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Türkiyenin ekonomik durumu gittikçe kötüleşmekte, halkımızın satın alma gücü azalmakta ve rakip ve 

akranlarımıza (Yunanistan, G. Kore v.b.) kıyasen Dünyadaki ehemmiyetimiz azalmaktadır.  İkinci 

Dünya Harbinden sonra bizim kişi basina gelirimiz Yunanistan ve G. Kore'nin önündeyken, şimdi 

onlar bizi çok geçti.  Onların kişi basina geliri $7500 - $8000 civarinda, bizim ki Şubat krizinden evvel 

$3000 iken, simdi $1500'e düstü.  Bu durumda refah seviyemiz düsüyor, düşmanlarımız 

cesaretleniyor, Türkiyenin Türk Cumhuriyetlerine Ağabeylik etmesi imkânsızlaşıyor.  Durumumuz 

çok vahim.  Bu duruma düşmemize sebep olan sorunlarımızı özetliyelim: 

1. Eğitim Sorunları: 

 Gençlerimizi sokakta bırakıyoruz, okutamıyoruz (bugün Türkiyenin 80 Üniversitesi var- 

ihitiyaç ise 225).  Türkiye’de cahillerin sayısı okuyanlardan daha hızlı artmaktadır. 

 Hazırlık sınıfları (üniversite olmadığı için) Türkiye için büyük bir yüktür.  Lise eğitimi 

gereksiz bir yil uzamaktadir. 

 YÖK imtihanını kazananların ancak %20’si istediği dalda okuyabilmektedir. Dolayısıyle 

gençlerimizin çoğundan gereği gibi istifade imkânı yoktur. 

2. Malî Sorunlar: 

 Vergiler Yüksek. 

 Milletin vergi ödeme gücü gittikçe düşüyor. 

 Vergi Ödemeyen –kaçiran- çok. 

 Özellestirme bir türlü tamamlanamiyor. 

3. Siyasi Sorunlar: 

 Parti tüzükleri demokratik degildir; parti baskanlarini degistirmek hemen hemen imkânsizdir. 

 Dolayisiyle ayni siyasi tutumda olan bir çok parti kuruluyor. 

 Dolayisiyle Türkiye Koalisyonlarla idare edimeye mecbur kalmaktadir, gerekli kanunlar 

çikarilamamaktadir. 

 %50 den az oyla siyasi makama seçilebilinmektedir (bu Dünyanin hiçbir yerinde olamaz). 

4. Mevzuat Sorunlari: 

 Anayasa dahil, kanunlar, nizamnameler, kararnameler devletçilik prensiplerine göre 

hazirlanmistir. 

 Dolayisiyla bürokrasi, kalkinma ve reform tedbirlerini böyük ölçüde kösteklemektedir. 

 Adlî kanunlarimiz ve adalet mekanizmamiz bugünkü suçlar karsisinda yetersiz kalmaktadir. 

Çözüm: 

Yukarda açikladigimiz ve diger sorunlar biribirlerine sikica baglidir. Bunlari çözmek için Türkiyede 

her alanda (Basta anayasa ve birçok diger  kanun ve mevzuat olmak üzere) sür'atle, vakit geçirmeden, 

kesin reform ve tedbirler gereklidir. 

Türkiyenin bugünkü durumua Fransanin ikinci Dünya Harbinden sonraki durumuna çok 

benzemektedir.  Ben ayni çözümü öneriyorum.  Yani Anayasa ve gerekli kanunlarda degisiklikler 

yaparak "Baskanlik ve iki parti sistemini" kurmaliyiz.  %50 den az oy alan seçilememelidir. 

Böyle bir çözümü vatanperver düsünürler imzalayarak kamu oyuna sunabiliriz. 

 


