonomiyi ciddi rahatlama
getirecektir.
Mevcut uygulama ile SGK ve Vergi gelirlerini azaltırken önerdiğimiz uygulama ile bu
sorun ortadan kaldırılıyor.
Mevcut uygulama Finans Kuruluşlarının kredi verirken dikkat etmeden her önüne kredi
açması ile ekonominin canlanması değil sonunda zayıflanması ile sonuçlandığı aşikardır.
Getirilecek yeni uygulama ile Finans kuruluşları TÜİK belirlediği rakamları baz alarak kredi
açmaları sağlanacaktır. Bu iki olumlu gelişmeyi beraberinde getirecektir. 		
Gerçekte kredi verilmesi gereken kişiye kredi verilmesi kredi çekmek isteyen birey, Finans
Kuruluşunda kredi talebinde bulunduğu zaman bordrosunu yoksulluk sınırının üzerine de
olması şartı konulduğunda, birey bordrolu maaşının TÜİK in belirlediği asgari yoksulluk
sınırının üzerine çekilmesini işverenden istemesi ile SGK ve vergi gelirlerinde artış sağlanacaktır. Böylelikle zaten gerçekte asgari ücretinin üzerinde maaş alan fakat bordro da
asgari ücretten maaş bireylerin gelirlerinin reel resmi rakama yansıması sağlanarak kayıt
dışılıktan kurtarılması.
Kayıt dışı ile mücadelenin en önemli yapı taşları haline gelmesi.
Asgari ücreti doğal süreç ile Avrupa Standartlarına sürüklenmesini sağlanması
Finans kuruluşlarının kredi verirken disiplinli olmalarını sağlanması.
Ekonomimizin en büyük sorunu olan kayıt dışılığı ortadan kaldıracak en önemli yapısal
bir reform olacaktır.
Ülkemize dış yatırım çekebilmek için Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, Özel mülkiyet
ve sözleşmeler evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde tam güvence altına alınmalıdır.
Ekonomi bürokrasisi ve düzenleyici kurumlar liyakat ve yüksek ahlak kriterlerine uygun, siyasetle hiçbir organik bağı olmayan bir personel politikası ile kamu yararını gözetme,
hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yeniden inşa edilmelidir.
Kamu kesimi, özel sektörün uzun dönemli kaynak eksikliği nedeniyle yeterince
yatırım yapmadığı alanlarda, özel sektöre sermaye desteği de dahil gerekli kaynaklar devlet
desteği ile sağlanmalıdır. Özel sektör yatırımlarının yetersiz olduğu alanlarda Kamu doğrudan yatırımcı olarak ekonomiye destek olmalıdır.
Dış ticaret açığını kısa vadede önemli oranda düşürecek, orta ve uzun vadede ise
ortadan kaldıracak bir ekonomi politikası izlenmelidir.
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İhracatı destekleme politikaları ile verimliliği ve etkinliği temel alacak, sektörel fizibilite
analizleri yapmak suretiyle gelişme potansiyeli yüksek, mal ve pazar çeşitliliğine katkı
sunan alanlara öncelikler verilmelidir.
Toplam tasarrufları artırmak için kamu kesimi açıklarının azaltılmasının yanı sıra,
özel sektörün yüksek verimlilik, karlılık ve ücret seviyelerine erişmesinin siyasi, sosyal ve
ekonomik altyapısı hazırlanmalıdır. Hane halkı tasarruflarının artması için gereken altyapı
düzenlemeleri hızla yürürlüğe sokulmalıdır.
Yabancı yatırımcılara siyasi, yasal düzenleme ve ekonomi politikaları bağlamında güvenilir, öngörülebilir ve her şeyden önemlisi her türlü yolsuzluk ve kayırmacılıktan
arındırılmış bir yatırım ortamı sağlanmalıdır. Her türlü yabancı yatırımı desteklemekle
birlikte, teknoloji ve know-how transferi yapacak olan, katma değerli ihracata dönük
ve yüksek ücretli istihdam yaratan yabancı doğrudan yatırımları öncelikli olarak teşvik
edilmelidir.

SANAYİ POLİTİKALARI
Hedef 4. Sanayi devrimi, 4. Endüstriyel Devrimi diyerek yola çıkılmalıdır. Hedef
TAM MİLLİ BİR SANAYİ olmalıdır.
Bu Hedef doğrultusunda, Ekonomide Dışa Bağımlılığı yok edecek milli bir ekonomi
için, Ekonomimizin düşük-orta teknolojiye dayanan, tüketim malı ağırlıklı sanayi üretimini, ihracat odaklı, rekabetçi orta-yüksek teknolojiye dayalı, ara malı ve sermaye mallarının ağırlığının önemli oranda arttığı bir üretim yapısına kavuşturmak için gereken
siyasi, ekonomik ve sosyal iklimi ivedilikle tesis edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultu da,
milli kalkınma stratejileri oluşturulması, özel ve kamu sektörlerinin iş birliği içinde akılcı
ve bütünlüklü bir sistem çerçevesinde yapılması sağlanmalıdır.
Devletin ekonomik gelişmenin tamamen piyasa tercihlerine bırakılmasının
olumsuz etkileri vardır. Devletin kontrollü şekilde ekonominin gelişmesinin içinde olmalıdır. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak şirketlere destek olmalıdır. Sermaye,
kalifiyeli eleman, Ar-Ge çalışmaları için teşvikler sağlanmalıdır.
Sanayimiz için gerekli olan ve çoğunlukla ithal edilen ara malların ve makine/
teçhizatın yurt içinde devlet destekli olarak özel sektör tarafından üretilmesini sermaye
desteği de dahil olmak üzere uzun dönemli kaynak tahsisi yapması gerekmektedir.
Özel sektörün yetersiz kaldığı aşikardır. Devlet, Kamunun özel sektörle haksız rekabet
etmeyecek bir yapıda temel ara malların üretiminde doğrudan yer alması gerektiğine
inanıyoruz.
Sanayimizin gelişimi için olmazsa olmazımız AR-GE çalışmaları olmalıdır. Özel
sektörün yanı sıra Kamunun AR-GE ve inovasyon da, özellikle eğitim altyapısına destek
konusunda etkin bir rol üstlenmesi sağlanmalıdır. Devlet ve Özel Üniversite ve meslek
okullarının AR-GE, inovasyon ve tasarım başta olmak üzere sanayideki dönüşüme etkin
katılımı için her türlü mali ve diğer destekler sağlanmalıdır.

7 Ahisiad - Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği

TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU
Gençlerimizin bilişim başta olmak üzere sanayi dönüşümü için gereken eğitim ve
kendi işlerine sahip olabilmeleri için gereken ekonomik destek sağlanmalıdır.
Burada AHİSAİD gibi sivil toplum kuruluşları ile devletin işbirliği yaparak desteklenmesi
ile sağlanmalıdır.
Endüstrimizin uluslararası alanda rekabet edebilir hale getirmek için AR-GE
çalışmaları ile uluslararası marka oluşturulmasını ve patent tescilini desteklenmesi
lazımdır. Bu çerçevede kamu ve özel sektöre uluslararası tanıtım ve pazarlama konusundaki teşvikler ile desteklenmelidir.
AR-GE çalışmaları için ülkemizin ivedilikle ciddi kamu ve özel sektör olarak bütçe
ayırması gerekmektedir. AHİSİAD olarak AR-GE çalışmaları için sağlanması gereken
bütçe Teknoloji -İnavasyon ve Girişimcilik bölümünde AR-GE vergisi adı altında açıkladık.
AR-GE vergisi AR-GE çalışmaları için gerekli olan kaynağı sağlayacağına inanıyor
ve toplum üzerinde olumlu etki yapacağına inanıyoruz.

KAMU MALİYESİ POLİTİKALARI
Sağlam ve sağlıklı sürdürülebilir bir ekonomi için kısa vadede bütçe açıklarının
sürdürülebilir bir seviyeye düşürülmesi, orta ve uzun vadeler de ise bütçenin yapısal ve
kalıcı açık vermemesi sağlanmalıdır. Kamu harcamalarının ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla durgunluk olduğu zamanlarda piyasaya direkt veya dolaylı olarak
ekonomiye destek vermesi gereklidir. Tam tersi dönemlerde yüksek büyümenin kaydedildiği zamanlarda bütçe fazlası verilmesi sağlanarak zor zamanlar için kaynak yaratılması ve yine sağlanacak kaynaklar ile AR-GE çalışmaları için kamu ve özel sektöre ciddi
destekler verilmelidir. Ülkemizin AR-GE ye ayırdığı bütçe gelişmiş ülkelerin seviyelerine
çekilmesi sağlanmalıdır.
Etkin bir Kamu maliyesini için gelirler tarafında bir yandan etkin vergi denetimi
yoluyla vergi tabanını genişletirken, diğer yandan vergi adaletini sağlayacak reformlar
yapılmalıdır. Bu doğrultuda etkin bir kamu maliyesi için gerekli olan adaletli ve tabana
yayılan vergi dağılımı sağlanmalıdır. AHİSİAD olarak, etkin ve adaletli bir vergi geliri elde
edebilmek için yukarıda Ekonomi politikalarında belirtiğimiz, şirketler de çalışanların
kayıt altına alınma yönteminden bahsetmiştik. Orda çalışanlar üzerinde sağlanacak
vergi ve SGK gelir artışlarından bahsetmiştik. Bur da ise serbest meslek grubunda vergi
yapısal reform niteliğinde olan düşüncelerimiz vardır. Uygulamada sıkıntılı süreç yaşansada uygulamaya koyulduğunda ciddi faydaları olan tüm sektörleri kayıt altına alıp vergi
gelirlerinde ciddi artışlar sağlanabilir. Serbest Gelir Grubuna giren bilinen meslek guruplarını sayarsak, Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, Avukatlar, Mimarlar, Mühendislikler, Doktorlar vb mesleklerdir. Bu meslekler ekonomide tüm sektörleri birebir etkileyen
mesleklerdir. Bu mesleklerin gelirlerinin kayıt altına alınması Tüm Ekonomiyi %95 oranında kayıt altına almanızı sağlar. Peki bu meslek gruplarını nasıl kayıt altına alırız?
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Bu Meslek Grubu içinde en önemlisi YMM ve SMMM lerdir. Bilindiği gibi ülkemizde vergi beyannameleri bu meslek grubu aracılığı ile sağlanmaktadır. SMMM ve YMMM
vasıtasıyla kayıt altına mükellefler beyan edilen oranlarda vergiler ödenmektedir. Buraya
kadar her şey normal. A Normal olan bu meslek grubunun hakkedişi vergi beyannamesini hazırlayan ve vergi vermesini sağlayanın ödemesi mükellefi tarafından ödenmesidir. Yine bu meslek grubunun seçilmesi de işverene bırakılmasıdır. Bur da hatalı olarak
gördüğümüz şudur: YMM ve SMMM lerin seçilmesi ve ödemelerinin mükellefleri tarafından yapılmasıdır. Bu oldğu müddetçe hiçbir zaman adil ve etkin bir vergi denetimi ve beyanı yapılamaz. Oysa devlet bölge bölge vergi mükelleflerine YMMM ve SMMM lerini kendisi belirli süre zafında değiştirilmesi kaydı ile ataması gerekir. Yine aylık hak edişleri de
Muhtasar Beyanname vasıtaları ile tahsil edip YMM ve SMMM banka hesaplarına yatırılması sağlanmalıdır. Bu durumda adaletli bir vergi denetim ve tahsilatı sağlanmış olur. Bu
yapılmadığı takdirde ödeme ve değiştirilme ile tehdit edilen meslek grubunun görevini
yerine getirmesi imkansızıdır.
Meslek grubu ile 2. Düşüncemiz şudur: Yukarıda sayılan meslek grubunun dünya standartlarında yıllık asgari geçim standartları belirlenerek, belirlenen yıllık tutarlara
kadar vergiye tabi tutmamak, belirlenen asgari geçim tutarları aşan kısmına yine dünya
standartlarında vergi dilimleri uygulamak. Bu durumda yıllık geçimini sağlayan serbest
meslek grubu kayıt altına alınmış olacaktır. Kayıtlı çalışan meslek grupları tüm ekonomiyi kayıt altına almış olurlar. Unutulmamalıdır ki geçinemeyen meslek grubunda alınan
her vergi meslek grubunu kayıt dışına iter ve farklı usulsüz anlaşmalara gider ve devlet
en önemli gelir kaynağı olan vergi kaybına uğrayarak ciddi bütçe açıklarına gebe kalır.
Konuyu bir örnekle açıklayalım. Bir mali müşavir veya avukat veya doktor yıllık asgari
geçim için ihtiyacı olan tutarın 100.000. TL olduğunu düşünelim. Mesleğe yeni atılan
veya işleri çok iyi olmayan ve geliri bu tutar altında olan bir meslek sahibinden daha ilk
gelirinde KDV-Gelir vergisi-Harç vb her türlü vergi anında alınıyor. Zaten geçinmesi gereken asgari tutarın altında geliri olan bu kişilerden vergi kesintileri yapılınca geliri iyice
düşüyor. Bunun sonucunda geçinmek zorunda olan meslek sahibi geçinmek için vergi
ödememeye odaklanıyor ve kesilmesi gereken faturalar kesilmiyor beyan edilmesi gereken gelirler saklanıyor. Bunu yarattığı zincir ile vergi mükelleflerinin de kayıt dışına itilmiş
ve teşvik edilmiş oluyor.
DEVLETİN ETKİN BİR KAMU MALİYESİ için ivedilikle asgari geçim tutarlarını belirleyip yeni vergi ve maliye politikalarını belirlemeye başlamalıdır. Bu konu gelişmiş ülkelerde örnekler alınarak da yapılmalıdır.
Yüksek gelirli kurum ve vatandaşlar dan sağlanacak etkin vergi tahsilatları ile
Düşük gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere işçi, memur, esnaf ve küçük işletmelerin vergi yükü azaltılmalıdır. Öncelikle asgari ücret üzerinden alınan her türlü vergi
ve kesintiyi azaltmak gerekir. Küçük esnaf ve işletmelerin vergi yükü ve mevzuatı basitleştirilerek vergi yükü azaltılmalıdır.
Bütçe harcamalarında kamu yararı, adalet, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ana
ilkeler olarak ivedilikle tesis edilecektir.
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FİNANSAL POLİTİKALAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uluslar arası standartlarda para politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında operasyonel ve araçsal bağımsızlığa sahip olmalıdır. Bunun için personel atamalarında LİYAKAT dikkate alınması sağlanmalıdır.
TCMB’nin bağımsız olması ilkesinin siyasi otorite tarafından içselleştirilmesi ve
bu ilkeye uyumlu siyasi ve mali politikaların etkin bir şekilde ortaya konması sağlanmalıdır.
TCMB Yasal olarak kendisine verilen ana hedef, fiyat istikrarı olmalıdır.
Kamu ve Özel Bankacılık olmak üzere, finans sektörü ülkemizde finansal hizmetlerde çeşitliliğin artması, piyasaların derinleşmesi ve en önemlisi finansal piyasaların
ekonomik büyümeye istikrarlı bir şekilde destek olması için gereken yasal düzenlemeler
hızla hayata geçirilmelidir.
Finansal sistemin uluslararası standartlarla uyumlu etkin bir denetim mekanizması
için gereken yasal çerçeve yeniden belirlenerek güçlendirilmelidir.
Bankacılık sektörünün sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ölçek ekonomisinden
azami yararlanılması için birleşme ve satın almaları kolaylaştırıcı, vergisel bazı düzenlemeler yapılarak teşvik edilmelidir.
Bankacılık sisteminin kamu hizmet işlevinin güçlendirilmesi, istikrarlı ve güvenli
işleyişinin sağlanması amacıyla bankalar belirli aralıklarla stres testlerine tabi tutularak,
varlıklarının gerçek piyasa değerini yansıtması sağlanmalıdır.
Küresel ekonomik şoklara dayanıklılığın artırılması amacıyla bankaların sermaye
yapısının ağırlıklı olarak birincil sermaye kabul edilen kaynaklarla güçlendirilmesi teşvik
edilmelidir.
İhtisas bankacılığını temsil eden kurumlarımızdan Ziraat Bankası ve Halk
Bankası’nın ticari bankacılık faaliyetleri yeniden tanımlanarak, kuruluş amaçlarına uygun olarak öncelikle çiftçi, esnaf, zanaatkar ve KOBİ’lere kaynak yaratmaları sağlanmalıdır.
TOKİ ve Emlak Konut’un rant yaratan ve lüks konut üreten kurumlar olması önlenmelidir. Bu kurumlar düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza konut edindirme amacı ile
kamu bankaları ile uyumlu çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır.
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Türkiye Kalkınma Bankası’nın sermaye yapısı güçlendirilerek, uzun dönemli sanayi
ve altyapı yatırımlarına kaynak yaratması için gereken her türlü destek verilmelidir.
Eximbank’ın sermaye yapısı güçlendirilerek, ulusal kalkınma hamlesine en üst
düzeyde destek verecek işlevselliğe kavuşması sağlanmalıdır.
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) her türlü siyasi etkiden arındırılarak, sermaye piyasalarında etkin ve akılcı denetim ve düzenleme görevini yerine getirmesi sağlanmalıdır.
Sermaye piyasası hizmet ve ürünlerinin çeşitliliğinin artması, tabana yayılması ve finansal piyasalarda derinliğin artırılması amacıyla gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI
Bugüne kadar yapılan özelleştirme uygulamalarında devlet tekelinden vazgeçilen
alanlarda doğrudan veya dolaylı “özel sektör tekelleri oluşmasına izin verilmeyecektir.
Kapsamı yersiz ve süresi belirsiz tüm imtiyaz devirleri gözden geçirilecektir.
Özelleştirme uygulamalarında blok satış yöntemine son verilerek, sermayenin tabana
yayılması amaçlanacaktır.

4.SANAYİ VE ENDÜSTRİ DEVRİMİNE GİDECEK YOL DA;
TEKNOLOJİ -İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK
Türkiye’nin orta ve uzun vadeli olarak odaklanacağı Sanayi ve Endüstri devriminde,
teknolojik alanlarının belirlenmesi, ve bu alanlardaki gerekli altyapı yatırımlarının yapılması sağlanması gerekmektedir. Gerekli olan altyapı ve yatırımlar için kaynak yaratılması
gereklidir. İç ve Dış Kaynak yaratılması için AHİSİAD olarak aşağıdaki önerilerimiz dikkate
değer buluyor ve kaynak için gerekli olan yapısal reformlar arasında görüyoruz.
Ülkemiz 4. Endüstriyel devrim için gerekli olan kaynaklara ulaşmadan Ekonomide
kalıcı başarılar sağlanması imkansız olarak görüyoruz. Önceliğin 4. Endüstriyel devrimi
gerçekleştirmeye verilmesi gerekir. 4. Endüstriyel devrimi gerçekleştirmek içinde mali
kaynağın yanında Ar-Ge birimlerine sahip kamu ve özel sektörler olması gerekmektedir.
AR-GE teşvik programlarına ihtiyaç vardır. Ekonomimize katma değerli ve ticarileşme
potansiyeli yüksek şirketlere odaklanılarak yeniden kurgulanması lazımdır.
Bu Doğrultuda AHİSAİD olarak oluşturulması gereken kaynak ve bu kaynağın AR-GE
birimlerine aktarılması aşağıdaki önerimizin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Ülkemizin özel ve kamu olarak toplam olarak 1 yılda ayrılan kaynağın 8.5 Milyar dolar civarında olduğu buna karşılık dünyada bu rakamı aşan şirketlerin olduğunu, örneğin bir
TOYOTA nın 10 milyar doların üzerinde , bir SAMSUNG un 16 milyar dolardan fazla AR-GE
lerine kaynak ayırdığını düşünürsek ne kadar gerilerde olduğunu sonucuna varırız. Ve ivedilikle AR-GE ye ülke bütçesinde daha fazla kaynak aktarılması gerektiği aşikardır.
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iÇ KAYNAK :
Bilindiği üzere Ülkemizin Gelir Bütçesinde en büyük payın Vergi Gelirleri olduğunu
görmekteyiz. Bir ülkenin de en büyük gelir kaynağı vergiler olduğuna göre vergi gelirlerinde
ve bu gelirlerin doğru yerde kullanılmasını sağlayacak politikalar gerçekleştirilerek,
yapılacak yeni bir düzenleme ile AR-GE birimlerine yeterli iç kaynak oluşturabileceğimizi
düşünüyoruz. Bu doğrultuda Mevcut Vergi Gelirleri arasında olan ÖTV ve ÖİV birleştirilerek adının AR-GE vergisi olarak değiştirilmesi ve sadece 2 puan arttırılmasıdır. İsminin
değiştirilmesinin sebebi mevcut 2 verginin de MİLLET nezdinde antipatik bir yere sahip
olmasıdır. Oysa yerine gelecek AR-GE vergisinin nerelerde kullanılacağı Millete iyi bir
şekilde açıklanır, halkın menfaatlerinin öne planda olacağını, 4. Endüstriyel devrim için
lazım olan Ar-GE lere kaynak yaratılarak dışa bağımlılıktan kurtarılcağımızı, dünyada
ki ekonomik rekabatte ön plana çıkcağımızı çok iyi anlatılması ile EKONOMİK BAĞIMSIZLIK ile ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIĞININ aynı şey olduğunu sağlayacağını belirterek Milletten gerekli destek sağlanabilir.
Bazı sektörler için devlet desteği şart olarak görüyoruz. TÜBİTAK nezdinde devlet eliyle
AR-GE vergilerinde alınacak pay ile Ülkenin her bir yanına çok iyi dağıtılmış hakkaniyetli yatırım
alanları oluşturularak sağlanabilir. Özel sektörün kendi imkanları ile yapacaklarının yanında ArGe merkezlerine sağlanan teşvikler ile ileri teknoloji ve insan kaynağı geliştirmeye odaklanacak
biçimde yeniden ele alınması gerektiğinde inanıyoruz. AR-GE için AHİSİAD gibi sivil toplum kuruluşları ve Üniversitelerin bilim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınarak odaklı bir biçimde desteklenmesi sağlanmaları lazımdır. Ülkemizde özellikle
devlet üniversitelerinin bilimsel araştırma yapabilme yetkinlikleri süratle AR-GE vergilerinde ciddi
paylar ayırarak geliştirilmesi gerekir. AR-GE birimlerinde yeterli kalifiyeli elemanlar yurt içinde
yetiştirilirken yurt dışında ülkemize transferleri bu kaynakta sağlanmalıdır. Patent, lisans ve
şirket satın alımları gerek özel sektör gerekse de kamu kuruluşları nezdinde desteklenmesi bu
kaynaktan sağlanarak hedefe ulaşılmalıdır.

DIŞ KAYNAK :
AB Fonları, Türkiye’nin AB FONLARI ve Dünya Bankası fonlarında daha etkin olarak
yararlanması için stratejiler geliştirilmesi ve bu alandaki pozisyonu yeniden değerlendirilmesi gerekir. AB FONLARINDA yararlanmak için gerekli olan insan kaynağı derhal yetiştirilmesi gerekir. Kamu ve AHİSİAD gibi sivil toplum kuruluşları desteklenerek bu alandaki insan kaynağı açığı yetiştirilerek sorun çözülebilir. Çünkü ülkemizde özel sektör
kuruluşlarında AB Fonları konusunda yeterli personele sahip değillerdir. Oysa bu açık sivil
toplum kuruluşlarına verilecek teşvikler ve yardımlar ile bu personel açığı doldurularak
Özel ve Kamu sektörüne uygun maliyetler ile danışmanlık ve hizmet verilebilir. Böylelikle
Özel Söktürün istihdam edemediği kalifiyeli elamanlara ortak sivil toplum kuruluşları ile
sorun çözülmüş olacaktır. Böylelikle AB FONLARI en etkin bir şekilde kullanılarak AR-GE
ler daha etkin kullanılarak ekonomiye ve dolayısı ile milletimizin gelir düzeyi, refaha kavuşması sağlanabilir.
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TÜBİTAK ve Türk bilimsel araştırma ve teknoloji üretimi altyapısı yeniden ele alınarak
geliştirilmesi ve özellikle endüstriyel ihtiyaç ve fırsatlara yoğunlaşan uygulamalı, araştırma odaklı özel teknoloji geliştirme merkezleri kurulması sağlanmalıdır.
Üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Geliştirme faaliyet odaklarının ve başarı ölçütlerinin yeniden ele alınması sağlanarak teknoloji ticarileştirmesindeki rollerini etkin şekilde
yerine getirmeleri temin edilmesi sağlanmalıdır.
Devlet eliyle geliştirilecek teknoloji içerikli projeleri ihaleler ile Türk mühendislerine
yetkinlik kazandırmayı, sonraki aşamalarda ise yerli şirketlerin projeyi gerçekleştirmelerini hedefleyen bir politika hayata geçirilerek, yabancı şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri kapsamında kullanılan veya geliştirilen teknolojilerin kalıcılıkları sağlanmalıdır.
Bu doğrultuda ülkemizin transfer ettiği teknolojileri geliştirip bir sonraki adımda ise diğer
ülkelere ihraç edecek bir konuma gelebilmesi sağlanmalıdır. Milli yazılımların yurt içinde
kullanılmasının artırılması ve yurt dışına da ihraç edilebilmesi için gerekli teşvik olanakları
hazırlanması sağlanmalıdır. Yabancı ülkelerde yaşayan, alanlarında yetkin bilim insanları
ve yetişmiş bireyleri Türkiye’de fırsatlar yaratılarak tersine beyin göçü sağlanmalıdır
Diğer alanları kısa kısa ele alınacak olup detaylı rapor istediğinde hazırlanacaktır.

TURİZM SEKTÖRÜ
Yaşadığımız ülke, tarihi, kültürel değerleri, iklim özelikleri ve yer altı ve yer üstü
doğal güzellikleri bir arada barındıran muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin
ekonomiye kazandırılarak yaratılacak kaynaklar ile AR-Ge birimlerine ek bütçeler kazandırmalıdır. Bu amaçla, Turizm gelirleri, Turizm Sezonlarının bütün yıla yayacak şekilde
organize edilmesi gerekmektedir. Bu Doğrultuda,

-

Sahil Turizmi
Kongre
Doğa(trekking, Rafting, yayla)
Spor (alternatif Spor dalları vb)
Yat
Sağlık (Yayla, Termal vb)
Kış (termal, kayak sporu vb)
Tarih
Kültürel Turizm

Vb Turizm değerlerimizi koruyarak, kaliteyi artırarak ve ülke geneline yayarak adil
bir
dağılım sağlayarak, dünya turizminde ön plana çıkaracak şekilde tanıtımlar yapmak gerekmektedir.
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SAĞLIK SEKTÖRÜ
Sağlık sektörü ülkemiz için en önemli sektörlerindendir. Bu doğrultuda Ülkemiz
Önce İNSAN SAĞLIĞI diyerek aşağıdaki konularda ivedilikle eylem planları hazırlayarak
sağlık sektörünün yapısal sorunlarını çözüme kavuşturulması gerekir.
Sağlık Sektörü son zamanlarda büyük oranda PİYASALLAŞTIRILMIŞTIR. Oysa sağlık
sektörü büyük oranda devlet kontrolünde kısmı olarak piyasallaşmasına izin verilmelidir.
Aksi takdirde gelir düzeyi düşük vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında hızla
uzaklaşılmaktadır. Sağlık ta Önce İnsan diyerek;
Sağlık sisteminin piyasalaştırılmasına ve hizmet kalitesinin düşürülmesine izin
verilmemesi gerekir. Devlet bu konuda gerekli önlemleri alması gerekir.
Köylerden Başlayarak koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verilmesi,
Tedavi edici sağlık hizmetlerinde, birinci basamak sağlık kuruluşlarından başlayarak zincirleme olarak modern bilim ve teknolojik yöntemlerle, birbirleri ile koordineli bir
şekilde hasta takip sistemleri oluşturarak kaliteli adil hizmetler vermek.
Yaşlıların bakımı için yeterli sayıda SAĞLIK MERKEZLERİ oluşturmak, Devletin
Sağlık için ayırdığı bütçenin daha düşük seviyeye indirilmesi sağlanmalıdır. Yaşılara bu
merkezlerde hizmet verilmesi ciddi bir bütçe artısı sağlanmalıdır.
Hasta takibinde süreklilik sağlandığı takdirde, maliyetler azaltılıp, verimlilik
artırılabilir.
Üniversite veya eğitim hastaneleri bulunduğu ilin veya bölgenin sağlık problemlerine yönelik bölgesel sağlık referans merkezleri olarak hizmet verilmesi sağlanmalıdır.
Vakıf ve özel sektörün sağlık alanında daha etkili olması teşvikler verilmesi gerekmektedir.
Sağlıkta eğitim kalitesinin artırılması için gerekli tedbirler alınacak ve eğitim dünya standartlarına göre yapılması sağlanmalıdır.
Her düzeyde ve branşta sağlık peroneli eğitimi ve sağlık teknisyenliği okulları
yeniden dizayn edilmelidir.
Devlet üniversiteleri tıp fakülteleri için süratle gerekli finansman ve iş gücü sağlanmalıdır.
Nitelikli hekim yetiştirmek amacıyla, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimleri standartlara
uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır
Tıp fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde, öğretim üyesi ve elemanı sayı ve niteliği, eğitim düzeyi, araç ve gereç bakımından benzer duruma getirilmelidir.
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Tüm sağlık sigortası birimleri devlet kontrolünde toplanacak, sağlık sigortası kuruluşu ile sosyal güvenlik kuruluşları birbirinden ayrı birer kurum haline getirilmelidir.Tüm
vatandaşlarımız sağlık sigortasından yararlanması sağlanmalıdır. Bu adil bir yaşam için
şarttır.
Bilgi işlem merkezli kontrol sistemine geçiş sağlanmalıdır. Her vatandaşın sağlık
bilgileri, TC kimlik kartlarına bağlı bir ağ sisteme kaydedilerek sağlıkta izleme ve hizmet
sunumu kolaylaştırılmalıdır. Bu sayede maliyet azalacak verimlilik ve kalite artacaktır.
Milli ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme sanayi desteklenerek, teşvikler artırılarak dışarıya
bağımlılık önlenmelidir.
Mevcut veya kurulacak Tıp Fakültelerinde AR-GE brimleri desteklenerek Ülke
genelinde ve bölgesel olarak; tıbbi cihaz, özellikle yüksek teknolojiye sahip alet ve cihaz ihtiyaçları milli olarak yeniden planlanması sağlanmalı, ülkemiz yabancı tıbbi cihaz
mezarlığı olmaktan çıkarılmalıdır.
Sağlık turizminin geliştirilmesi için sağlık turizmini geliştirici projeler hazırlanacak
ve bölgesel öncelikler dikkate alınacaktır. Sağlık turizmi ile ilgili kural ve standartlar
yeniden belirlenecektir
Yoksulluktan ve kimsesizlikten dolayı hastane kapılarından hiç kimse geri çevrilmeyecek şekilde yapılanması gerekir.
Diş hekimliği hizmetleri özel muayenehaneler de SGK kapsamına alınması sağlanmalıdır.

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ
Ülkemiz jeopolitik olarak muhteşem bir konumdadır. Ulaşım olarak dünyanın
merkezi konumundadır. Geçmişin büyük liderlerinin deyimi ile Dünya Tek Bir Devlet olsa
başkenti İSTABUL olur sözlerinde de net olarak anlaşılacağı gibi Ülkemiz Dünyanın en
önemli konumundadır. LOJİSTİK olarak Dünyanın üsü konumunda olduğundan bun çok iyi
değerlendirmek gerekmektedir.
Zaman ve Ekonomik tasarruf için Ulaştırma sektörü teknolojik gelişmelere ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ve ulaştırma sistemleri arasında uygun çözümler uygulanmalıdır. Şehirlerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşımında raylı sistemlerin kullanımının artırılmasına öncelik verilmelidir. Daha ekonomik ve düzenli olan raylı sistemler
ile sağlanacak ekonomik tasarrufların AR-GE birimlerine kaynak aktarılması sağlanmalıdır
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Can ve Mal kaybının en aza indirilmesi için Kara yollarının uluslararası ulaşım yollarıyla bütünleşmesini engelleyen altyapı eksiklikleri uluslararası standartlara uygun
olarak süratle giderilmesi gerekmektedir.
Can ve Mal kayıplarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için trafik kontrol ve denetimi artırılarak Akıllı Ulaşım Sisteminin ülkenin dört bir
yanına tesisi sağlanmalıdır.
Devlet payının arttırılarak kısmi olarak Yap-işlet-devret modeli ile özel sektöre inşa
ettirilerek işletilecek otoyollarının ihale sisteminin ve sözleşme yapısının şeffaf, denetime
açık, finansman ve yatırım maliyetlerinin uluslararası piyasa koşullarına uygun olmasına
dikkat edilmelidir.
Japonyanın demiryolu politikası model alınarak, Demiryolları altyapısı güçlendirilerek ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney aksında önemli merkezleri ve limanlarını birbirine bağlayacak bölünmüş bir demiryolu ağı planı süratle hayata geçirilmelidir. Demiryolu
altyapısının inşasında devletin öncülüğü ve sahipliği esas alınacak fakat üstyapı teknolojilerine ve donanım üretimine yönelik Ar-Ge çalışmalarında özel sektörle iş birliği yapılmalıdır. Gerektiğinde teknoloji transferi için gerekli girişimler ve ortaklıklara gidilmelidir.

Denizcilik teknolojisi milli ve yerli bazda geliştirilerek Ar-Ge çalışmalarına destek
verilmelidir. Ar-Ge çalışmaları ile yurt dışına bağımlı olduğumuz deniz üstü ve altı inşaat
sektöründeki milli ve yerli firmalar, teknik ve finansal olarak desteklenerek uluslararası
pazarda rekabet edebilecek düzeye getirilmelidir. Kara, Deniz yolları, demiryolları ve
hava yolları ile entegre hale getirilmelidir. Ülkemizde yetişmiş olarak istihdam sıkıntısı
yaşayan gemi adamlarımızın, Uluslararası Denizcilik Örgütü standartlarında eğitim almaları sağlanmalıdır.
Havalimanı altyapı yatırımlarında devletin öncülüğü ve sahipliği esas alınarak,
havalimanı ve terminal inşa ve işletmelerinde kullanılan yatırım modeli uygulamalarını
şeffaf bir yapıya kavuşturularak yasal düzenlemeler getirilmelidir. Özel sektörün hava
taşımacılığındaki rolü artırılmalı uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun kalitede
ve rekabetçi, yabancı ortaklıklara açık bir hava taşımacılığı piyasasının oluşması için gerekli yapısal reformalar yapılmalıdır.
Ülkemizin dünya mal ve hizmet transferinin LOJİSTİK üssü haline getirilmesi için
gereken yapılmalıdır.
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MADENCİLİK SEKTÖRÜ
Ekonomide dışa bağımlılıktan kurtulmak, bağımsız hale gelmek için temel gereksinimlerini karşılamak üzere ülkemizin doğal kaynaklarına ilişkin Milli Politikalar geliştirilmelidir. Madencilik sektöründe AR-GE çalışmaları desteklenerek Ülkemizin çok değerli
madenlerinin ekonomimizin, hammadde ve ara malı ihtiyacı milli kaynaklarımızla sağlanmalıdır.
Bu bağlamda Ülkemizin Kamu Madencilik Kuruluşları ve MTA AR-GE Enstitüleri
haline getirilmelidir.
Stratejik Madenlerimiz tespit edilerek, özel düzenlemeler getirilmelidir. Ülkemiz
içinde işlenerek katma değer yaratılarak ihracat yapılmalı, sağlanan kaynaklar ile Madenlerimiz için AR-GE çalışmalarına hız verilmelidir.
Dünya genelinde en büyük rezerve sahip olduğumuz bor madeni ve türevlerinin
uluslararası pazardan yeterli pay alması için AR-GE ağırlık verilmelidir.
Madencilik sektöründe yerli makine ve ekipman kullanılması teşvik edilmelidir.

ENERJİ SEKTÖRÜ
Dünya da son 150 yıldır yaşanan savaşların büyük kısmının ENERJİ
den kaynaklandığını, gelecekte yaşanacak savaşlarında sebebinin de Enerji
olduğunu düşünürsek, sektörün önemini anlatmamıza yeter.
Ülkemiz, bulunduğu coğrafya itibariyle, temelinde enerji politikalarının olduğu
karmaşık sorunlarla iç içe bir bölgede bulunmaktadır. Bu sorunlar “enerji politikalarının”,
ulusal güvenlik politikaları ile ekonomik ve sosyal politikalar kadar önemli bir pozisyonda
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Enerji Sektöründe, enerji temini ve dışa bağımlılığımızın en aza indirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda,
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Yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmeli, Çevre ile dost teknolojileri ön
planda tutulmalı, enerjiyi tüketmekten çok verimli kullanmaktan yana olan elektrik ve
doğal gaz depolama projeleri ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla,
üniversiteler ile iş birliği yapılarak, AR-GE kaynağı tahsis edilmesini öngören düzenlemeler hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilmeli, Enerji kullanımında kaçak kullanım
önlenmeli, Su, rüzgar, jeotermal, dalga, hidrojen ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızdan en yüksek düzeyde yararlanılmalı. Güneş enerji panelleri ile
elektrik üretimi yaygınlaştırılmalı, Kömür kaynaklarımızın kömürün elektrik enerjisi
üretiminde kullanılması hususunda uygun teknolojik çözümler üretilmelidir. Üniversite, OSB ve KOBİ’lerle iş birliği yapılmalıdır. Biyodizel üretimi teşvik edilmelidir. Enerjinin
önemi, ortaokul seviyesinde müfredata girmesi sağlanmalıdır.

TARIM / ZİRAAT / HAYVANCILIK - KIRSAL PLANLAMA
‘’Tarım ve Hayvancılık Sektöründe başarılı olmayan ülke enflasyon ve
faiz ile mücadelede başarılı olamaz.’’ Behlül DANIŞMAN
Ülkemiz gerek coğrafi gerekse iklim göstergeleri yönünden çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun bir konumdadır. Bu duruma rağmen ülkemiz yanlış tarım ve
hayvancılık politikaları sonucu dışa bağımlı hale gelmiştir.
Mülkiyet ihtilafı, tarımsal faaliyete son verilmesi veya göç gibi nedenlerden dolayı
gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde olan 2 milyon hektarın üzerinde (nadasa bırakılanlar hariç) tarım arazisinde tarımsal faaliyet yapılmamakta ve büyük ölçüde ekonomik
kayba uğranmaktadır.
Bir ülkeyi geleceğe taşıyacak Ar-Ge çalışmalarını ivedilikle TARIM ve HAYVANCILIK sektöründe başlatarak, sürekli ve zorunlu ekim, kontrollü ve güçlü teşvik, satış ve
pazarlama gibi konularda ihtiyaç olan yasal düzenlemeler hızla gerçekleştirilmelidir.
İlçe ve Köylerde Tarım ve Hayvancılık üzerine projeler ile yerinde tarım ve hayvancılık teşvik edilip iş ve istihdam sağlanarak büyük şehirlere göç önlenmelidir.
Ülkemizin tüm arazileri tekrar gözden geçirelerek sulanabilir arazileri sulanılır
hale getirmek, hayvacılık kulanabilecek tüm arazileri otlanabilir hale getirmek, buna
yönelik alt yapılar gelirştirmek, köyler için ortak tarım araziler geliştirmek gerekir.
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Böylelikle tüm Türkiye’deki tarım arazilerinin verimli kullanımı sürekli hale getirilerek, yurt dışına olan bağımlılık önlenmelidir.Tarım yapılan tüm araziler için devlet her
türlü desteği vermelidir. Ürün için gübre, tohum, ilaç maliyetleri düşürülerek, üretici ve
yetiştiriciye yardım edilmelidir. Çiftçilik yapmak isteyenler teşvik paketleri hazırlayıp
bu taşvik paketleri kullanılması için gerekli eğitimler verilmelidir. Kamu kuruluşları olan
Ziraat Bankası, Kredi Garanti Fonu ve Exim Bank’tan üretime ve ihracata yönelik uygun
koşullarda kredi sağlanmalıdır.
Fiskobirlik, Tariş, Çukobirlik, Tarım Kooperatifleri, Köykop gibi kooperatifler
özel sektör ile ortaklaşa çalıştırılarak ürünlerin maksimum seviyede satışını organize
edilmelidir. Çiftçinin ve köylünün ürününü maliyetini karşılamayan bir fiyatla pazarlama
gibi bir endişesi olmamalıdır. Bu doğrultuda devlet gerekli desteği vermelidir. Fiyatların
şişmesi engelenmeli ve enflasyon kontrol altına alınmalıdır. Pazarlama esnasında tüm
kayıpların azalması için her türlü teknolojik destek, soğuk tedarik, depolama, lojistik vb.
gibi yardımlar devlet tarafından karşılanmalıdır. Geleneksel tarımdan akıllı tarıma geçiş
yapılması teşvikler ile sağlanmalıdır.
Geleceğimizin planlanması için bölgesel son teknoloji Ar-Ge enstitüleri kurulmalıdır.
Tüm üniversitelerde ziraat fakültesi birimleri kurulacak ve her üniversite o birim ile ilgili iş
geliştirme planları yapılmalıdır. Ziraat fakültesi öğrencilerinin hem yurt içinde hem yurt dışında öğrenim kariyerleri planlanacak ve ziraat konusunda her türlü istihdam sağlanacaktır.
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