




VIZYON
DR. EYMEN NUR

1st. Baskı: İstanbul
2021 - 1442



B İ R I N C İ  B Ö L Ü M





İÇİNDEKİLER

Giriş ............................................................................. 13
Başlangıçtan Önce ....................................................... 15
Durum Değerlendirmesi ............................................. 17
Değişim Gelecek, Başka Yolu Yok .............................. 20
Bir Sonraki Değişimin Esasları ................................... 22
Başarının Şartları ......................................................... 25
Mısır’ın Durum Tespiti ............................................... 26
Genel Başarısızlığın 40 Yılı ......................................... 29
Tersine Seçim .............................................................. 32
Ne Yapılmalı? Çözüm İçin Vizyonumuz ..................... 35
Yirmi Maddelik Vesika ................................................ 38
Ghad Al-Thawra Partisi Nazarında, 
Sivil Devlet Ne Demektir? .......................................... 41
Ekonomik Kriz ............................................................ 43
Bürokrasi Ve Yozlaşmaya Son Vermek İçin ................ 46
Gelir Seviyesinin İyileştirilmesi .................................. 48
Yerel Program ............................................................. 50
Rekabet Gücünü Geliştirme Politikaları ..................... 52
“Serbest Sosyo-Ekonomi” Üçüncü Yol ....................... 55

Serbest Sosyo-Ekonominin Temel Dinamikleri ...... 56
Devlet Piyasası, İhracat Ve Dış Ticaret ................... 60

İhracatın Büyümesi ............................................. 60
Üretimde Çifte Standart...................................... 61
İhracat Maliyetleri ............................................... 61
İhracatın Finanse Edilmesi ................................. 62
İhracat Sigortası .................................................. 62
Limanların Geliştirilmesi .................................... 62
Hava Taşımacılığı ................................................ 63
e-Ticaret .............................................................. 63



Küreselleşmenin Zorluklarını Aşmak İçin 
Üretici Firmaların Rehabilitasyonu......................... 64

Batıya Yönelme ................................................... 64
Uluslararası İklime ve Mağrip Entegrasyonuna 
Uyum ....................................................................... 68

İthalatın Rasyonalizasyonu ................................. 69
Kaçakçılığın Durdurulması ................................. 69
Değerli Kâğıtlar ................................................... 70
Yerel Tahviller ..................................................... 70
Yedi Hata ............................................................ 70

Bankaların Yolsuzluğu ............................................ 74
Uluslararası Pazarlama, İhracat ve Dış Ticaret ........... 75

İhracatın Büyümesi ................................................. 75
Üretimde Çifte Standart .......................................... 76
İhracat Maliyetleri ................................................... 77
İhracatın Finanse Edilmesi...................................... 77
İhracat Sigortası ...................................................... 77
Limanların Geliştirilmesi ........................................ 78
Hava Taşımacılığı .................................................... 78
e-Ticaret .................................................................. 79
Küreselleşmenin Zorluklarını Aşmak İçin 
Üretici Firmaların Rehabilitasyonu......................... 79

Batıya Yönelme ........................................................... 80
“Gerçek Bir Ortaklık İçin 17 Adımda Avrupa’ya 
Giden Yol” ............................................................... 81
Uluslararası İklime ve Mağrip 
Entegrasyonuna Uyum ............................................ 84
İthalatın Rasyonalizasyonu ..................................... 84
Kaçakçılığın Durdurulması ..................................... 85
Değerli Kâğıtlar ....................................................... 85
Yerel Tahviller ......................................................... 86

Yedi Hata ..................................................................... 87
Likidite Krizi ........................................................... 87
Döviz Kuru .............................................................. 88
Likidite Döngüsünün Etkinleştirilmesi .................. 88
Kredilerin Düzenlenmesi ........................................ 88
Krizden Çıkmak ...................................................... 89
Gelirlerin Artırılması ............................................... 89
Özelleştirmenin Değerlendirilmesi ......................... 90
Bankaların Yolsuzluğu ............................................ 90
Banka Sektörüyle İlgili Soru Önergeleri ................. 91

Yatırım ........................................................................ 92



Hizmetler Kompleksi .............................................. 92
Yatırımcı Kılavuzu .............................................. 93
Projelerin Tekrarlanması ..................................... 93
Arazilerin Tahsisi ................................................ 93
Yatırımlar İçin Promosyon .................................. 94
Yatırım Teşvikleri ............................................... 94

Vergi Reformu ............................................................. 96
Finansman Düzeyini Ve Koşullarını İyileştirmek ... 97

Kredi Maliyetlerini Düşürmek ............................ 97
Ekonomik Ve Endüstriyel Faaliyet 
Bölgelerinin Yetersizliği Sorununun Çözümü ........ 98

Yatırım Mevzuatının Sunumu............................. 99
Yeni Kurulan Şehirlerde İmarın Teşvik Edilmesi 100
Yatırım İçin Standart Yasa ................................ 100
Küçük Yatırımcı ................................................ 100
Gümrük Tarifelerinde Deformasyon ................. 100
Enerji Fiyatlarının Düşürülmesi ....................... 101
Tekelciliğin Yasaklanması ................................. 101
Emtia Sübvansiyonu ......................................... 101
Ekmek ............................................................... 101
Hizmet Desteği ................................................. 102

Genel Devlet Bütçesi ................................................. 103
Küçük Proje Ve Sanayilerin Geliştirilmesi ........ 105

Küçük İşletmeler ....................................................... 107
Yazılım Ve Bilgi Teknolojisi Sektörünün Gelişimi .....
112

Eğitim ........................................................................ 113
Özel Ders Problemi ............................................... 115
Okuma Yazma Seferberliği ................................... 118

Yetenekli İnsanların Keşfi Ve Desteklenmesi İçin 
Ulusal Proje ............................................................... 119

İlk Aşama: Yeteneklerin Keşfedilme Yaşı ............. 119
İkinci Aşama: Yetenekleri Keşfetme Yöntemleri .. 120
Üçüncü Aşama: Keşfetme Yolları 
(Aile-Okul-Sosyal Kurumlar) ................................ 120

Sağlık ......................................................................... 123
Ücretsiz Sağlık Hizmeti ........................................ 125

Gençler, Mısır’ın Yarını Ve Umududur .................... 126
İşsizlik Krizi .......................................................... 127
Bağımlılık Problemine Karşı Koyma ..................... 129

Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Projesi ............... 131
Uyuşturucuların Kontrol Altına Alınması ........ 132



Ailenin Rolü ...................................................... 133
Dinî Kurumların Ve Din Âlimlerinin Rolü ....... 133
Medya Kuruluşlarının Rolü ............................... 134
Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Rolü ............ 134
Gençlik Ve Spor Yüksek Konseyi Ve 
Gençlik Denetim Birimlerinin Rolü .................. 135

Bağımlılığın Tedavisi ............................................. 135
Bilimsel Araştırmalar Alanında ......................... 135
Sağlık Açısından ................................................ 136
Ailevi Açıdan ..................................................... 137
Eğitim Açısından ............................................... 137
Dinî Yönlendirme Açısından ............................ 137
Yönetim Açısından ............................................ 138

Kadın ......................................................................... 139
Özel İhtiyaçları Olanlar ......................................... 140

Fikir Özgürlüğü, Medyanın Özgürleşmesı Ve 
Kültürel Üretimin Gelişmesi ..................................... 141

Çevreyi Korumak “Daha İyi Yarınlar İçin 
Temiz Bir Vatan” .................................................. 142

Tarım ......................................................................... 143
Kısa ve Orta Vadeli Kredilerin Dağıtımı ............... 146
Ürün Bileşimi ........................................................ 146
Tarım Arazisinin Parçalanması ............................. 148
Hayati Kaynakların Ve Araştırma 
Kurumlarının Azlığı .............................................. 149
Çiftçilik Alanında Öneriler .................................... 149
Tarımsal Yatırım Ve Kullanıma İlişkin Öneriler .. 150
Tarımsal Faaliyetlerin Finansmanına İlişkin 
Öneriler ................................................................. 151
Tarımsal Kredi Ve Pazarlamaya İlişkin Öneriler... 152
Tarım Alanlarına İlişkin Önerilerimiz .................. 153
Arazileri Tarıma Elverişli Hâle Getirmek ............. 153
Tohum Üretimi Ve Tedariki ................................. 153

Gübre ................................................................ 154
Tarım İlaçları ..................................................... 154

Tarımsal Rehberlik ................................................ 154
Tarım Kredisi .................................................... 154
Tarımsal İhracat ................................................ 155
Tarımsal İş Birliği .............................................. 155
Pamuk ............................................................... 155

Hayvansal Üretime İlişkin Önerilerimiz ............... 156
Su Kaynakları .................................................... 156



Havza Ülkeleri ................................................... 159
Mısır Köyleri Ve Tarım Sektörü ........................ 159

“İdari Reform... Devlet Teşkilatında Reform” .......... 160
Hükûmet Yönetimini Vatandaşlara Yaklaştırmak 162
Resmî İşlem Yapan Kurumları Birleştirmek ......... 164
Uzaktan Hizmet Sunmak ...................................... 164
İdari İklimin Gelişimi ............................................ 165
İdari Kültürü Geliştirmek ..................................... 165
Göstermelik İlanları İptal etmek ........................... 165
Çalışanları İllerine Nakletmek .............................. 166
İdarede Şeffaflık Ve Dürüstlüğü Yerleştirmek ...... 166
Kamu Sektörünü Islah Ve 
Özelleştirmede Yol Gösterme ............................... 166
İş Birliği Sektörünün Kalkınması .......................... 167
Özel Girişimi Teşvik Etmek .................................. 168
Ademimerkeziyetçiliğe Yönelme Ve 
Kalkınma Modeli ................................................... 168

Vatandaş Ve Devlet Arasında Güven Köprülerini 
Yeniden İnşa Etmek .................................................. 172

Kalkınma Ve İşsizliği Azaltma Sürecinin 
Temposunu Hızlandırmak .................................... 173

Yasama Reformu Ve Yargının Rolü .......................... 174
Yargı Otoritesi Ve Toplumdaki Rolü .................... 174
Yargıçlar ................................................................ 174
Avukatlık ............................................................... 175
Mevzuatın Standartlaştırılması ............................. 175
Dava Açma İşlemleri ............................................. 176
Özel Mahkemeler .................................................. 176
Hükümlerin Uygulanması ..................................... 176
Adli Polis ............................................................... 177
Mahkeme Binaları ................................................. 177
Mahkemelerin Otomasyonu .................................. 177
Yardım Organları .................................................. 177
Emlak Beyannamesi .............................................. 178
Dijital Haritalar ..................................................... 178

Yarını Öngörmek İçin Projemiz ................................ 180
Dış Politikamız .......................................................... 183
“Son Söz” .................................................................. 185





MÜSLIM TESABEYÇI

11

İthaf
Genel olarak:
“Vizyonum… Vasiyetim ülkem içindir…”
Ülkeme ve ülkemi kurtarmak için 10 yıldır ayaklanan, 

ülkemin henüz gerçekleşmeyen özgürlüğünün bedeli olarak 
kendi özgürlüğünü ve hayatını ortaya koyan vatanseverle-
re; Al-Ghad hareketinin 20. yılı münasebeti ve ümitlerin 
gerçekleşeceği, özgürlüğün yakın olduğu müjdesiyle gerek 
yurt içinde gerek yurtdışında gerek Al-Ghad gerekse Ghad 
Al-Thawra hareketi ve partisi içindeki yoldaşlarıma ve 
dostlarıma ithaf ediyorum.

Özel olarak:
Vizyonumu ve vasiyetimi ithaf ediyorum,
Oğlum Nur ve Şadi’ye, Eşim Dua Hasan’a,
Ölümün bağlarını koparmadığı ilk sevda duraklarım 

“Annem ve Babama”
Bu dünyadan göçüşünün yirminci yıl dönümünde bana 

öğrettiklerinden bazılarını ithaf ettiğim Hocam Fuad Sira-
ceddin’e...

Dr. Eymen Nur 
İstanbul – Ocak 2021
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İlerideki sayfalar, bir cumhurbaşkanlığı seçimi 
ya da siyasi parti programı değil, üç soruya cevap-
tır:

– Ne yapılmalı?
– Hâlâ umut var mı?
– En iyi değişim nasıl olur?
Cevaplar kısa fakat gerekli. 
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GİRİŞ

25 Ocak 2021 tarihi yalnızca büyük bir halkın 
gerçekleştirdiği büyük bir devriminin yıl dö-
nümü değildir. Aksine son on yılda devrimin 

yoldaşları arasındaki entrikalar, ayrılıklar, suçlama-
lar, çirkinleşme ve bölünmeler sebebiyle henüz ta-
mamlanamamış devrimin iniş çıkışları, evreleri ve 
hayatiyeti açısından da son derece önemli bir kilo-
metre taşıdır.

Devrimin 11. yılının arifesinde, elverişli yerel, 
bölgesel, uluslararası değişimlerin ışığında yeni bir 
dalgalanmanın haklı umutları ile beraber partiden 
arkadaşlarımla önemli bir soru üzerinde durduk: 
Bu dalganın, net bir vizyondan ve değişim özlemiy-
le gözüne uyku girmeyen ancak bu değişimin gele-
ceği ve bu değişimi ileriye taşıyacak net bir vizyona 
sahip olamayacağı konusunda endişeli olan vatan-
daşları tatmin edecek bir çözümün ayrıntılarından 
daha çok, ihtiyacı olan şey nedir?

el-Ghad Hareketi’nin faaliyetlerinin yurt dışına 
taşınacağı duyurusu ile birlikte bundan sonraki sa-
tırlar ve sayfalar gelecek. Bunlar sadece bir başkan-
lık seçimi programı ya da parti programı değildir 
-bunları siyasi hayatımda herhangi bir şekilde en 
fazla bir kez sundum- ancak, üç soruyu yanıtlamak 
için tasarlanmış güncel ve özlü bir programdır. Bu 
sorular:

1. Ne yapılmalı?
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2. Hâlâ bir umut var mı?
3. Daha iyisi için (gerekli) değişim nasıl müm-

kün?
Gelecek satırlar benim vizyonumdur. Daha doğ-

rusu geçtiğimiz yıllarda müjdesini verdiğim Mısır 
Sosyal Liberal Hareketi’nin (Üçüncü Yolun) vizyo-
nudur. Bu vizyonun gelecek yıllar için bir çözüm 
olacağını düşünüyorum.

Gelecek satırlar, gelecek nesiller için “sözlerim-
dir.” Daha da doğrusu, ülkeme “vasiyetimdir”…

Netice olarak bu, el-Ghad’ın vizyonu konusunda 
mutmain olmaları, kafileye katılmaları, bayrağını 
taşımaları ve bir sonraki adımda dümeni ellerine al-
maları için gelecek nesillere bir çağrıdır.
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BAŞLANGIÇTAN ÖNCE

M ısırlıların geniş bir kesiminde, Ocak 2011 
devriminin 11 Şubat’ta iktidarın devril-
mesi dışında ana hedeflerine ulaşamadı-

ğına dair artan bir duygu bulunmaktadır. Devrim, 
değişim ve hesap verilebilirlik açısından kırılgan ve 
girift bir yol izlemiş ve bir sonraki iktidarın sinyal-
lerini veren yeni iktidarın başkanının öncülük ettiği 
Mübarek’in resmî cenaze töreniyle de fiilî olarak 
sona ermiştir.

Mübarek’in cenaze töreni, 2011 Şubat’ından 
2013’e kadar -belli oranda- başarıya ulaşmış, bu kı-
rılgan gidişin ölüm sertifikası idiyse de, geçtiğimiz 
on yıl süresinde Mısır Devrimi’ni vuran başka sü-
reçler de olmuştur. Bu süreçlerin en önemlileri şu 
dördüdür:

1. Askerî otoritenin ekonomi üzerindeki etkisi-
ni artırarak istihbarat kollarını siyaset ve 
medya alanlarına yayması; askeri, kurumun 
yürütme makamı olmaktan çıkararak yargı 
ve yasamayı kendi hizmetine dâhil eden bir 
üst otoriteye dönüşmesidir.

2. Mısır devriminin ve değişiminin tüm güçleri 
arasında umutsuzluk ve hayal kırıklığının ya-
yılması, siyasi ve ideolojik oluşumların tama-
mında tüm siyasi aktörlerin karalanmasıdır. 
Ayrıca halkın önceliklerini hayata geçirmede 
başarısızlık ve devrimin ihaneti iddiasıyla 

Mübarek’in cenaze sahnesinin yanı sıra  
Mısır devrimine ölümcül darbeler vuran  

dört sahne daha vardır.
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Mısır ulusunu oluşturan bileşenler arasındaki 
ayrılıkların ve ithamların genişlemesi, kuru-
luş aşamasındaki (2012-2013) hiziplere daya-
lı hâkimiyet ve ardından geniş bir ulusal itti-
fak kurma başarısızlığıyla ya da 2013 darbesi-
ni destekleyen iç ve bölgesel karşı devrim güç-
leriyle yapılan -gayriahlaki- ittifaklarla devri-
min doğmadan öldürülmesidir. 

3. Mısır insanının temel haklarının, özellikle de 
kendini ifade etme, yoksulluktan ve korkudan 
kurtulma hakkının yok edilmesidir. Mısır kor-
ku cumhuriyetlerinden bir cumhuriyet hâline 
gelmiş, bu da orta kesimden, entelektüel ve 
seçkinlerden oluşan geniş bir kitleyi çalışmak-
tan ve toplumun genel endişelerinden kendi-
lerini geri çekmeye itmiştir. Bu da değişim ve 
reformla en çok ilgili olan grupların bu alan-
daki rolünün sınırlanmasına yol açmıştır.

4. Mısır devriminin, devrim rüyasının kâbusa 
dönüşmesi ve devrimin ortaklarının devri-
min fraksiyonları hâline gelmesinden sonra 
meydan günlerinin ilham verici ışıltısını kay-
betmesidir. Yeniçeriler, bölgesel lobiler ve 
siyonizmin, fiili olarak kararında rehin alın-
mış yarı devlete, idaresinde (Siyonist Arap’ın) 
örümcek ağına dönüşen Mısır devletinin si-
nir uçlarında hâkimiyet kurmasıdır. Mısır 
stratejik ağırlığını cüceler lehine cüceleştir-
miştir. Mısır, topraklarının bir kısmını (Ti-
ran ve Sanafir), bazı tarihsel haklarını (Nil’in 
suları) ve bazı ekonomik fırsatlarını (Akde-
niz gazı) kaybetmiştir. Mısır, ciddi çöküş 
tehdidiyle daha fazla karşı karşıya kalan, sa-
dece ekonomisi ve karar almada ulusal ege-
menliği yönünden değil, aynı zamanda çeşit-
li boyutlarda üst üste yaşadığı hüsran ve ha-
yal kırıklıkları ile bitkin düşmüş vatandaşla-
rın ahlak ve maneviyatındaki büyük çöküş 
yönünden de eski, tarihi uçurum dibindeki 
bir ülke hâline gelmiştir.
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DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Evet… Ocak 2011 devriminden on yıl sonra, 
devrimin hesaplanan noktalar, hedefler ve 
sonuçlar açısından başarısız olduğunu kabul 

edebiliriz.
Fakat devrim –aynı şekilde– henüz başarısız da 

olmamıştır!
Devrimin başarısı ya da başarısızlığı ile ilgili de-

ğerlendirmem, sadece devrimin kendinden kaynak-
lanan sebeplere dayanmamakta; gözden kaçırma-
mamız gereken daha açık, daha varoluşsal sorular 
bulunmaktadır:

1. Geçen on yılda devrimin hükmü olmuş mu-
dur?

2. Devrimin tek bir grubunun on yılın sadece 
bir yılında iktidarda olması, devrim hakkında 
olumlu ya da olumsuz bir hüküm verilmesi-
ni mümkün kılar mı?

3. Bu grup (365 günde) başarının unsurlarına 
ve şartlarına sahip olabilir mi?

4. Farz edelim ki bu grubu, aynı süre ve aynı 
şartlar altında başka bir grupla değiştirdik; 
devrim başarılı olacak mıydı?

5. 2013 yılının ortalarında tamamen sahneden 
çekilen devrim, hedeflerini ve ideallerini ger-
çekleştirmede başarısız olduysa, pratikte do-
kuz yıldır, resmî olarak da yedi yıldır 

“Ocak Devrimi belki başarılı olamadı… 
Fakat -aynı şekilde- henüz başarısız da 

olmadı.” 
“Oysa karşı devrim başarısız oldu, 
gerçekleşeceğini vadettiği şeyler ve 

dayanakları da başarısız oldu.”
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iktidarda bulunan karşı devrim yapmak iste-
diği hedeflerinden hangi birini gerçekleştir-
miştir?

6. Karşı devrim güçlü ve prestijli bir devlet kur-
mayı başarmış mıdır?

7. Karşı devrim, insanların yaşam koşullarını ve 
standartlarını iyileştirme konusunda başarılı 
olmuş mudur?

8. Karşı devrim, uluslararası şirketleri ve yatı-
rımları (ülkeye) çekip, işsizleri istihdam ede-
bilmeyi başarmış mıdır?

9. Kalkınma trenini hareket ettirmeyi, yoksul-
luk göstergeleri ve borçların iyice kötüye git-
mesini, yolsuzlukları kontrol altına almayı 
başarmış mıdır?

10. Karşı devrim, toplumsal barışı, demokratik-
leşme reformlarını ya da siyasi, içtimai büyü-
meyi gerçekleştirmeyi başarmış mıdır?
 Yukarıdaki on sorunun tümünün cevabı 

sadece iki hece: “Hayır”.
 On birinci ve sonuncu, üstelik en önem-

lisi de şu sorudur;
11. Hedeflerini gerçekleştirmede iki tarafın da 

(Devrim ve Karşı Devrim) başarısız olması, 
iki tarafın da yakın ve uzak gelecekte eşit fır-
satlara sahip oldukları, durumun aynıyla de-
vam edeceği anlamına mı gelmektedir?
 Cevap aynı şekildedir: “Hayır.” Aslında 

devrim henüz iktidara gelmemiş, en az 
dokuz yıldır iktidarda bulunan karşı dev-
rimle fırsatlar konusunda da eşit değildir. 
Ülkenin ulaştığı “sefil” durumun sorum-
luluğundan ve bütün başarı şartlarına ve 
imkânlarına sahip olmasına rağmen bun-
ları sorumluluk, hesap verilebilirlik, ada-
let anlayışlarının en basitini bile yok ede-
rek tekelcilik, cehalet ve yolsuzluk 
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yolunda tüketen karşı devrimin sorumlu-
luğunun büyüklüğüne de eşit değildir.

 Sistem (devrim) henüz Mısır halkının 
hak ettiği değişimi gerçekleştirmeyi başa-
ramamış da olsa, hak ettiği şekilde bazı 
yükümlülükleri yerine getirdiğinde, gele-
cekte değişim yapma ve yönetmeye dâhil 
olma şansı olacak, geçmişin bazı eski fe-
laketlerinden ve tartışmalarından kurtu-
lacaktır.

 Karşı devrim güçlerine gelince; onlar, da-
yandıkları (bölgesel ve uluslararası) nes-
nel koşulların çoğunu kaybettikleri gibi 
gelecek hakkında söz söyleme haklarını 
da tamamen kaybetmişlerdir. İnsanların 
ceplerinden ya da ceplerinde kalan son 
kırıntılardan başka bir kaynağı kalmamış-
tır. Bu da insanlara sistemden kurtulmak 
için daha fazla değişim arzusu ve öfke en-
jekte etmektedir.

 20 Eylül 2020 olayları ve sonrası -daha 
önce- içinde bulunulan kriz durumu se-
bebiyle değişimin denkleminin herhangi 
bir tarafında bulunmamış kesimlerin de 
ulaştığı sıkıntı düzeyinin sembolik olarak 
vücut bulmuş hâlidir.

 İnsanların parlamento seçimlerine (Ka-
sım 2020) katılmaktan ve hatta takip et-
mektense Amerika seçimleriyle daha çok 
meşgul olması, devrimden on yıl sonra 
pratik olarak bitmiş olan karşı devrim 
sisteminden bazılarının beklemiş olduğu 
herhangi bir reformdan da umudu kes-
miş olduklarının göstergesidir.
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DEĞİŞİM GELECEK, BAŞKA 
YOLU YOK

Hâlihazırdaki bu durum kesinlikle devam 
edemez. Ekonomik kriz şiddetlenmiş ve 
ülke iflasın eşiğindedir. Üretimin durması 

sebebiyle devletin iç kaynakları vergilerden ve kre-
dilerden oluşmuş durumda ve halk, ortak asli ihti-
yaçlarını karşılamaktan acizdir. İç ve dış borçların 
iyice ağırlaşması, millî egemenliğin askıya alınma-
sı, yoksulluğun yaygınlaşması ve alanının genişle-
mesi, daha çok hissedilmesi anlamına gelir. Bu da 
çok gecikmeyecek bir sosyal sarsıntının habercisi-
dir. Devlet baskısı yüzünden şimdiye kadar ertelen-
miş olabilir. Bir sonraki aşamada aynı derecede bu 
baskıyı uygulama imkânı bulamayacaktır.

Değişim yakında gelecek; çünkü ülkenin kalkın-
ma tarzı yolun sonuna gelmiş ve biriken sorunlara 
çözüm sağlayamaz olmuştur.

Değişim yakında gelecek; çünkü Mısır devleti-
nin yapısı ve kurumları eskimiş ve yıpranmıştır. 
Büyük oranda bürokrasiden (oluşan) işlevsiz, ki-
reçlenmiş bir mekanizma hâline gelmiştir. Çünkü 
kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturduğu devasa 
sistemin tamamı iflas etmiş, yolsuzluk, iltimas ve 
zorbalıkla mahvolmuştur. Bu şekilde devam etmesi 
katiyen mümkün değildir. Yönetimde, kurumların 
idaresinde derin reformların olmaması ve bu 
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kurumlarda yolsuzluğa karşı ciddi bir mücadele ve-
rilmemesi hâlinde durum her an patlayabilir.

Değişim gelecek; çünkü ordu merkezli, devrimi 
tekeline alan ve her kesim üzerinde otorite kuran 
birkaç aile ve iş adamına ya da ranta dayalı olan 
ekonominin yapısı; yeni çıkar güçlerinin, yüksek 
katma değerli ve yüksek kapasiteli girişimcilerin, 
aynı şekilde Arap ve yabancı ortaklarının açılım yö-
nündeki büyük baskısına, iflas etmiş bir ekonomi 
ve durmuş bir üretimin gölgesinde, artık daha fazla 
dayanamamaktadır. 

Değişim, bir dizi seçeneği denedikten ve sefil bir 
şekilde başarısız olduktan sonra, gerekliliğine ve 
kaçınılmazlığına ikna olmuş büyük vatandaş grup-
larının varlığı göz önüne alındığında kesinlikle ge-
lecektir. Karşı devrim aşamasındaki her değişim, 
durumu öyle kötüleştirdi ki sonunda dibi gördük…
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BİR SONRAKİ DEĞİŞİMİN 
ESASLARI

B ir sonraki değişimde ayrım, modernistler ile 
İslamcılar arasındaki ideolojik bir temelde, 
devrimciler ve karşı devrim grupları arasın-

daki siyasi bir temelde veya eski ile yeni arasındaki 
kuşak çatışması temelinde olmayacaktır. Ülke bun-
ların hepsini denemiş ve bir çözüme ulaşamamış, 
umutlar, hedefler ve vaatler gerçekleşmemiştir. Çö-
züm, bu rejimin kurbanlarının reformist ve devrim-
ci Mısır ulusal güçleriyle, ideolojik etiketler ve ta-
rihsel farklılıklardan uzak olarak birleşmesindedir. 

Bir sonraki değişimde ayrım, bir tarafta değişim 
ve köklü bir reform isteyenlerle, bir tarafta da var 
olan nüfuzunu garanti altına alan, siyasi durumun 
olduğu gibi kalmasını ve ülkenin servetini sömür-
meye devam etmek isteyen karşı devrim güçleri 
arasında olmalıdır. Bu sebeple faaliyetlerini yurt dı-
şına taşıması için Ghad Al-Thawra Partisi’nin adı-
mını büyük ölçüde destekliyorum ve (yurt dışında-
ki) tüm özgür vatandaşları, “görünmez” sivil kitle-
yi, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarını yansıtan 
adil ve dengeli temeller üzerine inşa edilecek yeni 
bir ulusal toplum kurma fırsatlarını destekleyen bu 
adıma katılmaya çağırıyorum. 

Bu satırlarda yeniden, tek saf hâlinde sokaktaki 
insanların talepleriyle buluşan hakiki bir birlik için 
bütün ulusal güçlere çağrımı tekrarlıyorum. Yeni 
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buluşmanın felsefesi, ülkenin mevcut durumuna ve 
gelecek yılların temel önceliklerine uygun esaslar 
üzerine inşa edilmelidir. Bu buluşma, öncelikler 
ekseninde ulusal egemenlik, siyasi istikrar, yapısal 
reformlar ile devletin ve kamu teşkilatlarının ku-
rumsallaşması konusunda olmalıdır. Kontrol, yö-
netim, şeffaflık ve hesap verebilirlik kültürü ve me-
kanizması oluşturmak, etkili askerî azınlığın tekel-
ci hâkimiyetini kırarak ulusal ekonomiyi kurtar-
mak, girişimcilik ruhu, üretimin gelişmesi, yenilik-
çilik, dijitalleşme ve katma değeri teşvik ederek adil 
ve etkili bir vergi sistemi kurmak ve yoksullukla 
mücadele için dayanışmaya dayalı bir sosyal ekono-
minin temelleri atmak ve benzerleri olmalıdır.

Bu öncelikler, Mısır ve Mısırlılar için ülkenin 
son on yılda battığı tüm siyasi, ideolojik ve çıkar 
uyuşmazlıklarından daha önemlidir. Bu uyuşmaz-
lıklar onu istikrar, gelişme ve başarı yolundan çı-
karmış, ideolojik bir kutuplaşmanın sınırları içine 
ve kendi çıkarları doğrultusunda siyasi arenanın 
parçalarıyla istediği gibi oynayan siyasi finans maf-
yalarının hegemonyasının içine hapsetmiştir. Ken-
di etkinliğine darbe vuracak herhangi bir değişime 
engel olmuştur. Bu öncelikler önümüzdeki aşama-
da onları destekleyen medya platformlarının, tüm 
devrim, değişim ve özgürlük güçlerini kendi şemsi-
ye altında toplayan Mısır Ulusal Kuvvetler Birli-
ği’nin söyleminin kalbinde yer almalıdır.

Ocak devriminin onuncu yıl dönümünde tüm 
Ocak devrimi güçlerine çağrım; içerde ve dışarıda 
bu elverişli şartlar altında, iş işten geçmeden tek 
bir bayrak ve tek bir adres altında birleşmeleridir.

Değişim kaçınılmaz olarak gelecek. Değişim 
köklü reforma ve değişime inanan millî güçler tara-
fından gerçekleştirilmezse, marjinal güçlerin ya da 
çıkar sistemini şekilsel reformlarla ve protez çö-
zümlerle kurtarmak için dış lobiler tarafından des-
teklenen faşistler eliyle gerçekleşecektir. Seçenek-
ler toplumsal patlamayı bir süre geciktirmekten 
başka bir işe yaramayacağı gibi ülke için paha 
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biçilemez bir zaman kaybına ve bir on sene daha 
gerçek değişimin gerçekleşmesinin gecikmesine se-
bep olacaktır.

Bu nedenledir ki değişim güçlerinin elverişli ta-
rihsel anı yakalayarak bu aşamanın stratejik önemi-
ni anlaması zorunludur. Bu yüzden bu satırlar ve 
sayfalar tam da bu sırada yazılmıştır.
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BAŞARININ ŞARTLARI

İstikrar, refah ve kapsamlı bir uyanış yoluna gir-
meden önce başarısızlığın nedenlerini derin bir 
araştırmayla tespit edip, bizim seviyemizdeki 

halkların tecrübelerini kapsamlı bir şekilde incele-
yip, ülke için katılımcı ve etkileşimli stratejik bir 
vizyon hazırlamaktır. Bir sonraki ulusal değişim 
projesinde izlenmesi gereken stratejik ekseni belir-
lemeden önce, fırsatlar, riskler, zayıf ve güçlü nok-
talar, değerler, misyon ve vizyon hakkında bir stra-
teji merkezinde ya da merkezlerinde derin diyalog-
lar yürütmeye ihtiyacımız bulunmaktadır.

Devlet ve kurumları, ekonomi ve sektörleri, top-
lum ve alanları için yapısal, kurumsal ve yasal re-
form vizyonunu içeren, vizyonun ayrıntılı ve titiz-
likle belirlenmiş olacağı bir yönetim programı ha-
zırlamaktır. İlerleyen sayfalarda, 1919 yılındaki ilk 
devriminden 102 yıl, Ocak 2011 devriminden 10 yıl 
ve Liberal Al-Ghad Hareketi’nin kurulmasından 20 
yıl sonra, bu vizyonun büyük bir bölümünü ülkem 
için formüle etmeye çalıştım.
 Ey Ocak 2011 Yoldaşları! Bu senaryo, irade 

ve potansiyel mevcutsa ve savaşmaya değer-
se gerçekleştirilebilir. Çünkü sonucu; değişi-
min beklenen bir zamanda gerçekleşmesi ve 
bölge halkları için önemli bir başarı modeli 
oluşturacak olmasıdır.

“Mısır, devrimin onuncu yılında gelecek on 
yıl için yapısal reform amaçlı bir yönetim 

programına, katılımcı ve etkileşimli bir 
vizyona muhtaç.”
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MISIR’IN DURUM TESPİTİ

Gözümüzün önüne, şerefli Ocak Devrimi ön-
cesinde ve sonrasında baskı ve yozlaşma-
larla geçen on yılları geride bırakan kriz ve 

problemlerle dolu bir Mısır fotoğrafını getirdik. 
Akıllarımıza da Mısır’ın arzu edilen yerine ve hak-
larına kavuşmasından sonra Mısır halkının haklı ta-
leplerini, Abdulfettah Sisi’den ve 2011’den sonra 
olması gerektiği fotoğrafı yerleştirdik. 

Fikirler ve özlemler, gerçekler ve rakamlar, ön-
ceki deneyimlerimiz ve bizden önce uyanışlarını ta-
mamlamış ulusların deneyimleriyle tanımlanan 
nesnel bir potada etkileşime girmiştir. Ulusal viz-
yonumuz, önce çöküş çarkını durdurmayı, ikinci 
olarak, bilime ve ilerlemeye, yoksulların yanında 
olan gerçek kalkınma oranlarına, vatandaşa inanan 
çeşitli kültür kimliğine sahip, insan haklarına, din-
lere ve kutsallara saygılı sivil bir devlet oluşumuna 
dayanan, modern ve kapsamlı bir uyanış başlatma-
yı hedeflemektedir. Bu devlet ki ithal etmekten çok 
ihraç etmeye, başkalarının yönlendirmesinden zi-
yade yönlendirici olmaya, başkasının boyunduru-
ğuna göre değil, kendi çıkarları ve iradesine göre si-
yasi duruş belirlemeye, gelişmiş hür devletler hari-
tasında hak ettiği yeri almaya güç yetirecektir.

Vizyonumuz: Sözlerimizdir… Servetimizdir… 
Mısır’ı, Mübarek ve Sisi rejimlerinden kurtarmaya 
yönelik mücadelemiz ve uzun yıllar boyunca Mısır’ı 

“Vizyonumuz, sözümüz, servetimiz ve 
hakikat toprağıyla yoğrulan, masum 

insanların umut ve beklentilerine dokunan 
bilimsel, yasama ve siyasal deneyimlerle dolu 

40 yılın birikimidir.”
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Mübarek’ten, Mübarek’in soyundan, Mübarek’in 
kuyruğundan (Sisi) ve tüm Mübarekgillerden kur-
tarmak için çalışmamızdır.

Uzun yıllardan sonra “Mübarek”e dair ne varsa 
“Mübarek’in kuyruğu” Sisi, “Mübarek’in soyu”, 
“Mübarek” ten Mısır’ı kurtarma denememizde, “Si-
si” “Mübarek” rejimlerinden Mısır’ı kurtarmak için 
onunla savaşa daldığımız hazinemiz… 

Gelecekle ilgili vizyonumu size doğrudan açıklı-
yorum. Bu vizyonu, bu büyük halkın sırrını kalple-
rinde ve vicdanlarında saklayan masum insanların 
hayallerinden aldık. Size açıkça vicdanlarımızda ve 
bakışlarımızda gördüğümüz yolun özelliklerini su-
nuyorum. Bu yol, istediğimiz ve hak ettiğimiz gele-
ceğe ulaşmak için hep beraber girmemiz gereken 
bir yoldur. Sevgili Mısır’ımıza layık gelecek; Mı-
sır’ın hak etiği yeni bir tarihi yazmak için dökülen 
masum kanlarla, zulüm, fakirlik, hapishaneler ve 
direnişle geçen uzun yılları, uğruna harcadıktan 
sonra, evlatlarımız ve torunlarımız için istediğimiz 
gelecektir. 25 Ocak 2011’den sonraki Mısır içindir.

Gerçek şu ki biz 25 Ocak 2011’den önce de bir 
gün bile Mübarek rejimiyle barışmamış, yağcılık da 
yapmamıştık. Mekânlarımız ateşe verildiği hâlde, 
karalamalara, manevi suikast kampanyaları, tutuk-
lamalar ve hapishanelere rağmen onunla karşı kar-
şıya gelmekten de kaçmamıştık.

Ulusal projemize başladığımız yaklaşık yirmi yıl-
lık süre zarfında, Al-Ghad Hareketi’ni kurmaya 
başladık. Bizi bunu yapmaya sevk eden, küçük dev-
letciklerin başarılı olduğunu ve geliştiğini gördükçe 
kaygılanmamız ve büyük vatana duyduğumuz öz-
lemdir. İster tek parti tarafından olsun ya da acıma-
sız diktatör askerî otorite tarafından olsun, büyük 
ordumuzu ulusal bir ordudan tek partiye benzer bir 
şeye dönüştüren totaliter rejimlerin, bireysel yöne-
timin ve tekel gücünün gerçekleştirmekten aciz 
kaldığı birçok şeyi hak eden bu vatan konusunda 
kıskançlık, yüreğimizi kasıp kavurmaktadır. 
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Mısır’ın kaynakları, eşsiz konumu ve yaratıcı in-
san kapasitesi bakımından zengin bir ülke olduğu-
na inanmaktayız. Tarihin derinliklerine uzanan uy-
garlığı, kültürel yaratıcılığı ve evlatlarının entelek-
tüel yetenekleriyle zengin bir ülkedir. Nil ve bere-
ketli topraklarıyla, geniş kumsalları ve yılın çoğu 
ayında ılıman havasıyla zengindir. Medeniyetin 
başlangıcından önce insan vicdanının değerlerini 
bilen, cömert ve misafirperver güzel insanlarıyla 
zengindir. 

Bütün bunlara rağmen totaliter, zalim ve rüşvet-
çi yönetim, insanların ruhunu öldürüp onları aşağı-
lamayı başarmıştır. Bireysel ve toplumsal tüm giri-
şimlerini boğmuş, şerefli ve dürüst vatandaşlarını 
ezmiştir. Başarısız ve geri kalmış politikalarla, çar-
pık ve şaibeli yasalarla bu ülkenin kaynaklarına bo-
zuk, başarısız, ikiyüzlü kimseler hâkim olmuştur. 
Despot polis yönetimi en iğrenç hâle gelerek bütün 
kırmızı çizgileri aşmış, ulusal güvenliğimiz ve top-
raklarımız konusunda haddi aşmıştır. Polis yöneti-
mi, tökezleyene kadar başarılı olanların peşinde 
koşmuştur. Bunlar, 1990’larda isimleri avanta ma-
aşlarla süslenmiş devlet büyüklerinin ve sorumlu-
larının lütfu ile gerçekleşen para kullanımı saçma-
lığından başlayarak, doğu ve güney sahillerindeki 
devlet arazilerinin, İskenderiye ve Kahire’yi çevre-
leyen yeni şehirlerin yağmalanması ile devam ede-
rek, ulusun kaynaklarını ve servetini tüketmiş ve 
bunları kendi aralarında paylaşmış rüşvet ve rüş-
vetçiyi korumuş bir polis rejimidir. Bu araziler fır-
satçıların ve imtiyazlı kimselerin çıkar ağından ne-
malanan üst düzey yetkililerin akrabalarından olu-
şan sınırlı sayıda bir gruba tahsis edilmiştir. Banka 
hesaplarının ziyan edilmesine, hasta ve yoksun in-
sanların acı dolu iniltileri pahasına kanser edici ze-
hirli ilaçların ithalatına devam edilmektedir. Bugün 
içinde bulunduğumuz durum, modern Mısır tarihi 
boyunca (görülen) diktatörlük ve faşizmin en çok 
olduğu, en bozuk, en iğrenç ve en berbat durum-
dur.
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GENEL BAŞARIZLIĞIN 40 YILI

25 Ocak 2011’den önce kaynaklarımıza ve ser-
vetimize rağmen yaşadığımız genel başarısız-
lık, yaygın yolsuzluktan ve tüm devlet idare-

lerinde açıkça görülen kötü yönetim ve hükûmetin 
düşüncesizce savurganlıklarından, halkın artık tik-
sindiği ikiyüzlülük törenleri, yalan anlaşmalarla bo-
şa harcanmasından ve bazılarının siyasi ve ekono-
mik hayatı -hatta Mısırlıların tüm yaşam alanlarını- 
kontrol etmek için askerî müesseseleri sivil hayata 
dâhil etme konusundaki ısrarlarından kaynaklan-
maktadır.

40 yılı aşkın bir süre boyunca, Mısır halkının çile-
si, bilindik manasıyla doğal afetlere maruz kalmadı-
ğı, herhangi bir savaşa girmemesine rağmen, dayan-
ma gücünü aşacak şekilde artmıştır. Bu sırada koşul-
lar itibarıyla bize benzeyen ve hatta bizden daha az 
şanslı olan birçok ülke, onları gelişmiş ülkelerin saf-
larına sokan ya da yaklaştıran büyük bir gelişim sıç-
raması gerçekleştirmeyi başarmıştır. Biz ise sakin-
leştiricilerle, aldatıcı reform dozlarıyla, yalanlarla, 
ikiyüzlülükle, sahte başarılar için yapılan tezahürat-
larla, hayalî liderlik etrafında koparılan gürültülerle 
yetindik. Kırk yılı aşkın süredir bizden daha küçük 
ülkeler bizi, bilimsel araştırmalarda, ziraat alanında, 
sanayide, medya alanında ve iktisatta geçmiştir. Hep 
beraber totaliter rejimin ve tek kişilik iktidarın 

Cüneyh’in on kat değer kaybetmesi,  temel 
hizmetlerde ve ticaret ürünlerindeki 

pahalılık,  ekonominin askerin elinde 
olması, tekelcilik, eğitim,  sağlık,  medya,  

tarım ve sanayinin çökmesi,  adaletsizlik ve 
daha nice sorunlar… Tüm bunlar otokrasi 

ve diktatörlük hastalığının 
emarelerindendir. 
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kendisinden bahsettiği “Mısır-Mübarek” (1981-
2011) ya da “Mısır-Sisi” (2013-…) performansını 
gördük.

– Mısır halkının yaklaşık üçte ikisi yoksulluk 
sınırının altında ve büyük bir yüzdesi yaşa-
mın en temel ihtiyaçlarını karşılayamamak-
ta, günlük yiyeceğini bulamamaktadır. 

– Mısır Cüneyhi’nin çöküşü, 1981 yılındaki 
değerinden on kattan daha fazla değer kay-
betmesi, ve doların bir buçuk cüneyhken 16 
cüneyhe yükselmesiyle olmuştur.

– Pahalılık ürkütücü boyuta ulaşmış ve temel 
ihtiyaç maddelerinin fiyatları daha önce gö-
rülmemiş bir şekilde artmıştır. Evlatlarımız 
iş ve gelecek umudu olmadan kafelerde otu-
racak kadar işsizlik yaygınlaşmış, toksinler 
ve kanserojen ilaçların etkisiyle halk sağlığı 
kötüleşmiştir.

– Ücretsiz sağlık hizmetleri, tedavi imkânları 
bakanlar, milletvekilleri ve gücü yetenlerle sı-
nırlı kalacak şekilde kötüleşmiştir. Eğitim sü-
reci kötüleşmiş ve ailenin taşıdığı yükler art-
mış, hatta ücretsiz eğitim hakkında konuş-
mak, aptalca bir şakaya dönüşmüştür. Mısır 
tüm insani gelişim ve diğer indekslerin geri-
sinde kalmış ve konumu, her düzeyde listenin 
en altına kalacak şekilde kötüleşmiştir.

– 40 yılda tutuklu sayısı 200 bine ulaşacak şe-
kilde katbekat artmıştır.

– Mısır medyası çökmüş, çocuklarımız Arap 
kanallarını ve yabancı kanalları izler olmuş-
tur. Yolsuzluk tüm devlet faaliyetlerine hâ-
kim olarak yayılmış, hükûmetin en üst dü-
zeylerine kadar ulaşmış ve organize yağma 
istisna olmaktan çıkıp geçer akçe hâline gel-
miştir.

– Rüşvet ve iltimas, ister ruhsat verirken ister 
belge çıkarırken, tayin ederken, işlem yapar-
ken veya herhangi bir prosedürü 
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gerçekleştirirken olsun, devlet dairelerinde 
ihtiyaçların karşılanmasının esası hâline gel-
miştir. 

– Mısır’ın Arap dünyası ve Afrika’daki bölgesel 
etkisi tamamen zayıflamış ve uluslararası 
ağırlığı, sadece küçük devletlerin takipçisi 
olana veya bölgedeki büyük ülkelerin politi-
kalarını destekleyene kadar tamamen azal-
mıştır.

– Her alanda sıfır noktasını görecek kadar ge-
nel bir başarısızlık salgınına tutulduk. Zama-
nın çarkı, dava prosedürlerinin yavaş tempo-
su ve sıradan vatandaşın, kendisine destek 
olacak bir dayısı olmadığı sürece haklarını el-
de etmenin bir hayal hâline geldiğini düşün-
mesiyle durmuştur.

– Bürokrasi, her faaliyet veya girişime engel 
olacak derecede güçlenmiş, hükûmetle ve 
onun aygıtlarıyla uğraşmak yıllarca sürecek 
bir sıkıntı ve işkence kaynağı olmuştur.

– Bürokrasi ve hükûmetin yolsuzluğu, Mısır’ın 
rekabetçi konumunun çökmesine, yabancı 
yatırımların azalmasına sebep olurken, vergi 
ve zorbalık politikaları daha önce görülme-
miş şekilde bir bozulmaya ve işsizlik oranla-
rını yükselten bir ekonomik durgunluğa yol 
açmıştır.
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TERSİNE SEÇİM

Makam ve mevkilerin miras bırakılması, 
yetkililerin ölümsüzleştirilmesi ve statü-
lerin dondurulması üzerine bina edilen 

bir sistemin doğası gereği, ülke, tersine seçimler-
den muzdarip olmaya başlamış ve her alanda, idare 
ve yönetim koltuklarına sadece ehliyetsiz, bozuk, 
ikiyüzlü kimseler, tanıdık akrabalar ve oğullar yer-
leştirilmiş; bizler ise hayatın her alanında, gerçek 
başarıları engelleyen yozlaşmış yasalarla, her çık-
maz yol için arka kapılar ve hazineler açan görmez-
den gelinemeyecek kadar açık istisnalar arasında 
tam bir çifte standarda maruz kaldık. Tüm kaynak-
larımız, halkın gerçekleri görmesine tamamen en-
gel olan ve onların beynini yıkayan ulusal medya-
nın kutsanmasına ve başarısızlıkların sanki başarıy-
mış gibi lanse edilmesi ve gerçeğin sahte bir resmi-
ni çizmek uğruna ülkenin enerjilerini boşa harca-
yan görüntüler sebebiyle zayi olmuştur.

Bekârlık yaygınlaşmış, boşanma oranları yüksel-
miştir. Nitekim gençlerin kendilerine yeni ev aça-
mamaları ve geleceklerini kuramamaları sonucun-
da ortaya çıkan yeni fenomenler toplumun gelenek-
sel evlilik benzeri ahlaki dokusunu tehdit etmekte-
dir. “Mübarek”in partisi, demokrasinin en parlak 
dönemi teraneleri eşliğinde iktidarı tekelinde tut-
maya devam ederken (diğer) partiler abluka altına 
alınmış olmasına rağmen, çoğulculuğun geliştiğiyle 

“Ülkedeki en kötülerin tercih edilmesi, en 
kötülerin seçilmesi ve ulusal sorumluluk 

konusunda en cahil, en yolsuz, en bilinçsiz ve 
en anlayışsız olanların en ön sıralara 

getirilmesi bir intihardır.”
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böbürlenmekte, halk 2000 yılı seçimlerinde meclis-
teki sandalyelerin sadece %38’ini vermişken sözde 
bir parlamento üstünlüğü varmış gibi göstermekte-
dir. “Mübarek’in kuyruğu Sisi” hocasının yolunu 
bu şekilde devam ettirmekle kalmamış, yozlaşma 
ve despotizmde açık arayla onu geçmiş, siyaseti bi-
tirmiş, özgürlükleri kısıtlamış, fakir ve emekçileri 
ezmiş, kendi ateşiyle herkesi, hatta onu kurtarıcıla-
rı gibi görenleri de yakmıştır. Ülkeyi ve insanları 
neredeyse tamamen yok edecekti. Ekonomik tekel-
lerle iktidar ile paranın birleşmesi bir ittifak oluş-
turmuş, halk bunun yıkıcı etkilerinden her alanda 
zarar görmüştür.

Bu şartlar altında evlatlarımız her türlüsüyle gö-
çün kapılarına yönelmiş, çöküntü ve ümitsizlik gir-
dabında, eriyiş, çözülme, aşırılık ve alışkanlıklara 
dalarak beyin göçü başlamıştır. Yurt dışına göç de-
nemeleri, bir noktada evlatlarımızın kendi kendile-
rini, işsizliğin demir parmaklıkları ardına hapseden 
boğucu durgunluktan kurtulmak için yüzme bilme-
melerine rağmen denizin dalgaları arasına atmaları 
demektir.

Büyüdüğünde, yani genç olduğunda, geleceğini 
inşa etmek amacıyla yurt dışına iş için gitmesi; Mı-
sır’da, vatan toprağında kalıp yaşamanın, onun için 
boş yere ve karanlık alevler içinde insan ömrünün 
ziyan edilmesi ve geleceğin mahvolması anlamına 
gelmektedir.

Biz, ülkenin içinde bulunduğu bu durumun al-
tında müzmin bir hastalığın yattığına inanmakta-
yız. Bu hastalık, totalitarizm ve yaratıcı bir biçimde 
ülke vatanseverliğine katkıda bulunup üreten 100 
milyon Mısırlı vatandaşı sadece bir tebaaya/sürüye 
ya da ülkenin geleceğini şekillendirmede ve karar 
almada herhangi bir etkisi ya da fikri olmadan tali-
mat alıp talimatları yerine getiren kölelere dönüş-
türen, yozlaşmış despot diktatörlüktür.

Diktatörlüğün terk edilip halkın yönetiminin et-
kinleştirilmesi için toplum ile birey arasındaki 
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ilişkiyi tekrar düzenleyecek bir anayasa oluşturma-
mız gerekmektedir. Yasama ve yargı gücünün ba-
ğımsızlığını garanti eden ve güçler arasındaki den-
geyi sağlayan, uğruna masum kanların döküldüğü, 
ağır bedeller ödediğimiz devrimin taleplerini geliş-
tirmeyen sınırlı düzenlemeler yerine her Mısırlı 
için eşit haklar garanti eden bir anayasa…

Bu noktada, bitmiş bir iktidara ve şartlarının ve 
etkilerinin ağırlığını hâlâ benliklerimizde ve göğsü-
müzün ortasında hissettiğimiz ayrılmak üzere olan 
başka bir iktidara gerçek bir alternatif olarak “el-
Ghad” vizyonumuz ve hayalimiz ortaya çıkmıştır.
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NE YAPILMALI? ÇÖZÜM İÇİN 
VİZYONUMUZ

Bağımlı ve vesayet altında olmaksızın kendi 
özgür halkının yönettiği, gelişmiş ve güçlü 
bir Yarının Mısır’ını hayal ediyoruz. Mısır’ı 

insanlığın kalkınma sürecine etkin bir şekilde kat-
kıda bulunması için medeniyetin hanesindeki şe-
refli yerini geri almış ve eski canlılığına yeniden ka-
vuşmuş olarak hayal etmekteyiz. Bu ülkeye bağlı 
her bir fertle ve sivil toplum kuruluşlarıyla siyasi 
hareketler ve partiler olarak birbirimize kenetlenip 
birbirimize güç vereceğiz ve yatıştırıcı, görüntüden 
ibaret şeylerden uzak, bilimsel düşünme metodunu 
uygulayarak bu acı verici gerçeği hep beraber değiş-
tirmeye yemin edeceğiz.

Bu mümkün, meşru ve ulvi ulusal hayali gerçek-
leştirmek için sağlıklı ve modern temeller üzerine 
Mısır Devleti’ni tekrar kurma, geliştirme ve deği-
şim sürecine “el-Ghad”ta girmemiz gerekmektedir. 
Evet, elimizde sihirli bir değnek yok fakat vizyonu-
muz basit: Diktatörlükten halkın yönetimine, as-
kerî totaliter polis iktidarından gerçek sivil demok-
rasiye dönüşmesidir. Bu geçiş döneminde, modern 
bir vatan inşa etmenin temellerini atmamız için 24 
aylık bir sürenin olmasını önermekteyiz. Bu süre 
aynı zamanda dönüşümün gerçekleşmesi için 2005 
yılında el-Ghad’ın Mısır halkından istediği süredir. 

Mübarek’in dağılan partisi, otuz yıl boyunca 

“İçeride ve dışarıda âdeta bir ilah gibi 
karşılandığı zaman Mübarek’in karşısında 
durduk, programının çürüklüğünü ortaya 

koymak üzere onu açık oturuma davet ettik. 
Kuyruğu Sisi’nin ise aslında ne bir vizyonu 

ne de bir programı var.”
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belirsiz bazı iyi niyetlerini duyurmakla yetinmiştir. 
Bu sürede siyasi hayat zayıflamış, partilerin çoğu 
dağılmaya yüz tutmuş ya da askıya alınmıştır. Mü-
barek’in partisinin vaatleri, halkı sorgulama ve he-
sap sormaktan alıkoymak için istenen yere çekile-
cek bir lastik gibi gelmiştir. Biz, 2005 yılında, cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinde, her adımda ilan edilen 
vaatlerden oluşmuş belirli bir demokratik dönü-
şüm programı sunan tek parti olduk. Programımı-
zın bazı özellikleri 25 Ocak 2011’deki şanlı devrim-
den önce bu şekilde oluşmuştur.

2005 yılında gündeme getirdiğimiz siyasi re-
formlar için hazırladığımız programın maddelerini 
Ocak devriminden kısa bir süre önce gözden geçir-
diğimizde ve tekrar ele aldığımızda, çok fazla dü-
zeltmeye ihtiyaç olmadığını görmemiz hayret verici 
olmuştur. Bu, Mübarek iktidarını tasfiye etme ko-
nusunda devrimin başarılı olduğunu göstermekte-
dir. Çok yakında; ülkenin üzerinde uzlaştığı bir 
anayasa, olağanüstü hâlin kaldırılması, devlet med-
yasının mülkiyet tarzının değiştirilmesi, partilerin 
ve gazete mülkiyetlerinin özgürleştirilmesi gibi ko-
nularda reform taleplerinin yeteri kadar anlaşılma-
sında başarılı olamayan Mübarek’in kuyruğunu de-
virmek noktasında da başarılı olacaktır.

Bu sebeple, devrimden önceki programımızın 
taşıdığı özellikleri devrimden sonra tekrar ele alma 
gereği görmedik. Çünkü devrimin oluşturduğu bü-
yük değişim henüz olması gereken seviyeye gelme-
miştir. Bugün programımızı, acil ulusal kurtuluş 
adına, ulusal bir reçete ve el-Gadh’ın vizyonu şek-
linde tekrar gündeme getirmekteyiz.

Bu bölümde siz değerli okuyucularıma, bazıları-
nı 2005 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mısır hal-
kına -daha önce de ifade ettiğim gibi- seçim progra-
mı olarak sunduğum Mısır’ın durumunun iyileşti-
rilmesi ve çeşitli meseleleriyle ilgili vizyonumdan 
kısa bir bölümü sunmaktayım. Ocak devriminin 
patlak vermesinden önce ve sonra, bir gün etkin ol-
ması ve karşılık bulması dileğiyle, üzerinde 
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düzeltmeler yapmış, eklemelerde bulunmuştum. 
Yarının Mısır’ında tam bir güven hâline ulaşmak 
adına, üzerinde ittifak ya da ihtilaf etmek ya da tar-
tışmak için ortaya atılmış durumdadır.

“Mısır’ın Kurtuluşu” hakkında, çalışılmayı hak 
ettiğini ve gerekli olduğunu düşündüğümüz tasav-
vurları gündeme getirmeden önce, içerde ve dışarı-
da bazı kimselerin Mübarek’i yarı ilah gibi gördüğü 
zamanda, bizzat kendisiyle ve rejimiyle görüştüğü-
müzde, bazıları tarafından cesur olmak konusunda 
tedbirsizlik derecesinde sınırı aşmakla itham edil-
diğimizi söylemek -daha doğru bir ifadeyle hatırlat-
mak- isterim. 2005 yılında programımızı salahiye-
tini kaybetmiş bir iktidara alternatif olarak sunup, 
tartışılmasını istediğimiz, iktidarın suçlarını, he-
saplarını, hırsızlıklarını ortaya döktüğümüz zaman-
da, bazıları bizi aklımızı kaybetmekle ve kendimizi 
intihara sürüklemekle itham etmiştir. On kadar 
adayın arasından ikinci kez seçildiği ilk cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinden saatler sonra, özgürlüğümü-
zü yitirdiğimiz dört buçuk yıl içinde bedel ödediği-
miz zaman, bazıları bunun bir son olduğunu dü-
şünmüştür. Bugün, Mübarek’in hangi noktaya gel-
diğini açıkladıktan ve onun kuyruğu ve uzantısı Si-
si’nin sonunun yaklaştığını gördükten sonra, vizyo-
numuzu gündeme getirmekteyiz ve Yarının Mısır’ı-
nı modern temeller üzerine bina etmek ve Mısır’ı 
Mübarek ve onun kuyruğunun iktidarından kalan-
lardan temizlemek için programımızı ve vizyonu-
muzu sunmaktayız. En önemli özelliklerini (20 
nokta) geniş bir başlık altında özetleyeceğim. O 
noktalar şunlardır:



10 YIL DEVRIM

38

YİRMİ MADDELİK VESİKA

Ocak 2011 devriminin değerleri, ilkeleri ve 
kazanımları ile bağlantılı olarak Mısır ulu-
sal topluluğu tarafından onaylanan birçok 

belge; başlangıçta,  özgür bir vatanda güvenli bir 
gelecek için vatanın ortak paydaları arasındaki yü-
kümlülüklere ve kazanımlara partimizin ve sivil ha-
reketlerin bağlılığını teyit etmek için 20 maddelik 
belge ortaya koydum. Belge aşağıdaki noktaları içe-
rir:

1. Mısır halkı otoritenin kaynağıdır ve askerî 
darbeler anayasaya ihanettir.

2. Mısır’da ulusal birliğe, vatandaşlık hakkına, 
eşitlik ve adalete dayalı sivil ve demokratik 
bir hükûmet sistemi olmalıdır.

3. Anayasal güvenceler, iktidarın barışçıl ve es-
nek dolaşımını ve herkes için eşit fırsatları 
garanti etmelidir.

4. Mevzuat vatandaşlar arasında her türlü ay-
rımcılığı, ötekileştirmeyi ve dışlamayı yasak-
lamalıdır.

5. Mevzuat, kamu ve kişisel hak ve özgürlükler 
alanındaki uluslararası yükümlülüklere say-
gıyı yansıtmalıdır.

6. Siyasi sistem çoğulculuğa dayanmalı ve par-
tiler, dernekler ve birlikler önceden uyarıl-
malıdır.

“Ulusal güçler ve yirmi maddelik güvenceler 
ve adımlar temelindeki ittifakları, Yarının 

Mısır’ı için modern ve sivil bir devlete 
dönüşümün teminat belgesidir.”
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7. Ekonomik sistem; sürdürülebilir kalkınma, 
yoksulluk ve işsizlikle mücadele için gelirle-
rin adil dağılımına, özel mülkiyete saygı, re-
kabet edebilirlik ve bireysel girişime dayan-
malıdır.

8. Yargı sistemi, hukukun üstünlüğüne ve yargı 
ile mahkemelerin tam bağımsızlığına dayan-
malıdır.

9. Geçişe ilişkin adalet, ulusal uzlaşmaya giden 
bir yol olmalı, şehit, yaralı ve tutukluların 
haklarına vefa gösterilmelidir. 

10. İnsan haklarına yönelik saldırılar, bağımsız 
ve adil bir yargı önünde zaman aşımına uğra-
mayan suçlar olmalıdır. 

11. Siyasi davalarda ve bu davaların etkilediği 
tüm tutuklama kararları ve cezaları, özellikle 
mallara konulan tedbir kararları iptal edilme-
li ve devlet zararlar için adil bir tazminatı ga-
ranti etmelidir.

12. Mali ve idari dinî kurumların devletten ba-
ğımsızlığı ve herhangi bir tarafın diğer tarafın 
eylem ve işlevlerine karışmaması sağlanmalı-
dır.

13. Sivil-asker ilişkileri yeniden yapılandırılmalı, 
siyasi ve ekonomik yaşama askerî müdahale 
yasaklanmalıdır. 

14. Polis teşkilatında reform yapılmalı, siyasi ha-
yata ve parti hayatına müdahalesi yasaklan-
malı ve suçla mücadelede yeterliliği artırılma-
lıdır. 

15. Terörle mücadele etmek bir bütün olarak 
toplumun sorumluluğunda olmalı, bunu bir 
görev olarak kınamalı ve her türlü kışkırt-
mayı, önyargıyı veya gerekçeyi yasaklamalı-
dır.

16. Yolsuzlukla mücadele etmek için entegre bir 
sistem geliştirmeli ve STK’ların onu kontrol 
etmedeki rolü etkinleştirilmelidir. 
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17. Medyanın mülkiyeti ve yönetimi devletin ve-
ya kurumlarının müdahalesinden kurtarılma-
lıdır.

18. Nil’in sularından, kaynaklardan ve topraklar-
dan ödün verilen anlaşmalar tekrar ele alın-
malıdır. 

19. Mısır’ın bölgesel ve uluslararası ilişkileri, Mı-
sır’ın ulusal çıkarları gözetilerek inşa edilme-
li ve bağımlılık reddedilmelidir.

20. Geçiş aşaması, ülkeyi kurtarmak için kap-
samlı bir ulusal proje çerçevesinde, uzlaşmacı 
ve katılımcı bir temele dayanmalıdır. Geçiş 
aşamasının da sona erebileceği rekabetçi par-
lamento ve başkanlık seçimlerine ulaşılabile-
cek anayasal, yasama ve siyasi reform üzerin-
de çalışılmalıdır.
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GHAD AL-THAWRA PARTİSİ 
NAZARINDA, SİVİL DEVLET NE 

DEMEKTİR?

Y irmi maddelik belgede ve farklı zamanlarda 
yayımlanan ulusal belgelerin çoğunda, “sivil 
devlet” tabiri bulunmaktadır ve bazıları sivil 

devletin anlamını -kendi anladıkları şekilde- dinî ya 
da askerî olmayan devlete indirgemektedir. Bu ek-
sik bir tanımdır ve el-Ghad’ın bakış açısıyla sivil 
devletle ne kastettiğimizi açıklamak için daha fazla 
gayret gerekir.

“Sivil Devlet”le kastedilen şunlardır:
1. Sivil Devlet, vatandaşlar için fırsat eşitliğine 

dayalı ve her alanda herkes için fırsatların ol-
duğu bir devlettir.

2. İnsan hakları, insan onuruna saygı, demok-
rasi ve hürriyet esasları üzerine bina edilmiş 
bir devlettir.

3. Din, ırk, cinsiyet, renk veya diğer ayrımcılık 
biçimlerine dayalı olmaksızın anayasa önün-
de tüm vatandaşların eşit olduğu ve vatan-
daşların çoğunluğu tarafından onaylanan bir 
anayasaya göre yönetilir. 

4. “Sivil Devlet” başına sarık sarmaz ya da şap-
ka takmaz, orada din Allah’ın, vatan herke-
sindir, inanç ve inancını ifade etme ve örgüt-
leşme hürriyeti güvence altındadır.

“Sivil devlet başına ne sarık sarar ne de 
şapka takar. Din Allah’ın, vatan ise 

herkesindir. Ordu Mısır içindir, Mısır ordu 
için değildir.”
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5. Güçler dengesi, kurumların birbirinden ba-
ğımsız olması ve birinin diğerinin alanına 
müdahale etmemesi esasına dayalı bir dev-
lettir.

6. Vatandaşlar arasında adaletin yerine getiril-
mesinin güvencesi olan yargı bağımsızlığının 
olduğu bir kanun devletidir. 

7. Askerî kurumlar, yürütme organının bir par-
çasıdır, sivil ya da siyasi hayata müdahale et-
mesi doğru değildir, parlamentonun ve yar-
gının denetimine tabidir. 

8. Dinî kurumlar, kendi liderini, bütçesini ve 
rolünü belirleme konusunda özgürdür ve 
devletin (bu kurumların) işlerine karışması 
doğru değildir.
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EKONOMİK KRİZ 

P rogramımız bugün yaşamakta olduğumuz yı-
kıcı ekonomik krizden millî ekonomimizi 
kurtarmaya odaklanmakta, bu şekilde gün-

begün gelişmiş devletler safına geçebiliriz. Bu da 
pek çok alan üzerinde yapılacak çalışmalarla ger-
çekleşebilir. Bunlardan bazıları:

• Yerli talepleri geliştirecek politikalar olmalı-
dır.

• Yerli ve yabancı yatırımları destekleyen poli-
tikalar olmalıdır.

• Ekonominin hareketlenmesi için vergiler 
standart hâle getirilip düşürülmelidir.

• Ekonomiyi tekrar canlandırmak için hükû-
met tedarikçilerinin hak edişleri ödenmeli-
dir.

• Üretime ve Mısır ekonomisinin potansiyel 
enerjisinin açığa çıkarılmasına engel olan bü-
rokrasiyle mücadele edilmelidir. 

• Küçük entegre girişimler teşvik edilmeli ve 
hükûmet tarafından yapılan satın alımların 
en az %25’i küçük girişimlerden yapılmalı-
dır.

• Orta ve küçük ölçekli yatırımcılara kredileri 
kolaylaştıran politikalar olmalıdır.

• Mısırlı şirketlerin rekabet gücünü geliştire-
cek teşvik ve politikalar olmalıdır.

“Ekonomik reform reçetesi, ne bir gizem ne 
bir bulmaca ne de imkânsızdır. Yeter ki 

reformist bir yönetim ve krizi aşacak bir 
irade bulunsun.”
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• Mısır ekonomisinde, özellikle de Mısır’ın 
uluslararası arenada rekabet avantajları elde 
edebileceği stratejik alanlarda katma değeri 
büyütecek teşvikler ve özel sektörün geliş-
mesini teşvik etmek için stratejik sektörlere 
yönelik devlet talebi oluşturulmalıdır.

• Kötü niyetten kaynaklanmadığı sürece ticari 
tökezlemeleri suç addetmekten uzak durul-
malıdır.

• Vergiler güçlülerden alınmalı ve gücü olma-
yanlara onurlu bir yaşam sürmelerine yete-
cek maddi destek sağlanmalıdır. Gelir sevi-
yesinin iyileştirilmesi üzerine (aşağıdaki uy-
gulamalar aracılığıyla) çalışmalar yapılmalı-
dır.

• Yeni oluşturulmuş vergiler kaldırılmalı, yeni 
yatırımların artması ve var olan şirketlerin 
büyümesi için ekonomik hareketlilik üzerin-
den tüm bürokratik yük kaldırılmalıdır.

• Mısır ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkileri se-
bebiyle haksız rekabet ve tekelcilik meselele-
riyle mücadele edilmelidir.

• Özel sektörde kurumsal, idari, bilişimsel ve 
yapısal gelişimin sağlanması için ayrıcalıklar 
ve ödenekler sunulmalıdır.

• Mısır yatırımda, imalatta, montajda, hizmet 
sunumunda, bölgesel ve uluslararası ticaret-
te merkez hâline getirilmelidir.

• Davaların hızlıca görülüp kararların uygulan-
ması takip edilmelidir.

• Yargı erkinin bağımsızlaşması ve erkler arası 
dengenin sağlanması için Adalet Bakanlığı 
kaldırılmalıdır.

• Medya bağımsızlığı için Enformasyon Bakan-
lığı kaldırılmalıdır.

• Parlamento denetimi ve medya aracılığıyla 
halkın denetimi sağlanmalıdır.

• Parlamento yürütme erki üzerinde gerçek bir 
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denetimde bulunmalı ve hükûmetten güve-
noyunu çekebilmelidir.

• Yönetim, planlama ve harcamalarda ademi-
merkeziyetçiliğe geçiş ve ülkenin tüm kesim-
leri arasında eşit kalkınma fırsatları sağlan-
malıdır. 
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BÜROKRASİ VE YOZLAŞMAYA 
SON VERMEK İÇİN

Birbirini izleyen yönetimlerin bize, gölgeler 
altında ve gece yarısı geçirilmiş yasalardan 
oluşan karmaşık bir cephanelik bırakması 

üzücü bir durumdur. Bu yasalar, çoğu zaman va-
kıayla çelişen, idari problemleri ve donuk tüzükleri 
abartan, uygulanabilirlik hızı açısından bizi ulusla-
rarası sistemlerin dışına çıkararak Mısır’daki çalış-
ma ahengini boğan yasalardır. 

Yasaların çarpıklığı ve vakıadan uzak olması 
sonucunda yozlaşma ortaya çıkmıştır. Aynı za-
manda Mısırlı çalışanların içinde bulundukları 
durumu katlanılamaz olarak görmekteyiz. Şimdi 
çalışanların gelirlerini iyileştirmeli, yeni bir mo-
dern anayasa hazırlamalı, devletin idari sistemle-
rini yeniden tasarlamalı, bürokrasiye ve idari yoz-
laşmaya son vermek için mevzuatı iyileştirmeli-
yiz.

Kanunlar önünde küçükten büyüğe herkesin 
eşit olduğu bir ülke için yozlaşmayı yok etmek ve 
yürütme gücü üzerinde denetim sağlamayı garanti 
eden parlamentonun ve yargının özgürlüğünün şu 
şekilde teminat altına alınması gerekir:

• Rüşvetin ortadan kalkması için devlet me-
murlarının maaşlarının iyileştirilmesi,

Çalışan maaşlarının iyileştirilmesi, 
kanunlaştırma sürecinin sadeleştirilmesi ve 

vatandaşlar hakkında dürüstlüğün 
varsayılan hâle getirilmesi, bürokrasi ve 

yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının 
parolasıdır.
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• Devletin idari yapısının tekrar düzenlenme-
si, yargı prosedürlerinin basitleştirilmesi ve 
boşluklara yer verilmemesi,

• Hükûmet işlerinin çoğunu telefon, faks, 
elektronik posta ve normal posta yoluyla hal-
letme imkânı,

• Açık bir yasak veya düzenleme hükmü olan 
hususlar dışında her faaliyetin serbest olma-
sı,

• Her vatandaşın dürüst farz edilmesi,
• Yasaların tutarsızlıktan arındırılması, vakıa-

ya ve toplumun yapısına uygun hâle getiril-
mesi,

• Çıkar ve yolsuzluk ağının parçalanması,
• Millî çıkarların (gözetilmesi) ve genel af (ya-

sasının) ilanı.
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GELİR SEVİYESİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ

Vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi-
ne yönelik çalışmalar şunlardır:

1. Vergilerin düşürülmesi, yeni harçların kaldı-
rılması, yeni yatırımların artması, mevcut 
şirketlerin büyümesi için ekonomik faaliyet-
ler üzerindeki bürokrasi ağırlığının kaldırıl-
ması,

2. Fakirler için, küçük ölçekli projeleri finanse 
edecek bankalar kurulması ve merkezî idare 
görevleri ve düzenleme işlerini üstlenecek 
merkezî oluşumlardan bir ağa dâhil edilmesi,

3. Teminatlarda abartıdan uzak, gerçek fizibili-
te çalışmalarına dayalı projelere banka kredi-
si verilmesini teşvik ederek ekonominin ha-
rekete geçirilmesi, kötü niyetten kaynaklan-
madığı sürece gecikmelerin suç olmaktan çı-
karılması,

4. Dört alanda yapılacak çalışmalarla Mısır üre-
timinin rekabet gücünün iyileştirilmesi: İş 
kültürünün geliştirilmesi, şirketlerin kurum-
sal yapılarını ve güçlerini geliştirmelerine 
yardım edilmesi, iş ortamlarının geliştirilme-
si, ekonomi politikalarının geliştirilip mev-
zuatların temizlenmesi,

“Yoksulların yanında olmak ve gelir düzeyini 
artırmak lafla değil olmaz, uygulanabilir ve 

koruyucu bir sistem gerektirir.”
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Bugün Kahire Programı’ndaki, seçim programı 
konuşmamızı izleyin:

 http://www.youtube.com/watch?v=-
d8PV-33RtCo

Bunlar; iş, küçük endüstri ve gelirler konusuyla 
ilgili parlamento günlerinden videolardır:
 Genel borcun fazlalaşması:
 http://www.youtube.com/watch?v=5aYQk-

dAvPYc
 İşçi hakları:
 http://www.youtube.com/watch?v=5aYQk-

dAvPYc
 Sanayi bakanının ve devlet fonlarının çalın-

masının sorgulanması:
 h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t -

ch?v=qvspQPZ5XTo
 Küçük meslek gruplarını savunma:
 http://www.youtube.com/watch?v=jQvYO-

jq5mNQ
 Sosyal fon sorunu:
 http://www.youtube.com/watch?v=rMy-

CWmaUplQ
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YEREL PROGRAM

Ülkenin tüm illerine “Kapıları Çal Kampan-
yası” kapsamında yaptığımız turlar ve ül-
kenin durumu hakkındaki dikkatli göz-

lemlerimiz yoluyla, devlet planlamalarının baştan 
aşağı yapılması gerektiğini doğrular bir biçimde, 
her ilin sakinlerinden programımız için ilham al-
dık. Yerel programımızın dayanaklarından bazıları:

• Port Said şehrinin, lojistik hizmetler, nakli-
ye, ihracatın yeniden canlanması, ticaret, 
üretim ve montajda uluslararası bir merkez 
konumuna gelmesine hazırlık aşaması olarak 
tekrar özgür bir şehir olması,

• Yeni Delta Geliştirme Projesi,
• Mısır köylerinin geliştirilmesi projesi,
• Mahalletü’l Kübra’nın sanayi açısından geliş-

tirilmesi projesi,
• el-Said’in turistik, ekonomik ve tarımsal ola-

rak geliştirilmesi projesi,
• Sina’yı geliştirme projeleri, halkı üzerindeki 

baskıların kaldırılması ve durumu noktasın-
da yapısal reformların yapılması, onlara tu-
rizm ve yatırım gelirleri ve büyüme payları 
konusunda öncelik tanınması,

• Nubya evlatlarının meşru haklarının geri ve-
rilmesi ve tehcir yıllarında maruz kaldıkları 
hususların telafi edilmesi.

“Sisi’nin yalnızca idari başkente yaptığı 
harcamalar, Yukarı Mısır’ı geliştirmek, 

Sina’yı kalkındırmak ve Nübye’nin haklarını 
vermek için yeterliydi.”
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https://youtu.be/avwMm_VIBuk
https://youtu.be/pB_IKh1kvYY
https://youtu.be/4ixn9MEF6V4
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REKABET GÜCÜNÜ 
GELİŞTİRME POLİTİKALARI

Yukarıda (anlattıklarımıza) binaen, Mısır’ın 
rekabet gücünün gelişmesine olumlu yansı-
yacak politikalardan bir paket sunacak ve 

özellikle ana noktalardan bazılarına değineceğiz:
• İlk fırsatta eğitim faaliyetlerinin reformu 

üzerine çalışmak,
• Şirketlerin rekabet gücü ve dolayısıyla bir bü-

tün olarak Mısır ekonomisi üzerinde önemli 
bir etkisi olan eğitim, araştırma ve geliştirme, 
insani gelişme, sistemler, pazarlama ve diğer 
entelektüel yatırım ve kurumsal gelişim alan-
larına yatırım yapan proje ve şirketleri ödül-
lendirmek ve teşvik etmek için devlet teşvik-
lerini ve taleplerini yönlendirmek,

• Mısır ekonomisinin rekabetçi gücünü zayıfla-
tan ve yabancı yatırımcıların ülkeden uzaklaş-
masının en büyük etkeni sayılan bürokrasiyi 
etkisiz hâle getirmek, yerli ve yabancı yatırım-
cıların önündeki prosedürleri kolaylaştırmak,

• Ödenmesi kolay ve aktif hâle gelecek şekilde 
vergileri tek bir vergi hâline getirmek ve ver-
giden kaçmak için gayrimeşru yollara yönel-
mede ustalaşan yatırımcıya bir yük olmaması 
için objektif ve şeffaf temeller üzerine yeni-
den değerlendirmek,

“Kültürün ve iş ortamının geliştirilmesi, 
ekonomik işletmeler ve banka kredilerinin 
teşvik edilmesi, temerrüdün suç olmaktan 

çıkarılması, kredi risklerinin sigortalanması 
rekabet gücümüzün artırılması için önemli 

adımlardır.”
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• Üretimde iç sanayinin yarısına tekabül eden 
ticaret eşyaları ve ham maddelerin getirilme-
sinden alınan gümrük vergilerini düşürmek; 
bu şekilde Mısırlı üreticinin yükünü hafifle-
miş ve ek olarak yerli ve uluslararası pazarda 
rekabet gücü desteklenmiş olacaktır.

• Mısır ekonomisinin küresel ticaret çizgisinin 
dışına çıkmasına sebep olan prosedürleri 
kaldırmak,

• Şirketleri araştırma ve geliştirme alanlarına 
yatırım yapmaya, insan unsurunu eğitmeye ve 
becerilerini sürekli geliştirmeye teşvik etmek,

• İç ve dış pazarları bilimsel olarak incelemek, 
tüketici tercihleri üzerine çalışmak ve dakik 
bir şekilde hedefin belirlenmesini sağlayacak 
olan tüketicinin güvenini kazanmak için ça-
lışmalar yapmak,

• Kimsenin uymadığı kurallar/kanunlar yeri-
ne, uygun kanunlar oluşturmak,

• İşlerini ilgilendiren konularda kanun hazırla-
madan önce ticaret odalarıyla görüşüp onları 
teşvik etmek,

• Fakirler için, küçük ölçekli projeleri finanse 
edecek bankalar kurmak ve merkezî idare 
görevleri ve düzenleme işlerini üstlenecek 
merkezî oluşumlardan bir ağa dâhil etmek,

• Teminat konusunda aşırıya kaçmadan, ger-
çekçi ve ciddi araştırmaları temel alan proje-
lerin banka kredisiyle teşvik edilerek ekono-
miyi canlandırmak, kötü niyetten kaynaklan-
madığı sürece gecikmeleri suç olmaktan çı-
karmak,

• Dört alanda yapılacak çalışmalarla Mısır üre-
timinin rekabet gücünü iyileştirmek: İş kül-
türünü geliştirmek, şirketlerin kurumsal ya-
pılarını ve güçlerini geliştirmelerine yardım 
etmek, iş ortamlarını geliştirmek, ekonomi 
politikalarını geliştirmek ve  mevzuatları iyi-
leştirmek,
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• Kredi danışma ofisleri, tahkim hizmetleri, 
kredi risklerine karşı sigorta gibi iş ortamla-
rını iyileştiren projelerin oluşturulmasını 
teşvik etmek,

• Özel sektörün ARGE’ye yatırım yapma, ban-
kacılık politikaları geliştirme ve döviz kurunu 
gerçekçi ve etkili bir şekilde birleştirme konu-
sundaki zayıflığını telafi etmek için üniversi-
telerdeki endüstri ve bilimsel araştırma mer-
kezlerini birbirine bağlamak. Bu engeller, sos-
yal kalkınma fonları tecrübesinin tekrar göz-
den geçirilmesi ve neden başarısız olduğuna 
dair yapılan saha araştırmalarıyla belirlenmiş-
tir. Bu nedenle, aşağıdaki iki alternatiften bi-
rini kullanarak küçük ölçekli işletmeleri sek-
törün büyük ölçekli işletmelerine bağlayacak 
politikalar geliştirmeyi planlıyoruz:
 Birinci Alternatif: Herhangi bir alandaki 

başarılı şirketten destek almak ve ürettik-
leri tamamlayıcı parçaları satın alması ve 
onlara sahip çıkması için yerel tedarikçi-
lerin gelişimini üstlenmesini sağlamak.

 İkinci Alternatif: Rekabetçi yapıya sahip 
projeler için uygundur. Burada, benzer 
faaliyetlere sahip birkaç küçük projenin 
etrafında makul bir ekonomik büyüklüğe 
sahip büyük yönetim ve pazarlama şir-
ketlerinin kurulmasının teşvik edilmesini 
önermekteyiz. 
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“SERBEST SOSYO-EKONOMİ...” 
ÜÇÜNCÜ YOL 

Serbest sosyo-ekonomi, serbest ekonomi ile 
merkezî planlama sistemleri arasında bir 
üçüncü yol sayılmaktadır. Pazar mekanizma-

larını kullanarak ideal/optimum ekonomik perfor-
mans gerçekleştirmek için çalışan bir sistemdir. Bir 
yönden, mülkiyet hakkını koruyan ekonomik bir is-
tikrar talep ederken, diğer taraftan sosyal adalet ve 
sosyal güvencenin sağlanması talebinde bulunur. 
Bu özelliğiyle yönetimin en ufak bir müdahale hak-
kının olmadığı serbest ekonomi sistemi; maksi-
mum derecede yönetimin üzerinde söz hakkına sa-
hip olduğu merkezî planlama sisteminden farklıla-
şır. Sosyal piyasa sisteminde ise hareketliliğin ol-
madığı zamanda, hareketlilik olması için müdaha-
lede bulunur. Bu müdahale ile sosyal ve ekonomik 
hedefleri ve piyasa mekanizmalarının bütünlüğünü 
gözetir. Bu noktada, devletin varlığını, kalkınma fa-
aliyetlerinde etkili bir varlık olarak gören ve kalkın-
manın sadece “kamu sektörü” ile gerçekleşeceğini 
savunan bazı görüşlere katılmadığımızı belirtme-
miz gerekir.

Üçüncü Yolla İlgili Makaleler:
https://drive.google.com/drive/folders/1V-

REyk6-C_fgWnvhaWqSl3AmN1nmw-n2c?usp=s-
haring 

“Üçüncü yol ve özgür sosyal ekonomi, Sisi 
yönetiminden sonraki problemlerin çözümü 

için anahtar kelimedir.”
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Serbest Sosyo-Ekonominin Temel Dinamikleri
Sosyal piyasa sisteminin sosyal ekonomisinin 

ekonomik ve sosyal temelleri, etkin rekabetin, pa-
rasal istikrarın ve özel mülkiyetin sağlanmasında 
özetlenmektedir.

1. Etkin Rekabet 
Etkin rekabetin en önemli unsuru, kararlarını 

özgürce alarak çalışan ekonomik projelerin varlığı-
nın zorunlu olmasıdır. Bunların sundukları hizmet-
ler, sattıkları malların fiyatı, niteliği ve türü konu-
sunda da olması gerekir. Hükûmet piyasa mekaniz-
masına karışmamak adına fiyatlandırma ve fiyat-
landırmanın denetlenmesine de müdahale etme-
melidir. Hükûmet, kâr edilmesini göz önünde bu-
lundurarak tekelden kaçındırmak için etkin piyasa 
ve rekabet mekanizmalarına sahiptir. Etkin rekabe-
tin bazı işlevleri vardır:

Ekonomik işlevi, kaynakların en iyi şekilde tah-
sis edilmesini sağlamak, teknolojik gelişmeleri des-
teklemek, vatandaşların taleplerini en yüksek ölçü-
de karşılamaktır.

Sosyal işlevi, ferdî hürriyeti desteklemek ve ko-
rumak, siyaseti bu konuda denetim altında tutmak 
ve demokrasinin özgürce uygulanmasını güven al-
tına almaktır.

2. Parasal İstikrar
Parasal reformlar ve enflasyonla mücadele, top-

lumun alım gücünü güçlendirir. Parasal istikrar 
sağlanmadan sosyal piyasa ekonomisinin tüm gö-
revlerini ifa edeceğini düşünmek mümkün değildir.

3. Özel Mülkiyet 
Kişisel mülkiyet prensibinin kabul edilmesi ve 

hukuki olarak korunması, sosyal piyasanın en 
önemli temellerinden biridir. Bu, kamu mülkü olan 
su ve enerji gibi doğal kaynakların dışında, toplum-
da her varlık için geçerlidir.

Özel mülkiyetin ekonomik işlevi; yatırım 
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projeleri için temel bir koşuldur ve araba, arazi ve 
gayrimenkul gibi varlıklara sahip olmak için çalış-
ma becerisini yükseltmeye teşviktir. Sosyal işlevine 
gelince; bunlar, yasanın özel mülkiyeti sosyal ola-
rak kabul edilebilir amaçlar için kullanmaya karar 
vermesinden oluşur.

1. Sosyal Güvence 
Hastalıklara, işsizliğe ve yaşlılığa karşı sağlık gü-

vencesini temsil eder. Aynı zamanda onun piyasa 
mekanizmalarının başarısını ve rekabet özgürlüğü-
nü garanti etmek olan, ekonomik bir işlevi de vardır.

2. Adil Gelir Dağılımı
Sosyal adalet ve gelirin piyasa mekanizmalarına 

müdahale edilmeden yeniden dağılımı, etkin bir 
vergi yasası ve sistemi aracılığıyla, yüksek gelirlere 
artan oranla vergiler getirilerek ve düşük gelirlere 
muafiyetler tanınarak sağlanabilir.

3. Serbest Sosyo-Ekonomide Devletin Rolü
Sosyal piyasa sisteminde, devlete müdahale hak-

kı yalnızca, teknolojik büyüme gibi hayati (önem 
taşıyan) alanlarda özel sektörün yatırımları karşıla-
yamaması durumunda ya da piyasa mekanizması-
nın düzeltilmeye ihtiyacı olduğu durumlarda tanı-
nır. Devlet yalnızca piyasa mekanizmasının işleyi-
şinde bir sıkıntı olduğunda müdahale eder. Bu 
“uyum prensibi” ya da “piyasa modeli” olarak bili-
nir.

Devletin sosyal piyasa sistemini desteklemedeki 
rolü şu durumlarda ortaya çıkar:
 Devlet, serbest rekabetin karşısında bulunan 

sınırlamaları kaldırarak ve tekelciliği önleyen 
kanunlar çıkararak serbest rekabeti güvence 
altına alır.

 Parasal istikrarı sağlamak için uluslararası ve 
yerel para birimindeki istikrarın sağlanmasın-
da merkez bankasının önemli bir rolü vardır.

 Devletin, yasa ve hukuki aygıtlarıyla özel 
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mülkiyeti koruma noktasında önemli bir ro-
lü vardır.

 Sosyal güvence alanında, devlet, sağlık ve iş-
sizlik sigortası konusunda uzmanlaşmış ku-
rumları denetler, ancak bunların işleyişine 
müdahale etmez.

 Sosyal adalet alanında devlet, tüm vatandaş-
ların her seviyedeki eğitim hakkını güvence 
altına alır.

4. Serbest Sosyo-Ekonomide Gösterge 
Planlaması

Daha rasyonel olduğu düşünülen merkezi planla-
ma yöntemi, piyasa mekanizmalarında olduğu gibi 
toplumdaki kıt kaynakları tahsis etmekte de başarı-
sız olmuştur. Gösterge yönteminin benimsenmesi 
ise ekonomik planı genel ekonomik birimler üzerin-
de bağlayıcı hâle getirir. Ekonominin hedeflerini be-
lirlemede ve bunların gösterge hedefler olarak ta-
nımlamasında özel sektörün yolunu aydınlatmakta-
dır. Zorunlu gösterge planlamasının olmaması, pla-
nın hedeflerine ulaşmadaki etkinliğini azaltmaz, 
çünkü gösterge niteliğindeki hedeflerin belirlenme-
si, esnek planlama organları ile iş adamları, sendika-
ları, tüketici ve üretici derneklerin temsilcileri ara-
sında sürekli istişareler temelinde gerçekleştirilir. 
Planlama yetkilileri sadece planı duyurmakla yetin-
mezler, aksine iş adamlarının bunu gerçekleştirmek-
te özgür olan kurallara uymak için taşıdıkları doğru-
dan ve dolaylı kontrol yöntemlerini takip ederler.

5. Serbest Sosyo-Ekonomide Ekonomik 
Yeterlilik

Sosyal piyasa sistemi, ekonomik verimliliği dik-
kate almalı ve bu sistem kendi gücüne dayanarak 
etkin bir şekilde işlemelidir.

Bileşenleri diğer sistemlerin unsurlarıyla karış-
mayan tamamen saf bir ekonomik sistem yoktur. 
Bununla birlikte, tarihsel deneyimler, devlet müda-
halesinin temel amacının, üretken verimlilik ve 
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büyüme hedeflerine ulaşmaktan daha çok piyasa 
mekanizmalarını engellemeden etkili bir vergi sis-
temi yoluyla dağıtımda gösterge olmasıdır.

Sübvansiyon açısından, eğer düşük gelirli belirli 
gruplara yardım etmeye devam etmek istiyorsa bu-
nu nakit olarak yapmalıdır. Böylece suni olarak dü-
şük fiyatlar yerine ekonomik fiyatlarla mal ve fiyat-
lar elde edebilirler. Tüketicilere yönelik nakit des-
teği -suni olarak düşük fiyatlarla ayni değil- mallar-
dan istediklerini seçmelerini sağlar. Bu, kısa vade-
de rekabeti teşvik eder, uzun vadede hibeleri doğal 
olarak keser ve üretken sistem çok fazla devlet mü-
dahalesi olmadan daha verimli hâle gelir. Kamu 
sektörüne ait şirketlere gelince, nakit çıktı miktarı 
hedeflerine ulaşmaktan ziyade kâr elde etmek için 
hedeflerini formüle etme sorumluluğunu üstlen-
melidirler. Bu bağlamda, halka açık şirketler ihtiyaç 
duydukları kaynakları elde etmekte serbest bırakıl-
malı ve ithalatçının fiyatları arz ve talebi eşitleyecek 
şekilde belirlenmelidir.

Son yıllarda bazı teknolojik atılımlar, piyasa sis-
temini uygulamayı ve onun refahı üzerinde çalış-
mayı ekonomik ilerleme için en iyi seçenek hâline 
getirmektedir. Bununla birlikte ideal ile vakıa ara-
sında bazı çelişkiler bulunmaktadır.

6. Serbest Sosyo-Ekonomide Ahlaki Değerler
Bazı ekonomistler, iş dünyasında ahlaki değerle-

rin olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Bize göre, 
millî ve ahlaki ruh mevcut olsaydı, açılımcı kapita-
lizmin asalak faaliyetleri kısıtlanabilirdi. Belki de 
Mısır’daki ekonomik gerilemenin asıl nedeni, eko-
nomik bir sorun olmasından daha çok, değişen bu 
teknolojik dünyada varlıklarını savunmaya çalışan 
ahlaki değerlerdedir. Hızlı gelişen teknolojik geliş-
meleri yakalamadan ve kültürel kimlikle irtibatı 
tekrar sağlamadan bu ekonomik ikilemden çıkama-
yacağız. Bizim için uygun olana göre incelenmesi ve 
takip edilmesi gereken kültürel kimliğe dayalı fark-
lı gelişim modelleri bulunmaktadır.
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Devlet Piyasası, İhracat ve Dış Ticaret
Modern pazarlama kavramı, planlama, üretim, 

fiyatlandırma ve tüm pazarlama politikalarının sa-
dece bu pazarlara uygun olmayan fazla üretimi sat-
makla kalmayıp, tüketici istekleri ve hedef pazarla-
rın rekabetçi konumu üzerine bir çalışmaya dayan-
masını gerektirir.

Mısır’ın ihracat hacmini en üst düzeye çıkarmak 
artık sadece hükûmetin sorumluluğu değil, toplu-
mun tüm kurumlarının el ele vermesi gereken bir 
hedef olduğu ve hükûmetin önündeki engelleri aş-
mak için çaba sarf etmesi gerektiği için dış ticaretin 
yapısının ıslah edilmesinin ve geliştirilmesinin zo-
runlu olduğunu düşünmekteyiz.

Üreticilere pazar özgürlüğü, üretim maliyetleri-
ni etkileyen yüklerin azaltılması, işleriyle ilgilenen 
devlet kurumlarının etkinliğinin artırılması, yurt 
dışındaki ticari şirketlerle ittifak kurmalarına yar-
dımcı olmak ve dünyadaki serbest ticaret bölgeleri-
ne mümkün olan en yüksek sayıda katılımları açı-
sından rakipleriyle uygun fırsatlara sahip olmaları 
için uygun koşulların sağlanması zorunludur.

İhracatın Büyümesi
Ticaret dengesi açığındaki devam eden artış, 

ulusal ekonomi için bir risk oluşturmaktadır. Mısır 
ihracatında iddialı bir artış elde etmek için üzerin-
de durulmalı, nedenleri incelenmeli ve çabalar yo-
ğunlaştırılmalıdır.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat edilme-
lidir: 

Mısır ürünleri, düşük kalite ve uluslararası stan-
dartlara uygun olmama durumundan muzdariptir. 
Bu (durum) bir taraftan üretim liderleri arasında 
diğer taraftan da ARGE merkezleri arasında karşı-
lıklı dayanışma ve uyumun büyük ölçüde gerçekleş-
tirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve üretim geliştir-
me alanında uygulamalı araştırma harcamaları ve 
endüstriyel malların teknolojik düzeylerini artırma 
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konusunda özel sektörün daha fazla katılımını sağ-
lamayı gerektirir. Tüm sanayi toplumlarında kalite 
kontrol için standart ve teknik şartnameler gelişti-
recek birimler kurmanın yanı sıra yerel sanayinin 
iyileştirilmesinde etkin rol oynamanın ve kalite dü-
zeyini ekonomik olarak yükseltmek için üretim bi-
rimlerine teknik yardım sağlamanın gerekli oldu-
ğuna inanmaktayız.

Üretimde Çifte Standart
İki tür ürün vardır. Birincisi ihracat ürünleridir; 

ihracat için gerekli kalite standartlarını ve şartlarını 
taşır. İkincisi ise yerel piyasaya yönelik ürünlerdir; 
herhangi bir kontrole tabi değildir ve kalite stan-
dartları uygulanmaz. Bu durum Mısır ihracatına çe-
şitli yönlerden olumsuzluk olarak yansımış, en 
önemlisi de yerel piyasa için yapılan üretimde kâr 
oranlarının yükselmesinin etkisiyle ihracat amacıy-
la yapılan üretime Mısırlı yatırımcıların teşvikleri 
gerilemiş, kalite standartlarına uymayan malların 
ihraç edilmesi Mısır ürünlerinin imajını zedelemiş-
tir. Bu da sonuç olarak Mısır mallarının rekabet 
edebilme seviyesine yansımıştır.

İster yerel piyasa isterse ihracat için üretilmiş ol-
sun, Mısır ürünleri üzerinde kontrol mekanizmaları 
kurmakla beraber, uluslararası kalite standartlarıyla 
uyumlu, Mısırlı üreticinin uyması gereken, bir kalite 
sistemine dayanmanın gerekliliği inancındayız.

İhracat Maliyetleri
İhracata yönelik üretimin, hâlâ ihracat esnasın-

da tamamen iade edilmeyen, nihai maliyetine yan-
sıyan, rakip yabancı mallarla aynı kalite seviyesine 
ulaştığını varsayarsak, fiyat açısından rekabet gücü-
nü düşüren çeşitli gümrük vergileri ve dolaylı ver-
giler gibi taşıyamadığı finansal yüklerle dolu oldu-
ğuna inanmaktayız. Buradan hareketle, yerel üreti-
mi olmayan yatırım malları, ham madde ve üretim 
gereksinimleri gümrük vergilerinden ve diğer üc-
retlerden muaf tutmak için çalışılmalıdır.
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İhracatın Finanse Edilmesi
Mısır’da faaliyet gösteren bankaları, küresel sa-

hada geçerli faiz oranlarıyla denge sağlayacak dü-
şük faiz oranlarıyla, kredilerinden bir kısmını ihra-
cat faaliyetlerine tahsis etmeye yönlendirmenin ge-
rekli olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde, ihracatın 
finansmanı için % 5’i aşmayan destekleyici faiz 
oranlarını finanse edecek bir özel banka kurma 
önerisinin incelenmesinin, özellikle de hâlihazırda 
mevcut olan “İhracat Geliştirme Bankası”nın özel 
ve ticari koşullara uygun olarak ihracatları finanse 
etmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

İhracat Sigortası
Ticari veya ticari olmayan nedenlerle ödeme ya-

pılmaması risklerine karşı ihracat sigortası meselesi-
nin hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz. Bundan 
dolayı, çeşitli sigorta şirketlerini, büyük kapsamlı bir 
sigorta gücü oluşturabilmek ve gelişmiş ülkelerin 
birçoğunda çözüm olduğu gibi, ihracat garanti hiz-
metleri sağlayan bir devlet organı kurulması için ih-
racat garanti şirketine katılmaya çağırıyorum. Üre-
tim gereksinimlerinin ve ithal ara malların kalitesi-
nin sağlanması için kalite kontrol ve kontrol alanın-
da uzmanlaşmış uluslararası şirketlerden yardım al-
manın önemli olduğunu da düşünüyoruz.

Limanların Geliştirilmesi
Devlet şirketlerinin liman hizmetleri üzerindeki 

tekelinin, bu hizmetlerin fiyatlarında artışa yol aç-
masının yanı sıra hükûmetin bu alanda rekabet ka-
pısını açtığında, işi, Mısır sektörlerini bu alana gir-
mede çekimser bırakan bir dizi karışık/zor şarta 
bağladığını görüyoruz. Bu nedenle, Mısır özel sek-
törünü, bozulmayı azaltmak için limanlarda geliş-
miş ve donanımlı ihracat terminalleri kuracak şir-
ketler kurmaya teşvik etmenin zorunlu olduğuna 
inanmaktayız. Ayrıca liman hizmetlerinin fiyatlan-
dırılması esaslarının gözden geçirilmesiyle birlikte 
istenilen koşullarda malların gelmesi şansını 
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artırmanın ve Mısırlıların açık deniz gemilerine sa-
hip olma prosedürlerini basitleştirmenin de zorun-
lu olduğuna inanmaktayız.

Hava Taşımacılığı
Hava ulaşımı sorunlarının başında ihracat süre-

cini engelleyen yer sıkıntısı sorunu ve yüksek fiyat-
lar gelmektedir. Bu nedenle, hava taşımacılığı yapa-
bilmek ve havaalanları arasında performans rekabe-
ti elde edebilmek için cumhuriyet/ülke içindeki 
mevcut havaalanlarının geliştirilmesi gerektiğine 
inanmaktayız.

İhraç ürünlerinin pazarlamasına ilişkin hususla-
ra gelince, birçok Mısırlı ihracatçının dış pazarlar-
daki zayıf deneyimine ek olarak, üretim birimleri, 
mevcut kapasiteler, türler ve fiyatlar açısından Mı-
sır üretimi hakkında entegre bir bilgi tabanının ek-
sik olduğuna inanmaktayız.

Bu nedenle, Ekonomi Ve Dış Ticaret Bakanlı-
ğı’nın her ihraç ürünü ve her ülke için dış pazarlar-
da deneyimli uzman ofisler aracılığıyla üstlendiği 
detaylı çalışmaların hazırlanmasının ve oradaki tü-
keticilerin zevk ve kalıplarının belirlenmesinin öne-
mini görmekteyiz. Ayrıca, malların bu pazarlara gi-
rişini düzenleyen ve tüm bu bilgilerin ihracatçıların 
gözü önünde bulundurulmasıyla ilgili düzenleme-
ler ve yasaların da yer alması gerektiğini düşün-
mekteyiz.

e-Ticaret
Kullanımı için gerekli altyapının oluşturulması, 

mevzuat, gümrük ve vergi konularının geliştirilme-
si ve güvenlik şartlarının sağlanması gereken e-ti-
caretten en iyi şekilde yararlanmanın önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

Hiç şüphe yok ki bu plan çerçevesinde Arap ve 
Afrika pazarlarına özel ilgi ve olağanüstü çaba gös-
terilmelidir.
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Küreselleşmenin Zorluklarını Aşmak İçin 
Üretici Firmaların Rehabilitasyonu

Büyük çoğunluk, ister iç pazarda ister dış pazar-
da olsun, yabancı ürünlerle rekabet edememekte-
dir. Uzun zamandır bu soruna dikkat etmekte ve 
aşağıdaki hususları önermekteyiz:

• Mısır ekonomisinin gerçek ihtiyaçlarını kar-
şılayan Mısır endüstrisinin rehabilitasyonu 
ve yeniden yapılandırılması için Avrupa Bir-
liği’yle yeni finansman müzakeresinde bulu-
nulmalı ve finansman imkânlarından yararla-
nacak aday şirketlerin seçilmesi için (devlet-
lerden, bankalardan, araştırma merkezlerin-
den) bir komite kurulmalıdır. Bu hızlı bir şe-
kilde yapılmalıdır. Zira bu sorunların çözül-
mesi buna bağlıdır.

• Üretici firmalar tarafından dayatılan koşulla-
rın karşılanması için işçilerin ve şirketlerin 
nitelikli hâle getirilmesinden kaynaklanan 
sosyal yansımaları finanse etmek için bir da-
yanışma fonu oluşturulmalıdır.

Batıya Yönelme
Avrupa Birliği ile Güney Akdeniz ülkeleri ara-

sındaki ortaklık programının uygulanması hızlan-
dırılmalı ve küçük ve orta ölçekli işletmelere tahsis 
edilmelidir.

Aynı şekilde rehabilitasyon programları için fi-
nansmana ihtiyaç duyan kurumları garanti altına 
alacak mekanizmalar oluşturmak da gereklidir.

Mağrip ve Sudan, Mısır’ın kalkınmasına ve 
onunla iş birliğine, düzenli aktif bir ekonomik, ta-
rımsal ve endüstriyel güç olmaları itibarıyla bu ül-
kelerin dış pazarlara karşı kolektif bağımsızlığını 
destekleyecek net bir stratejiye sahip uyumlu bir 
topluluk hazırlamaya, gelişme ve ilerleme arayışın-
da olan Arap ve İslam ümmetiyle ve Afrika kıtasıy-
la ilişkisine odaklanan daha geniş bir ekonomik 
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alanda ortak bir pazarın hazırlanmasına imkân ve-
ren bir alandır. 

Bunun için şunlar gereklidir:
1. Onaylanan anlaşmaları, özellikle de Mısır’la 

Arap Mağrip Birliği ülkeleri arasındaki ticari 
ilişkileri yoğunlaştıracak olan ve entegre bir 
ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacak an-
laşmaları uygulamak üzere çalışılmalıdır.

2. Tutarsızlıklar giderilmeli ve kabul edilen po-
litikaların uygulanmasını kolaylaştırmak için 
ekonomi, maliye ve vergi alanlarına ait çeşit-
li mevzuatlar koordine edilmelidir.

3. Mısır ve Birlik düzeyinde Mağrip kökenli ve 
menşeli ürünlerin serbest alışverişi hızlandı-
rılmalıdır. Bu, Mağrip-Mısır arası takasları 
tüm gümrük ve gümrük dışı kısıtlamalardan 
ve teşviklerden kurtarmak için protokollerle 
ticaret ve tarife anlaşmasının tamamlanması-
nı gerektirir.

4. Mısır-Mağrip ekonomisini bütünleştirme sü-
recine hazırlık amacıyla Mısır ve Mağrip’te uy-
gulanan genel ulusal ekonomi ile sektörel po-
litikalar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

5. Mısır ve Mağrip topluluğunu yurtdışından 
ayıran ortak bir tarife belirlenmelidir.

6. Kara, hava ve deniz ulaşım ağları yoğunlaştı-
rılmalı ve Mısır telekomünikasyon ağları ge-
liştirilmelidir.

Uzun yıllardır muazzam rakamlara ulaşan kro-
nik ticaret açığı, ekonomimizin rekabet gücünün 
düşük olduğunu ve uzun vadeli bir ticaret strateji-
sinin olmadığını göstermektedir. Özellikle de Mı-
sır, Afrika’daki birçok ülke ve toplulukla imzaladığı 
COMESA anlaşması, Arap dünyası ile imzalanan 
GATT Anlaşması ve Serbest Ticaret Bölgesi Anlaş-
ması gereği ithalatta uygulanan gümrük vergilerini 
düşürme politikası uygulamaktadır. Ülkemizi bir-
çok ürün ve sektörde tam bir ithalatçı hâline 
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getirecek bu politika önümüzdeki yıllarda zirveye 
ulaşacaktır.

Yapılmasını önerdiğimiz çalışmalar şu şekil-
de özetlenebilir:

1. Bütün piyasalarda güçlü bir ekonomi diplo-
masisi takip edilmeli ve her bir piyasa için 
kendi denge durumuna göre bir çalışma yü-
rütülmelidir.

2. Özellikle finansman kaynağı yerel veya ulus-
lararası olabilen küçük ve orta ölçekli şirket-
leri nitelikli hâle getirmek için fon tahsis 
edilmelidir.

3. Avrupa devleri karşısında Mısır’ın hacmini 
dikkate alarak, borçlar da dâhil olmak üzere 
siyasi, sosyal, ekonomik ve mali boyutlarda 
Avrupa Birliği ile müzakereler yürütülmelidir.

4. Kara, deniz ve hava taşımacılığı alanında ver-
gi indirimlerinden yararlanma yönünde acil 
önlemler alınmalı, uluslararası serbest tica-
retin ışığında gerekli olan deniz taşımacılığı 
filosu güçlendirilmeli ve Mısır ürünlerinin 
hedeflenen pazarlara ulaşmasını kolaylaştır-
mak için uluslararası hava taşımacılığı şir-
ketlerine imtiyazlar verilmelidir. 

5. Uluslararası teknik ve finans iş birliği hare-
kete geçirilmeli ve Mısırlı iş adamları (bu iş 
birliğine) dâhil edilmelidir.

6. Ekonomik faaliyetler için arazi temin edil-
mesinde pratik ve acil ihtiyaçların (karşılan-
masıyla) yabancı yatırım ve şirketler destek-
lenmeli ve bunun için gerekli prosedürler 
kolaylaştırılmalıdır. 

7. Çeşitli üretim ve ihracat zincirleri için devlet 
tarafından sağlanan “yeşil sandık” yardımları 
olsun veya ihracatı teşvik alanında yardım 
sağlamak olsun, GATT’ın (Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması) mevcut imkânla-
rından en geniş şekilde faydalanılmalıdır. 
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8. Dış ticaret canlılığını yaygınlaştırmak için fi-
nansman, garanti ve sigorta mekanizmaları 
geliştirilmelidir.

9. Yollar, limanlar, kablolu ve kablosuz ulaşım-
lar alanında altyapı iyileştirilmeli ve gelişti-
rilmeli, ayrıca deniz, hava ve kara taşımacılı-
ğı için ulusal filolar güçlendirilmelidir. 

10. Ulusal ekonomik yapıyı ve iç pazarı yasa dışı 
ticari uygulamalardan korumak amacıyla Mı-
sır standartlarına özel sisteme yeni bir ivme 
kazandırılmalıdır.

11. Yerli olarak üretilen ya da ithal edilen malla-
rın kalite kontrol sistemi geliştirilmeli ve 
uluslararası pazarlara saygılı ve kendi ülkesi-
nin tüketicilerinin çıkarlarını garanti edecek 
şekilde aktif hâle getirilmelidir. 

12. Yabancı yatırımcıyı çekmek için gerekli ko-
şullar sağlanmalı ve Mısırlı üreticilerle özel-
likle ihracat sektöründe ortaklık anlaşmaları 
yapmaya teşvik edilmelidir.

13. Küçük üreticilerin ürünlerini en iyi koşullar-
da ihraç edebilmeleri ve gerekli ham madde-
yi arz, fiyat ve kalite açısından uygun koşul-
larda temin edebilmeleri için kooperatiflerin 
kurulması desteklenmelidir.

14. Ticari ilişkilerimizin arzu edilen seviyeye 
ulaşması için Mısır’ın geleneksel pazarlarda-
ki konumu güçlendirilmeli ve müzakere gü-
cü arttırılmalıdır.

15. Arap ülkeleri ve Afrika pazarları ile ticari iliş-
kiler yoğunlaştırılmalı ve Arap Mağrip Birliği 
ülkeleri, Körfez İş Birliği Konseyi ve Akdeniz 
bölgesi ile yapılan ticarete özel önem veril-
melidir.

16. Avrupa Birliği’nin, Mısır’ın rekabet gücünü 
artırmak için zorunlu yapısal reformları ger-
çekleştirmesini desteklemesinin gereği ola-
rak Avrupa Birliği’yle ortaklık ilişkilerine 
hırs gösterilmelidir.
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17. Her sektörün bağlı olduğu bakanlığın deneti-
minde faaliyet gösteren alt sektörlere göre 
ihracatın koordinasyonu için yeni kurumlar 
kurulmalıdır. Bu kurumlara aşağıdaki görev-
ler verilecektir:
a. Mısırlı üreticinin uluslararası piyasada 

kendi kendiyle rekabet etmesini önlemek.
b. İhracatçıların piyasada yürürlükte olan 

mevzuatlar hakkındaki bilgilerini yay-
mak. Özellikle bu mevzuatlar her geçen 
gün daha da karmaşık hâle geldiği için 
yapılmalıdır.

c. İhracatçıları uluslararası ticaret alanında-
ki gelişmelerden haberdar etmek.

d. İhracatçılarla devamlı bir diyalog yoluyla 
ihracatın önündeki engelleri belirlemek 
ve buna yönelik doğru çözümler bulmak. 

e. “Mısır Malı” etiketine hizmet edecek bir 
reklam politikası belirlemek.

f. Her şeyden önce kalite, pratik düzenle-
meler, arz ve fiyat açısından pazar penet-
rasyonu ve mücadele için ortak bir strate-
ji edinmek.

Uluslararası İklime ve Mağrip Entegrasyonuna 
Uyum

“GATT” anlaşması ışığında Mısır üretici çevrele-
rinin mevcut koşulları rekabet etme yeteneği soru-
nunu ortaya çıkarmaktadır. Bu, bir yandan üretken 
sektörleri yeniden yapılandırarak Mısır ürünlerinin 
rekabet edebilirlik düzeyini yükseltmeyi ve üret-
kenliği artırma ve maliyetleri kontrol etme yetene-
ğini artıran koşullara dikkat etmeyi, diğer yandan 
bölgesel entegrasyonu sağlamak ve kendilerine da-
yatılan ekonomik ve teknik zorluklarla mücadelede 
bölge ülkelerinin konumunu bir bütün olarak güç-
lendirmek için çalışmayı gerektirir. 

İthalatın Rasyonalizasyonu



MÜSLIM TESABEYÇI

69

Serbest ticarete olan inancımıza rağmen, serbest 
ticaret ve yerel sanayiye dayalı baskılar geçiş aşa-
masındadır. İthalatı rasyonelleştirme politikası, bir 
yandan ithalat yapısının kapsamlı bir incelemesine, 
diğer yandan yatırım ve ara mallar başta olmak üze-
re ekonomik, sosyal ve teknik kalkınma planlarının 
gereklerine dayandırılabilir. Ayrıca teşvikleri ve 
planlanan kolaylıkları ithalatçılara bağlamak ve it-
halatın niteliğine, ithalatçıların önemine ve kalkın-
manın gereklerini ne ölçüde karşıladıklarına göre 
dâhil etmek gerekir.

Ayrıca, gelirlere ve bunların tanımlarına ilişkin 
doğru bir veri tabanı oluşturmanın, bunları üretici-
lerin kullanımına sunmanın ve ithal edilen bu mal-
larla aynı kalite ve özelliklere sahip yerel üretim 
yapmalarına teşvikte bulunmanın gerekli olduğuna 
inanmaktayız. Ancak uzun vadede, küresel olarak 
rekabet edebilen ve herhangi bir kısıtlama olmaksı-
zın küresel ticaretin kapısını açabilen sektörlere 
odaklanmalıyız.

Kaçakçılığın Durdurulması
Gümrüklerin ve ithalat engellerinin azaltılması, 

kaçakçılığı kökünden ortadan kaldırır. Geçiş aşa-
masında;

Gümrük kapılarında mal kaçakçılığında kullanı-
lan açıkları kapatmak ve Mısır endüstrisini olum-
suz etkileyecek yerel pazarların haksız rekabetini 
engellemek için gerçek önlemler alınmalıdır. Ayrıca 
kayırmacılık ve haksız rekabet ile mücadele teşkila-
tı etkinleştirilmeli, küresel sistemin hızla gelişen 
ticari değişkenlerine uyum sağlayabilen hukuki ve 
ekonomik kapasite hızla desteklenmelidir. Bu, it-
halat ve ihracat arasında eşit bir bağlantı olması 
için özel mekanizmalar kurarak ve uygulayarak sağ-
lanabilir. 

Bu durumda, ithalat politikasını desteklemek ve 
bu politika kapsamında yapılan ticari işlemlerden 
yararlanmak için niteliksel ithalat federasyonları 
kurulmasının ihtiyaç olduğuna inanmaktayız.
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Değerli Kâğıtlar
Mısır’da değerli kâğıtlar piyasasının şimdilerde 

önemli rol oynaması gereken mekanizmalardan biri 
olduğunu, yabancı yatırımları ve tasarrufları Mı-
sır’a çekmenin önemli bir unsuru olarak kabul edil-
diğini ve büyümesinin şeffaf ve istikrarla nitelenen 
resmî bir varlığa ihtiyaç duyduğunu düşünmekte-
yiz. Bu nedenle, değerli kâğıtlarda işlem yapanlar 
için sigorta fonunun kurulması, tahvil piyasasının 
etkinleştirilmesi ve yatırım fonları, bireyler ve şir-
ketler arasında vergi muamelesinin eşitlenmesi ge-
rektiğine inanmaktayız.

Yerel Tahviller
Her ilin kendi projelerini finanse etmesi için yerel 

tahvil çıkarmanın zaruri olduğuna inanmaktayız. 
Hisseleri almaları için il sakinlerine sunulmalı, hisse 
senedi ve tahvillere yatırım yapmakla ilgili fırsatlar 
ve uyarılar netleştirilmelidir. Borsa’da olup bitenleri 
objektif olarak ele alan medya araçları zorunlu olma-
lı, sendikalar, spor ve sosyal kulüpler, fabrikalar ve 
şirketler gibi çalışma birimlerini bir araya getiren 
küçük tasarruf sahiplerini teşvik etmek için yatırım 
kulüplerinin kurulması teşvik edilmelidir. Serbest 
piyasada yasa dışı işlemlerin abluka altına alınması-
nı garanti eden düzenleyici sistemler kurulmalı, his-
se senetleri borsada işlem gören şirketlerde finansal 
açıklamayı desteklemenin önemi vurgulanmalı ve 
tüm şirketleri mali tablolarının sunumunda ulusla-
rarası muhasebe standartlarını uygulamaya mecbur 
kılarken muhasebe ve denetim mesleğini düzenle-
yen bir yasanın çıkarılması hızlandırılmalıdır.

Yedi Hata
Her düzeyde çok ciddi bir çöküşte olan ekono-

mik durumla ilgili gelişmelerden duyduğumuz de-
rin endişeyi dile getirmekteyiz. Üretimdeki zayıflık 
ve gerileme Mısır ekonomisinin temel hastalığıdır. 
Ekonomimizin tehlikeli düşüşünün en belirgin işa-
retleri arasında, Sisi’nin kanlı darbesinin ardından 



MÜSLIM TESABEYÇI

71

bizi içine düşürdüğü dev kredi borçları bulunmak-
tadır. Döviz rezervlerinin azalması, Cüneyh’in de-
ğer kaybetmesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, 
Mısır içi işlemlerde durgunluk, başta Süveyş Kanalı 
gelirleri ve turizm gelirleri olmak üzere gelirlerdeki 
düşüş ve Mısırlıların yurt dışındaki tahvillerinin za-
yıflaması bunlardandır. Tüm Mısırlıların yaşam ko-
şullarına doğrudan yansıyan ve herhangi bir kalkın-
ma oranına ulaşmak için neredeyse tam bir imkân-
sızlık oluşturan kamu bütçesindeki büyük açığa da 
bunlara ilave edebiliriz. Bu önemli krizlerden acil 
olarak kurtulma vizyonumuz şöyledir:

• Likidite Krizi
1997 yılının ortalarından itibaren likidite artış 

hızlarında, ulusal düzeyde Haziran 1998’den itiba-
ren düşüş eğilimi eşliğinde bir tedirginlik yaşanmış 
ve bu düşüş 3 Temmuz 2013 darbesinin ardından 
bugüne kadar gerilemiştir. Bu, bankaların yıllarca 
teminatsız aşırı kredi vermelerinden sonra kredi 
verme kapasitelerinin azalmasına yol açmıştır. Bu-
nun neticesinde, özel sektöre ayrılan finansman 
azalmış, bu da bu sektörün faaliyetlerinde keskin 
bir çöküşe yol açmıştır. Bu durum istihdam seviye-
lerine ve üretim kapasitelerinin kullanımına yansı-
mıştır. Kaynakları artırmak, devletin özel sektör ve 
ticaret sektörüne olan borçlarını kapatmak ve döviz 
kurunu manipüle etmeyi durdurmak için bu krizle-
re acil ekonomik önlemlerle karşı konulması gerek-
tiğine inanmaktayız.

• Döviz Kuru
Bir dayanak noktası olarak sabit bir döviz kuru-

na güvenmek mutlak anlamda örnek bir politika 
kabul edilmediği için para politikalarının hedefleri-
nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inan-
maktayız. Ayrıca Mısır Cüneyhi’ni dolara sabitleme 
politikasından vazgeçilip özellikle euro olmak üze-
re uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepete 
geçişin zorunlu olduğuna inanmaktayız.
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• Likidite Döngüsünün Etkinleştirilmesi 
Özelleştirme ve petrol gelirlerinin bir kısmını 

devlet yatırımlarını finanse etmek için kullanarak 
ekonomik döngüyü canlandırmaya yardımcı olmak 
için genel bütçedeki cari ve yatırıma yönelik devlet 
harcamalarının yeniden yönlendirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.

• Kredilerin Düzenlenmesi
Kredinin özel işletmelere genişlemesi düzenlen-

meli, reel gelir faaliyetlerini finanse etmeye odakla-
nılmalı ve borç vermek isteyenler için bankalar ara-
cılığıyla müşteri sorgulaması geliştirilmelidir. Bu 
bağlamda, bankaların, ciddi borçlanma içinde olan 
yatırımcıların koşullarını gözden geçirmeleri, piya-
sadan çıkmamalarını sağlayacak şekilde destek ol-
maları zaruridir. Bankacılık sistemini geliştirmeyi, 
çalışma sistemlerini modernleştirmeyi ve merkez 
bankasına daha fazla güç ve bağımsızlık vermeyi 
amaçlayan bir kanun sistemi getirmek zorunludur.

• Krizden Çıkmak 
Mısır ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorun-

lardan çıkış acil bir öncelik ise eğer, ekonomik kriz-
lere neden olabilecek yapısal dengesizlikleri düzelt-
mek, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için maliye ve para politikası mekanizma-
ları arasında entegrasyon ve koordinasyon kurma-
nın önemli olduğunu vurgulamaktayız.

Bu sebeple şu önerilerde bulunuyoruz:
Kamu yatırım harcamalarının başta hizmet sek-

törleri olmak üzere devlet bütçesinden yükün azal-
tılması ve ekonomik kuruluşların kamu harcamala-
rı üzerindeki finansman yükünün azaltılması zo-
runludur.

Savurganlığın ve gösteriş için yapılan harcamala-
rın tümünden kaçınma politikasını devam ettirmek 
ve üretimle ilgili olmayan amaçlara yönelik her tür-
lü fonun harcanmasından kaçınılmalıdır.



MÜSLIM TESABEYÇI

73

Genel iç borcun oranını küçültmeye çalışmak 
zorunludur. Zira bu borcun sadece toplam yurt içi 
hasıla oranına güvenmek, bu borcun kamu harca-
maları üzerindeki artan hizmet yükünün etkisini 
göz ardı etmesi nedeniyle yanlış göstergeler ver-
mektedir. 

Yerli sermayeyi ve tahvil piyasasını geliştirerek 
Mısır’da tasarruf oranlarının artırılması için daha 
fazla çaba sarf edilmesi zorunludur.

• Gelirlerin Artırılması
Maliye politikasının temel dayanağı olması iti-

barıyla devlet gelirlerinin geliştirilmesini önemli 
görmekteyiz. İki ana alanda hareket ederek doğru-
dan devletin kaynaklarını artırmaya odaklanmak is-
tiyoruz:

Birincisi: Vergi Yapısı
Vergi oranındaki abartı sonucu hasılatı zayıfla-

yan, ondan kaçılmasına sebep olan, finansörlerin 
ödeme kabiliyetini etkileyen ekonomik aktiviteye 
zarar veren vergi yapısı yeniden gözden geçirilmeli-
dir. Bu nedenle, çalışma sektörünün ticari ve en-
düstriyel kârlar üzerindeki vergi oranının yeniden 
gözden geçirilmesine yönelik taleplerini biz de be-
nimsemekteyiz.

İkincisi: Gümrük Vergisi Gelirlerinin 
Desteklenmesi

Bu, genel olarak gümrük işiyle uğraşanların, 
özel olarak da ithalat ve ihracat yapanların, hükû-
metin koyduğu fiyatlarda, numunelerin incelenme-
sinde ya da gümrük sınır kapılarından kaçma, bu 
sınır kapılarında çalışacak insan gücünün hazırlan-
ması konularında karşılaştıkları sorunları ortadan 
kaldırmakla olur. 

• Özelleştirmenin Değerlendirilmesi
Özelleştirme programının uygulanmasında kul-

lanılan yöntemi değerlendirmenin ve gelirlerini 
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kullanmanın önemi konusunda dikkate alınması 
gereken birkaç husus olduğunu düşünmekteyiz:

Birincisi: Özel sektörün yatırımını genişletme 
zorunluluğu olmaksızın satışa sunulan varlıkları 
satın alması, özel sektörün elinde bulunan likidite-
nin bir kısmının absorbe edilmesi, ekonomik dön-
güde yavaşlamaya neden olmaktadır.

İkincisi: Mısır borsasının, özelleştirilmiş şirket-
lerin sunulan hisselerini hazmetme kabiliyetinin 
kapsamını değerlendirmek zorunludur.

Bankaların Yolsuzluğu
Mısır bankalarının finansal raporlarını hazırlar-

ken özellikle tahsili gecikmiş kredilerin miktarı ile 
ilgili olarak (Uluslararası bankacılık normlarının 
aksine, Mısır bankaları hâlâ kendi özel verilerine 
itibar etmekte) uluslararası hesap standartlarına 
tabi olması gerektiğini düşünmekteyiz. Uluslarara-
sı Bankacılık Denetimi kurallarına uymanın zorun-
lu olduğuna işaret etmekteyiz.

Banka Sektörüyle İlgili Röportajlar/Gensorular:
https://youtu.be/5W1tmBHDljo
https://youtu.be/G5D9Lrej_BU
https://youtu.be/5XKLWjsSwME
https://youtu.be/58m0MX3JSxA
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ULUSLARARASI PAZARLAMA, 
İHRACAT VE DIŞ TİCARET

Modern pazarlama kavramı, planlama, üre-
tim, fiyatlandırma ve tüm pazarlama po-
litikalarının sadece bu pazarlara uygun 

olmayan fazla üretimi satmakla kalmayıp, tüketici 
istekleri ve hedef pazarların rekabetçi konumu üze-
rine bir çalışmaya dayanmasını gerektirir.

Mısır’ın ihracat hacmini en üst düzeye çıkarmak 
artık sadece hükûmetin sorumluluğu değil, toplu-
mun tüm kurumlarının el ele vermesi gereken bir 
hedef olduğu ve hükûmetin önündeki engelleri aş-
mak için çaba sarf etmesi gerektiği için dış ticaretin 
yapısının ıslah edilmesinin ve geliştirilmesinin zo-
runlu olduğunu düşünmekteyiz.

Üreticilere pazar özgürlüğü, üretim maliyetleri-
ni etkileyen yüklerin azaltılması, işleriyle ilgilenen 
devlet kurumlarının etkinliğinin artırılması, yurt 
dışındaki ticari şirketlerle ittifak kurmalarına yar-
dımcı olmak ve dünyadaki serbest ticaret bölgeleri-
ne mümkün olan en yüksek sayıda katılımları açı-
sından rakipleriyle uygun fırsatlara sahip olmaları 
için uygun koşulların sağlanması zorunludur.

İhracatın Büyümesi
Ticaret dengesi açığındaki devam eden artış, 

ulusal ekonomi için bir risk oluşturmaktadır. Mısır 
ihracatında iddialı bir artış elde etmek için 

“Devletin rolü,  engel yaratmak değil 
üreticiler için uygun şartları hazırlamak ve 

ihracatçıların önündeki engelleri 
kaldırmaktır!”
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üzerinde durulmalı, nedenleri incelenmeli ve çaba-
lar yoğunlaştırılmalıdır.

Bu bağlamda aşağıdaki hususlara dikkat edilme-
lidir: 

Mısır ürünleri, düşük kalite ve uluslararası stan-
dartlara uygun olmama durumundan muzdariptir. 
Bu (durum) bir taraftan üretim liderleri arasında 
diğer taraftan da ARGE merkezleri arasında karşı-
lıklı dayanışma ve uyumun büyük ölçüde gerçekleş-
tirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ve üretim geliştir-
me alanında uygulamalı araştırma harcamaları ve 
endüstriyel malların teknolojik düzeylerini artırma 
konusunda özel sektörün daha fazla katılımını sağ-
lamayı gerektirir. Tüm sanayi toplumlarında kalite 
kontrol için standart ve teknik şartnameler gelişti-
recek birimler kurmanın yanı sıra yerel sanayinin 
iyileştirilmesinde etkin rol oynamanın ve kalite dü-
zeyini ekonomik olarak yükseltmek için üretim bi-
rimlerine teknik yardım sağlamanın gerekli oldu-
ğuna inanmaktayız.

Üretimde Çifte Standart
İki tür ürün vardır. Birincisi ihracat ürünleridir; 

ihracat için gerekli kalite standartlarını ve şartlarını 
taşır. İkincisi ise yerel piyasaya yönelik ürünlerdir; 
herhangi bir kontrole tabi değildir ve kalite stan-
dartları uygulanmaz. Bu durum Mısır ihracatına çe-
şitli yönlerden olumsuzluk olarak yansımış, en 
önemlisi de yerel piyasa için yapılan üretimde kâr 
oranlarının yükselmesinin etkisiyle ihracat amacıy-
la yapılan üretime Mısırlı yatırımcıların teşvikleri 
gerilemiş, kalite standartlarına uymayan malların 
ihraç edilmesi Mısır ürünlerinin imajını zedelemiş-
tir. Bu da sonuç olarak Mısır mallarının rekabet 
edebilme seviyesine yansımıştır.

İster yerel piyasa isterse ihracat için üretilmiş ol-
sun, Mısır ürünleri üzerinde kontrol mekanizmaları 
kurmakla beraber, uluslararası kalite standartlarıyla 
uyumlu, Mısırlı üreticinin uyması gereken, bir kalite 
sistemine dayanmanın gerekliliği inancındayız.
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İhracat Maliyetleri
İhracata yönelik üretimin, hâlâ ihracat esnasın-

da tamamen iade edilmeyen, nihai maliyetine yan-
sıyan, rakip yabancı mallarla aynı kalite seviyesine 
ulaştığını varsayarsak, fiyat açısından rekabet gücü-
nü düşüren çeşitli gümrük vergileri ve dolaylı ver-
giler gibi taşıyamadığı finansal yüklerle dolu oldu-
ğuna inanmaktayız. Buradan hareketle, yerel üreti-
mi olmayan yatırım malları, ham madde ve üretim 
gereksinimleri gümrük vergilerinden ve diğer üc-
retlerden muaf tutmak için çalışılmalıdır. 

İhracatın Finanse Edilmesi
Mısır’da faaliyet gösteren bankaları, küresel sa-

hada geçerli faiz oranlarıyla denge sağlayacak dü-
şük faiz oranlarıyla, kredilerinden bir kısmını ihra-
cat faaliyetlerine tahsis etmeye yönlendirmenin ge-
rekli olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde, ihracatın 
finansmanı için % 5’i aşmayan destekleyici faiz 
oranlarını finanse edecek bir özel banka kurma 
önerisinin incelenmesinin, özellikle de hâlihazırda 
mevcut olan “İhracat Geliştirme Bankası”nın özel 
ve ticari koşullara uygun olarak ihracatları finanse 
etmesinin gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

İhracat Sigortası
Ticari veya ticari olmayan nedenlerle ödeme ya-

pılmaması risklerine karşı ihracat sigortası meselesi-
nin hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz. Bundan 
dolayı, çeşitli sigorta şirketlerini, büyük kapsamlı bir 
sigorta gücü oluşturabilmek ve gelişmiş ülkelerin 
birçoğunda çözüm olduğu gibi, ihracat garanti hiz-
metleri sağlayan bir devlet organı kurulması için ih-
racat garanti şirketine katılmaya çağırıyorum. Üre-
tim gereksinimlerinin ve ithal ara malların kalitesi-
nin sağlanması için kalite kontrol ve kontrol alanın-
da uzmanlaşmış uluslararası şirketlerden yardım al-
manın önemli olduğunu da düşünüyoruz.

Limanların Geliştirilmesi
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Devlet şirketlerinin liman hizmetleri üzerindeki 
tekelinin, bu hizmetlerin fiyatlarında artışa yol aç-
masının yanı sıra hükûmetin bu alanda rekabet ka-
pısını açtığında, işi, Mısır sektörlerini bu alana gir-
mede çekimser bırakan bir dizi karışık/zor şarta 
bağladığını görüyoruz. Bu nedenle, Mısır özel sek-
törünü, bozulmayı azaltmak için limanlarda geliş-
miş ve donanımlı ihracat terminalleri kuracak şir-
ketler kurmaya teşvik etmenin zorunlu olduğuna 
inanmaktayız. Ayrıca liman hizmetlerinin fiyatlan-
dırılması esaslarının gözden geçirilmesiyle birlikte 
istenilen koşullarda malların gelmesi şansını artır-
manın ve Mısırlıların açık deniz gemilerine sahip 
olma prosedürlerini basitleştirmenin de zorunlu ol-
duğuna inanmaktayız.

Hava Taşımacılığı
Hava ulaşımı sorunlarının başında ihracat süre-

cini engelleyen yer sıkıntısı sorunu ve yüksek fiyat-
lar gelmektedir. Bu nedenle, hava taşımacılığı yapa-
bilmek ve havaalanları arasında performans rekabe-
ti elde edebilmek için cumhuriyet/ülke içindeki 
mevcut havaalanlarının geliştirilmesi gerektiğine 
inanmaktayız.

İhraç ürünlerinin pazarlamasına ilişkin hususla-
ra gelince, birçok Mısırlı ihracatçının dış pazarlar-
daki zayıf deneyimine ek olarak, üretim birimleri, 
mevcut kapasiteler, türler ve fiyatlar açısından Mı-
sır üretimi hakkında entegre bir bilgi tabanının ek-
sik olduğuna inanmaktayız.

Bu nedenle, Ekonomi Ve Dış Ticaret Bakanlı-
ğı’nın her ihraç ürünü ve her ülke için dış pazarlar-
da deneyimli uzman ofisler aracılığıyla üstlendiği 
detaylı çalışmaların hazırlanmasının ve oradaki tü-
keticilerin zevk ve kalıplarının belirlenmesinin öne-
mini görmekteyiz. Ayrıca, malların bu pazarlara gi-
rişini düzenleyen ve tüm bu bilgilerin ihracatçıların 
gözü önünde bulundurulmasıyla ilgili düzenleme-
ler ve yasaların da yer alması gerektiğini düşün-
mekteyiz.
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e-Ticaret:
Kullanımı için gerekli altyapının oluşturulması, 

mevzuat, gümrük ve vergi konularının geliştirilme-
si ve güvenlik şartlarının sağlanması gereken e-ti-
caretten en iyi şekilde yararlanmanın önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. 

Hiç şüphe yok ki bu plan çerçevesinde Arap ve 
Afrika pazarlarına özel ilgi ve olağanüstü çaba gös-
terilmelidir.

Küreselleşmenin Zorluklarını Aşmak İçin 
Üretici Firmaların Rehabilitasyonu:

Büyük çoğunluk, ister iç pazarda ister dış pazar-
da olsun, yabancı ürünlerle rekabet edememekte-
dir. Uzun zamandır bu soruna dikkat etmekte ve 
aşağıdaki hususları önermekteyiz:

• Mısır ekonomisinin gerçek ihtiyaçlarını kar-
şılayan Mısır endüstrisinin rehabilitasyonu 
ve yeniden yapılandırılması için Avrupa Bir-
liği’yle yeni finansman müzakeresinde bulu-
nulmalı ve finansman imkânlarından yararla-
nacak aday şirketlerin seçilmesi için (devlet-
lerden, bankalardan, araştırma merkezlerin-
den) bir komite kurulmalıdır. Bu hızlı bir şe-
kilde yapılmalıdır. Zira bu sorunların çözül-
mesi buna bağlıdır.

• Üretici firmalar tarafından dayatılan koşulla-
rın karşılanması için işçilerin ve şirketlerin 
nitelikli hâle getirilmesinden kaynaklanan 
sosyal yansımaları finanse etmek için bir da-
yanışma fonu oluşturulmalıdır.
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BATIYA YÖNELME

Avrupa Birliği ile Güney Akdeniz ülkeleri 
arasındaki ortaklık programının uygulan-
ması hızlandırılmalı ve küçük ve orta ölçek-

li işletmelere tahsis edilmelidir.
Aynı şekilde rehabilitasyon programları için fi-

nansmana ihtiyaç duyan kurumları garanti altına 
alacak mekanizmalar oluşturmak da gereklidir.

Mağrip ve Sudan, Mısır’ın kalkınmasına ve 
onunla iş birliğine, düzenli aktif bir ekonomik, ta-
rımsal ve endüstriyel güç olmaları itibarıyla bu ül-
kelerin dış pazarlara karşı kolektif bağımsızlığını 
destekleyecek net bir stratejiye sahip uyumlu bir 
topluluk hazırlamaya, gelişme ve ilerleme arayışın-
da olan Arap ve İslam ümmetiyle ve Afrika kıtasıy-
la ilişkisine odaklanan daha geniş bir ekonomik 
alanda ortak bir pazarın hazırlanmasına imkân ve-
ren bir alandır. Bunun için şunlar gereklidir:

1. Onaylanan anlaşmaları, özellikle de Mısır’la 
Arap Mağrip Birliği ülkeleri arasındaki ticari 
ilişkileri yoğunlaştıracak olan ve entegre bir 
ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacak an-
laşmaları uygulamak üzere çalışılmalıdır.

2. Tutarsızlıklar giderilmeli ve kabul edilen po-
litikaların uygulanmasını kolaylaştırmak için 
ekonomi, maliye ve vergi alanlarına ait çeşit-
li mevzuatlar koordine edilmelidir.
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3. Mısır ve Birlik düzeyinde Mağrip kökenli ve 
menşeli ürünlerin serbest alışverişi hızlandı-
rılmalıdır. Bu, Mağrip-Mısır arası takasları 
tüm gümrük ve gümrük dışı kısıtlamalardan 
ve teşviklerden kurtarmak için protokollerle 
ticaret ve tarife anlaşmasının tamamlanması-
nı gerektirir.

4. Mısır-Mağrip ekonomisini bütünleştirme sü-
recine hazırlık amacıyla Mısır ve Mağrip’te uy-
gulanan genel ulusal ekonomi ile sektörel po-
litikalar arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

5. Mısır ve Mağrip topluluğunu yurtdışından 
ayıran ortak bir tarife belirlenmelidir.

6. Kara, hava ve deniz ulaşım ağları yoğunlaştı-
rılmalı ve Mısır telekomünikasyon ağları ge-
liştirilmelidir.

Uzun yıllardır muazzam rakamlara ulaşan kro-
nik ticaret açığı, ekonomimizin rekabet gücünün 
düşük olduğunu ve uzun vadeli bir ticaret strateji-
sinin olmadığını göstermektedir. Özellikle de Mı-
sır, Afrika’daki birçok ülke ve toplulukla imzaladığı 
COMESA anlaşması, Arap dünyası ile imzalanan 
GATT Anlaşması ve Serbest Ticaret Bölgesi Anlaş-
ması gereği ithalatta uygulanan gümrük vergilerini 
düşürme politikası uygulamaktadır. Ülkemizi bir-
çok ürün ve sektörde tam bir ithalatçı hâline geti-
recek bu politika önümüzdeki yıllarda zirveye ula-
şacaktır.

“Gerçek Bir Ortaklık İçin 17 Adımda 
Avrupa’ya Giden Yol.”

Yapılmasını önerdiğimiz çalışmalar şu şekil-
de özetlenebilir:

1. Bütün piyasalarda güçlü bir ekonomi diplo-
masisi takip edilmeli ve her bir piyasa için 
kendi denge durumuna göre bir çalışma yü-
rütülmelidir.

2. Özellikle finansman kaynağı yerel veya ulus-
lararası olabilen küçük ve orta ölçekli 
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şirketleri nitelikli hâle getirmek için fon tah-
sis edilmelidir.

3. Avrupa devleri karşısında Mısır’ın hacmini 
dikkate alarak, borçlar da dâhil olmak üzere 
siyasi, sosyal, ekonomik ve mali boyutlarda 
Avrupa Birliği ile müzakereler yürütülmelidir.

4. Kara, deniz ve hava taşımacılığı alanında ver-
gi indirimlerinden yararlanma yönünde acil 
önlemler alınmalı, uluslararası serbest tica-
retin ışığında gerekli olan deniz taşımacılığı 
filosu güçlendirilmeli ve Mısır ürünlerinin 
hedeflenen pazarlara ulaşmasını kolaylaştır-
mak için uluslararası hava taşımacılığı şir-
ketlerine imtiyazlar verilmelidir. 

5. Uluslararası teknik ve finans iş birliği hare-
kete geçirilmeli ve Mısırlı iş adamları (bu iş 
birliğine) dâhil edilmelidir.

6. Ekonomik faaliyetler için arazi temin edil-
mesinde pratik ve acil ihtiyaçların (karşılan-
masıyla) yabancı yatırım ve şirketler destek-
lenmeli ve bunun için gerekli prosedürler 
kolaylaştırılmalıdır. 

7. Çeşitli üretim ve ihracat zincirleri için devlet 
tarafından sağlanan “yeşil sandık” yardımları 
olsun veya ihracatı teşvik alanında yardım 
sağlamak olsun, GATT’ın (Gümrük Tarifeleri 
ve Ticaret Genel Anlaşması) mevcut imkânla-
rından en geniş şekilde faydalanılmalıdır. 

8. Dış ticaret canlılığını yaygınlaştırmak için fi-
nansman, garanti ve sigorta mekanizmaları 
geliştirilmelidir.

9. Yollar, limanlar, kablolu ve kablosuz ulaşım-
lar alanında altyapı iyileştirilmeli ve gelişti-
rilmeli, ayrıca deniz, hava ve kara taşımacılı-
ğı için ulusal filolar güçlendirilmelidir. 

10. Ulusal ekonomik yapıyı ve iç pazarı yasa dışı 
ticari uygulamalardan korumak amacıyla Mı-
sır standartlarına özel sisteme yeni bir ivme 
kazandırılmalıdır.
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11. Yerli olarak üretilen ya da ithal edilen malla-
rın kalite kontrol sistemi geliştirilmeli ve 
uluslararası pazarlara saygılı ve kendi ülkesi-
nin tüketicilerinin çıkarlarını garanti edecek 
şekilde aktif hâle getirilmelidir. 

12. Yabancı yatırımcıyı çekmek için gerekli ko-
şullar sağlanmalı ve Mısırlı üreticilerle özel-
likle ihracat sektöründe ortaklık anlaşmaları 
yapmaya teşvik edilmelidir.

13. Küçük üreticilerin ürünlerini en iyi koşullar-
da ihraç edebilmeleri ve gerekli ham madde-
yi arz, fiyat ve kalite açısından uygun koşul-
larda temin edebilmeleri için kooperatiflerin 
kurulması desteklenmelidir.

14. Ticari ilişkilerimizin arzu edilen seviyeye 
ulaşması için Mısır’ın geleneksel pazarlarda-
ki konumu güçlendirilmeli ve müzakere gü-
cü arttırılmalıdır.

15. Arap ülkeleri ve Afrika pazarları ile ticari iliş-
kiler yoğunlaştırılmalı ve Arap Mağrip Birliği 
ülkeleri, Körfez İş Birliği Konseyi ve Akdeniz 
bölgesi ile yapılan ticarete özel önem veril-
melidir.

16. Avrupa Birliği’nin, Mısır’ın rekabet gücünü 
artırmak için zorunlu yapısal reformları ger-
çekleştirmesini desteklemesinin gereği ola-
rak Avrupa Birliği’yle ortaklık ilişkilerine 
hırs gösterilmelidir.

17. Her sektörün bağlı olduğu bakanlığın deneti-
minde faaliyet gösteren alt sektörlere göre 
ihracatın koordinasyonu için yeni kurumlar 
kurulmalıdır. Bu kurumlara aşağıdaki görev-
ler verilecektir:
a. Mısırlı üreticinin uluslararası piyasada 

kendi kendiyle rekabet etmesini önlemek.
b. İhracatçıların piyasada yürürlükte olan 

mevzuatlar hakkındaki bilgilerini yay-
mak. Özellikle bu mevzuatlar her geçen 
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gün daha da karmaşık hâle geldiği için 
yapılmalıdır.

c. İhracatçıları uluslararası ticaret alanında-
ki gelişmelerden haberdar etmek.

d. İhracatçılarla devamlı bir diyalog yoluyla 
ihracatın önündeki engelleri belirlemek 
ve buna yönelik doğru çözümler bulmak. 

e. “Mısır Malı” etiketine hizmet edecek bir 
reklam politikası belirlemek.

f. Her şeyden önce kalite, pratik düzenle-
meler, arz ve fiyat açısından pazar penet-
rasyonu ve mücadele için ortak bir strate-
ji edinmek.

Uluslararası İklime ve Mağrip 
Entegrasyonuna Uyum

“GATT” anlaşması ışığında Mısır üretici çevrele-
rinin mevcut koşulları rekabet etme yeteneği soru-
nunu ortaya çıkarmaktadır. 

Bu, bir yandan üretken sektörleri yeniden yapı-
landırarak Mısır ürünlerinin rekabet edebilirlik dü-
zeyini yükseltmeyi ve üretkenliği artırma ve mali-
yetleri kontrol etme yeteneğini artıran koşullara 
dikkat etmeyi, diğer yandan bölgesel entegrasyonu 
sağlamak ve kendilerine dayatılan ekonomik ve 
teknik zorluklarla mücadelede bölge ülkelerinin 
konumunu bir bütün olarak güçlendirmek için ça-
lışmayı gerektirir. 

İthalatın Rasyonalizasyonu
Serbest ticarete olan inancımıza rağmen, serbest 

ticaret ve yerel sanayiye dayalı baskılar geçiş aşa-
masındadır. İthalatı rasyonelleştirme politikası, bir 
yandan ithalat yapısının kapsamlı bir incelemesine, 
diğer yandan yatırım ve ara mallar başta olmak üze-
re ekonomik, sosyal ve teknik kalkınma planlarının 
gereklerine dayandırılabilir. Ayrıca teşvikleri ve 
planlanan kolaylıkları ithalatçılara bağlamak ve it-
halatın niteliğine, ithalatçıların önemine ve 
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kalkınmanın gereklerini ne ölçüde karşıladıklarına 
göre dâhil etmek gerekir.

Ayrıca, gelirlere ve bunların tanımlarına ilişkin 
doğru bir veri tabanı oluşturmanın, bunları üretici-
lerin kullanımına sunmanın ve ithal edilen bu mal-
larla aynı kalite ve özelliklere sahip yerel üretim 
yapmalarına teşvikte bulunmanın gerekli olduğuna 
inanmaktayız. Ancak uzun vadede, küresel olarak 
rekabet edebilen ve herhangi bir kısıtlama olmaksı-
zın küresel ticaretin kapısını açabilen sektörlere 
odaklanmalıyız.

Kaçakçılığın Durdurulması
Gümrüklerin ve ithalat engellerinin azaltılması, 

kaçakçılığı kökünden ortadan kaldırır. Geçiş aşa-
masında; gümrük kapılarında mal kaçakçılığında 
kullanılan açıkları kapatmak ve Mısır endüstrisini 
olumsuz etkileyecek yerel pazarların haksız rekabe-
tini engellemek için gerçek önlemler alınmalıdır. 
Ayrıca kayırmacılık ve haksız rekabet ile mücadele 
teşkilatı etkinleştirilmeli, küresel sistemin hızla ge-
lişen ticari değişkenlerine uyum sağlayabilen huku-
ki ve ekonomik kapasite hızla desteklenmelidir. 
Bu, ithalat ve ihracat arasında eşit bir bağlantı ol-
ması için özel mekanizmalar kurarak ve uygulaya-
rak sağlanabilir. Bu durumda, ithalat politikasını 
desteklemek ve bu politika kapsamında yapılan ti-
cari işlemlerden yararlanmak için niteliksel ithalat 
federasyonları kurulmasının ihtiyaç olduğuna inan-
maktayız.

Değerli Kâğıtlar
Mısır’da değerli kâğıtlar piyasasının şimdilerde 

önemli rol oynaması gereken mekanizmalardan biri 
olduğunu, yabancı yatırımları ve tasarrufları Mı-
sır’a çekmenin önemli bir unsuru olarak kabul edil-
diğini ve büyümesinin şeffaf ve istikrarla nitelenen 
resmî bir varlığa ihtiyaç duyduğunu düşünmekte-
yiz. Bu nedenle, değerli kâğıtlarda işlem yapanlar 
için sigorta fonunun kurulması, tahvil piyasasının 
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etkinleştirilmesi ve yatırım fonları, bireyler ve şir-
ketler arasında vergi muamelesinin eşitlenmesi ge-
rektiğine inanmaktayız.

Yerel Tahviller
Her ilin kendi projelerini finanse etmesi için ye-

rel tahvil çıkarmanın zaruri olduğuna inanmakta-
yız. Hisseleri almaları için il sakinlerine sunulmalı, 
hisse senedi ve tahvillere yatırım yapmakla ilgili fır-
satlar ve uyarılar netleştirilmelidir. Borsa’da olup 
bitenleri objektif olarak ele alan medya araçları zo-
runlu olmalı, sendikalar, spor ve sosyal kulüpler, 
fabrikalar ve şirketler gibi çalışma birimlerini bir 
araya getiren küçük tasarruf sahiplerini teşvik et-
mek için yatırım kulüplerinin kurulması teşvik 
edilmelidir. Serbest piyasada yasa dışı işlemlerin 
abluka altına alınmasını garanti eden düzenleyici 
sistemler kurulmalı, hisse senetleri borsada işlem 
gören şirketlerde finansal açıklamayı destekleme-
nin önemi vurgulanmalı ve tüm şirketleri mali tab-
lolarının sunumunda uluslararası muhasebe stan-
dartlarını uygulamaya mecbur kılarken muhasebe 
ve denetim mesleğini düzenleyen bir yasanın çıka-
rılması hızlandırılmalıdır.
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“YEDİ HATA”

Her düzeyde çok ciddi bir çöküşte olan eko-
nomik durumla ilgili gelişmelerden duy-
duğumuz derin endişeyi dile getirmekte-

yiz. Üretimdeki zayıflık ve gerileme Mısır ekonomi-
sinin temel hastalığıdır. Ekonomimizin tehlikeli 
düşüşünün en belirgin işaretleri arasında, Sisi’nin 
kanlı darbesinin ardından bizi içine düşürdüğü dev 
kredi borçları bulunmaktadır. Döviz rezervlerinin 
azalması, Cüneyh’in değer kaybetmesi ve döviz ku-
rundaki dalgalanmalar, Mısır içi işlemlerde dur-
gunluk, başta Süveyş Kanalı gelirleri ve turizm ge-
lirleri olmak üzere gelirlerdeki düşüş ve Mısırlıların 
yurt dışındaki tahvillerinin zayıflaması bunlardan-
dır. Tüm Mısırlıların yaşam koşullarına doğrudan 
yansıyan ve herhangi bir kalkınma oranına ulaşmak 
için neredeyse tam bir imkânsızlık oluşturan kamu 
bütçesindeki büyük açığa da bunlara ilave edebili-
riz. Bu önemli krizlerden acil olarak kurtulma viz-
yonumuz şöyledir:

Likidite Krizi
1997 yılının ortalarından itibaren likidite artış 

hızlarında, ulusal düzeyde Haziran 1998’den itiba-
ren düşüş eğilimi eşliğinde bir tedirginlik yaşanmış 
ve bu düşüş 3 Temmuz 2013 darbesinin ardından 
bugüne kadar gerilemiştir. Bu, bankaların yıllarca 
teminatsız aşırı kredi vermelerinden sonra kredi 
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verme kapasitelerinin azalmasına yol açmıştır. Bu-
nun neticesinde, özel sektöre ayrılan finansman 
azalmış, bu da bu sektörün faaliyetlerinde keskin 
bir çöküşe yol açmıştır. Bu durum istihdam seviye-
lerine ve üretim kapasitelerinin kullanımına yansı-
mıştır. Kaynakları artırmak, devletin özel sektör ve 
ticaret sektörüne olan borçlarını kapatmak ve döviz 
kurunu manipüle etmeyi durdurmak için bu krizle-
re acil ekonomik önlemlerle karşı konulması gerek-
tiğine inanmaktayız.

Döviz Kuru
Bir dayanak noktası olarak sabit bir döviz kuru-

na güvenmek mutlak anlamda örnek bir politika 
kabul edilmediği için para politikalarının hedefleri-
nin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine inan-
maktayız. Ayrıca Mısır Cüneyhi’ni dolara sabitleme 
politikasından vazgeçilip özellikle euro olmak üze-
re uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepete 
geçişin zorunlu olduğuna inanmaktayız.

Likidite Döngüsünün Etkinleştirilmesi
Özelleştirme ve petrol gelirlerinin bir kısmını 

devlet yatırımlarını finanse etmek için kullanarak 
ekonomik döngüyü canlandırmaya yardımcı olmak 
için genel bütçedeki cari ve yatırıma yönelik devlet 
harcamalarının yeniden yönlendirilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.

Kredilerin Düzenlenmesi
Kredinin özel işletmelere genişlemesi düzenlen-

meli, reel gelir faaliyetlerini finanse etmeye odakla-
nılmalı ve borç vermek isteyenler için bankalar ara-
cılığıyla müşteri sorgulaması geliştirilmelidir. Bu 
bağlamda, bankaların, ciddi borçlanma içinde olan 
yatırımcıların koşullarını gözden geçirmeleri, piya-
sadan çıkmamalarını sağlayacak şekilde destek ol-
maları zaruridir. Bankacılık sistemini geliştirmeyi, 
çalışma sistemlerini modernleştirmeyi ve merkez 
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bankasına daha fazla güç ve bağımsızlık vermeyi 
amaçlayan bir kanun sistemi getirmek zorunludur.

Krizden Çıkmak
Mısır ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorun-

lardan çıkış acil bir öncelik ise eğer, ekonomik kriz-
lere neden olabilecek yapısal dengesizlikleri düzelt-
mek, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için maliye ve para politikası mekanizma-
ları arasında entegrasyon ve koordinasyon kurma-
nın önemli olduğunu vurgulamaktayız.

Bu sebeple şu önerilerde bulunuyoruz:
Kamu yatırım harcamalarının başta hizmet sek-

törleri olmak üzere devlet bütçesinden yükün azal-
tılması ve ekonomik kuruluşların kamu harcamala-
rı üzerindeki finansman yükünün azaltılması zo-
runludur.

Savurganlığın ve gösteriş için yapılan harcamala-
rın tümünden kaçınma politikasını devam ettirmek 
ve üretimle ilgili olmayan amaçlara yönelik her tür-
lü fonun harcanmasından kaçınılmalıdır.

Genel iç borcun oranını küçültmeye çalışmak zo-
runludur. Zira bu borcun sadece toplam yurt içi ha-
sıla oranına güvenmek, bu borcun kamu harcamala-
rı üzerindeki artan hizmet yükünün etkisini göz ardı 
etmesi nedeniyle yanlış göstergeler vermektedir. 

Yerli sermayeyi ve tahvil piyasasını geliştirerek 
Mısır’da tasarruf oranlarının artırılması için daha 
fazla çaba sarf edilmesi zorunludur.

Gelirlerin Artırılması
Maliye politikasının temel dayanağı olması iti-

barıyla devlet gelirlerinin geliştirilmesini önemli 
görmekteyiz. İki ana alanda hareket ederek doğru-
dan devletin kaynaklarını artırmaya odaklanmak is-
tiyoruz:

Birincisi: Vergi Yapısı
Vergi oranındaki abartı sonucu hasılatı 
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zayıflayan, ondan kaçılmasına sebep olan, finansör-
lerin ödeme kabiliyetini etkileyen ekonomik aktivi-
teye zarar veren vergi yapısı yeniden gözden geçiril-
melidir. Bu nedenle, çalışma sektörünün ticari ve 
endüstriyel kârlar üzerindeki vergi oranının yeni-
den gözden geçirilmesine yönelik taleplerini biz de 
benimsemekteyiz.

İkincisi: Gümrük Vergisi Gelirlerinin 
Desteklenmesi

Bu, genel olarak gümrük işiyle uğraşanların, 
özel olarak da ithalat ve ihracat yapanların, hükû-
metin koyduğu fiyatlarda, numunelerin incelenme-
sinde ya da gümrük sınır kapılarından kaçma, bu 
sınır kapılarında çalışacak insan gücünün hazırlan-
ması konularında karşılaştıkları sorunları ortadan 
kaldırmakla olur. 

Özelleştirmenin Değerlendirilmesi
Özelleştirme programının uygulanmasında kul-

lanılan yöntemi değerlendirmenin ve gelirlerini 
kullanmanın önemi konusunda dikkate alınması 
gereken birkaç husus olduğunu düşünmekteyiz:

Birincisi: Özel sektörün yatırımını genişletme 
zorunluluğu olmaksızın satışa sunulan varlıkları 
satın alması, özel sektörün elinde bulunan likidite-
nin bir kısmının absorbe edilmesi, ekonomik dön-
güde yavaşlamaya neden olmaktadır.

İkincisi: Mısır borsasının, özelleştirilmiş şirket-
lerin sunulan hisselerini hazmetme kabiliyetinin 
kapsamını değerlendirmek zorunludur.

Bankaların Yolsuzluğu
Mısır bankalarının finansal raporlarını hazırlar-

ken özellikle tahsili gecikmiş kredilerin miktarı ile 
ilgili olarak (Uluslararası bankacılık normlarının 
aksine, Mısır bankaları hâlâ kendi özel verilerine 
itibar etmekte) uluslararası hesap standartlarına 
tabi olması gerektiğini düşünmekteyiz. 



MÜSLIM TESABEYÇI

91

Uluslararası Bankacılık Denetimi kurallarına uy-
manın zorunlu olduğuna işaret etmekteyiz.

Banka Sektörüyle İlgili Soru Önergeleri
https://youtu.be/5W1tmBHDljo
https://youtu.be/G5D9Lrej_BU
https://youtu.be/5XKLWjsSwME
https://youtu.be/58m0MX3JSxA
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YATIRIM

Yatırım hizmetlerinin istenen seviyede olma-
dığını görüyoruz, yatırımcının gerçekçi ve 
doğru esaslar üzerine karar alabilmesi için 

ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerin olmamasının 
sebep olacağı tehlikeye dikkat çekiyoruz. Bununla 
Mısır’daki mevcut yatırımların fırsatlarını, boyutu-
nu ve bunların coğrafi ve sektörel dağılımını göste-
ren eksiksiz bir haritayı ve Mısır ekonomisinin en 
önemli göstergelerine ilişkin eksiksiz ve sürekli 
güncellenen verileri kastediyoruz. Bu veriler ve ha-
ritalar hazırlanmalı ve periyodik olarak yayımlanan 
bültenlerle yatırımcılara sunulmalı ve ayrıca Mı-
sır’daki yatırımı destekleyen bir web sitesinde ya-
yınlanmalıdır.

Hizmetler Kompleksi
İdari zorlukların yatırımcılar için ana şikâyet ko-

nusu olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle 
yatırımcılarla ilgilenen kurumların birleştirilmesi 
çağrısında bulunuyoruz ve yatırım kuruluşlarının 
gerekli prosedürlerin tek bir yerde halledilmesine 
imkân sağlayan daimî hizmet kompleksleri inşa et-
melerinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu komp-
leks inşa etme planının doğru bir şekilde işlemesi 
için aşağıdaki şu adımları takip etmek zaruridir:

– Farklı illerde, modern iletişim cihazları ve 
gelişmiş veri tabanlarının merkezî 

“Mısır’ı ekonomik olarak kurtarmanın, 
yatırımcılarla çatışmayan, şantaj yapmayan 
ve ürkütmeyen bir ‘sivil’ yönetimden başka 

yolu yoktur.”
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kompleksle irtibatlı olduğu hizmet komp-
leksleri ağının kurulması,

– Bu komplekslerin ve şubelerinin tam ve açık 
şekilde yetki sahibi olması için gerekli karar-
ların çıkarılması. Böylece yatırımcılar adına 
projelerinin uygulanması için gerekli tüm 
onay ve izinlerin alınmasından sorumlu mer-
kez hâline gelecektir. Bu kompleksler aynı 
zamanda yatırımcıların amaçlarını gerçekleş-
tirmede başarısız olduğu illerdeki hizmet 
ofislerinin de bir alternatifi olacaktır.

– Bu kompleksler için uygun yerlerin seçilmesi 
ve denetim esaslarına uygun, yatırımcılarla 
bilinçli bir yol izleyerek en üst seviyede hiz-
metlerin yerine getirilmesine ve yeterlilikle-
rinin arttırılmasına uygun olarak içinin plan-
lanması.

Yatırımcı Kılavuzu
Yatırımcılaraın projelerini gerçekleştirebilmek 

için istenen tüm belge ve prosedürleri, belirlenen 
tamamlanma sürelerini ve her adımda gerekecek 
masrafları açıklayan bir “Yatırımcı Kılavuzu” hazır-
lanması.

Projelerin Tekrarlanması
Yatırımcı tarafından sunulan fizibilite çalışmala-

rını değerlendirmek için sorumlu bir makamın ol-
ması ve yatırımcı ve genel yatırım kuruluna görü-
şünü açıklaması zaruridir. Mısır piyasasını vuran 
durgunluk, ekonomik durgunluğun oluşmasına ve 
pek çok projenin başarısız olmasına sebep olan ulu-
sal sektörün sınırlı alanlara yoğunlaşması sonucun-
da içine düştüğü hataları da ortaya çıkarmıştır.

Arazilerin Tahsisi
Arazilerin tahsisi prosedürlerinin standartları-

nın olmasını, altyapısının hızlandırılmasını, tarafla-
rın mülkiyet konusundaki ihtilaflarını gidermek 
amacıyla bu arazilerin haritalarının teke 
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indirilmesini, öncelikler esas alınmak üzere ta-
mamlanması için lazım olan finansmanların bulun-
ması için altyapının oluşturulduğu alanların belir-
lenmesini istiyoruz.

İstikrarsızlığı tehdit eden, üretime başlamış pro-
jelerin araziyi mülk edinme sürecinde prosedürle-
rin yavaş işleme sorununun da çözülmesi gerektiği-
ne inanıyoruz.

Yatırımlar İçin Promosyon
Mısır’da yatırım için promosyon alanında, yurt 

dışında büyük harcamalar yapan diplomatik temsil-
ci kurumların ve ticaret ofislerinin iptal edilip, bun-
lar yerine küresel yatırım pazarının içinde bulundu-
ğu şiddetli rekabet ortamı göz önünde bulunduru-
larak bu alanda tecrübeye sahip uzman ofis ve şir-
ketlerden yardım alınması gerektiği görüşündeyiz.

Yatırım Teşvikleri
Kalkınma planlarının öncelikli olanlarını gerçek-

leştirebilmek ve Mısır Cumhuriyeti’nin tüm bölge-
leri arasında yatırımcı dağılımını adaletle sağlamak 
için devlet gücü kullanmadan ulusal özel sektör ya-
tırımlarının karşılaştıkları problemlerin giderilme-
sinde bir araç olarak kullanılmasında yatırım teş-
viklerinden yararlanılmalıdır.

Bunun için:
Gençler arasında yatırım ruhunu ortaya çıkarıp 

geliştirmenin yanında, daha iyi bir geleceğe doğru 
ilerlemelerine ve koşmalarına sevk edecek mesleki 
ve eğitim durumlarına önem vermenin gerekli ol-
duğunu düşünüyoruz.

Yatırım seviyesinin yükselmesi, projelerin ilerle-
mesi ve büyüme oranlarının hızlanması, istihdam 
tabanının genişlemesi yapılan yatırımların düzeyi-
ne ve ulusal ürünlere yönelik toplam talebin boyu-
tuna bağlıdır. Bu, aşağıdakilere dayalı bir makroe-
konomik politika izleme gerekliliği anlamına gelir:



MÜSLIM TESABEYÇI

95

• Enflasyonist baskıları kontrol ederken, yurt 
içi talep seviyesi yükseltilmelidir.

• İhracatı teşvik ederek yurt dışı talep düzeyi 
yükseltilmelidir.

• Sektörel büyüme için belirlenmiş stratejisi 
aracılığıyla ulusal ekonomi için entegrasyon 
politikası izlenmelidir.

Yatırım politikası, bir yandan devletin harcama-
larını ideal seviyeye getirerek bütçede fazla verme-
sini sağlama aracılığıyla devletin yatırım gücünü ar-
tırmayı, diğer yandan bunun için gerekli ortamı ha-
zırlayarak yerli ve yabancı özel yatırımı güçlendir-
meyi hedeflemelidir.

Yatırım projeleri, ülkenin ekonomik ve sosyal 
kalkınma sürecinde temel rol oynayan stratejik bir 
unsur olarak kabul edilir. Özel yatırımlara özel dik-
kat gösterilmeli ve tüm ekonomik, finansal ve insa-
ni yönlerden koşullarını kapsamlı bir şekilde ele al-
malarına yardımcı olmalıdır.
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VERGİ REFORMU

Adaleti garanti altına alan, kalkınma planla-
rına katkı sağlayan ve yatırımcıları teşvik 
eden vergi reformunun uygulanmasının ga-

rantisi olarak gördüğümüz birleşik vergi sisteminin 
en önemli özellikleri arasında şunlar yer almakta-
dır:

• Finansman ihtiyaçlarını karşılamak için eko-
nomik büyüme göstergeleri ışığında vergi 
oranları ve muafiyet politikalarının periyodik 
olarak gözden geçirilmesi,

• Gelir vergileri alanında, doğrudan ve dolaylı 
çeşitli vergi mevzuatı hükümleri arasında 
koordinasyon sağlanması,

• Millî gelirin işlevsel dağılımını esas alarak 
vergi yükünün dağıtılması,

• Mısırlı ailelerin geçim giderlerindeki geliş-
meler ışığında aileye yönelik vergi muafiyet-
lerinin asgari sınırının periyodik olarak göz-
den geçirilmesi,

• Güçleri sınırlı sosyal grupların üstlendiği do-
laylı vergi politikasının sınırlandırılması,

• Hedeflenen vergi ödemelerinin gerçekleşme-
si ve vergi kaçırma olgusuyla yüzleşebilmek 
için vergi mekanizmasının geliştirilmesi,

• Ulusal vergi numarası uygulamasının hızlan-
dırılması, finansman düzeyinin ve 

“Vergi gelirleri kamu bütçesinin %70 kadarı 
olduğunda ve saraylara, gezilere, şatafata ve 

vicdanları satın almaya harcandığında, 
ödedikleri vergilerin kendilerine dönmediği 

konusunda vatandaşların güveni kaybolur.”
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koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sos-
yal iklimi arındırıp yaratıcılık ve yenilik 
ufuklarının açılması. 

Bütün bunlar için de şunlar yapılmalıdır:
1. İdari problemler çözülmelidir. 
2. İdari işlerde şeffaf ve açık üslup benimsen-

meli ve rüşvet alan kişiler şiddetli bir şekilde 
cezalandırılmalıdır.

3. Tüm devlet tesislerinde girişim ruhunu hare-
kete geçirmek ve idari prosedürleri kolaylaş-
tırmak için çeşitli düzeylerde idari üsluplar-
daki karışıklıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

4. Özel şirketlerin devlet, kamu kurumları ve 
yerel idarelerden alması gereken hak edişle-
rinin ödenmesi hızlandırılmalı ve bu konuyu 
takip etmek için kabine düzeyinde bir komi-
te oluşturulmalıdır.

5. Vergiler yatırıma yönlendirilmeli, kendi ken-
dini finanse güçlendirilmeli ve vergi yükünü 
azaltırken minimum düzeyde vergi istikrarı 
sağlanmalıdır. Bunun için, tek ve yeni bir 
vergi sisteminin uygulanması çağrısında bu-
lunuyoruz.

Finansman Düzeyini ve Koşullarını 
İyileştirmek

Yeni projelere yatırım yapılması koşuluyla, ku-
rumlar vergisi, gelirlerinin belirli bir yüzdesinden 
muafiyet gibi belirli vergi prosedürleri yoluyla pro-
jelerin ve şirketlerin kendi kendini finanse etmesini 
teşvik etmek.

Kredi Maliyetlerini Düşürmek
Aşağıdakiler yollar kullanılabilir:
1. Ekonomik aile projelerinin büyük varlıklara 

sahip ekonomik şirketlere dönüşmesini teş-
vik etmek,

2. Devletin, bankaların, sigorta ve yatırım şir-
ketlerinin ve Sosyal Fonun uzmanlaşmış 
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mali kuruluşlarının katıldığı bir katılım fonu 
kurmak; bu fonun misyonu, örneğin,% 25’lik 
limitler dâhilinde küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin sermayesine katkıda bulunmak ol-
malı ve fon, bu kuruluşlar muhtaçlıktan kur-
tulduğunda katkısını geri almalıdır.

3. Hisse senedi çıkarma yoluyla, şirketlerin ser-
mayelerini arttırmalarına teşvik konusunda 
her türlü çabayı göstermek,

4. Finansal zorluklar yaşayan şirketlere yardım-
cı olmak için bir fon oluşturmak; çünkü dev-
let, şirket fiilî olarak kendisine sunulan fonu 
iade etme imkânına sahip duruma geldiğinde 
geri almak üzere gerekli fonları sağlayan 
bankalar aracılığıyla geçici ortak olabilir.

5. Misyonu yatırım fırsatlarını keşfetmek, iş fır-
satları yaratmak ve bunlarla ilgili fizibilite 
çalışmaları hazırlamak olan bir Gençlik Ban-
kası kurmak; bu çalışmaları ve fikirleri genel 
olarak yatırımcıların, özellikle de gençlerin 
hizmetine sunmak; arazi edinme prosedürle-
rini basitleştirmek; bölgesel ve yerel yöne-
timlerle koordineli olarak şehirlerde bu ban-
kanın şubelerini açmak,

6. Küçük ve orta ölçekli sanayiler ağını, onları 
daha entegre, yoğun ve rekabetçi hâle getire-
rek güçlendirmek,

7. Küçük ve orta ölçekli projelere ve genç yatı-
rımcılara imkân sağlayacak fon oluşturmak,

8. İş gücünü korumakla birlikte rekabet gücü-
nü de daha fazla artırmayı hedefleyen küçük 
ve orta ölçekli şirketleri yeniden yapılandır-
mak için bir plan geliştirmek,

9. Devlete ait tarım arazilerinin satın alınma-
sında ziraat okulu ve fakültesi mezunlarına 
öncelik vermek.

Ekonomik ve Endüstriyel Faaliyet Bölgelerinin 
Yetersizliği Sorununun Çözümü
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Bu sorun aşağıdaki şu çalışmaların yapılmasıyla 
çözülebilir:

1. Sanayi bölgelerinin yetersizliğine sebep olan 
sorunları, inşa edilmesine onay verilen sana-
yi bölgelerinin belirlenen zamanda inşa edil-
mesiyle çözmek,

2. Ekonomik ve endüstriyel faaliyet yürüten 
bölgeleri canlandırmak ve bu sorunların çö-
zümüyle ilgilenecek sorumlu bir teşkilat kur-
mak,

3. Ekonomik ve endüstriyel faaliyet bölgeleri-
nin kurulması için tahsis edilen arazilerin, 
özellikle yerel kurumlarla Bayındırlık ve Ta-
rım Bakanlığı arasında çekişmeli olan arazi-
lerin hukuki statüsünü düzeltmek,

4. Endüstriyel, turistik veya ekonomik nitelik-
teki projeleri karşılamaya uygun tüm alanla-
rın haritasını çıkarmak,

5. Yeni ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin 
olduğu bölgelerde işçi sendikaları ve meslek 
örgütlerinin kurulmasını teşvik etmek,

6. Bu bölgelerde, iletişim alanında temel hiz-
metleri sağlamak ve telefon ağını genişlet-
mek,

7. Ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin olduğu 
alanların yakınında işçi mahalleleri kurmak,

8. Yatırımcılara belirli bir süre için (örneğin 10 
yıl) sanayi arazilerini kiralama/satış fikrini 
uygulamak.

Yatırım Mevzuatının Sunumu
Yeni mevzuatın, kalkınma sürecinde en önemli 

ortaklar olmaları nedeniyle işçi örgütlerine, ticaret 
ve sanayi odaları federasyonlarına sunulmasını ta-
lep etmekle birlikte sigorta kanunu, yatırım teşvik-
leri ve uygulama mevzuatında bazı değişiklikler ya-
pılmasını talep etmekteyiz.
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Yeni Kurulan Şehirlerde İmarın Teşvik 
Edilmesi

Yeni kentsel komplekslerde hizmet projeleri 
özellikle doğu, batı, kuzey ve güney Sina’da kalkın-
mayı ve yeniden inşayı teşvik etmek için yatırım 
teşvikleri ve sigorta yasasına dâhil edilen avantaj ve 
muafiyetlerden yararlanmalıdır.

Yatırım İçin Standart Yasa
Yatırım için standart bir yasanın getirilmesinin, 

şirketlerin anonim şirket hâline gelmesi için stan-
dart bir kanun hazırlanmasının zaruri olduğunu 
düşünmekteyiz. Zira şahıs işletmeleri ile en çok hi-
maye edilen sermaye şirketleri arasındaki muame-
lede ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerektiğine 
inanmaktayız.

Küçük Yatırımcı
Küçük yatırımcıyı cesaretlendirmek için teşvik 

ve muafiyet politikasının uygulanmasının gerekli 
olduğunu düşünmekteyiz. Yeni sanayi kentlerinde 
bu işletmelerin sahiplerine sembolik fiyatlarla arazi 
verilmesini ve tüm bankacılık olanaklarının kendi-
lerine sunulmasını talep etmekteyiz. Böylelikle 
proje,  küçük yatırımcıya uzun dönemler için so-
mut vergi muafiyeti sağlarken banka için de ilk te-
minat olacaktır.

Gümrük Tarifelerinde Deformasyon
Ara malı ithalatına uygulanan gümrük vergileri-

nin mamul ithal mal fiyatından fazla olmaması için 
tarife çarpıklıklarının giderilmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Ayrıca sermaye mallarından alınan satış 
vergisinin de kaldırılması gerektiğine inanmakta-
yız. Vergi otoritesinin, yatırım kanunu hükümleri-
ne aykırı olarak üretime başlama tarihinin belirlen-
mesine müdahalesine ilişkin şikâyetler ile vergi 
müdürlüğünün serbest bölgelerdeki projeleri tescil 
sürecine tabi tutma talebine ilişkin şikâyetler kara-
ra bağlanmalıdır. Üst segmentteki yatırımcıların 
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gelirinin yaklaşık % 40’ını tüketen ticari ve endüst-
riyel kârlar üzerindeki vergiler yeniden gözden ge-
çirilmelidir.

Enerji Fiyatlarının Düşürülmesi
Endüstri projeleri için gerekli olan enerjilerin 

-özellikle de elektrik- fiyatlarını düşürmeye, fazla 
enerji tüketimi sınırlamalarının kaldırılmasına ve 
şehirlerdeki elektrik şirketlerinin fabrikalara elekt-
rik ulaştırma maliyetlerini fiyatlandırmada aşırıya 
kaçmalarının da önüne geçilmesi hususunda çağrı-
da bulunmaktayız. Bu bölgelerin projeleri arasında-
ki fırsat eşitliği ilkesini ihlal eden serbest bölgeler 
arasındaki arazinin kira değerindeki büyük eşitsiz-
lik sorunu da çözülmelidir.

Tekelciliğin Yasaklanması
Piyasa ekonomileri ışığında fiyat kontrolünden 

bahsetmek, tekeli düzenleyen yasaların yokluğun-
da mümkün değildir. Savunmasız üretici ve tüketi-
ci gruplarının sömürülmesi önlenmelidir.

Emtia Sübvansiyonu
Emtia sübvansiyonunu, düşük gelirli kesimlerin 

maaşları ile emtia fiyatları arasındaki dengeyi koru-
maya yönelik mekanizmalardan biri olarak önemli 
görmekteyiz. Özellikle erzak karnelerinin dalavere-
lerden arındırılması yoluyla bu alandaki hedefleme 
sistemlerini iyileştirmeye hâlâ büyük bir ihtiyaç ol-
duğunu düşünmekteyiz. Toplumdaki kırılgan ke-
simlere hizmet etmesi için emtia sübvansiyonunun 
hedeflenmesini zaruri görmekteyiz.

Ekmek
Devlet tarafından desteklenen en önemli emtia 

olan ve sübvansiyon için ayrılmış meblağlardan en 
büyük payı alan ekmek ile ilgili olarak, eski değir-
menleri geliştirip modernize ederek un üretim sü-
recindeki büyük kayıpları gidermenin zaruri oldu-
ğunu düşünmekteyiz. Nitekim ekmek destek 
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ödeneğinin sadece %35’inin hak edenlere ulaştığını 
görmekteyiz. Buğday tüketimini rasyonalize etmek 
amacıyla buğday ve mısır ile karıştırılmış ekmeği 
yaygınlaştırmak için ciddi adımlar atılmalıdır. Aynı 
zamanda buğday ekimini genişletmek ve buğdayı 
konvertibl para cinsinden ithal etme ihtiyacını 
azaltmak zaruridir.

Hizmet Desteği
Yoksulluğun birbirini tamamlayan iki kavramı 

olduğunu düşünmekteyiz: Biri gelirden yoksun ol-
ma, diğeri de beşerî yeteneklerden yoksun olma hâ-
lidir. Mısır’daki beşerî sermaye birikimi imajının 
ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmanın önündeki 
en büyük engellerden biri olduğuna inanmaktayız. 
İnsan yoksulluğunun ortadan kaldırılması, kamu 
harcamalarına yeniden öncelik verilmesini ve eği-
tim, sağlık, barınma ve kamu hizmetleri gibi temel 
hizmetler alanlarında etkinliğin ve verimliliğin artı-
rılmasını gerekli kılmaktadır.
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GENEL DEVLET BÜTÇESİ

Devletin genel bütçesinden tahsisat yapıl-
masını önerdiğimiz hususlar aşağıdadır:

 İki yıl içinde kendisini iş bulmaya uygun hâ-
le getiren dönüşümsel bir eğitim programına 
katılması şartıyla, iş ve eğitim için işsizlere 
ayda 1500 lira vererek işsizlik yardımlarına 
ve ulusal ağa harcamak için devlet bütçesin-
den 60 milyar Cüneyh tahsis edilmelidir. Ya-
hut banka yönetimi tarafından onaylanan 
çok küçük bir projenin varlığına ilişkin ka-
nıtların sunulması ve özellikle Mısır çölü, 
Yukarı Mısır, Yeni Vadi, Kuzey ve Güney Si-
na ve Nübye’deki projeler çerçevesinde diğer 
küçük projelerle ilişkilendirilmesi durumun-
da Fakirler Bankası aracılığıyla bir kereye 
mahsus 30 bin Cüneyh tutarında hibe için 
devlet bütçesinden 60 milyar Cüneyh tahsis 
edilmelidir.

 Ulusal Sağlık Sigortası Ağı’nın finansmanı 
için mevcut ödeneğe ek olarak 20 milyar lira 
tahsis edilmelidir. Böylece her vatandaş, 
maddi imkânları ne olursa olsun, ikametgâ-
hına yakın, özel veya kamu hastanelerinde 
yüksek kalitede ücretsiz sağlık hizmetlerin-
den yararlanabilecektir. Tekrar ediyorum, 
vatandaşın maddi gücüne bakmadan tıbbi 

“Kamu bütçesi hazırlamak, ülke için ve 
vatandaşların ihtiyaçları için bir yönetim 

vizyonu yansıtan siyasi bir karar ve 
tercihtir.”
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durumuna göre uygun özel veya kamu hasta-
nelerinde ücretsiz tedavi olabilmelidir.

 Mevcut bütçeden ayrılan 12 milyar bütçeye 
ek olarak eğitime harcamak için 37 milyar 
Cüneyh tahsis edilmelidir. Böylelikle çocuk-
larımız, devletin gözetiminde kaliteli bir şe-
kilde özel veya devlet okulları aracılığıyla en-
telektüel, kişisel ve pratik yetenek ve beceri-
lerini geliştirecek ve onları iş gücü piyasasına 
girmeye hak kazanan bir eğitimden ücretsiz 
olarak yararlandırabilecektir.

 Bir milyon genç erkek ve kadının evlenebile-
ceği şekilde her yeni aile için beş bin Cüneyh 
olmak üzere 2,5 milyar Cüneyh evlilik yardı-
mı tahsis edilmelidir. Gençlerin evlenmeye 
güçlerinin yetmemesi sonucu toplumumuzu 
etkileyen evde kalma, örfi evlilik ve ahlaki 
bozulma sorunlarını ortadan kaldıracaktır. 
Bu destek yararlanacak kişinin daha önce iş-
sizlik yardımı veya Yoksullar Bankası tarafın-
dan küçük işletmeleri desteklemek için sağ-
ladığı hibeden almamış olması şartıyla veril-
melidir.

Emeklilik sistemi ve sosyal sigortanın iyileştiril-
mesi gibi farklı sosyal hizmetler aşağıdakiler aracı-
lığıyla sağlanması gereken 35 milyar Cüneyh tuta-
rında ek kaynak gerektirir: 

1. Enformasyon Bakanlığı kaldırılmalı ve ulusal 
radyo, televizyon ve gazeteler yeniden yapı-
landırılmalıdır.

2. Devlet güvenlik teşkilatı ya da şu an “ulusal 
güvenlik teşkilatı” olarak adlandırılan teşki-
lat kaldırılmalıdır. Çünkü polis gücüne daya-
lı hükûmetler tarafından kanaat önderlerini, 
siyasi görüş, parti ve akımları kuşatmak, nü-
fuz etmek ve sindirmek için kullanılan siyasi 
güvenlik harcamaları iptal edilmeli, bunun 
yanında terörle mücadele birimi oluşturul-
malıdır.
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3. Enerji santralleri ve bu santrallerin doğal gaz 
ile çalıştırılmasında ve ayrıca toplu taşıma 
araçlarında kullanılan enerjide tasarrufa gi-
dilmelidir.

4. Devletin savurganlığına ve mesnetsiz harca-
malarına son verilmelidir. Bu son madde tek 
başına yaklaşık 8 milyar Cüneyhlik mesnet-
siz ve şüpheli devlet harcamalarının varlığına 
işaret eden sayıştayın raporunu gündeme ge-
tirmiştir.

5. Uluslararası fiyatların altında kalan Mısır gaz 
ve petrolünün ihracatı durdurulmalı, diğer 
enerji kaynakları tasarruflu kullanılmalı ve 
alternatif enerji kaynaklarına önem verilme-
lidir.

Küçük Proje Ve Sanayilerin Geliştirilmesi
Küçük sanayinin geliştirilmesi, Mısır dâhil geliş-

mekte olan ülkelerin ekonomilerini geliştirmek 
için uygun biçimlerden biri olarak kabul edilmekte-
dir. Bu bağlamda, küçük sanayilerin Mısır ekono-
misindeki nispi konumunun ayrıcalıklı olduğu gö-
rülmektedir. Zira küçük işletmeler, finans sektö-
ründeki toplam özel sektör işletmelerinin %91,8’ini 
oluşturmaktadır. Genel olarak ise finans sektörle-
rinde faaliyet gösteren işletmelere ait küçük proje-
lerin nispi payı 1983/84 - 95/1996 döneminde or-
talama olarak yaklaşık %78’e ulaşmıştır. Yukarıda-
ki hususa ek olarak, küçük sanayiler orta ve ağır sa-
nayi için besleyici ağ mesabesindedir. Ayrıca küçük 
sanayi işletmeleri iş fırsatları sağlamaya ve dolayı-
sıyla işsizlik sorunuyla mücadeleye katkıda bulu-
nur.

Bizim açımızdan “küçük sanayilerin gelişmesi”, 
mevcut küçük projeleri geliştirirken diğer yandan 
vatandaşları, özellikle gençleri yeni küçük projeler 
oluşturmaya teşvik etmek anlamına gelir.

 Aslında, küçük sanayilerin geliştirilmesi konu-
su, endüstriyel modernizasyon veya ihracatın 
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geliştirilmesi için uygulanan herhangi bir program-
da ve Mısır devletindeki modernize faaliyetleri için 
önerilen herhangi bir projede her daim yer almalı-
dır. Mısır ekonomisindeki küçük sanayilerin nispi 
konumları ayrıcalıklı olmasına rağmen, küçük işlet-
melerin imalat sanayisinde katma değer üretmeye 
katkısının azalması nedeniyle küçük sanayilerde 
net katma değer yüzdesinin azalma eğiliminde ol-
duğu belirtilmektedir.

 Ayrıca küçük endüstrilerde daha büyük işletme-
lere kıyasla istihdam yaratma alanında bir düşüş 
görülmektedir. Bu durum, ihracattaki katma değe-
re olan katkısına da yansımış ve bunu küçük işlet-
melerin Mısır ekonomisine katkısını da etkileyen, 
karşı karşıya olduğu problemlerle açıklamak müm-
kündür.

Bizim açımızdan bu sorunlar finans ve pazarla-
mada entegrasyon eksikliğiyle ya da küçük, orta ve 
büyük endüstrilerin faaliyetleri arasında düzenli 
anlaşma ilişkisinin eksikliğiyle özetlenebilir. Bun-
lara, eğitim sorunları ve üretim masrafları da ekle-
nebilir. Çünkü üretim masrafları doğal olarak ürün 
fiyatlarına yansımakta ve işletmelerin karlarını da 
olumsuz etkilemektedir.
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KÜÇÜK İŞLETMELER

Bize göre, küçük işletmelerin desteklenmesi-
nin önemi şu konularda ortaya çıkmaktadır:
Küçük endüstriler küçük birikimleri çekme-

de ve bir araya toplamada, kendi kendini finanse 
etmede pay sahibidir. Esas olarak, küçük tasarruf 
sahiplerini çeken bir unsur olarak sınırlı sermayeye 
dayandığı için yeni iş yaratma alanlarından biri ola-
rak kabul edilir.

Küçük işletmelerin gelişimi ve desteği ile işsizlik 
sorunu arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İş-
sizlik bir saatli bomba olarak görülmektedir ve bu-
nun çözümü küçük endüstrilere daha fazla önem 
vermek olabilir. Bu küçük endüstriler, işsiz gençle-
re, özellikle de her yıl sayıları artan, sayıca ve mali 
getiri olarak sınırlı sayıda olan devlet memurluğu-
nu bekleyen üniversite gençliğine serbest iş fırsatı 
sunmaktadır. Bu küçük işletmelerin kurulmasının 
kolaylaştırılması, desteklenmesi ve gençleri sahip-
lenmesi, Mısır’ın yaşadığı işsizlik sorununa belli 
bir ölçüde çözüm getirebilir. Başka ülkelerin tecrü-
beleri de çözümün küçük işletmeler ve serbest ça-
lışma olabileceğini doğrulamaktadır.

Küçük işletmelere gereken önem verilirse bu, 
gençleri kişisel hedeflerine de ulaştırır. Zira gençler, 
ilk kez yola çıktıklarında kendilerine yardım eli uza-
tacak, küçük projelerinde yola devam etmelerini sağ-
layacak ve devlet memurluğundan herkese fayda 

“Küçük ölçekli sanayi sektörleri yoksulları 
kurtarmak için hayatın kalbidir ve bu 

endüstrilerin canlanması için 20 adım vardır.”
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sağlayacak serbest mesleğe geçişte bir kişiye ihtiyaç 
duyar. Aynı zamanda gençlerin ülkelerinin liderliği-
ne olan güvenini güçlendirir, vatanlarına olan aidi-
yetlerini artırır ve bu şekilde topluma karşı bir kin ve 
öfke duymazlar. Böylelikle küçük sanayilere verilen 
önem, maddi ekonomik hedefi gerçekleştirmenin 
yanı sıra kişisel ahlaki bir hedefi de gerçekleştirir.

 İşin diğer bir boyutu ise küçük sanayilere veri-
len önem ve desteğin, millî gelir dağılımı konusun-
da varlık sahibi olanlarla olmayanlar arasında ada-
letin bir türünü sağlamasıdır.

İhracata destek meselesi artık acil konulardan 
biri hâline gelmiştir. Küçük ölçekli sanayi ürünleri, 
dış pazarlarda kabul edilen ve popüler olan el eme-
ğinin sanat ve becerilerini gösterdiği için küçük iş-
letmeler endüstriyel ihracatın gelişmesine katkıda 
bulunabilir. Küçük sanayilerin yoğun üretime daya-
lı olması, ürünlerin birim fiyatını düşürür ve kısa 
sürede bir piyasadan diğerine geçme esnekliği sağ-
lar. Böylece ihracat pazarlarında daha büyük bir re-
kabet avantajı elde edilir.

 Küçük işletmeler, proje yöneticilerinin idare ve 
organizasyon yeteneklerini geliştirmeye yardımcı 
olur. Küçük bir işletme sahibinin, çoğu zaman kü-
çük üretim hacmi sebebiyle, idare ve organizasyon 
yeteneği sınırlı olur. Ancak bu sınırlı yeterlilik, za-
man içinde, işletmenin büyümesi ve faaliyet hac-
minin artmasıyla gelişir. Küçük işletme sahipleri, 
üretim maliyetlerini düşürmek ve vasıflı iş gücü 
hazırlama suretiyle büyük işletmelere destek ve 
küçük işletmeleri kalkındırmakla, gelişim aşama-
larının yüklerini taşımada ana yapıyı teşkil eder-
ler.

 Küçük işletmeler, sanayi bölgeleri ve şehirlerine 
yığılan büyük işletmelerin aksine, coğrafi olarak 
yaygın olma özellikleriyle bölgesel kalkınmaya da 
katkı sağlarlar.

Aynı şekilde endüstriyel entegrasyonun sağlan-
masına da katkıda bulunurlar:
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• Hem büyük hem de küçük sanayi işletmele-
ri, farklı ürünleri üretim süreçlerinde üretim 
unsuru olarak kullandığı için doğrudan en-
tegre olurlar.

• Taraflar arasında herhangi bir anlaşma veya 
sözleşme olmaksızın büyük ve küçük sanayi-
ler arasında kendilerine has bir biçimde do-
laylı entegrasyon bulunmaktadır.

Birçok bakanlık ve farklı devlet kurumlarının 
küçük endüstrilerin gelişimine ilgisi yasa koyucu-
nun müdahalesini gerektirir. Zira bu ilgi, bağlayıcı 
yasalarla netleşmelidir. Küçük işletmelerin geliş-
mesi için ortaya attığımız önerilerin önemi de bu 
noktada ortaya çıkmaktadır. Bu öneriler:

1. Küçük işletmeler ve diğer sektörler arasında-
ki sektörel bağlantıların belirlenmesine ek 
olarak küçük işletmeler, genel ekonomik ve 
sosyal kalkınma planının ana bileşenlerinden 
biri olmalıdır.

2. Fırsat eşitliği ilkesinin engellenmesine yol 
açan yolsuzluğu ortadan kaldırarak, gençleri 
projeler oluşturmak için inisiyatif almaya 
teşvik eden bir ekonomik ortam yaratılmalı-
dır. Hâlâ gençlerin kredi alabilmeleri için 
şart koşulan ara buluculuk yöntemleri ve 
adam kayırmacılıkla mücadele edilmelidir. 
Yatırım fırsatlarının sadece sloganlar ve içe-
riksiz konuşmalar değil, yatırım fırsatlarıyla 
ilgili gerçek ve olgusal veriler ışığında kulla-
nılabilmesi için açıklık, şeffaflık ve güvenilir-
lik olmalıdır.

3. Küçük işletmelerin ürettikleri ürünlerin kali-
teleri, fiilî üretim kapasiteleri, kullanılan 
ham maddelerin kalitesi ve bu ürünlerin pa-
zarlanması açısından kapsamlı bir değerlen-
dirme yapılmalıdır. Zira planlama ve uygula-
ma makamlarına, küçük projelerin planlama 
hedeflerine ulaşabilmesi için bu hedeflerin 
Kahire ve kentsel alanlarda yoğunlaşmaları 
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yerine küçük projelerin yayılmasıyla elde 
edilen maddi ve mekânsal avantajlarla ilişki-
lendirilmesi için ekonomik politikalar oluş-
turmada yardımcı olacaktır.

4. Bu işletmelerin vergileri düşürülmeli, aynı 
şekilde, ithalatları üzerindeki gümrük vergi-
leri azaltılmalı ve iş fırsatı oluşturma alanla-
rında faydalanıldığı için kolay kredilerle fi-
nansman bulmaları kolaylaştırılmalıdır.

5. Projeler için arazi hibeleri kolaylaştırılmalı, 
altyapı ve gerekli ihtiyaçları sağlamak için ça-
lışma yaparak projelerinin yatırım maliyetini 
düşürmeye yardımcı olunmalıdır.

6. Tek bir politika kapsamında küçük projeleri 
desteklemek için örgütsel, teknik ve finans-
man hizmetleri sunan hükûmet ve sivil top-
lum kuruluşları arasında koordinasyon sağ-
lanmalı ve bu sektörün işleyişi açık bir şekil-
de tanımlanmalıdır.

7. Sanayi federasyonları, ticaret odaları ve iş 
adamları dernekleri gibi belirlenen örgütlerle 
iş birliği içinde küçük ve büyük ölçekli işlet-
meler arasında bağlantı merkezleri kurulmalı-
dır. 

8. Küçük projeleri finanse etmek için özel bir fi-
nans kurumu veya özel bir banka kurulmalıdır.

9. Görevleri çeşitli yollarla bu projeleri himaye 
etmek olan küçük işletme sahiplerine özel 
bir birlik veya örgüt kurulmalıdır.

10. Küçük projelerin yapısı ile uyumlu olmayan 
teminat talebi azaltılmalı ve gençler bu temi-
natları sağlamak üzere güçlendirilmelidir. 
Ödemede zorluk çeken projelerin sahiplerin-
den faizler düşürülmeli ve projelerin niteliği-
ne bağlı olarak ödemesiz ve uygun ödeme dö-
nemleri açılmalıdır.

11. Küçük ve orta ölçekli sanayi ürünlerini, fonla 
veya başka şekilde finanse edecek bir şirket 
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kurarak bu projelerin pazarlama kapasitesi ve 
gelişimi desteklenmelidir.

12. Uluslararası fuar ve pazarlara katılarak, dergi 
ve seminerler aracılığıyla ihracat kampanyaları 
düzenleyerek yabancı ülkeleri yerel ürünlerle 
tanıştırmak için bir plan geliştirilmelidir.

13. Küçük işletmelerin ürünleriyle rekabet eden 
ithal ürünlere gümrük vergilerini artırarak 
yerel pazarın haksız rekabetiyle mücadele 
edilmeli, bu projelerin ham madde ve ara 
maddelerinin ithalatında gümrük vergileri 
düşürülmelidir.

14. Sosyal Kalkınma Fonu bu alana daha fazla 
ödenek sağlayarak gelişme için takip süreçle-
rini güçlendirmelidir.

15. Ruhsatlandırma ve diğer idari prosedürler 
kolaylaştırılmalı ve kısaltılmalıdır.

16. Araştırmalar, teknoloji transferi, gelişim, eği-
tim hizmetleri, teknik destek ve pazarlama 
teşvik edilmelidir.

17. Politika ve programlar formüle edilmeli, yasal 
ve düzenleyici değişiklikler önerilmeli ve bu 
değişiklikleri uyarlayanlara farklı teşvikler 
sağlamak için tüm paydaşları içeren kurum-
sal bir çerçeve oluşturulmalıdır. Büyük fabri-
kaların besleyici parça ihtiyaçlarının, temel 
sarf malzemelerinin, gerekli olan miktarın ve 
standart özelliklerin envanteri çıkarılmalıdır.

18. Küçük sanayilere kredilerde kolaylık sağlan-
malıdır. Nitekim bankacılık sistemi, küçük en-
düstrilerin finansmanında ve bu tür küçük iş-
letmelerin teşvik edilmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu teşviklerle istenilen gelişimi 
elde etmek için binlerce proje ortaya çıkabilir. 
Sınırlı sayıda aile şirketine veya birey şirketle-
rine güvenerek gelişme gerçekleşemez. Sınırlı 
sayıda birim ve projede yoğunlaştıklarından, 
kredi riskleri de büyük hâle gelir. Bu kredi sis-
temi, bir yandan kredileri çeşitlendirmek ve 
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riskleri önlemek için küçük işletmelerin teşvi-
kini genişletmeye, diğer yandan da üretken ta-
banı genişletmeye ve geliştirme projelerinin 
sayısını artırmaya sebep olur.

19. Projenin verimliliği, farklı kredi programla-
rından en üst seviyede yararlanılarak artırıl-
malıdır. Bu, kredi verme koşulları, finanse 
edilen faaliyet türleri ve mevcut faaliyetler, 
faaliyet seçimi ve bu hizmetler tarafından 
sağlanan finansal olmayan hizmetlerin kulla-
nımı arasında nasıl bir ilişki kurulabileceği 
hakkında çeşitli bilgilerin toplanmasını içerir.

20. Modern hizmetlerden yararlanılmalı ve bun-
lar küçük projelere uygulanmalıdır. Finans-
man için mevcut olan geleneksel programlar 
kredinin nakit olarak sağlanmasına bağlıdır. 
Bu, birçok küçük işletmenin bu finansman 
yöntemine güvenememesine neden olmuş-
tur. Bu nedenle, küçük projeleri ayni (mal ve 
hizmet) olarak desteklemek için finansman 
araçları geliştirilmiştir.

Yazılım ve Bilgi Teknolojisi Sektörünün 
Gelişimi

Programımız, teknoloji ve bilgi devrimini ger-
çekleştirmek, küresel değişim ve gelişmeleri takip 
etmek ve çağın zorluklarıyla mücadele etmek için 
ulusal bir proje sunmuştur. Ayrıca, bankaları, fon-
ları, bilgileri, sırları ve fikri mülkiyet haklarını ko-
rumak için teknoloji suçlarını ve bilgi sahtekârlığı-
nı ele alacak özel mevzuata duyulan ihtiyaç fikrini 
de ortaya atmaktayız. Yazılım sektörünün beslen-
mesi gereken umut verici bir sektör olduğuna ina-
nıyoruz. “Al-Ghad “ partisinin programı, Fikrî Mül-
kiyet Hakları Sözleşmesi’nin Mısır endüstrisi, özel-
likle de ilaç ve yazılım endüstrisi üzerindeki etkile-
rini de ele almıştır.
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EĞİTİM

Genel bütçenin, eğitime ayrılan meblağların 
ve hâlihazırdaki bütçenin, her çocuğun üc-
retsiz eğitim almasına yeteceğine inanmı-

yorum. Eğitim için ayrılan 109 milyar Cüneyh, 22 
milyon öğrencinin yanında, öğretmenlere, bakanlık 
memurlarına, idarecilere ve diğerlerine dağıtılmış-
tır. Burada sorun şu ki bu kaynakların israf edilme-
si ve kötü idare edilmesi ülkenin geleceğini mah-
vetmektedir. Öğretmenlerin maddi ve mesleki du-
rumlarını iyileştirmek için eğitime ayrılan bütçenin 
%50 artırılması ve her bir Cüneyh’in öğrenciye 
ulaşmasını güvence altına almak için okul idaresin-
de uzman şirketlerden ve sivil toplum kuruluşların-
dan yardım almamız gerekmektedir.

 Eğitim müfredatı, tekrarı ve ezberciliği değil, 
beceri ve yaratıcılığın büyümesi için geliştirilmeli-
dir. Böylece ailenin gelirinden eğitime ayırdığından 
daha fazla tutan özel derslerle aile bütçesi zayi edil-
miş olmayacaktır.

 Çok sayıda tek tip eğitimli insan yetiştirmek 
için tasarlanmış eğitim sistemindeki birbirini izle-
yen engeller ve tüm eğitim sürecinin kötü planla-
nıp kötü uygulanması, yeteneklerin ve yaratıcılığın 
öldürülmesine, gerçek öğrenme ruhunun yok ol-
masına ve bilimsel düşünme metodunun işlevsiz 
hâle gelmesine yol açmaktadır.

“En büyük felaket ‘Zayi olmuş bir ülkede 
eğitim ne işe yarar?’ diyen bir rejim 

tarafından yönetilmemizdir!”
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 Koordinasyon ofisi denilen ofisler, doktoru mü-
hendis, yazarı doktor ve müzisyeni komisyoncu ye-
rine koymakla korkunç sonuçlara yol açmıştır. İn-
san yetenekleri lise sınavı gibi bir sınava indirgene-
mez ve eğitimcilerin deneyimleri bir “koordinasyon 
ofisi” ile değiştirilemez.

Eğitim sistemindeki mevcut düzensizlik, vata-
nın güvenliği ve vatandaşın refahı için ciddi bir teh-
dit oluşturmaktadır.

Eğitim süreci Mısırlıların yeteneklerini, beceri-
lerini, bilgilerini ve kişiliklerini keşfetmeye, geliş-
tirmeye ve iyileştirmeye odaklanmalıdır.

Yeteneklerin keşfi, teşvik edilmesi ve benimsen-
mesi toplumun gelişmesinin temelidir. 

Ücretsiz eğitim felsefesi, her çocuğu kendisi ve 
toplumu için yararlı bir vatandaş olmaya ve mali 
gücüne bakılmaksızın, toplumun imkânları dâhi-
linde tam potansiyeline ulaşmaya hazırlamalıdır. 
Bu, hükûmetin kitap yazmaya, programlara, okul 
ve üniversitelerin yönetimine karışmasını gerekli 
kılmaz. Bunun yerine hükûmetin, insani gelişmeye 
yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak ve bu ya-
tırımlara verimli bir şekilde ulaşmak için eğitim he-
deflerini nesnel ve pratik standartlara göre uygula-
ması gerekir.

Eğitim ve öğretim, ülkenin ve vatandaşların re-
fah içinde yaşaması için ömür boyu devam eden iki 
süreçtir.

Amaçları gerçekleştirmeye kefil olan Allah’ın yar-
dımıyla, özgün ve arzu edilen ulusal hedeflerin ger-
çekleştirilmesi için yaratıcı ve etkin Mısır insanının 
potansiyeli geliştirilmeli ve yönlendirilmelidir.

Devlet, insani gelişme sürecinin en önemli ayak-
larından biri olarak eğitim sürecini yönetir ve fi-
nanse eder. Temel eğitim ve mesleki eğitime harca-
ma yapar, üniversite eğitimini destekler ve gerekli 
yeterliliğe sahip olan ve isteyen herkesin eğitim al-
ması için kolay krediler sağlar. Yetenekli olanlara 
cömert burslar verir. Ancak devlet kendi başına 
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eğitim hizmetleri sunmaz. Bunun yerine, bir taraf-
tan eğitim sürecinin ulusal hedeflerle ülkenin ve 
toplumun beklentileri ile uyumlu bir şekilde sürdü-
rülmesi için, diğer taraftan da dünyanın ulaştığı en 
son eğitim sitemlerine ve teknolojiye ayak uydur-
ması için teşvikler vererek, hizmet standartlarını 
belirleyerek ve değerlendirerek, kendi gözetimi ve 
rehberliği altında bunu özel ve sivil sektörün üst-
lenmesini sağlar.

Özel sektör, kooperatifler ve sivil toplum kuru-
luşları, özel ve yerel sektörün kademeli olarak eği-
tim hizmetleri vermeye başlaması ve mevcut okul-
ları uygun bir kira karşılığında kullanması için 
“Eğitim Tesisleri İdare Örgütleri” kurmaya teşvik 
edilmelidir. Devlet, her öğrencinin eğitim maliyeti-
ni, “nitelikli” öğretmenlerin öğrenciler karşısındaki 
oranını, binaların, tesislerin, laboratuvarların, stad-
yumların ve kütüphanelerin kalitesini; edebî, sa-
natsal, teorik ve pratik, izcilik, yetenek ve spor faa-
liyetlerinin kalitesini ve öğrenme sürecinde öğren-
cilerin bilgi teknolojisini ne ölçüde kullandıklarını, 
beceri geliştirme, aile-okul bağlantıları, beslenme, 
sağlık, çevresel ve eğitim faktörleri vb. açısından 
sunulan eğitim ve öğretimin kalitesini gözeten bir 
sınıflandırma ve objektif esaslara göre yürüttüğü 
kamu ihaleleri yoluyla karşılamalıdır.

Özel sektör, Eğitim Bakanlığı danışmanları tara-
fından belirlenen genel eğitim direktiflerine ve he-
deflerine uygun olarak ders kitaplarının geliştirilme-
siyle eğitim ve öğretimin niteliksel yeterliliğini iyi-
leştirmeyi garanti eden sembolik bir ücret karşılığın-
da herkesin bilgi teknolojileri, e-öğrenme ve eğitim 
imkânlarından yararlanmasına olanak sağlamalıdır.

Özel Ders Problemi
Bu problem, öğrencilerde ve ailelerinde hastalık 

derecesinde kökleşmiş  bir problemdir. Öncelikle 
davamız, her öğrencinin, özel dersler yoluyla ya da 
özel okullar vasıtasıyla özel eğitim alma hakkı ol-
duğu üzerinde anlaşmak olmalıdır. Aynı şekilde 
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eğitim kurumunun da -eğer dilerse- bünyesinde ça-
lışan öğretmenlerle, öğrencilere ek eğitim yardımı-
nı herhangi bir maddi karşılılık almaksızın yapma-
larını şart koşan bir sözleşme yapması hakkı olma-
lı ve bu şartın ihlali durumunda, kurum sözleşmeyi 
iptal edip öğretmeni işten çıkarma hakkına sahip 
olmalıdır.

Ancak, özel ders sorunu o kadar yaygın ki öğren-
ci tüm konularda özel ders alabilmektedir. Böyle-
likle okula devam etmek işe yaramaz hâle gelmekte 
ve öğrencinin zamanı ve sağlığı üzerinde istenen 
fayda olmaksızın ağır bir yük oluşturmaktadır. Tek 
bir aile için “paralel veya tamamlayıcı” eğitimin 
(aslında ücretsiz olması gereken) maliyeti her eği-
tim yılında binlerce Cüneyh’e mal olmaktadır ve bu 
durum oldukça tehlikelidir.

Birçok aile bu kadar çok şeyden kendisini mah-
rum etmek zorunda kaldığı hâlde, üstelik bir de 
maliyet yükü devlete yıllık 109 milyar Cüneyh, bir 
başka ifadeyle 22 milyon öğrencinin her biri için or-
talama 4 bin Cüneyh olan (ücretsiz olması gere-
ken) eğitim faturasını ödemek için borçlanmakta-
dır. 4 bin Cüneyh, Mısır eğitim standartlarına göre 
oldukça büyük bir meblağdır. Bu sayıdan daha az 
veya biraz daha fazla ücretlerle kabul edilebilir bir 
eğitim seviyesi sunan (geri kalmış bir müfredata 
mecbur olsalar bile) yüzlerce özel okul bulunmak-
tadır. Bu da şaşkınlık vericidir.

Ama gerçek şu ki öğrenciye sadece kırıntıları 
ulaşan o 4000 Cüneyh, dişlileri birbiriyle çarpışan 
ve ondan her tarafa yağ ve yakıt sızan, parçalarını 
hareket ettirmek için neredeyse tüm yakıtını tüke-
ten fakat yine de arabayı bir adım ileri götüremeyen 
bir motora benzeyen devasa devlet teşkilatı içinde 
kaybolup gitmektedir.

Evet, maalesef ki öğrencilerin ve ebeveynlerin 
ateşiyle yaktıkları o korkunç makinenin içinde tüm 
kaynaklar kaybolmaktadır.

Bu toplumun kaynaklarını hiç etme trajedisinin 
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zirvesi olan, ağlatan saçma bir komedi ve hiç şüp-
hesiz vatana ve vatandaşa karşı işlenmiş bir suçtur.

Bu özel dersler, devletin idari sistemlerine hâ-
kim olan ikiliğin/tezatlığın tezahürlerinden biridir 
ve hedeflerini tutturamayan başarısız idari hizmet-
ler sisteminin kaynakları israf etmesini durdurdu-
ğumuz takdirde, aslında Mısır’ın ne kadar zengin 
bir ülke olduğunun da kanıtıdır.

 Eğitim sisteminde ön planda olan (yasal) devlet 
öğretmeni geri plandaki paralel olan (amaçsız ve 
yasal olmayan) özel öğretmenle karşılaştırılır. Dev-
let okulu, özel ders merkeziyle karşılaştırılır. Can 
sıkıcı okul kitapları “harici” kitaplarla karşılaştırı-
lır. (Yaratıcılığa engel) Lise diploması, Amerikan 
diploması, İngiliz Kültür Sertifikası veya Uluslara-
rası Bakalorya diploması ile karşılaştırılır.

Zavallı öğrenci -onunla beraber ailesi- bu şaşır-
tıcı trajedinin ortasında kalmıştır. Devlet okulu öğ-
renciyi bir yandan devamsızlık limitini aşmakla 
tehdit ederek okula çekmek için mücadele ederken 
özel eğitim merkezlerinde gece yarısına kadar kal-
maya zorlanmaktadır. Sonrasında öğrenci eğitim 
müfredatını karakterize eden birçok ek ders anlatı-
mı yüzünden uykusuz, gözleri şişmiş, başı zonklar 
hâlde okula gitmektedir.

Sanki tüm bu hiç etme yeterli değilmiş gibi, 
rastgelelik ve kafa karışıklığıyla da karşı karşıyayız. 
Bazen altıncı yıl iptal edilmekte sonra tekrar getiril-
mekte ve ardından lise iki yıl olmakta sonra bir yıl, 
sonra üç... Böyle devam etmekte, yarının ne getire-
ceğini bilmiyoruz.

 Yüksek gelirli (kapitalist) ABD’de eğitim ücret-
siz olduğu hâlde, halk son derece düşük gelirden 
mustaripken, ebeveynleri sadece iki çocuğu eğit-
mek için yılda 40-100 bin cüneyh ödemeye mecbur 
bırakmak akıl kârıdır?

 Sonra, “herkes için tercih” sloganlarını duy-
maktayız. Bunun delili talebelerden büyük bir ora-
nın %100 oranında başarı gösteren gruba 
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ulaşmasıdır. “Herkes için tercih” sloganı mantıksal 
olarak ne anlama gelmektedir? %95 oranında başa-
rıya ulaştığı hâlde istediği fakülteye giremeyen öğ-
renciye ne diyeceğiz?

Öğrencinin performansını ölçtüğümüz başarı 
listesi ve skalada, yaygın olan çan eğrisi sistemi iz-
lenmelidir. Yoksa bakanlığımız sosyoloji ve tabiat 
kanunlarını çiğneme noktasında başarılı olacaktır.

Özel dersler sorununun çözümü, sınav yöntemi-
nin değiştirilmesiyle başlar, böylece testin küçük 
bir kısmı başarıyı ölçer ve en büyük kısmı ise uygu-
lama yeteneğini, yaratıcılığı ve kişisel becerileri öl-
çer ve düşünme şeklini değerlendirir. Bunlar ise 
özel veya özel olmayan derslerin çok az işe yaradığı 
konulardır.

Okuma Yazma Seferberliği
Bir öncekiyle aynı yöntem izlenir. Hükûmet, şir-

ketleri veya STK’leri farklı bölgelerde okuma yazma 
kampanyaları düzenlemeye teşvik etmelidir. Dev-
let, hizmetin amacına ulaşmasını sağlamak için ta-
rafsız bir idare tarafından yürütülen objektif şartla-
ra ve testlere uygun olarak bunun masraflarını öde-
melidir. Bu testler, şirketleri kursiyerlerle iletişi-
min devamlılığına ve okuryazar oranlarının düşük 
olduğu dönemlere dönmemeye teşvik etmek için 
belirli aralıklarla yapılabilir.

Şirketler, idari makamlara sundukları pazarlama 
planı kapsamında öğrencilere finansal teşvikler ver-
melidir.
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“YETENEKLİ İNSANLARIN 
KEŞFİ VE DESTEKLENMESİ 

İÇİN ULUSAL PROJE”

Milletler yetenekli ve yaratıcı çocuklarına 
özen gösterme noktasında yarışırlar ve 
insani kaynaklarını geliştirmeye önem 

verirler. Bu alanda pratikte meydana gelen gelişme-
ler ve yenilikler ışığında, başarılı ve yetenekli olan-
lara en iyi sağlık, eğitim ve sosyal bakım sağlanma-
sı için gerekli tedbirler alınmalı, böylelikle müm-
kün olan en iyi şekilde sosyal ve ekonomik kalkın-
ma sürecine katılım fırsatı kendilerine verilmelidir.

Bunun gerçekleşmesi için aşağıdaki yolun takip 
edilmesini önermekteyim:

İlk Aşama: Yeteneklerin Keşfedilme Yaşı
1) Yeteneği erken tespit etmeye ve yetenek tes-

pitinin devam eden bir süreç hâlini almasına önem 
verilmesi gereklidir.

2) Yeteneklerin erken tespitine fırsatlar sağla-
ması için altı yerine zorunlu eğitim beş yaşından 
itibaren başlatılmalıdır.

3) Kişisel çabalarla daha fazla anaokulu kurul-
ması teşvik edilmeli ve okul öncesi çocukların 
%60’ını kapsayacak bir orana ulaşmak için sosyal 
yardım fonları desteklenmelidir.

“Bizi yarı eğitimliler yönetiyor, işlerimizi 
yarı-yetenekliler idare ediyor. Genç 

yeteneklerimizin keşfedilmesi ve 
desteklenmesi için ne bir arayış, ne de bir ilgi 

söz konusu!”
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İkinci Aşama: Yetenekleri Keşfetme 
Yöntemleri

1.  Davranış tekrarını ve ölçüm doğruluğunu sağ-
lamak için birden fazla aletin birden fazla kişi 
tarafından kullanılmasını gözeterek yetenekli-
lerin bulunduğu tüm alanlarda testler, stan-
dartlar ve gözlem araçları hazırlanmalıdır. 

2. Aile ile okulun irtibatını sağlamak amacıyla, 
çevresel bileşenler ve basit konularla ilgili 
çeşitli etkinlikleri içeren kitapçıklar hazırlan-
malıdır. 

3. Okul yarışmaları düzenlenmeli, bu yarışma-
lar için maddi kaynaklar sağlanmalı, eğitim 
yılı boyunca ve tatillerde ücretsiz etkinlikler, 
toplantılar, seminerler, kulüpler ve diğer 
toplum kurumlarına yatırım yaparak okulun 
rolüne vurguda bulunulmalıdır. 

4. Yeteneklerin keşfi noktasında öğretmenlerin 
yaptığı saha araştırmalarına önem verilmeli 
ve (araştırmanın yapıldığı) okulda ve diğerle-
rinde bu araştırmalardan yararlanılmalıdır.

Üçüncü Aşama: Keşfetme Yolları (Aile-Okul-
Sosyal Kurumlar)

1. Öğrencinin okula başlangıcından itibaren 
tüm yeteneklerinin kaydedildiği bir dosya 
hazırlanmalıdır. Kişisel özellikleri, yetenek-
leri, becerileri ve akademik düzeyi hakkında 
özel bilgiler içeren, öğrenci katılımının da ol-
duğu gözlem ve diyaloğa dayalı yöntemlerle 
bilgilerin toplanarak dosyanın devamlılığı 
sağlanmalıdır.

2. Okul binasının tasarımına şekil, alan, dona-
nım ve teknikler açısından özen gösterilme-
lidir.

3. Yeteneklilerin bakımının kalitesini destekle-
yen demokratik bir ortam sağlayarak, okulun 
yetenekleri keşfinde aktif rol oynamasına 
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yardımcı olan uygun bir eğitim ortamı hazır-
lanmalıdır.

4. Okuldaki yeteneklilerden oluşan bir veri ta-
banı hazırlanmalı ve sınıflandırılmalıdır.

5. Yetenekleri keşfetmeye yardımcı olmak için 
ebeveyn ve toplum eğitimine özen gösteril-
meli ve basit yöntemler ile yeteneği keşfet-
menin yollarını içeren bir aile ve okul rehbe-
ri hazırlanmalıdır.

6. Çeşitli sosyal kurumların ve medyanın çaba-
ları, yetenek keşfi kavramını desteklemek ve 
yetenekleri keşfetmede aile bilincini geliştir-
mek için ve bu kurumlar ile ilgili bakanlıklar 
arasında koordinasyonun zorunluluğu nede-
niyle dayanışma içinde olmalıdır.

7. Özel eğitim kursları yoluyla öğretmenlere ve 
yetenekleri keşfetmekten sorumlu olanlara 
eğitim verilmelidir.

8. Yetenek keşfine dayalı olarak, mezun öğret-
menlere yönelik “hizmet öncesi” öğretmen 
hazırlık programları zenginleştirilmelidir.

9. Yetenekleri keşfetmeye yardımcı olan müfre-
datı ve kendi kendine öğrenme, iş birliğine 
dayalı öğrenme, keşif yoluyla öğrenme ve bi-
reysel aktiviteye dayalı öğrenme becerilerini 
geliştiren öğretim yöntemleri geliştirilmeli-
dir.

10. Yalnızca başarıyı ölçmekle sınırlı kalmayan, 
aynı zamanda çeşitli etkinlikleri ve genel dav-
ranışları da içeren gerçekçi değerlendirmele-
rin yapılması için değerlendirme yöntemleri 
geliştirilmelidir.

11. Yetenekleri ortaya çıkarmak için toplum ve 
aile arasındaki ilişkiyi güçlendirmede ebe-
veyn konseylerinin (okul aile birliği) katılım-
cı rolü en üst seviyeye çıkarılmalıdır.

12. Öğretmenler veya yetenekli öğrenciler hem 
ahlaki hem de mali açıdan motive edilmelidir.
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13. Yeteneklilerin benimsenmesi ve geliştirilme-
si için ulusal bir fon ve sivil kurumlar ağı 
oluşturulmalıdır.
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SAĞLIK

P rogramımız sağlıkla ilgili konuları ele almak-
tadır. Çünkü sağlıklı vatandaşlar olmadan 
yarını inşa etmek mümkün değildir. Prog-

ram aşağıdaki ilke ve hedefleri benimsemiştir: 
 • Sağlık hizmetinin kalitesi, Mısır vatandaşı-

nın yaşam kalitesini iyileştirmenin temel 
şartlarından biridir.

• Yetersiz ve kötüleşen sağlık hizmetleri soru-
nu, bir imkânsızlık sorunu değildir, belirli 
hedeflere sahip kapsamlı bir kalkınma vizyo-
nunun olmaması ve bir idare sorunudur.

• Gelişmekte olan Arap ve Avrupa ülkelerinde-
ki başarılı deneyimlerden yararlanarak, gücü 
yetenlerin bir kısmının üstleneceği ve devle-
tin de gücü yetmeyenlere yardım sağlayacağı 
kapsamlı sağlık sigortası sistemlerinin ku-
rulması gerekmektedir.

• Ülkenin meskûn her yerinde sağlık hizmetle-
rine erişim sağlanmalıdır.

• Devletin görevi, sağlık hizmetlerini sağlama 
güvencesi vermek ve verilen hizmetleri kont-
rol etmektir. Rekabeti sağlamak ve yolsuzlu-
ğu azaltmak için idarenin kendisine müdaha-
le etmemektir.

• Devlet, sağlık sigortasından yararlananların 

“Belki de 2019-2021 Korona krizi,  
koruyucu sağlık sektöründeki felaketin 

ölçeğini, ilaç sektörünün kapasite gücünün 
zayıflığını ve insan hayatı ve sağlığı için 

yapılan yatırımların ne kadar az olduğunu 
gösteren felaketin boyutlarını ortaya 

çıkarmıştır.”
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tedavi edilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalite 
standartlarına uygun olarak tıbbi hizmetleri 
fiyatlandırması için özel hastanelerin tümüy-
le anlaşma yapmalıdır.

• Sağlık hizmetlerinin kalitesini sağlamak ve 
sağlık tesislerini sınıflandırmak için bir ku-
rul oluşturulmalıdır.

• En yüksek verimlilik ve en iyi sağlık hizmeti-
ne ulaşmak için rekabeti sağlamak amacıyla 
“Tıbbi Hizmetler İdaresi” şirketleri kamu 
hastanelerini kiralamak ve işletmek üzere 
başvurmaya teşvik edilmelidir.

• Çocuklarda doğum kusurları ve karaciğer 
nakli gibi kronik sağlık sorunlarının giderilip 
tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

• Doktorlar, hemşireler ve yardımcı görevliler 
dâhil olmak üzere tıbbi hizmetler sisteminde 
çalışanların koşulları iyileştirilmelidir.

• Hemşirelik mesleğinin geliştirilmesine ve 
tıbbi kurumların idaresiyle ilgili bilimlere 
önem verilmelidir.

• Aile hekimliği ağı tüm vatandaşları kapsaya-
cak şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

• İlaç araştırmalarının teşvik edilmesi ve AR-
GE için ödenek sağlanmalıdır.

• Yerli üretimi teşvik ederek ya da yurt dışın-
dan ithalatını kolaylaştırarak tüm hastalıkla-
rın etkin tedavisi sağlanmalıdır.

• Devlet uzak bölgelerde tıp merkezlerinin ku-
rulmasını teşvik etmek ve tüm vatandaşların 
tıbbi hizmetlere erişimini sağlamak için mü-
dahalede bulunmalıdır.

• Hava, su ve kanalizasyon dâhil çevreye özen 
gösterilmeli, tarım yöntemlerini denetleye-
rek toksin ve kanserojen maddeler içermedi-
ğinden emin olunmalı ve organik tarımı teş-
vik ederek zararlarına karşı mücadele edil-
melidir.



MÜSLIM TESABEYÇI

125

• Devlet okullarında ve okul öncesinde çocuk-
ların yiyeceklerine önem verilmeli, geçerlili-
ğinden ve besin içeriğinden emin olmak için 
gıdalar denetlenmelidir.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti
 • Ücretsiz sağlık hizmeti güvencesi herkesi 

kapsamalı ve her yere ulaşmalıdır. Yolsuzluk 
ve kötü yönetim yerine, özel ve sivil sektörü 
sağlık tesislerini yönetmeye ve uluslararası 
standartlara ve tanımlamalara uygun tıbbi 
hizmetler sunmaya teşvik edeceğiz.

• Devlet kodamanların ve ailelerinin tedavile-
rine para harcamak yerine, sağlık sigortası 
yoluyla maddi gücü olmayan vatandaşların 
tedavi ve ilaç masraflarını öderken, çalışan 
herkes gerçek bir sağlık sigortası güvence-
sinden yararlanma karşılığında maaşının kü-
çük bir kısmını ödemelidir. Bugün Mısır va-
tandaşının işsizlik, yoksulluk, yüksek fiyat-
lar, zayıf eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
muzdarip olduğunun farkındayız ve biz gelir-
leri ve temel hizmetleri iyileştirmeye, Mısır 
ekonomisini canlandırmaya ve devlet sistem-
lerini yeniden tasarlayarak ve yasaları çelişki-
lerden ve keyfilikten temizleyerek yolsuzluk 
ve bürokrasiyi ortadan kaldırmaya çağırıyo-
ruz.
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GENÇLER… MISIR’IN YARINI 
VE UMUDUDUR

M ısır genç bir toplumdur. Zira nüfusun ço-
ğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Bu-
nu toplumun nüfus oluşumuna dair ra-

kamlar doğrulamaktadır. Genel Seferberlik ve İsta-
tistik Merkez Teşkilatı 2020 nüfus verilerine göre 
(18-29) yaş aralığındaki gençlerin sayısının 20,6 
milyon nüfusla, genel nüfusun (%51,5 erkek, 
%48,5 kadın) %21’ini oluşturduğunu açıklamıştır. 
Bu basit gerçek, Mısırlı gençler hakkında konuşma-
yı, Mısır’ın tüm sorunları ve gelecekle ilgili mesele-
ler hakkındaki vizyonumuzun temel ve merkezî ko-
nusu hâline getirmektedir. Gençler, ulusun şimdiki 
ve gelecekteki özlemlerinin düğüm noktasıdır. Za-
manın gelişmelerini iyi anlıyoruz ve gelecekteki 
umutları keşfetmeye çalışıyoruz. Ülke gençlerinin 
özlemlerine cevap veren birçok reform talep ediyo-
ruz. Bunlardan bazıları:

• İşsizlikle mücadeleye yönelik ulusal plan ara-
cılığıyla gençlere uygun iş sağlamak,

• Gençlerin bu çağdaki ve gelecekteki zorluk-
larla yüzleşebilmeleri için gerekli becerilerle 
donanmaları için eğitimi çeşitli aşamalarında 
yeniden biçimlendirmek,

• Gençleri öğrenci seçimlerine katılmaya ve 
kendi siyasi kişiliklerini inşa etmek için 

“Gençlerin sorununu eğitim, yönetim,  planlama 
ve işsizlik sorunlarından ayrı ele alamayız. Tüm 
bu birikmiş sorunların bedelini gençler geçmişte 

ödemişti, hâlen ödemeye devam ediyor.”
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üniversitedeki siyasi çalışmalara katılmaları-
na teşvik etmek ve geleceği inşa etme sorum-
luluğunu üstlenme becerilerini desteklemek,

• Gençlik merkezlerini ve kulüplerini, gençlik 
kültür buluşmalarını yönetmede gençlere öz-
gürlük tanımak, idari makamların ve güven-
lik makamlarının müdahalesini ortadan kal-
dırmak,

• Bağımlılık ve radikalizm sorunlarıyla, radika-
lizmi diyalogla, fikirsel boşluğu kültürel geli-
şimle, aidiyet sorununu insana yaraşır onur-
lu bir hayat ve işte sağlanan vatandaşlık hak-
larıyla ve yönetime katılımı sağlama yoluyla 
karşılayacak entegre politikalar paketi aracı-
lığıyla mücadele etmek.

İşsizlik Krizi
İnsan kaynakları, herhangi bir ulusun sahip ol-

duğu en değerli servettir. Çocuklarımızın evlerde, 
sokaklarda ve kafelerde işsiz olarak oturması, ulusa 
karşı işlenen büyük bir suçtur ve en iyi şekilde kul-
lanmamız gereken değerli kaynakların ve muazzam 
enerjilerin heder edilmesidir.

 • Öncelikle, işsizlerin, ailelerine yük olmama-
ları için işsizlik parası alması gereklidir. 
Programımız 2005 yılında tahmini olarak 
150 Cüneyhlik bir desteği garanti etmiştir. 
Şimdi ise her hak edenin en fazla iki yıl sü-
reyle geçirdiği dönüştürücü eğitim karşılı-
ğında iki katını düşünmekteyiz. Yerel talebi 
geliştirmek ve ekonomiyi canlandırmak için 
bir dizi girişim başlatılmalı ve özel sektör fa-
aliyetlerinin işsizlerin bir kısmını kapsayacak 
şekilde yeniden canlanması sağlanmalıdır.

• Ekonomik politikalarımız, ekonominin bü-
yümesini, hükûmetin ve ordunun ekonomik 
faaliyetler üzerindeki boğucu kontrolünün 
kaldırılmasını hedeflemelidir. Bu da mevcut 
şirketlerin büyümesine yol açacak ve 
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ekonomik büyüme oranlarını yılda yaklaşık 
%10 veya daha fazlasına çıkaracak niteliksel 
bir değişim elde etmek için yeni yatırımlar 
çekerek, ulusal bir eğitim, rehabilitasyon ve 
istihdam ağı aracılığıyla işsizleri barındıracak 
yeni iş fırsatları sağlayacaktır.

• Kalkınma planlarının %60’ının tamamlan-
masından sorumlu olması açısından işsizlik 
sorununu çözmek için özel sektör büyük bir 
sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle, özel sek-
törün bu alandaki rolünü yerini getirmesine 
engel olabilecek mevzuatın yeniden gözden 
geçirilmesi gerekir. Böylelikle projeye tanı-
nan ayrıcalıklar, işsizlikle mücadeleye katkı-
sının büyüklüğüyle bağlantılı olur.

• Farklı illerde, özellikle Yukarı Mısır bölge-
sindeki illerde, sanayi şehirlerinin kurulma-
sının yaygınlaştırılması ve iş gücü piyasası-
nın ihtiyaçlarına uygun olarak işçilerin dönü-
şüm eğitimi alması gerekmektedir. Tarım 
Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığı’nın yü-
rüttüğü politikalar arasındaki çelişkinin gi-
derilmesinin yanında mezun olan gençlere 
tarıma elverişli arazilerin verilmesi de yay-
gınlaştırılmalı ve bu topraklar için gençlerin 
aldığı kredilerin şartları kolaylaştırılmalıdır.

• Ayrıca idari teşkilatlardaki atamalar için fır-
sat eşitliği ilkesine uygun olarak sınavlar dü-
zenlenmelidir. Çünkü bu atamaların devlette 
ve kamu kurumlarında önemli olduğunu dü-
şünmekteyiz. İşsizlik sorununun çözümünde 
esnek örgütlenme ve yönetimine dair merke-
zi teşkilatın belirlenmesinin önemiyle birlik-
te, altmış yaşını dolduranların istisnasız tüm 
alan ve sektörlerde hizmet sürelerinin uzatıl-
maması ilkesinin benimsenmesinin zorunlu 
olması gerekmektedir ve bu atamalar etkin 
gücü olan bir bakanlık tarafından yapılmalı-
dır. Ülkedeki işçi sayısının çok büyük bir 
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parçası hâline gelen çeşitli hizmetlerdeki ge-
çici işçiler tespit edilmelidir. 

Parlamento hatıralarından ve parlamentoda iş-
sizlik sorununa ilişkin önerilerimiz:

http://www.youtube.com/watch?v=einOljmQBYM 
İşsizlik krizi ve enflasyon gerçeğini ortaya çıka-

ran Hükûmete sunduğumuz 2002 soru önergesi: 
http://www.youtube.com/watch?v=d2hy670yLRw 

Bağımlılık Problemine Karşı Koyma
Bağımlılık, toplumumuzu çevreleyen birçok 

olumsuz fenomen gibi hastalıklı bir durumdur. Se-
bepleri arasında kültürel boşluk, medeniyet zayıflığı, 
genel hayal kırıklığı, ulusal depresyon ve idari şizof-
reni, topluma ait sembollerin birbiri ardına çöküşü, 
rol modellerinin ve bağlılık hissinin olmaması, bir 
şeylerin değişeceğine ya da reformun uygulanabilir-
liğine dair umutsuzluk, işsizlik, yolsuzluk ve iltimas 
sayılabilir. Ayrıca, ailelerine insana yakışır asgari bir 
yaşam standardı sağlayacak bir iş bulamadıkları için 
yıl boyunca yurt dışına seyahat etmek zorunda kalan 
ya da diğer sorunlara çözüm arayışı için gece gündüz 
çalışmak zorunda kalan babaları da ekleyebiliriz. Bü-
tün bunlar ve diğer hususlar, memleketimizdeki ya-
şam kalitesinin bozulmasının, ailenin parçalanması-
nın, geleneksel evliliğin, değerlerin yok olmasının ve 
olumsuz davranışların yayılmasının arkasında yatan 
sebeplerdir.

Tüm bunlara rağmen, asil Mısır ruhu, paslı ka-
buğun altında, gençlerimizin ruhlarında yaşamak-
tadır ve bu ruh, ulusal karakterli sorunlarda ve 
krizlerde kendini gösterecektir. Ancak biz bu genç-
lere açık bir vizyon ve güzel örneklerle desteklenen 
iyi değerleri ilham etmekten aciz kaldık. Onlar bir 
iş ya da umut bulamazken, her gün iş adamlarının 
yüz milyonları ve milyarları (gazetelerin tabiriyle) 
“yağmaladıklarını” işiten gençlerimizi nasıl kınaya-
biliriz? Düzinelerce bakan, vali ve eski üst düzey 
yetkiliyi, yargı, rüşvet almak, nüfuzunu kötüye 
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kullanmak ve yolsuzlukla mahkûm ederken gençle-
ri hangi yüzle suçlayabiliriz?

• Bağımlılığın uzun süreli tedavisi; medeni 
kalkınma, aile değerlerine destek, bu gençle-
rin potansiyelini harekete geçirecek ve onları 
umutlarını gerçekleştirmek üzere çalışmaya 
davet edecek, onlar için uygun iş fırsatları 
sağlayacak iddialı ulusal bir vizyon sunmak 
ile olur. Devletin ekonomi üzerindeki baskısı 
kalktıktan sonra ekonomi büyür ve gençleri 
içine alır hatta onların katılımını arar olur.

• Bağımlılığın tedavisi; iyi bir örnek oluştur-
mak, ikiyüzlülükten ve üst düzey yetkilile-
rin, yöneticilerin ve ailelerinin tanrılaştırıl-
masından kaçınmakla mümkün olur.

• Bağımlılığın tedavisi; daha iyiye doğru deği-
şim umudu sunmak, kişisel ve toplumsal 
yükseliş (upward mobility) için örgütlenme 
mekanizmaları sağlamak ile olur.

• Bağımlılığın tedavisi; ciğerparelerimizi değer-
siz sanatlara veya toplumumuza yabancı olan 
yolsuzluğu, şiddeti ve Batılı değerleri teşvik 
eden yabancı filmlere kurban etmek yerine ya 
da halkın anlayışını olumsuz yönde etkileyen 
özgürlük ikliminin olmaması ve inovasyon 
kaybının bir sonucu olarak yaratıcı yetenekle-
rimizi kötüleştirme sorununu ifade eden kali-
tesiz yerel prodüksiyonlara kurban etmek ye-
rine; kültürel kalkınma, amacı olan teknik ça-
lışmaların üretimini teşvik etme, ulusal med-
yanın özgürleştirilmesi yoluyla olur.

• Bağımlılığın tedavisi; aile bilincini geliştir-
me, eğitim ve üniversite kurumlarını kalkın-
dırma, aydınlanmış dinî kurumları teşvik et-
me ve destekleme, sivil toplum örgütlerinin 
ve tüm kurum ve halk kesimlerinin yaratıcı 
çabası yoluyla olur.

• Kısa vadede bir yandan uyuşturucu kaynak-
ları ve dağıtım kanalları kurutulmalı,  diğer 
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yandan özel kliniklerin kurulması teşvik 
edilmeli, tedaviyi karşılayamayan ailelere 
destek sağlanmalıdır.

Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Projesi
Daha önce 2005 seçim programımda “Bağımlı-

lıkla Mücadele Ulusal Projesi”ni önermiştim. Ba-
ğımlılık sorununun tüm boyutlarını ve nedenlerini, 
bunun bir ulusal güvenlik sorunu olduğu esasından 
hareketle ele almıştık. Güvenlik kurumları, aile, 
okul, dinî kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve 
medya, bilinçlendirme ve eğitim dâhil olmak üzere 
tüm toplum kuruluşlarının bu konudaki rolünü ta-
nımlamıştık. O zamanlar Mısır’ın 2020’de bağımlı-
lıktan kurtulmuş olmasını temenni etmiştim, fakat 
rüzgâr geminin istediği yerden esmedi.

O zamanlar, hâlâ tekrar sunulmasını uygun gör-
düğüm bu umut verici projede şunları söylemiştim: 
Uyuşturucu bağımlılığı, ister üst kesimden olsun 
ister alt kesimden olsun, her insanın yaşadığı sos-
yal ve ekonomik koşullarla yakından ilişkili sosyal 
bir felaket hâline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin 
halkları, yüksek gelir seviyesi, bazı çocukların yaşa-
dığı boşluk ve bu halkların gençleri arasında dinî 
inanç eksikliği nedeniyle bir tür lüks olarak bağım-
lılık olgusunu çocukları arasında yaydılar.

Gelişmekte olan ülkelerin halklarına gelince, iş 
yerindeki işçilerin gösterdiği zorlu çabalar, kötü ya-
şam koşulları ve sahiplerini bu hayatın zorlukların-
dan kaçmaya çağıran yoksulluk nedeniyle fertleri 
bağımlılığa sığınmaktadırlar.

Bizi bu projeyi yapmaya sevk eden husus, son 
dönemde dünya kamuoyunu ve Mısır kamuoyunu 
meşgul eden bu tehlikedir. Burada bağımlılıktan 
kasıt, laboratuvarlarda birincil elementlerden kim-
yasal yöntemlerle sentezlenen ve aynı zamanda psi-
kolojik durumu etkileyen ilaçlar olarak da adlandı-
rılan geleneksel veya sentetik her tür uyuşturucu 
maddeye olan bağımlılıktır.
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Bu nedenle herkesin Mısır’daki uyuşturucu sa-
vaşının ve her türden beyaz zehirle savaşın en teh-
likeli savaşlardan biri olduğu gerçeğini anlamasına 
ihtiyacımız var.

 Uyuşturucu bağımlılığının bireyler arasında yayıl-
masının sebep olduğu insan gücünün tahribatı, ilerle-
me ve gelişme adımlarının tökezlemesine yol açar.

 Bundan dolayı, tehdit altındaki Mısır toplumu-
nun varlığını korumak için bu olguyla mücadele et-
mek ve onunla yüzleşmek, kökünden sökmek 
olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinden korun-
mak zorunludur. Bu olumsuz olgu karşısında viz-
yonumun temas ettiği konular arasında şunlar bu-
lunmaktadır:

Uyuşturucuların Kontrol Altına Alınması
• Kaçakçıların yasal yollardan uyuşturucu ka-

çakçılığı için yaptıkları planları engellemek 
için ülkenin çeşitli deniz ve hava limanların-
da kontrolün sıkılaştırılması,

• Uyuşturucu alanında aktif olduğu bilinen ki-
şilerin ülke içindeki hareketlerinin sınırlan-
dırılması ve tutuklanmaları için gerekli ted-
birlerin alınması noktasında polis teşkilatları 
arasındaki iş birliğinin yoğunlaştırılması,

• Uyuşturucu madde taşımak için vatandaşları 
kullanılan ülkelerin sınırlandırılması ve va-
tandaşlarının ülkeye girişleri için uygun 
kontrollerin belirlenmesi,

• Mücadele eden teşkilatların, merkezî güven-
lik güçleri ve yerel polisin ortak kampanyala-
rının uyuşturucu yetiştirme alanları ve ülke 
çapında uyuşturucu depolama yerlerine yön-
lendirilmesi,

• Uyuşturucu baronlarının suç faaliyetlerinin 
ardındaki zenginliğinin hesaba katılması ve 
cumhuriyet savcısının halkın yararına onları 
gözaltına alması ve kaynaklarına el koyması 
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için gerekli önlemleri almak adına gerekli so-
ruşturmaların sağlanması,

• Suç faaliyetlerine ve tehlikelerine rağmen ada-
letten kaçan uyuşturucu kaçakçılarının adale-
te teslim edilmesi, aşağıdakiler de dâhil ol-
mak üzere çeşitli önlemler alınması: Alıko-
nulması, belirli bir yerde ikametinin sınırlan-
dırılması veya bir ila on yıllık bir süre için iş 
yapabileceği bir kuruma yerleştirilmesi. Bu, 
1960 tarihli ve 182 sayılı Uyuşturucuyla Mü-
cadele Kanunu ve Değişiklikleri ile 1989 ta-
rihli 122 sayılı kanunla değiştirilen şüphe ka-
nununda yer alan hükümlere uygundur.

• Polis, yargı, üniversiteler, din, medya ve 
uyuşturucu sorunuyla ilgilenen diğer grup-
lardan birer zümrenin katılımıyla, sorunun 
yerel özelliklerini ve bununla yüzleşmenin 
yollarını tartışmak ve halkı bu sorun hakkın-
da aydınlatmak için bir dizi bölgesel konfe-
ransın düzenlenmesi,

• İster polis teşkilatı isterse gümrük ya da sınır 
muhafızlarından olsun farklı çalışma alanla-
rında kontrol cihazları bulunan çalışanların 
eğitimine özen gösterilmesi.

Ailenin Rolü
Uyuşturucu bireyin başına gelen bir lanet ve ai-

lesinin başına gelen bir felakettir. Çünkü uyuşturu-
cu kullanımının etkisi ailenin temsil ettiği topluma 
yansımaktadır. Aile toplumu oluşturan hücreler-
den biridir. Sosyal araştırmaların sonuçları göster-
mektedir ki gençleri suç ve uyuşturucu kullanımına 
iten en büyük faktörler arasında ev kavramının ol-
maması ve ebeveyn otoritesinin yokluğu gelmekte-
dir. Ebeveyn gözetiminin ve iyi yönlendirmenin, 
tehlike oluşmadan önce önlemenin temel taşı oldu-
ğuna inanmaktayız.

Dinî Kurumların Ve Din Âlimlerinin Rolü
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Hem İslam hem de Hristiyan dini derneklerinin 
köylerde ve şehirlerde geniş bir alana yayılmış ol-
maları nedeniyle, bu olguyla mücadelede en önem-
li mesaj veren yerlerden biri olarak somut rolleri ol-
malıdır. Burada şu soruyu soruyoruz: “Bu kurumlar 
nasıl bu alanda daha etkin bir şekilde rolünü yerini 
getirebilir?”

Din âlimlerinin, camilerde ve kiliselerde düzen-
lenen dinî seminerlerde, çeşitli dinî etkinliklerde ve 
gençlerle yaptıkları toplantılarda bu öldürücü zeh-
rin dinî hükmünü açıklamak, bilinçlendirmek ve 
rehberlik etmek gibi büyük bir sorumluluğu vardır.

Medya Kuruluşlarının Rolü
Uyuşturucu sorunu ile ilgilenen çok sayıda radyo 

ve televizyon programı ve basın araştırması var. Hiç 
kuşkusuz, sorunun boyutlarını açıklığa kavuşturma, 
bağımlıların maruz kaldığı tehlikeleri sunma ve bire-
ye, aileye ve topluma verdiği zararlar konusunda va-
tandaşları bilinçlendirme etkisine sahiptir.

Ancak şu soru sıkça sorulur: Bu olgu karşısında 
bir gazete yayımlamak, radyo ya da televizyon yayı-
nı yapmak yeterli midir? Kullanıcıların nasıl bir 
tehlikeye bulaştıklarını anlamalarına ve kullanma-
yanların da onları uyuşturucudan uzak duracak şe-
kilde kalplerini korkuyla doldurmaya yetecek şekil-
de etkili ve ikna edici sunuluyor mu?

Kuşkusuz bu soruya cevap vermek zordur. En 
güçlü ve etkili mücadele yöntemlerine sahip medya 
kuruluşlarının böyle tehlikeli alanda sorumlulukla-
rını yerine getirdiklerine dair elimizde yapılmış 
araştırmalar yok.

Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Rolü
Uyuşturucular, üniversite öncesi olsun üniversite 

ya da daha yüksek eğitim kurumlarında olsun toplu-
mumuzda yayılmıştır. Bu zehirleri özendiren günah-
kârların eli, masum çocuklara ve aldanan gençlere, 
daha olgunlaşıp topluma karışmadan, toplumlarını 
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inşa etmek için çalışmadan ve hayatla yüzleşmeden, 
yaşamın tazeliğini öldürmek için uzanmıştır.

Aile mi suçlanacak yoksa suç okul ve üniversite-
ye mi kalacak? Gerçek şu ki sorumluluk noktasında 
bunlar ortaktırlar. Çocukların düzgün yetiştirilmesi 
ve onları günahtan koruyan değerlerin öğretilmesi, 
onların omuzlarındadır.

Bu nedenle, eğitim kurumlarının ev ile birlikte 
denetim ve iş birliği içinde daha büyük rol oynama-
sı, öğretmen ve öğrencileri arasındaki bu ebeveyn 
ilişkisi modelinin hatırlanması ve onları meşgul 
eden ve boşluklarını dolduran aktiviteler sağlaması 
zorunludur.

Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi ve Gençlik 
Denetim Birimlerinin Rolü

Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi ve Gençlik De-
netim Birimleri, aşağıdaki hususları yerine getire-
rek uyuşturucu önleme ve kontrolünde önemli rol 
oynayabilir:

• Spor faaliyetlerine sadece şampiyonluk düze-
yinde değil, gençlerden oluşan daha geniş bir 
taban düzeyinde önem verilmelidir.

• Tüm spor aktiviteleri programları geniş taba-
na hizmet etmelidir.

• Spor faaliyetleri için her bölgede bir alanın 
olması için çalışılmalıdır.

• Üniversite düzeyinde ve sanayi işletmelerin-
de sosyal faaliyetlere önem verilmelidir.

• Medya sadece büyük kulüplerde değil, köy-
lerde ve şehirlerde yapılan spor faaliyetlerine 
de önem vermelidir.

Değerler ve davranışlar bu faaliyetlerin odak 
noktası olmalıdır. Zira yanında sağlıklı bir akıl ve 
düzgün bir ahlak olmadıkça sağlıklı bir bedende 
hayır yoktur.

Bağımlılığın Tedavisi
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Bilimsel Araştırmalar Alanında
Bağımlılık sorunu, türlerinin çokluğu nedeniyle sü-

rekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu nedenle bağım-
lılıkları önleme ve tedavi etme kampanyası, üniversite 
profesörlerinden ve bilimsel araştırma merkezlerinden 
oluşan uzman bilim adamları tarafından yürütülen 
kapsamlı araştırmalarla sürdürülmelidir.

• Bağımlılığın yol açtığı sağlık sorunlarının bü-
yüklüğünü tahmin etmek için daha önleyici, 
izleyici, laboratuvar ve değerlendirme çalış-
maları yürütülmeli ve desteklenmelidir.

• Bağımlılıkla ilgili bilgi toplama merkezleri 
kurmak için çalışılmalı ve bu bilgiler kontrol, 
önlem ve tedavi alanında çalışanlarla payla-
şılmalıdır.

• Yüzleşme, önleme, tedavi ve takip alanında 
bağımlılık sorunlarını incelemek için popü-
ler ve resmî yerel, Arap ve uluslararası kon-
feransların düzenlenmesi teşvik edilmelidir.

Sağlık Açısından
 • Tedavi merkezleri artırılmalı, bağımlı olanla-

rı tedaviye katılmaya teşvik edecek program-
lar koyulmalı ve bağımlılar, sosyal ilişkiler 
açısından gizliliğe riayet ederek ve bağımlıla-
rı cezayı hak eden bir suçlu değil tedavi edil-
mesi gereken bir hasta kabul edip mümkün 
olduğunca akıl hastanelerinden uzak tutarak 
en son laboratuvar yöntemlerine göre reha-
bilite edilmelidir.

• Okullardaki sağlık ekipleri bağımlılık sorunu 
ve okul çocuklarının yaşadığı bedensel ve 
psikolojik hastalıklarla mücadele etmeli ve 
sinirleri etkileyen ilaçların kötüye kullanı-
mından korunmalarına yönelik eğitim prog-
ramları oluşturmalıdır.

• Taksi ve nakil araçları sürücüleri, pilotlar ve 
kamu hizmetlerine ilişkin özel tesisleri yöne-
ten çalışanlar, uyuşturucu madde 

û
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kullanımının etkilerinden arınmış oldukla-
rından emin olmak için periyodik olarak tıb-
bi muayeneden geçirilmelidir.

• Bu testler ayrıca uyuşturucu kaçakçılarının 
cazibesine maruz kalan insanların yoğun bu-
lunduğu bazı yerleşim yerlerinde, özellikle 
de gençlik merkezlerinde bulunanlardan alı-
nan numuneler üzerinde de gerçekleştiril-
melidir. Bu incelemeler, riskin erken saptan-
masının yanı sıra, bağımlılığın psikolojik 
caydırıcılığını güçlendirmeyi ve tespit, ana-
liz, tedavi ve rehabilitasyon alanındaki en 
son keşifleri elde etmek için uluslararası ku-
ruluşlarla iletişime geçmeyi amaçlamaktadır.

Ailevi Açıdan
Ev, korunma sürecinin temel taşıdır, tehlikeyi 

ortaya çıkmadan önce giderir ve tetikte bekler. Ai-
leye önem veren sivil toplum kuruluşları, sosyal 
politikalar bakanlığı ve aile üyelerinin yoğun çaba-
larıyla gerçekleşen, çocukların bakımı, ailevi ve sos-
yal dengenin sağlanmasına yönelik programların 
yoğunlaştırılması ve ailenin çocuklarına bakma ve 
onları yönlendirmedeki rolünü vurgulayan ve onla-
ra dinî, ahlaki ve eğitimsel değerleri aşılayan dü-
zenli programlar koymak da gereklidir.

Eğitim Açısından
Okulun çocuk yetiştirmedeki birincil rolünü te-

yit etmeyi ve çocuklara verdiği hizmette eğitici, psi-
kolojik ve sosyal yönlerini desteklemeyi amaçlayan 
öğretmenler ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitim 
programlarının yoğunlaştırılması için çağrıda bulu-
nuyorum. Öğrenciler arasında erken dönem bağım-
lılık vakalarının keşfedilmesi için okullara dair sos-
yal yardım hizmetleri artırılmalı, öğretmen ve sos-
yal hizmet uzmanının önleyici rolünü harekete ge-
çirecek bir eğitim programı geliştirilmelidir.

Dinî Yönlendirme Açısından
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Uyuşturucu konusunda vatandaşlara dinin hük-
münün hakikati anlatılmak üzere din davetçilerini 
bağımlılık sorunuyla ilgilenmeye yönlendirmek ve 
onların bu konudaki bilgilerini artırmalarına yar-
dımcı olmak üzere çalışılmalıdır.

Yönetim Açısından
Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Kontrol ve Teda-

vi Konseyi, uygulamaya koymakla görevli makam-
lar ve organlar için politika geliştirme, planlama ve 
karar verme alanlarındaki görevini yerine getirme-
ye davet edilmelidir. Bununla birlikte konsey plan-
larının uygulanmasını takip etmek ve kontrol, ön-
leme ve tedavi alanında çalışan devlet ve özel kuru-
luşlar ile kurumlar arasında yürütme düzeyinde ko-
ordinasyon sağlamak için Ulusal Uyuşturucu Ba-
ğımlılığı Kontrol ve Tedavi Konseyi’ne bağlı bir ku-
rul oluşturulmalıdır.

Uyuşturucuyla Mücadele Genel İdaresi’nin ve 
Sınır Muhafız güçlerinin rolünü desteklemek ve ko-
ordine etmek üzere çalışılmalı ve görevlerini eksik-
siz bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacak en 
modern cihazlar ve imkânlar onlara sunulmalıdır. 
Uyuşturucuyu ele geçiren adamları korumak ve 
kontrol etmek için çalışılmalıdır. Uyuşturucuyla 
mücadele alanındaki güvenlik görevlilerinin çabala-
rı, tehlikelerle dolu işlerini yapmak üzere onları ce-
saretlendirmek için maddi ve etik olarak cömertçe 
takdir edilmelidir.
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KADIN

Biz kadının sevgili bir anne, kız kardeş, eş ve 
kız evlat olduğuna inanıyoruz. Onsuz yarın 
yoktur. Programa dâhil edilen bütünleştirici 

politikalar aracılığıyla kadının rolünü geliştirmek 
ve toplumdaki konumunu düzeltmek zorunludur. 
Onlardan bazısı şunlardır: 

• Kadının çalışma alanlarındaki haklarını, özel-
likle kadının çalışma hakkını ve erkekle adil 
ve eşit ücret alma hakkını güvence altına al-
mak için yasa ve mevzuatı değiştirmek ve et-
kinleştirmek için çalışmak,

• Kadın hane reisleri için bir mesleki ve pazar-
lama eğitim programı aracılığıyla, kadının 
eğitilmesini etkin kılmak,

• Üretici ailelerin programlarını ve projelerini, 
özellikle de (kırsal kesimde) kadın üreticiler-
le ilgilenenleri desteklemek,

• Yüzden fazla kadın çalıştıran bir işverenin 
kreş açmasını zorunlu kılmak,

• Kadının toplumdaki statüsünü düşürmeyi 
amaçlayan gerici fikirlerle bilinçli bir şekilde 
çatışmak,

• Bilgilendirme ve kültürel olarak, eşitlik ve 
kadınlara saygı değerlerine ve fikrine sahip 
çıkmaya özen göstermek.

• Bütün bunların toplumun inançları ve 

“Kadın-erkek ayrımcılığı yapmak, 
vatandaşlık hakkı ihlallerinden biridir.”
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kutsalları ile çelişmeyecek şekilde olmasını 
sağlamak. Mısırlı kadınların durumu ve on-
ları iyileştirmenin yolları için ayrıntılı bir 
programımız bulunmaktadır.

Özel İhtiyaçları Olanlar
Halkların uygarlaşmasının göstergelerinden bi-

risi, özel ihtiyaçları olan insanlarla ilgilenmenin ge-
lişmişliğidir. Bu nedenle Al-Ghad partisi, onlarla il-
gilenmek ve onları toplumla bütünleştirmek adına 
hazırlamış olduğu ulusal proje ile benzersiz bir par-
ti olmuştur. Partinin hedefleri şunlardır:

 • Ceza Kanununa, engelliye hakaret etme ya 
da bu tanım gerçek olsa bile onu yaşadığı en-
gelin türü ile vasıflandırma cezasını artıran 
bir madde koymak ve eklemek,

• Engelliler konusuyla ilgili yanlış anlamaları 
ortadan kaldırmak ve özel ihtiyaçları olan ki-
şilerin haklarını savunmak için dernekler, 
kurumlar ve lobiler oluşturmak,

• Mağdur ister erkek ister kadın olsun engelli 
olması durumunda, tecavüz veya cinsel taciz 
cezasını artırmak,

• Engellilerin seçmen ve aday olarak siyasi 
haklarının sağlanması ve Siyasi Hakların 
Kullanılmasına Dair Kanun’a bedensel en-
gelliler için zemin katlarda özel seçim komi-
teleri kurulmasını gerekli kılan madde koy-
mak,

• Engellilere yönelik istihdam fırsatlarının ya-
sal oranını devlet veya özel sektörde %5’ten 
%10’a yükseltmek.



MÜSLIM TESABEYÇI

141

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ, 
MEDYANIN ÖZGÜRLEŞMESİ VE 

KÜLTÜREL ÜRETİMİN 
GELİŞMESİ 

25 Ocak Devrimi öncesinde, hatta “Sisi” ikti-
darı sırasında, onlarca gazete, televizyon ve 
radyo kanalı; rejimin ve hükûmetin başarıla-

rına güzellemeler yapma, sorumluların ikiyüzlülü-
ğünü örtbas etme ve yöneticileri ilahlaştırma işlevi-
ni yerine getirmişlerdir. Medyanın milletin aklını 
ve duygularını şekillendirmedeki öneminin farkına 
vararak, Mısır medyasını özgürleştirmek için net 
politikalar geliştirdik. Bunlardan bazısı şunlardır:

 • Devletin medya araçları ve kanalları üzerin-
deki hegemonyası, düşünmenin ve icat edici-
liğin ölmesine sebep olmaktadır. Doğru ha-
bere, dürüst analizlere ve eğlenceli program-
lara ulaşmak için evlatlarımız yabancı kanal-
ları tercih eder hâle gelmiştir. Zira bu yaban-
cı kanalları; tekrarlayan, sıkıcı ve içeriği ol-
mayan düzinelerce Mısır hükûmet kanalla-
rından daha güvenilir bulmaktadırlar.

• Gazete, televizyon ve radyo kanalları da dâhil 
olmak üzere tüm medya kuruluşlarını özel-
leştirmek ve bireyleri, kurumları ve bankala-
rı bu alanda objektif teşviklerle uzun vadeli 

“Özgür medya özgür ülke demektir. 
Medyasız ülke ise diktatörler üreten karanlık 

bir odadır.”



10 YIL DEVRIM

142

yatırım yapmalarına teşvik etmek kaçınıl-
mazdır.

• Devletin medya organlarını tekelleştirmeye 
veya onları vesayet altına almaya son verme-
si zaruridir. Program, Enformasyon Bakanlı-
ğı’nın kaldırılmasını ve gazete, radyo ve tele-
vizyon kanalları kurma özgürlüğünün sağ-
lanmasını tavsiye etmektedir.

• Batı dünyasında Arapların ve Müslümanların 
imajını bozan medya furyasıyla yüzleşmek 
için ve önemli konulardaki görüşlerimizi 
iletmek için dünya halklarına, özellikle Batı 
dünyasına hitap edecek bir veya daha fazla 
uydu kanalı kurmaya önem verilmelidir.

• Kültürel ve sanatsal üretimin önemli bir 
millî gelir kaynağı hâline gelmesi ve Mısır 
film endüstrisi, yazarlar ve içerik geliştirme 
endüstrileri gibi kültürel endüstrilerin geliş-
mesi için teşvikler sağlanmalıdır.

Çevreyi Korumak  “Daha İyi Yarınlar İçin 
Temiz Bir Vatan”

Aklı başında her insan, çocuklarımıza ait bir 
mülk olduğu için çevreyi korumanın gerekliliğini 
görür.  Su, hava ve toprağı ile çevreyi her türlü kir-
lilikten korumanın gerekliliğini ve aynı şekilde yer-
li ırkların, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin 
korunmasının gerekliliğini de görür. Bu şu yolla 
olur:

 • Çocukluktan başlayarak ve kitle iletişim 
araçlarını kullanarak vatandaşlar arasında 
çevre bilincinin geliştirilmesi,

• Rekabeti sürdürmek ve aynı zamanda çevreyi 
korumak için ticari işletmelere ayrıcalıklı fi-
yatlarla biyolojik olarak güvenli alternatifler 
sunmak,

• Böcek ilaçları veya kimyasallar olmadan bi-
yolojik tarımı teşvik etmek. 
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TARIM

Allah, Mısır’a özellikleri ve üretimi bakımın-
dan eşsiz verimli topraklar bahşetmiştir. 
Tarımsal üretim, göz ardı edilemeyecek 

stratejik değere sahiptir ve vatandaşın ve vatanın 
güvenliğini sağlamak için iyi yönetilmelidir.

Vadide ve deltada tarımsal toprağın parçalanma-
sı, üretkenliğin azalmasına ve kentleşmenin yerler-
de sürünmesine bağlı olarak tarım arazilerinin 
erozyona uğramasına neden olmuştur. Dünyanın 
en güzel toprağını vadide ve deltada bırakıp da ço-
rak arazileri geri kazanmaya çalışmamız, onların 
sağlam bir bilimsel ve ekonomik düşünme yaklaşı-
mını takip ederek üretkenliğini artırabileceğimiz 
bir zamanda, ekonomik olarak mümkün olmayan 
araç ve mekanizmalarla işlenmesine izin vermemiz 
saçmalıktır.

Makul büyüklükte ekonomilere sahip çiftliklere 
erişim, geleneksel olmayan mekanizmalar ve politi-
kalarla teşvik edilmelidir. Bunlar, bütünleşmiş bir 
kentsel ve sosyal gelişimin parçası olarak geri kaza-
nılmış alanlara, geniş araziler sunarak toprak sa-
hiplerini gönüllü olarak çekmeyi içerebilir.

Tarımsal üretim, piyasa ekonomisinin temel bir 
parçasıdır. Çiftçilere belirli -düşük- fiyatları dayat-
manın veya onları belirli ürünleri yetiştirmeye zor-
lamanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bunun yerine, bu 
önemli ve stratejik ekonomik sektörün refahını 

“Önümüzdeki on yılda, belki sonrasındaki 
yıllarda en büyük ve en ciddi mesele, 

Mısır’daki tarım sorunudur. Bu mesele 
Nahda Barajı’nın yol açtığı riskler ve Mısırlı 

çiftçilere ciddi zararlar vermeye başlayan 
karmaşık politikalar ile bağlantılıdır.”
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yeniden sağlamak ve iç göçü sınırlandırmak maksa-
dıyla tarımsal faaliyet için adil ve cazip bir ücrete 
ulaşılması dikkate alınmalıdır.

Tarım arazisi alanı, 2020’de ülke çapında 9,4 
milyon Feddana (Bir feddan: 4200 m2) ulaşmıştır. 
Bununla birlikte bu, Mısır’daki arazi yüzdesinin 
%10’undan çok daha azdır.  Ağaçlar, ormanlar ve 
yabani bitkilerle kaplı alanları da eklersek bu oran  
%1,6 artar. Tarım arazisinin kişi başına düşen payı 
yaklaşık %0,12’dir. Bu pay dünyadaki en düşük 
oranlardan biri olarak kabul edilmektedir. Arazinin 
%98’i geleneksel yöntemlerle, %2’si modern yön-
temlerle sulanmaktadır. Verimli alan, yatay geniş-
leme “tarıma elverişli hâle getirme” hacmi ve “ta-
rımsal araştırmaları” dikey genişletmeyi geliştir-
mek için harcanan miktarla orantılı olmaksızın çok 
az artmıştır.

Tarım, Mısır ticaret dengesi üzerinde büyük bir 
yük oluşturacak şekilde tarımsal ithalat yüzdesinin 
artmasına neden olan, tarımsal iş gücü fazlası ola-
rak çok sayıda insanı işsizlik piyasasına iten birçok 
sorundan muzdariptir.

Daha da kötüleşmemesi ve çıkmaza girmemesi 
için, bir dizi acil çözümün yanı sıra kapsamlı bir 
kalkınma stratejisine ihtiyaç duyan Mısır tarımının 
belki de en önemli sorunlarından bazısı şunlardır:

• Eski “yüksek kaliteli” tarım arazilerinin eroz-
yona uğraması ve ıslah edilmiş arazilerin 
ekonomik fayda oranlarının düşük olması,

• Dikey genişleme ile ilgili üretim oranlarının 
zayıf oluşu ve tarımsal araştırma projeleri 
için ekonomik gelirin dibe inmesi,

• Yabancı ve yerli yatırımın zayıf olması ve 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) katkı-
sının oranı ile karşılaştırıldığında tarım sek-
töründeki kredi seviyesinin düşük olması,

• Özellikle büyük tarım projeleri ile ilgili ola-
rak, toprak ıslahına özel bilimsel araştırma 
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yapmaksızın senaryo ve stratejiler geliştiril-
mesi,

• Mekanik güç kullanım oranlarının hayvansal 
güç kullanım oranlarına göre çok düşük ol-
ması ve tarımsal üretim araçlarını kullanma-
da teknik gelişim düzeyinin düşük olması,

• Gösterge planlama ve verimlilik kompozis-
yonunun değişmesi ve buna bağlı olarak da 
bir yandan üretkenlik düzeyinde kötü sonuç-
ların ortaya çıkması diğer yandan toprakların 
zayıf olması,

• Tarımsal mülkiyetin parçalanması ve yeni 
“ıslah edilmiş” topraklara sonuçları ve yan 
etkileri ile birlikte bu hastalığın yayılması,

• Tarımın karşı karşıya olduğu sorunları çöz-
mek için hayati kaynaklar, teknoloji üretimi 
ve transferi konularına önem verilmemesi,

• Tüm üretim sektörlerindeki istihdam hacmi-
nin %35,7’sini temsil eden tarım işçiliği için 
eğitim ve vasıflandırmaya yönelik bir eğili-
min olmaması.

• Tarım sürecinin omurgası olan su kaynakla-
rının kötü kullanılması.

Tarımla ilgili bu sorunlara bir dizi çözüm 
sunmaya çalışacağız:

Birincisi: Eski “yüksek kaliteye sahip” tarım ara-
zileri erozyona uğramış ve ıslah edilmiş arazilerin 
ekonomik fayda oranları düşmüştür. Özellikle ıslah 
edilmiş arazinin üçte biri üretim sürecine girme-
miştir. Ayrıca, ıslah edilmiş arazinin yalnızca yarısı 
ekonomik değerlendirme kriterlerine tabi olarak fi-
ilî üretim verebilmektedir.

Ciddi verimlilik aşamasına ulaşan ıslah edilmiş 
topraklar en iyi ihtimalle yarım milyon feddanı geç-
mez.

1995 yılında yeni arazilerin payı; ulusal düzeyde 
toplam bitkisel üretim değerinin %14,9’unu, ulusal 
düzeyde toplam hayvansal üretim değerinin %5’ini 
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ve o sektördeki toplam balık üretim değerinin 
%11’ini geçmemiştir.

Bu ise gerek yüz ölçümü açısından önemi gerek 
yerli ve yabancı yatırımın zayıflığı gerekse tarım 
sektörüne duyulan güvenin azalması karşısında ye-
ni tarımsal arazilerin tarımsal millî gelir içindeki 
payının azaldığını göstermektedir.

Kısa ve Orta Vadeli Kredilerin Dağıtımı
Seksenlerin ortalarından beri, kredi politikası, 

bitkisel üretim kredilerini ayni krediler yerine nakdi 
kredilere yönlendirmeye başvurmuştur. Bu, bazı 
çiftçilerin sıcak para elde etmek için üretim araçları-
nı satma sorunlarının üstesinden gelmek için yapıl-
mıştır. Bu, verimlilik oranlarını olumsuz etkileyen 
bir durumdur. “Bitkisel üretim” dışındaki çeşitli 
amaçlara yönelik kısa vadeli kredilerin ise göreceli 
önemi azalmıştır. Bu, son yıllarda bu faaliyetlere 
tahsis edilen kredilerin zayıf olduğunu göstermekte-
dir. Orta ve uzun vadeli yatırım kredilerine gelince; 
bunların verilmesi, küçük çiftçiler için elde edilmesi 
zor olan garantilere bağlıdır. Bu, Kalkınma ve Tarım 
Kredi Ana Bankası’nın ve bankacılık sektörünün kal-
kınma hedeflerinin ekonomik, yerel ve bölgesel de-
ğişkenler doğrultusunda yeniden formüle edilmesini 
zorunlu kılmaktadır.

Ürün Bileşimi
Ürün bileşimi ile ilgili politika, merkezi planla-

madan, ekonomik özgürlük politikasını izlemek 
için onaylama niteliğinde planlamaya kaydırılmak-
tadır. Bu, aşağıdaki hedefler ile gerçekleştirilebilir:

• Ülkenin yabancı ürünlerle rekabete maruz 
kalmasını önlemek için tahıllar, yağ ürünleri, 
şeker ürünleri ve yem gibi başlıca ürünler yo-
luyla yeterli derecede gıda güvenliğinin sağ-
lanması,

• İhracat ürünlerinin özellikle Mısır’ın üreti-
minde göreceli olarak faydalandığı ürünlerin 
üretiminin teşvik edilmesi,
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• Sınırlı tarımsal kaynakların, özellikle su, top-
rak ve insan kaynaklarının işletilmesinin dü-
zenlenmesi,

• Bir yandan gıda üretimi ile ihracat (diğer 
yandan sanayi için üretim) arasında bir den-
ge sağlanması, bununla birlikte insan tüketi-
mi için üretim ile hayvan tüketimi için üre-
tim arasında kaynakların kullanımında bir 
denge sağlanması,

• Üreticiyi üretimini iyileştirmeye ve artırma-
ya teşvik etmek için tarımsal ürünlere yöne-
lik arz talep dengesinin sağlanması,

• Tarımsal üretimi, toprak verimliliğini koru-
mak üzere çalışan uygun ekim sezonları şek-
linde organize etmeye önem verilmesi,

• Farklı tarım alanları ile ürünlerin türü ve 
ürettikleri çeşitler arasındaki uyumun tam 
olarak dikkate alınması,

• Her bölgenin üretim potansiyeline göre ta-
rımsal ve endüstriyel olgunlaşmanın yayıl-
masının teşvik edilmesi,

• Mısır ürünlerinin itibarını koruyarak, üretim 
fazlası ihracat fikrinden kurtulup ihracat için 
üretimi planlama fikrine yönelmeye uygun 
bazı bölgelerde belirli ihracat ürünlerinin 
üretimini teşvik etmeye çalışarak ihracata 
yönelik üretimin canlandırılması,

• En önemlileri tohum, gübre, donanım ve bö-
cek ilaçları olmak üzere ülkede mevcut olan 
üretim gereçleri ve üretim arasında dengenin 
sağlanması,

• Eski topraklardaki ürün bileşimi ile yeni top-
raklardaki muadili arasında bir tür bütünleş-
me meydana getirilmesi; böylelikle yeni top-
raklar, meyve ve yem gibi eski topraklarda 
genişletilmesi zor olan mahsullerin üretimi-
nin genişlemesine katkıda bulunurlar.

• Çiftçileri; tarımsal yönlendirme, tarımsal 
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finansman kuruluşları ve kooperatif sistemi 
yoluyla dolaylı yöntemlerle yönlendirmek, 
yerel pazarlama sistemlerinin önündeki en-
gelleri kaldırmak, dış pazarları açarak ve 
haksız rekabetle mücadele ederek dış pazar-
lamanın rolünü desteklemek için çok büyük 
çaba gösterilmelidir.

Tarım Arazisinin Parçalanması
Tarımsal arazi mülkiyetinde kapitalist yoğunlaş-

ma süreci 1950’lerden beri yürürlüktedir. 1950’ler-
de uygulanan bu reform önlemleri ve 1960’lardaki 
uzantıları, (10 ila 50 feddan ya da 50 feddandan da-
ha fazla) üst sınıfların elinde toprak mülkiyetinin 
yoğunlaşma sürecini yavaşlatmıştır. Alt sınıfların 
elinden (5 feddandan daha az) kamulaştırma yoluy-
la alınmıştır.  Ancak, devlet ekonomik hayat üze-
rindeki kontrolünü gevşetmeye başlar başlamaz, ti-
caretin serbestleştirilmesi çağrısında bulunmuş, ta-
rım sektörüne karışmaktan kaçınma eğilimi göster-
miş ve mal sahibi ile kiracı arasındaki ilişki üzerine 
yasanın doğrudan kontrolünü sağlamıştır. Bunun 
üzerine üst sınıfların nispi payı (50 feddandan faz-
la) artmış, alt sınıftaların nispi payı (5 feddandan 
daha az) artmış, orta sınıflarda ise azalmıştır. Bu, 
alt sınıfta ortalama mülk alanında azalma olarak, 
üst sınıflarda ise artış olarak yansımıştır.

Başka bir açıdan, kapitalizme ve piyasa ekonomi-
sine yönelik köklü dönüşümler ışığında ve birçok 
sosyal tabaka için koşulların iyileşmesiyle muazzam 
servetler elde ettiler. Üst sınıf, tarım arazisine sahip 
olma yeteneğini yeniden kazanmış, önceki on yıllar-
da kaybetmiş olduklarının bir kısmını geri elde et-
miş ve bu nedenle, payı orta sınıfların aleyhine ola-
cak şekilde artmıştır. Bu dönemde arazi edinimi, or-
ta sınıfların aleyhine üst tabakaların (10 dönümden 
fazla) lehine göreceli bir iyileşmeye doğru değişik-
liklere tanık olmuştur. Sonuç olarak bu, tarım arazi-
lerinin mülkiyetinin ve kullanım hakkının bölünme-
sine yönelik güçlü bir eğilimi yansıtmaktadır.
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Hayati Kaynakların Ve 
Araştırma Kurumlarının Azlığı

Son otuz yılda araştırma sistemi çok sayıda ileri 
teknoloji üretmiş olsa da bununla birlikte Mısır ta-
rımında elde edilen verimlilik oranları, diğer ülke-
lerde ulaşılanların %40 ila %65 arasında gerisinde 
kalmıştır. Çalışmalar, Ulusal Tarımsal Araştırmalar 
Sisteminin birincil misyonunun Mısır tarımının 
karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için teknolo-
ji üretmek olduğu konusunda hemfikirdir. Gerekli 
ilk adım; envanterini, sınıflandırmasını ve değer-
lendirmesini kolaylaştırmak maksadıyla hayati kay-
naklar için bir veri bankası oluşturmaktır. Bu çok 
gecikmiş bir adımdır. Belki de hayati kaynakların 
ekonomik olarak değerlendirilmesinin önemi, bu 
kaynakların bileşenlerinin birçok alanda biyotekno-
loji uygulamalarında kullanılması sonucunda ne el-
de edebileceğimizi tahmin ederek açıklığa kavuştu-
rulabilir. En önemlileri şunlardır:

• Mevcut bitki ve hayvan çeşitlerinin verimlili-
ğinin artırılması ve endüstrisinin geliştiril-
mesi,

• Besicilikte ve haşere mücadelesinde mikro-
organizmaların kullanımı,

• Endüstriyel, sağlık ve diğer kullanımlar,
• Tarımsal üretimin uluslararası rekabet yapa-

bilir düzeye çıkarılması,
• Çevre ve doğal kaynakların korunması, geliş-

tirilmesi, çoraklaşma ve çölleşmeyle müca-
dele edilmesi ve ayrıca biyoteknoloji uygula-
maları yoluyla su tesisatlarının bakımının ya-
pılması.

Çiftçilik Alanında Öneriler
Tarım sektörünün rasyonel gelişiminin, artan 

nüfusun dayattığı temel ihtiyaçları karşılamak, iş 
fırsatları ve bireysel geliri artırmak için üretimin 
büyümesi yoluyla tarım sektörünün ekonomik, 
sosyal ve politik üretkenliğinde artış sağlayan 
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kapsamlı bir reformun yapılabilmesiyle gerçekleşe-
ceğine inanıyoruz. Önerilen politika üç ana eksen-
de netleşmektedir:

• Gayrimenkul yapılarını ıslah etmek,
• Çalışma programlarını geliştirmek,
• Maddi ve beşerî kaynakları seferber etmek.

Tarımsal Yatırım Ve Kullanıma 
İlişkin Öneriler

 • Üretimin ana unsurlarını üreten çiftçilik yatı-
rımlarına mali, teknik ve örgütsel açıdan dev-
let desteği yoğunlaştırılmalıdır. Üretici birim 
için kapsamlı ve zamana bağlı bir kalkınma 
programını eski hâline getirme konusunda 
yardımlar, zorunlu arazi yatırımına bağlanma-
lıdır. Bu, ülkenin tarımsal yeteneklerinden 
tam olarak yararlanmak için yapılmalıdır.

• Araziye yatırım yapma zorunluluğu da dâhil 
olmak üzere ülkenin tarım potansiyelini tam 
olarak kullanmak için sağlam bir politika 
oluşturulmalı ve bu prensibi uygulamaya 
koymak için yasal, ekonomik ve idari tedbir-
ler alınmalıdır.

• Üretici çiftçilerin; doğal afetler, iklimsel dal-
galanmalar, kuşlar ve zararlı böceklerden 
kaynaklı afetler ve her türlü bilinmeyen has-
talığa karşı indirimli tarife ile sigorta yapma-
ları sağlanmalıdır.

• Hayvan üretiminin gelişimi yaygınlaştırılma-
lı, “dana eti” projesi canlandırılmalıdır. Hay-
van türlerini iyileştirmek, çiftlik geliştirme 
projelerini genişletmek, yem üretmek ve ko-
operatifler oluşturmak için uzun vadeli bir 
program belirlenmeli ve aynı zamanda hay-
vancılığı korumak için teknik ve sağlık çaba-
lar yoğunlaştırılmalıdır. Bütün bunlar çiftçi-
lerden güçsüz olanlara ücretsiz yapılmalıdır.

• Veterinerliğe önem verilmeli, rolü artırılmalı 
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ve etkinliğini sınırlayan engeller ortadan kal-
dırılmalıdır.

• Sağlam bir kooperatif modelinde çiftçilerin 
toplama, depolama, pazarlama ve organizas-
yon yöntemlerinin modernizasyonu ile birlik-
te çeşitli meyveler üretmek için ağaçlandırma 
ve bunun yanında afetlere karşı koyma çaba-
ları da yoğunlaştırılmalıdır.

• Yerel olarak malzeme dönüştürme endüstri-
sine önem verilmelidir.

• Tarım sektörü ile ilgili ekonomik ve ticari 
ekipmanlar yoğunlaştırılmalı ve üretim mer-
kezlerine yakın olması teşvik edilmelidir.

Tarımsal Faaliyetlerin Finansmanına 
İlişkin Öneriler

 • Tarımsal kredi politikasını, Tarım Kredi Ban-
kası’nın yaptığı gibi değil, ilgili çiftçiler tara-
fından incelenen ve onaylanan, özellikle kü-
çük, orta ve uzun vadeli birimler olmak üze-
re her bir üretim birimi kategorisinin duru-
muna uyarlayarak çiftçilere gerekli finans-
man sağlanmalıdır.

• Tarım Kredi Bankası lehine olan faizler iptal 
edilerek, küçük çiftçilerin borçları yeniden 
bir takvime bağlanmalıdır.

• Tarım Kredi Bankası’nın kurulduğu amaca 
hizmet etmesi için kalkınma ve sosyal karak-
terini kaybetmemesine özen gösterilmelidir. 
Bu, kredilerin faizinin düşürülmesi ve doğal 
afetlere karşı bu kredilerin sigortalanmasıyla 
sağlanabilir. Banka bünyesinde bu amaçla 
kurulmuş bir fon hazırlanmasını öneririz.

• Meyve ağacı yetiştiriciliği desteklenmelidir.
• Yapılandırma ve rehberlik alanında; tarımsal 

araştırmalara ayrılan bütçenin artırılmasını, 
tarımsal araştırma çalışmalarını çeşitli ku-
rumların yaptıklarıyla ilişkilendirilmesini ve 
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tarımsal kalkınmayla ilgilenen herkesi ele al-
masını zorunlu görmekteyiz.

• Üretimi artırmak ve gıda güvenliğini sağlamak 
için temel gıda maddeleri alanındaki bilimsel 
araştırmalar yoğunlaştırılmalı, yerel sorunları 
çözmek için yönlendirme yapılmalı, tarım sek-
törünün tüm koşullarına özellikle ıslah alanla-
rı ve küçük-orta ölçekli üretim birimlerine nis-
petle uygun teknoloji tespit edilmelidir.

• Teknik bilgi tüm üreticilere verilmeli, her böl-
genin özelliklerine göre uygun rehberlik yapı-
ları genişletilmeli ve tarımsal araştırma ve 
eğitimine dair gelişmeler dikkate alınmalıdır.

Tarımsal Kredi Ve Pazarlamaya İlişkin Öneriler
• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında reform 

yapılmalı, ürünlerini pazarlamak için üretici-
ler kooperatif kurmak üzere teşvik edilmeli, 
tahıl ve yem için depolama kapasitesi geniş-
letilmeli ve pirinç ve şeker kamışı tahliyesi 
için planlar geliştirilmelidir.

• Üretimi teşvik etmek ve çiftçiye adil bir gelir 
sağlamak amacıyla tarımsal ürünlerin fiyatla-
rını sabitleme politikasına sıkı bağlılık göste-
rilmelidir.

• Üretim faktörlerinin fiyatlarının kontrol alı-
na alınması, bunların makul ve cesaret verici 
bir seviyede ve üretim yöntemlerini moder-
nize etmek adına gereken kalitede kalması 
için üretim ve ithalat esnasında denetimler 
sıkılaştırılmalıdır.

• Teşvik edici ve üretim maliyetlerine ayak uy-
durucu olması maksadıyla temel gıda ürünleri 
için minimum kredi garantisi verilmelidir.

• İklimsel dalgalanmalardan veya afetlerden 
etkilenen ve bilhassa küçük ve orta ölçekli 
çiftçiler için genellikle ana veya tek kaynak 
olan ürünler desteklenmeli ve bu alanlarda 
yardımlar sağlanmalıdır.
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• Şeker ürünleri ve pirinç gibi ürünleri pazar-
larken çiftçilere uygulanan zulüm kaldırılma-
lıdır. Zira çiftçi, nakliye zorluklarından ve 
doğrudan ağırlık kontrolünü denetleme, 
mahsulün kalitesini değerlendirme ve he-
men fiyat verme hakkından muzdariptir.

Tarım Alanlarına İlişkin Önerilerimiz
Köy ve şehirlerin bağlantı yollarının kentsel alan 

tanımının hızlandırılmasını ve özellikle köylerde 
kaçınılmaz genişleme sorununa çözüm aranmasını 
talep ediyoruz. Bu nedenle, çorak arazilerde köy 
planlaması ve inşasının yeniden gözden geçirilmesi 
ve tarımsal toprağın üretken yapısını yeniden dü-
zenlemek ve içindeki yüksek seviyedeki yeraltı su-
yunun üstesinden gelmek için projeleri genişletme-
nin önemi ortaya çıkmaktadır.

Arazileri Tarıma Elverişli Hâle Getirmek
Bu faaliyete daha fazla yatırım çekmeye yol aça-

cak kolaylaştırmaların artırılması, tarıma elverişli 
hâle getirilebilir arazilerin satışı için devlet tarafın-
dan belirlenen fiyatlara bağlı kalınması, tarım hiz-
metlerinin genişletilmesi, geleneksel olmayan mah-
sullerin üretiminde yeni toprakların kullanılmasına 
odaklanılması, suyu korumak için gelişmiş sulama 
yöntemlerini kullanmanın önemi nedeni ile özel 
sulamanın yaygınlaştırılması, tarıma elverişli hâle 
getirilebilir arazilerde ele geçirme olgusunu orta-
dan kaldıracak çözümlerin bulunması çağrısında 
bulunuyoruz.

Tohum Üretimi ve Tedariki
Tohum üretiminin yaygınlaştırılmasının, ırkla-

rın ıslahının teşvik edilmesinin, mülkiyet hakları-
nın korunmasının, içeride ve dışarıda tüketicilerin 
isteklerine uygun çeşitlere odaklanmanın ve hükû-
metin bu önemli üretim taahhüdü üzerindeki de-
netleyici rolünün artırılmasının önemine dikkat çe-
kiyoruz.
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Gübre
Kimyasal gübre kullanımının aşırı kullanımının 

tarımsal ürün nitelikleri üzerindeki olumsuz etkile-
rin araştırılması, organik ve biyolojik gübrelere 
odaklanmanın artırılması ve kullanım oranlarını 
mümkün olan en düşük seviyeye indirmek adına 
çiftçilerin bilinçlendirilmesiyle bundan kaçınılması 
gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca, yerel alternatifi ol-
mayan ithal gübrelerin harç ve vergilerden muaf tu-
tulmasını dikkate almak gerekmektedir.

Tarım İlaçları
Mantar ve böcek ilaçlarına yönelik ihtiyaçlarımı-

zı azaltmak ve manuel mücadele programlarını uy-
gulamak için bilinçlendirmenin zorunlu olduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü bu, şu iki temel hususu 
gerçekleştirmektedir: Birincisi, ürün maliyetini dü-
şürmektedir. İkincisi ise uluslararası yasaklanmış 
tarım ilaçlarının kullanımını durdurmakla birlikte 
çevreyi kirlilikten korumaktır. Ayrıca, salgın şeklin-
de ortaya çıkan afetlerle mücadele masraflarını dev-
letin üstlenmesini talep ediyoruz.

Tarımsal Rehberlik
Tarımda rehberlik yapanların eğitim seviyelerini 

artırmanın, çiftçilerde üretim bilincini yaygınlaştır-
mak için gerekli rehberlik kafileleri hazırlamanın, ta-
rımsal rehberlikte etkili olabilmek için bölge üniver-
siteleri ve uzmanlaşmış tarım enstitüleriyle iş birliği 
yapmanın, uygulamalı araştırma ve sahanın gerçek-
liği arasında bağlantı kurmak için çeşitli araştırma ve 
rehberlik kuruluşları arasında koordinasyon sağla-
manın ve bu alanda uzmanlaşmış bir televizyon ka-
nalı kurarak medyadaki tarımsal rehberlik alanını ar-
tırmanın önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Tarım Kredisi
Ödenemeyen borç sorunlarını temelden çözme-

nin, bu sorunun yayılmasına karşı kontrol sağlaya-
cak denetimler yapılmasının, tarımsal kredilerde 
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faiz oranlarını düşürmenin zorunlu olduğunu dü-
şünmekteyiz.

Tarımsal İhracat
Tarımsal üretim birimlerinin büyüklüğüne ve 

tarımsal üreticilerin yeteneklerine uygun bir ihra-
cat altyapısının oluşturulmasına daha fazla özen 
gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yurt dışında 
pazarlama faaliyetleri yürüten uzman firmalar ku-
rulmalı, ekim dikim sezonu başlamadan önce ilan 
edilecek tarımsal ürünlerin satışı için bir garanti fi-
yat belirlenmelidir. Bu fiyat, yurt içi veya yurt dı-
şında pazarlanamayan tarımsal emtiaların depolar-
da yığılma riskini önlemek için mahsul birikimini 
yönlendirme araçlarından biri olarak kullanılmalı-
dır.

Tarımsal İş Birliği
Tarımsal iş birliğinin, tarımsal üretime hizmette 

anayasanın belirlediği rolünü yerine getirme konu-
sunda kabiliyetinin özellikle piyasa mekanizmaları-
nın dönüşümünden sonra azaldığını düşünmekte-
yiz. İş birliği yapısının ana hatlarının belirlenmesi-
ni, birliklerinin üyelerine üretim gereksinimlerini 
sağlamakla görevli etkin ekonomik birimlere dö-
nüştürülmesini ve dış pazarlara tarımsal emtia ih-
racatının açılmasını talep ediyoruz. Çiftçilere ge-
rekli finansmanı sağlamaya yardımcı olacak bir iş 
birliği bankası veya yatırım fonları kurma zorunlu-
luğu ile birlikte kooperatif faaliyetlerinde politika-
larını değiştirme kabiliyeti sağlamak için hükûmet 
ve kooperatifler arasındaki ilişki yeniden değerlen-
dirilmelidir.

Pamuk
Bu ürün Mısır ulusal ekonomisi için özel bir 

öneme sahip olsa da büyük sorunlara maruz kal-
maktadır. Bu nedenle, mahsulün verimliliğini artır-
maya ve eğirme kalitelerini iyileştirmeye yönelik 
araştırmaları ilerletmenin zorunlu olduğunu 
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düşünmekteyiz. Bu şekilde yerel tekstil ihtiyaçları 
karşılanabilir ve Mısır’ın yurt dışındaki pazarının 
korunması devam edebilir. Üretimi iyileştirme ça-
balarını artırmak ve üretim maliyetini düşürmek 
adına onlara daha fazla hizmet ve tesis sunma ko-
nusunda onları motive etmek için çiftçiler lehine fi-
yat teşvikleri artırılmalıdır.

Hayvansal Üretime İlişkin Önerilerimiz
Hayvancılık ve kümes hayvanlarını etkileyen 

hastalıklara karşı direnç olması için ilaçlar, serum-
lar, aşılar ve veterinerlik bakımı sağlamaya odak-
lanmanın zorunlu olduğunu düşünmekteyiz. Bu fa-
aliyet için daha fazla yatırım yönlendirmenin yanı 
sıra yerel ham maddelerden yem üretmeye ve yeşil 
yemlere odaklanmanın önemli olduğunu düşün-
mekteyiz. Sığırlarda deli dana hastalığının ana ne-
deni olduğu için yem ithalatı tehlikesini önlemek 
adına hayvansal üretim ile ilgili faaliyetlerde yeni 
topraklar kullanılmalıdır.

Ayrıca, dana yetiştirme projelerinde genişleme 
oranlarının artırılmasını ve yetiştiriciler için yatı-
rımlar ve düşük krediler sağlanmasını talep etmek-
teyiz.

Su Kaynakları
Mısır’daki su kaynakları şunlardan oluşmakta-

dır:
Nil Nehri’nin suyu, ana su kaynağı sayılmakta-

dır. 1959 yılında yapılan Nil Anlaşması’na göre Mı-
sır’ın Nil suyundaki sabit payı yıllık 55,5 milyar 
metreküptür.

Nil Vadisi ve Deltası’nda yenilenebilir yer altı 
suları da bulunmaktadır. Bu alanlarda hidrojeolojik 
dengenin sağlanması adına ekonomik ve teknik ne-
denlerle buradan yıllık 3 milyar metreküpten fazla 
su çekilmesi mümkün değildir.

İskenderiye’den ana yağmur kaynağı olan Sal-
lum’a kadar kuzeybatı kıyısı boyunca yenilenebilir 
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yeraltı suyu bulunmaktadır. Bundan yaklaşık 2,2 
milyar metreküpü tarımda kullanılmaktadır.

Yeraltı suyu, çoğunlukla Mısır çöllerinde, özel-
likle Batı Çölü ve Sina’da yenilenebilir değildir ve 
maksimum çekilme miktarının yılda yaklaşık 4,9 
milyar metreküp olduğu tahmin edilmektedir.

Birincisi: Su kaynaklarını artırma 
mekanizmaları

 • Yılda yaklaşık 2 milyar metreküp tasarruf et-
mek için yılda en fazla 1,5 milyon feddan pi-
rinç alanı sınırlandırılmalıdır.

• Yılda 1,5 milyar metreküp tasarruf sağlamak 
maksadı ile Haziran ayında fide sezonunun 
bitiminden sonra 4 gün çalışılması ve 6 gün 
çalışılmaması şeklinde olması için, 4 gün ça-
lışma ve 4 gün çalışmama şeklinde olan çel-
tik sulama vardiyaları değiştirilmelidir.

• Çeltik sulamalarından %15 tasarruf sağla-
mak için, erken yetişen, 160 günde yetişen 
pirinç yerine 135 günde yetişen pirinç çeşit-
lerinin yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalıdır.

• Mayıs ayının ilk yarısındaki ekim tarihleri 
birleştirilmelidir. Bu, bir milyar metreküp ta-
sarruf etmek için 15 günlük fidanlık suyu ve 
15 günlük sürdürülebilir yer altı suyu sağlar.

• Bir milyar metreküp fazla yonca elde etmek 
için kış mahsullerinin sulama vardiyaları 5 
gün çalışma ve 10 gün çalışmama yerine 6 
gün çalışma ve 12 gün çalışmama şeklinde 
değiştirilmelidir.

• Yılda 0,75 milyar metreküp su tasarrufu sağ-
lamak için, Minya’dan Asvan’a kadar şeker 
fabrikalarının üretim bandı dışında (meyve 
suyu için) şeker kamışı mahsulünün yetişti-
rilmesi yasaklanmalı ve pancar serbest bıra-
kılmalıdır.

• Yılda 1 milyar metreküp tasarruf etmek için, 
çiftçilere iki hatlı parsellerde özellikle pamuk 
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ve mısır ürünlerinde tarım yöntemlerine iliş-
kin rehberlik yapılmalıdır.

• Yılda 0,5 milyar metreküp tasarruf etmek 
için, şeker kamışı, pirinç gibi su ihtiyacı yük-
sek mahsullerle başlamak üzere yüzeysel su-
lama ile sulanan arazilerde tesviye süreçleri-
ne önem verilmelidir.

• Yılda yaklaşık bir milyar metreküp tasarruf 
sağlamak için vadi ve delta arazilerinde sula-
ma geliştirilmelidir.

İkincisi: Geleneksel olmayan su kaynaklarını 
artırma mekanizmaları

(Yıllık yaklaşık 17 milyar metreküp tasarruf)
Tarımsal atık su: Tarımsal atık su yılda yakla-

şık 14 milyar metreküptür ve yılda yaklaşık 8 mil-
yar metreküp yeniden kullanılabilir.

Kanalizasyon suyu: Atık su miktarlarının yıllık 
3 milyar metreküp olduğu tahmin edilmektedir ve 
arıtıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.

Yeraltı suyu: Yılda yaklaşık 4 milyar metreküp 
kullanılabilir.

Tuzlu suyun arındırılması: Gelecek yüzyılın 
geleneksel olmayan bir kaynak olarak tercihidir. 
Tek başına (1-3) mekanizmaları  (yani tuzlu su 
arındırılmaksızın) yılda yaklaşık 17 milyar m3 ta-
sarruf sağlayabilir.

Sonuç: Çeşitli mekanizmalar tasarrufu yaklaşık 
25 milyar metreküpe ulaştırmaktadır. Bu miktar ise 
gerekli mahsul bileşimine göre 4-5 milyon feddan-
lık tarım için yeterlidir.

Su Kaynaklarına İlişkin Öneriler
Eski topraklarda sulama geliştirme projelerinin 

uygulanmasında, Nil’in kollarını, seviyesini ve ge-
nişlemesini kontrol altına almak için Nil Nehri’nin 
mecrasını geliştirme projesinin uygulanmasını zo-
runlu görmekteyiz. Nitekim ister bilgilendirme ala-
nında ister toprak reformu alanında olsun, bu 
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projelerle elde edilen sonuçlar sayesinde başarılı 
olunmuştur. Su tesisatlarının ve kanallarının bakı-
mına özen gösterilmelidir.

Havza Ülkeleri
Ayrıca Nil Havzası ülkelerinde uygulanabilecek 

ve Mısır’ın payını etkileyecek projeler konusunda 
da uyarıda bulunuyoruz. Yukarı Nil projelerini uy-
gulamak adına Nil Havzası ülkeleri arasında koor-
dinasyon sağlamak için harekete geçilmeli ve suda 
hedeflenen artışı gerçekleştirmek adına Yukarı Nil 
projelerini uygulamak için Mısır ve Sudan arasında 
iş birliği sağlanmalıdır. Zira bu su artışı iki ülkeye 
de ekonomik olarak yansıyacaktır.

Mısır Köyleri ve Tarım Sektörü
Köyün kapsamlı anlamda gelişimi, tüm malze-

me ve insan kaynaklarının seferber edilmesini ve 
sürekli kendini geliştirmeye izin veren akılcı kulla-
nımın örgütlenmesini zorunlu kılar. Gerekli yapısal 
değişiklikler sağlanmadan ürünlerin kendi kendine 
yeterliliğini garanti altına almak, tarım sektörünün 
tam bir gelişimini gerçekleştirmek mümkün olma-
yacaktır.
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“İDARİ REFORM... DEVLET 
TEŞKİLATINDA REFORM”

Uygulanan ekonomik ve sosyal politikanın 
etkisizliği; seçeneklerin kalitesinden, diğer 
seviyelerdeki genel niteliğiyle yürütme 

teşkilatlarının etkisizliğinden ve gelişime dair bi-
linçli kapsayıcı bakış açısının olmamasından kay-
naklanmaktadır. Yönetimin merkezîleşmesi, şeffaf-
lık eksikliği, rüşvet ve iltimasın hâkimiyeti, vatan-
daşların yönetimle olan ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemiş, yönetimle toplum arasında bir boşluğa 
yol açmıştır.

Kamu sektöründe, tembellik ve iltimasın hâki-
miyeti, birçok sektörün durumunun kötüleşmesine 
ve devletin genel bütçesinden yardımlar ve destek-
leme şeklinde artan kaynakların emilmesine yol aç-
mıştır. Aynı zamanda ülkenin ağır iç ve dış borç yü-
künü de artırmıştır.

Bu koşullar, kalkınma problemini karmaşık hâle 
getirmiştir. Kalkınmaya katılan taraflar arasında 
uygun rol dağılımının ve sorumlulukların tanım-
lanmasının hızlandırılması zorunlu hâle gelmiştir. 
Bunlar; genel anlamıyla idare ve kamu sektörü ola-
rak devlet-iş sektörü, özel sektör ve iş birliği sektö-
rüdür. Bu unsurların görev ve sorumlulukları temel 
olarak şu şekilde tanımlanmalıdır:

• Ekonomik faaliyetin, ekonomik ve sosyal 

“Halkın dertleriyle yaklaşık 40 yıllık bir 
meşguliyetten sonra hâlâ en büyük 
sorunumuzun plansızlık ve devlet 

aygıtlarının başarısızlığı olduğuna 
inanıyorum.”
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dengelerin kontrol altında tutulması için ana 
itici güç olarak devletin rolüne bağlı kalın-
malıdır.

• Ekonomik ve sosyal kalkınmayı tabanda ge-
nişletmek için yatırım ve temel ekipmanlar 
oluşturulmalı, özel sektör bunları oluştur-
mayı üstlenmede aciz kaldığında öncü sek-
törler oluşturulmalıdır.

• Ekonomik gelişmeler ve reformlar nedeniyle 
sosyal maliyetlerle karşı karşıya kalınsa da 
ekonomik ve sosyal dengelerde ve yeniden 
yapılanmada bağımsız hareket edilmelidir.

• Coğrafi denge sağlanmalıdır. Bunun için dev-
letin kalkınma çabalarının önemli bir kısmı, 
diğer bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlardaki geriliğini telafi edebilmesi için az 
gelişmiş bölgelere yönlendirilmelidir.

• Ekonomik ve sosyal eşitsizlik azaltılmalı, en 
savunmasız ve yoksul sosyal grupların yaşam 
seviyesini yükseltmek için millî gelir dağılı-
mı düzenlenmelidir.

• Kapsamlı kalkınmayı gerçekleştirmek mak-
sadıyla özel girişimi teşvik etmek için gerek-
li iklimin hazırlanmasına özen gösterilmeli-
dir.

Ekonomik kalkınma projesinin uygulanabilmesi 
için aşağıdakiler yapılmalıdır:

 • İdare yolsuzluk ve rüşvetten temizlenmeli ve 
ıslah edilmelidir.

• İdarenin rolü, ülke işlerini yönetmede ve 
ekonomik ve sosyal kalkınma programlarını 
uygulamada esastır. Bu açıdan bakıldığında, 
devletin idari teşkilatı stratejik bir teşkilat 
olarak kabul edilir. Teşkilatın durumlarına 
ilişkin teşhis, köklü reformu zorunlu hâle 
getiren yolsuzluk vakalarındaki artışı göster-
mektedir.

Bu bağlamda, her türlü bozulma ve yolsuzlukla 
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yüzleşmenin ve yolsuzluk yapanların takip edilme-
sinin zorunlu olduğunu düşünmekteyiz. İdari yoz-
laşmayla yüzleşmek, şeffaflık ve basın özgürlüğü-
nün temellerini sağlamlaştırmakla olur. Bakanlar 
ve tüm yetkilileri yargılayabilmek için yeni yasa çı-
karılmalıdır. Devletin idari teşkilatına bağlı tüm bi-
rimlerde iç denetim organlarının rolü etkinleştiril-
melidir. Hükûmet çalışanı ile hükûmete hizmet 
başvurusunda bulunan kişi arasındaki kişisel çatış-
manın sınırlandırılması ve azaltılması çağrısında 
bulunuyorum. Yasal olmayan kazançlara ilişkin ya-
sa tam ve ciddi bir şekilde etkinleştirilmeli ve as ve 
üst memurun arasında ayırım yapmaksızın memu-
run işini bırakmasıyla idari bozulmaya ilişkin so-
rumluluğun düşmeyeceği ilkesi teyit edilerek üst 
düzey devlet çalışanlarının mali bildirimi dikkatlice 
incelenmelidir.

Hükûmet Yönetimini Vatandaşlara 
Yaklaştırmak

Bu, her kamusal eylemde vatandaşın ilgi odağı 
hâline getirilmesiyle sağlanır. Şu şekilde olmalıdır:

 • İdari organların vatandaşlarla ilişkilerinde 
değişmez, kamuya açık ve şeffaf kurallar 
oluşturulmalı ve akşamları bazı hizmetlerin 
açılmasının zorunluluğu ile birlikte kırsal 
alanlarda ve yoksul mahallelerde kamu hiz-
metleri için merkezler kurulmalıdır.

• İdare içi çalışma düzenlenmeli ve makul da-
ğıtım gerçekleştirilmelidir. Bu, tüm bölgesel 
ve yerel makamlarda idarenin ekonomik ça-
lışma kalitesinin gözden geçirilmesini sağla-
yacak ve yatırım projelerinin tamamlanması-
nı hızlandıracaktır.

• Çalışanların, devletin idari sisteminin vatan-
daşlarla etkileşime giren ve onlara hizmet 
eden vitrinini temsil ettiği vurgulanmalıdır. 
Sonuç olarak, onlara adil, makul ve tatmin 
edici bir getiri sağlamak için, iyi performans 
ve dürüstlüklerini temin etmek ve 
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vatandaşlara hizmet seviyelerini yükseltmek 
için iyi eğitilmeli ve uygun mali yapılar dev-
reye sokulmalıdır.

• Başta devlet çalışanları olmak üzere insan 
kaynaklarının dinamik yönetimi için bir poli-
tika oluşturulmalıdır.

• Nesnelliğe, işin büyüklüğüne ve türüne bağlı 
olarak maaşların uygun şekilde ayarlanması 
ile kapasitelerini daha etkin hâle getirmek 
için idare içinde maddi ve manevi bir teşvik 
sistemi uygulanmalıdır.

• Gelişim ve modernleşme algılarından yarar-
lanmak, günlük çalışma ve gerekli ayarlama-
ların sorunları hakkında bu diyalog yoluyla 
bilgi edinmek için departmanlar içindeki 
personel temsilcileriyle diyalog yapıları geliş-
tirilmelidir.

• Yargı alanında idarenin modernizasyonu dâ-
hil olmak üzere idareyi modernize edecek 
programlar oluşturulmalıdır. Tüm kanunları, 
yönetmelikleri ve dereceleri ile hükümleri 
yerleştirmek için yeni bilgi ve iletişim araçla-
rının kullanımının genelleştirilmesi gerekti-
ğini düşünmekteyiz.

• Karar verme prosedürleri azaltılmalı, idari iş-
lem yöntemleri basitleştirilmelidir.

• Kanun taslakları onaylandıktan ve yayınlan-
dıktan sonra, özellikle uygulama yönetme-
likleri çıkarılarak yasama çalışması hızlandı-
rılmalıdır.

• İdari ademimerkeziyetçilik yaklaşımı benim-
senmeli ve karar verme alanında tıkanıklığa 
neden olan aynı konuda kararlar alırken yet-
kiyi bir kişiye veren idari yoğunlaşma soru-
nunun ortadan kaldırılması için finansal ola-
rak desteklenmelidir. 

• Merkezîleşmeyi azaltmak için idari basamak-
ta daha düşük seviyeler için gerek idari ge-
rekse mali düzeyde karar vermede daha fazla 
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bağımsızlık sağlamak için sorumluluk sevi-
yeleri yeniden değerlendirilmelidir.

• Her devlet dairesi, vatandaşlar tarafından ifa-
de edilen ihtiyaçlara göre kendisi için bir ey-
lem programı oluşturmaya teşvik edilmeli-
dir.

• Yetkinlik göstergelerine dayalı etkin ve şeffaf 
bir değerlendirme sistemi kurulmalıdır.

• Devlet dairelerinde gerçek anlamda işi olma-
yanlar için yapılabilecek özel işlere yetkili ve 
yetkin kılmak şartıyla erken emeklilik siste-
mi kademeli olarak uygulanmalıdır.

•  İdari gelişim için bir danışma kurulu oluştu-
rulmalıdır.

• İdari teşkilatla ilgilenen grupların temsilcile-
rini içeren bir danışma konseyi oluşturulma-
lı ve tamamlanan kalkınma programlarını 
gözden geçirmek için düzenli olarak toplan-
malıdır. Vatandaşa kolaylık sağlamak için iş-
lem gören çoğunluk görüşüne iştirak edilme-
lidir. Bir hizmetin performansı hakkında bil-
gi alma isteği durumunda yazışma yöntemi-
ne olan bağımlılık azaltılmalıdır.

Resmî İşlem Yapan Kurumları Birleştirmek 
Basitleştirmek ve kısaltmak için kamu hizmetle-

rinin yürütülmesine eşlik eden mevzuat ve uygula-
ma yönetmeliklerinin kapsamlı bir şekilde gözden 
geçirilmesinin zorunlu olduğunu düşünmekteyiz. 
Hizmet sağlayıcıya, diğer kurumlarla tüm iletişim-
leri sağlaması ve vatandaşların zamanını boşa har-
camamak için halkla ilgili hizmetler sağlayan pen-
cerelere vardiya sistemini genelleştirme yetkisi ve-
rilmelidir.

Uzaktan Hizmet Sunmak
Telefon, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla kit-

lelere ve yatırımcılara yönelik bazı hizmetlere ula-
şılması için bir sistem başlatmanın zorunlu 
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olduğunu düşünmekteyiz. Bunun için sistemler ge-
liştirilmeli ve gerekli yasalar çıkarılmalıdır. Geliş-
miş ülkeler örnek alınarak, halkla ilgilenen görevli-
lerin seçimi için standartlar incelenmelidir.

İdari İklimin Gelişimi
Hükûmet teşkilatının yeniden yapılandırılması, 

modern idari sistemlerin uygulanması için temel 
bir gereklilik olmaya devam etmektedir. Hükûmet 
teşkilatının aşırı büyümesini sınırlamak zorunlu-
dur. Çalışmaya dair etkin ihtiyaçlar ışığında içinde-
ki insan gücü yeniden dağıtılmalıdır. Böylece iş gü-
cü fazlası olan bölgelerde atama kalıcı olarak dur-
durulur.

İdari Kültürü Geliştirmek 
Bilgi teknolojisinden mümkün olan maksimum 

faydalanmanın gerçekleştirilmesini ve bunun için 
doğru görevlendirme yapılmasını talep ediyorum. 
Modern idari kültürün, idari kadroların çeşitli ka-
demelerinde yayılması zorunludur. Aynı şekilde 
idari teşkilatın tüm çalışanları için bölgesel ulusal 
enstitüleri veya idari gelişim merkezleri kurulması 
yaygınlaştırılmalı ve sürekli güncellenmelidir.

Devletin idari teşkilatının birimlerinde uzman 
ve danışmanlardan yardım almak yeniden düzen-
lenmelidir. Fiilî ihtiyaçlarının objektif şartlara ve 
kurallara uygun olarak yerine getirilmesi için idari 
aygıtın birimlerinde geçici işçi kullanımı yeniden 
düzenlenmelidir.

Göstermelik İlanları İptal etmek 
Çeşitli vazifelerin doldurulmasına yönelik test-

lerin yürütülmesinde dürüstlük ve tarafsızlık hu-
suslarını dikkate alarak, atama yoluyla kamu vazi-
felerinin doldurulmasına yönelik politikaların ge-
liştirilmesini talep ediyorum. Bu bağlamda göster-
melik iş ilanlarının iptal edilmesini talep etmekte-
yiz. Atamalar, mezuniyet derecelerine ve başvuru 
sahiplerinin sırasına göre olmalıdır.
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Çalışanları İllerine Nakletmek
İşçilerin maddi ve manevi koşullarının iyileştiril-

mesi ve aile istikrarının sağlanması için işçileri ille-
rine nakletmek zorunludur.

İdarede Şeffaflık ve Dürüstlüğü Yerleştirmek
• Kamu idarelerinin çalışmalarının şeffaflığına 

zarar veren ve gerçek yatırım fırsatlarının ka-
çırılmasına sebep olan rüşvet ve iltimas uy-
gulamalarına savaş açılmalıdır.

• Devlet ekonomik taraflarla ilişkilerinde şef-
faflığı sağlamalı ve tarafların hak ve yüküm-
lülüklerini güvence altına almalıdır.

• İdari dairelerin çalışmaları üzerinde fiilî ve 
programlı denetim yerleştirilmelidir.   Bun-
larla ilgilenenleri korumak için özelleştiril-
miş hizmet projelerinin çalışmalarını denet-
leyecek bir kurum kurulmalıdır.

Kamu Sektörünü Islah ve 
Özelleştirmede Yol Gösterme 

Devletin temel dengeler üzerinde nüfuz sahibi 
olması nedeniyle Mısır ekonomisinde kamu sektö-
rünün önemi korunmalıdır. Kalkınma çarkı şu şe-
kilde hızlanır:

• Kısmen ve tamamen devletin kontrolünde 
kalan kurumlara verimliliğini artırma yönün-
de yol gösterilmelidir.

• Hükûmet kurumlarının çalışmalarını aktif 
hâle getirmenin etkili bir yolu olarak sözleş-
me yöntemi ile çalışma genelleştirilmelidir.

• Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör or-
taklıkları teşvik edilerek karma ekonomi 
yöntemi güçlendirilmelidir.

• Yolsuzluğu, rüşveti ve vurgunu durdurmak 
için iç denetim prensibi benimsenmelidir.

Özelleştirme ile ilgili olarak, kamu sektöründen 
olan kurumları ve işletmeleri özel sektör 
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mülkiyetine dönüştürmeye itiraz etmiyoruz. An-
cak, dönüştürme şu koşullar altında gerçekleştiril-
melidir:

• Gelirleri ülkenin yoksul bölgelerinde verimli 
yatırımlar oluşturmada kullanılacak özelleş-
tirme kaynakları için bir fon oluşturulmalı-
dır. Bu malların yatırım sahasının ilan edil-
mesi ve satışın açık olması şartıyla, sermaye-
nin büyüklüğü veya riski nedeniyle özel sek-
törün giremeyeceği ileri sanayi sektörleri 
oluşturulmalıdır.

• Mevcut çalışanlar korunmalı veya uygun 
mesleki eğitimden sonra başka kurumlara 
transfer edilmelidir. 

• Kurumlarda çalışanlara belli bir oranda hisse 
verilmelidir.

• İşçilerin haklarını tam olarak korumakla bir-
likte devleti özelleştirmeye karar verenlerin 
yaşadığı beklenti atmosferi ortadan kaldırıl-
malıdır.

İş Birliği Sektörünün Kalkınması 
Bu sektörün gelişmesi ve ulusal ekonomide aktif 

sektörün ilerlemesi için kooperatif faaliyetini güç-
lendirerek gerekli koşulların sağlanması gerekmek-
tedir. Bu çerçevede şunlar gereklidir:

• İlgili çeşitli devlet daireleri ve sektörü oluş-
turan tarafların gerekli koordinasyonu ile ko-
operatif çabasını desteklemek ve tüm sektör-
lere yaymak için çalışılmalıdır.

• Kooperatiflerle ilgili yasal metinlerin üçüncü 
milenyuma uyması için güncellenmesi yö-
nünde gözden geçirilmelidir.

• Daha cazip teşvikler sağlanmalı ve yeni koo-
peratif birimleri oluşturma fırsatları kolay-
laştırılmalıdır.

• Kooperatif faaliyeti yeniden yapılandırılmalı 
ve demokratik şekil alması sağlanmalıdır.  
Nüfuz sahibi olanların hegemonyası 
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kaldırılmalı ve bu kooperatiflerin fonları ka-
mu fonu olmaları nedeniyle sıkı bir şekilde 
denetlenmelidir.

• Kalkınma kararlarına doğrudan katılım için 
bir dizi vatandaşın ufkunu açmaya izin veren 
çerçevede kooperatif düşüncesini yaymak 
üzere çalışılmalıdır.

• Bu kooperatif topluluğunu kalkındırmak için 
gerekli mali yeterlilik elde edilir edilmez 
bankanın çekilmesi şartıyla, kooperatif nite-
liğindeki bazı bankaların bazı kooperatiflerin 
üyeliklerine katılmalarını zorunlu kılarak ko-
operatiflerin finansmanı kolaylaştırılmalıdır.

• Yatırım alanında kooperatiflerin ayrıcalıkları 
güçlendirilmelidir.

• Tüm eğitim seviyelerinde okul müfredatına 
iş birliği dâhil edilmelidir.

• Meslek, zanaat ve tarıma ilişkin eğitim okul-
larından mezun olanlar ekonomik faaliyete 
etkin bir şekilde katılmalarını sağlayacak ko-
operatifler düzenlemeye teşvik edilmelidir.

Özel Girişimi Teşvik Etmek
Bu, Mısır ürününün yabancı ürünlere karşı içeri-

de ve dışarıda rekabet edebilirliğini artırmak için 
gayret göstererek yatırım ve girişim özgürlüğünü 
teşvik etmeyi amaçlayan bir politika yoluyla yapılır.

Ademimerkeziyetçiliğe Yönelme Ve 
Kalkınma Modeli

Mısır’da kalkınma modeli, fiilen tüm amaçlarını 
tüketmiştir. Çünkü şu anda merkezî otorite ile va-
tandaşların istekleri arasında ortaya çıkan uçurum, 
merkezî otoriteler ile yerel temsilciler ve yerel yö-
netim arasında gerçek güç dağılımına dair köklü bir 
inceleme olmadan azaltılamaz. Bu, ademimerkezi-
yetçilik eğilimini güçlendirmek, güvensizliğin hâ-
kim olduğu sosyal iklimi tasfiye etmek ve toplum 
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ile merkezî ve yerel idare arasındaki güveni yeniden 
sağlamak anlamına gelir.

 • Vali girişimci özgürlüğüne sahip olmalı ve 
üzerindeki merkezî vesayet yetkisi azaltılma-
lıdır.

• Vatandaşların ve ekonomik aktörlerin; eko-
nomik, sosyal, bölgesel ve yerel seçeneklerin 
belirlenmesine katılımı güçlendirilmelidir.

• “Seçilmiş” vali, çeşitli yerel kalkınma prog-
ramları ve ulusal programlar arasında ekono-
mik ve idari koordinasyon için aracı olmalıdır.

• “Seçilmiş” vali, ekonomik ve sosyal programı 
karşılayabilecek yeterli mali araçlarla güçlen-
dirilmeli ve mali bağımsızlık hedefi için ken-
di valilik kaynakları geliştirilmelidir.

• Farklı yerel kalkınma düzeyleri arasında den-
ge sağlanmalı ve ülkenin dört bir yanında eko-
nomik ve sosyal eşitsizlikler azaltılmalıdır.

• Ekonomik ve sosyal taraflar arasında diyalog 
yerleştirilmelidir.

• Belirlenen programların başarısını sağlamak 
için hükûmet ile ülkenin ekonomik ve sosyal 
aktörleri arasında açık ve verimli diyaloğa fır-
sat veren örfler oluşturulmalıdır.

• Üretici taraflar arasında herhangi bir çıkar 
çatışmasını önlemek için sendikalar arasında 
toplu sözleşmeler yapmaya çalışılmalıdır.

• Mesleklerini ilgilendiren konularda, özellikle 
Serbest Ticaret Anlaşması gibi yabancı ülke 
ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerde meslek 
temsilcileriyle istişare edilmelidir.

• Sektör koşullarını incelemek ve ilgili ma-
kamlara sunulabilecek olası önerileri belirle-
mek için işveren, işçi temsilcileri, üniversite-
ler ve yüksek enstitülerin temsilcilerinin yer 
aldığı sektörel konseyler oluşturulmalıdır.

• Endüstrinin karşı karşıya olduğu sorunları 
tartışmak için çeşitli endüstrilerin, 



10 YIL DEVRIM

170

üniversitelerin, yüksekokulların ve bilimsel 
araştırma merkezlerinin temsil edildiği mo-
dern endüstri için üst düzey bir konsey ku-
rulmalıdır.

• Geleneksel el sanatları endüstrisinin korun-
ması ve geliştirilmesi için üst düzey bir kon-
sey kurulmalıdır.

• Ekonomik ve Sosyal Konsey oluşturulmalı-
dır. Krizden çıkma konusunda düşüncede 
derinleşebilecek durumda olmalıdır. Hükû-
metin tüm aktörlerini, mesleki kuruluşlar, 
uzman ulusal konseyler, partiler, üniversite-
ler, bilimsel araştırma merkezleri üyeleri ve 
ekonomik ve sosyal meseleleri araştırdığı bi-
linen sınırlı sayıda ulusal figürleri kapsamalı 
ve durumun gerektirdiği çözümler bulmalı-
dır. Bunu, özellikle konsey yapmalıdır.

• Ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve 
sosyal sorunların bir kısmının çözümü için 
hükûmete ve parlamentoya çeşitli alanlarda 
görüşler sunmalıdır.

• Uzman ulusal konseyler tarafından kendisi-
ne ülke koşullarına ilişkin olarak sunulan pe-
riyodik raporlar, bunlarla ilgili görüş ve tav-
siyelerini almak kaydıyla incelenmelidir.

• Gerçekleştirilen düzenli çalışmalar ışığında 
olası sorunların üstesinden gelme önerileri 
belirlenmeli ve çalışmaların bildirilmesi için 
raporlar hükûmete ve parlamentoya gönde-
rilmelidir.

• Konsey geçen yılki sosyal ve ekonomik ko-
şullar ve gelecek yıl için beklentiler hakkında 
parlamentoya yıllık rapor sunmalıdır.

• Ekonomik taraflar ekonomik ve sosyal kal-
kınma programlarının belirlenmesine iştirak 
etmelidir.

• Planlama sistemi, yerel programlar arasında 
tutarlılık sağlayan ve bir bütün olarak ekono-
mi için belirlenen genel eğilimleri açıklayan 
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bir ulusal planda formüle edilen bölgesel 
planlar çerçevesinde tanımlanan yerel prog-
ramlardan oluşmalıdır.

• Planlama; siyasi, sendikal, ekonomik ve sos-
yal kurumlar aracılığıyla vatandaş temsilcile-
rinin katılımı esas alınarak hazırlanır. Kısa 
vadeli programlar, gelişmiş ekonomik muha-
sebe cihazlarıyla devlet planının hedeflerini 
belirleyen yıllık bir ekonomik bütçe yayımla-
mak üzere onaylanır.
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VATANDAŞ VE DEVLET 
ARASINDA GÜVEN KÖPRÜLERİNİ 

YENİDEN İNŞA ETMEK

İstenilen ekonomik kalkınmanın sağlam temel-
lere oturması amacıyla, karşılıklı dayanışma 
içinde olan bir topluma ulaşmak için kalkınma 

sürecine herkesin etkili katılımını sağlamak ama-
cıyla toplum ve devlet arasında güveni yeniden te-
sis etmeyi amaçlayan bir dizi önlem almak zorunlu-
dur. Bu bağlamda şunları öneriyorum:

1. İlgili tüm taraflarda hak ve görev duygusu 
yayılmalı ve vatandaşlar nezdinde ahlaki kay-
gıyı desteklemek için bir bilinçlendirme kam-
panyası yürütülmelidir.

2. Rüşvet ve iltimas gibi sapmanın tüm teza-
hürleriyle mücadele etmek için yürürlükte 
olan yasalar gerektiği gibi uygulanmalıdır.

3. Yargı teşkilatının bağımsızlığı sağlanmalı ve 
yargı teşkilatı vatandaşların haklarını güven-
ce altına alan insani ve maddi araçlardan fay-
dalanmalıdır.

4. Devletin vatandaşlara yakınlaşması sloganı-
na gerçek anlamı verilmeli ve gerçek güven 
köprüleri inşa edilmelidir.

5. Devleti görevlerini yerine getirmesi için ge-
rekli araçlarla güçlendirerek daha fazla etkin-
lik elde edilmelidir.

“Acil ve hızlı adımlarla devlet ile 
vatandaşlar arasındaki güven köprüsünü 

nasıl kurabiliriz?”
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6. Tek tip vergi iadesi ile vergi işlemlerinde as-
gari düzeyde istikrar sağlanmalıdır.

7. Performans raporları da dâhil olmak üzere 
devlet kurumları ve gerçek faaliyetleri üze-
rinde mali ve ekonomik kontrolü gerçekleş-
tirmek için siyasi irade sağlanmalıdır.

8. Kanun ve yönetmeliklerde reform yapılmalı 
ve bunlar kalkınmanın gerekliliklerine uygun 
hâle getirilmelidir.

9. Ekonomi içerikli kanunlar modernleştirilme-
li ve ekonomik faaliyeti düzenleyen yasal, in-
sani ve idari çerçeve rasyonelleştirilmelidir.

Kalkınma ve İşsizliği Azaltma Sürecinin 
Temposunu Hızlandırmak

Bu alandaki stratejik araç, bir yandan büyüme 
oranlarını hızlandırmak ve işletme tabanını geniş-
letmek için yatırım seviyesini yükseltmekle öte 
yandan ulusal ekonominin rekabet edebilirlik düze-
yini, gerek yerel gerek dış piyasalarda dış rekabete 
dayanacak şekilde yükseltmekle olur.

Ekonomik kalkınma stratejisi şunların etrafında 
döner:

• İşsizliği azaltmak, insan ve maddi kaynakla-
rın kullanım seviyesini yükseltmek için çaba-
ları seferber etmek,

• Yatırım seviyesini yükseltmek ve özel yatırı-
mı teşvik etmek,

• Yatırım, üretim, finansman ve pazarlama po-
litikası ile bağlantılı bir ihracat stratejisi be-
nimsemek; ihracatın ülkenin dış borcunu 
çözmesi ve işletme tabanını genişletmesi için 
temel unsur olduğu bilinen husustur.

• Mısır üretici kurumlarını eğitmek ve onlar 
için yeni pazarlar açmaya önem vermek,

• Yeni üretim yapılanmasına izin veren sektö-
rel bir politika benimsemek.
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YASAMA REFORMU VE 
YARGININ ROLÜ

Yargı, genel olarak sağlıklı sosyal kalkınma ve 
özelde ekonomik kalkınma için gerekli ko-
şulların sağlanmasında temel bir rol oynar. 

Başta bankacılık, ticaret, ulaşım ve vergiler olmak 
üzere tüm alanlardaki sorunların karmaşıklığıyla, 
ihtisas mahkemeleri fikrinde adli genişleme yap-
manın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bir de mah-
kemelerce verilen kararların Adalet Bakanlığı tara-
fından çıkarılan ve kamuoyuna duyurulan günlük 
bir gazete aracılığıyla derhal yayımlanmasının öne-
mi ile birlikte kararların uygulanmasını yürütecek 
bir adli polisin kurulmasını gerekli görmekteyiz.

Yargı Otoritesi Ve Toplumdaki Rolü
Yargı otoritesi, kurumları ve bireyleri ile toplum 

için güvenliğin kalesidir. Yargı otoritesi, Mısır toplu-
munda seçkin bir konuma sahiptir. Bu nedenle, 
Adalet Bakanlığı teşkilatlarının gelişimi ve moderni-
zasyonu ile ciddi şekilde ilgilenmenin ve hâkimler, 
savcılar ve avukatlar da dâhil olmak üzere yargı ta-
raflarına önem vermenin gerekli olduğunu düşünü-
yoruz. Bu nedenle, yargı otoritesi ile ilgili aşağıdaki 
konular reform öncelikleri arasına konulmalıdır:

Yargıçlar
Bu konuda şeffaflık ve fırsat eşitliği standartla-

rına bağlı kalarak, hâkim sayısındaki eksikliğin 

“Her şey düzelse bile,  hukuk bozuk olduktan 
sonra ne ülke  ne kurtuluş  ne reform umudu 

olabilir.”
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giderilmesi ve yargı sürecinin başında atananların 
artırılmasına devam edilmesi için hızlı adımlar 
atılması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, bilimsel 
ve teknik yeterliliğin daha da ilerlemesini sağla-
mak amacıyla, daha çok uzmanlaşmış ve gelişmiş 
eğitim enstitülerini içeren adalet akademisi aracı-
lığıyla onları pratik olarak eğitmek için atandıkları 
andan hemen sonra yargı organlarının yeni üyele-
rine katılmanın gerekliliğini vurguluyoruz. Bu, sa-
dece yargı kurumunun üyeleri için değil, aynı za-
manda uzmanlar ve yargıç yardımcıları için de ge-
çerlidir.

Avukatlık
“Yargının ayakta kalmasına” önem vermenin zo-

runlu olduğunu düşünüyoruz. Barolar Birliği’nin, 
hukuk mesleğini sürdürmek isteyen hukuk fakülte-
si mezunlarını yetiştirmek için önerilen yargı aka-
demisinin potansiyelinden yararlanmaya çalışması-
nı öneriyoruz. Bu, teknik yeterlilikteki eksiklikleri 
gidermek için yapılmalıdır. Ayrıca, bir özgürlük ka-
lesi olan ve hâlâ öyle olmaya devam eden avukatlık 
mesleğinin bağımsız olmasını talep ediyoruz.

Mevzuatın Standartlaştırılması
Hem hâkimin hem de avukatın, ele aldığı dava-

da geçerli olan mevzuatı yürürlüğe sokmak için 
çaba göstermeleri ve bu alandaki bilgi teknolojisi 
ve bilgisayarlardan yararlanmaları adına, belirli 
bir konuyu yöneten mevzuatın dağınık parçaları-
nın bir araya getirilmesi ve tek bir yasallaştırma 
olarak yeniden yürürlüğe konması gerektiğine 
inanıyoruz. Ayrıca, teknik olarak incelemeye yet-
kili olmayan makamların yayınlamasını önlemek 
için mevcut yasaların ve değişikliklerin resmî bas-
kılarının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ba-
rolar Birliği, Hâkimler Kurulu ve hukuk çalışma-
larında yer alan diğer bilimsel toplulukların da bu 
yayınların sağlanmasında önemli rol oynamasını 
talep ediyoruz.
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Dava Açma İşlemleri
İdari makamların, uyuşmazlık çözüm komiteleri 

tarafından yayımlanan tavsiyeleri uygulamaya teş-
vik edilmesini, bunun için gerekli mali ödeneklerin 
sağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, haklar açıksa, 
herhangi bir anlaşmazlığı mahkemeye götürme ko-
nusunda hükûmet arzusu ve bürokrasinin azaltıl-
masını talep ediyoruz. Aynı şekilde, nafaka hüküm-
lerinin uygulanması için özel ödenekler sağlama-
nın, Sosyal Yardım Bankası’ndan ödemeleri hızlan-
dırmanın ve bu davalar için ücretsiz adli yardım ko-
miteleri sağlamanın zorunlu olduğunu düşünüyo-
ruz.

Özel Mahkemeler
Kişisel duruma ilişkin meselelerde bir aile mah-

kemesinin kurulmasını talep ediyoruz. Böylece, bu 
anlaşmazlıkları çözme kararı, aynı dairede devam 
eden çalışmasına bağlı olarak tek bir yargıca verilir. 
Bu, uzman hâkimlerin aile mahkemelerinde müm-
kün olan en uzun süre devamlılıklarını sağlamak 
için nakilleri ile ilgili özel kurallar oluşturmayı ge-
rektirmektedir. Daha fazlasını tahsis etme ihtiyacı-
nın boyutunu belirlemek için yatırım anlaşmazlık-
larını dikkate almak üzere görevlendirilen devlet 
dairelerinin performansının objektif bir şekilde de-
ğerlendirilmesini istiyoruz. Bu, o anlaşmazlıkların 
hızlı bir şekilde çözülmesi için gereklidir. Bu du-
rum, cazip yatırım ortamı oluşturmak için ön şart 
sayılmaktadır.

Hükümlerin Uygulanması
Hükümlerin, hâkim infaz sisteminin genişletil-

mesi yoluyla, varlığı sulh mahkemeleriyle sınırlı ol-
madan hızlı bir şekilde uygulanmasını talep ediyo-
ruz. Ayrıca, hayata geçirilmesi için yargı yardımcı-
ları sistemini oluşturmanın, bunların nitelikli hâle 
getirilmesini üstlenmek için -Adalet Bakanlığı’na 
bağlı- özel bir enstitü kurulmasının zaruri olduğu-
nu düşünmekteyiz.
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Adli Polis
Adli kararların uygulanmasını üstlenecek ve in-

faz hâkiminin denetimine tabi olacak uzman adli 
polis teşkilatı kurulması için ciddi adımlar atılma-
sını talep ediyoruz. Bu bağlamda, hükûmet kurum-
larından, kendileri aleyhine verilen kararların uygu-
lanmasında örnek olmalarını, çatışmayı uzatmak-
tan ve karşı problemler nedeniyle yeni anlaşmazlık-
lar yaratmaktan kaçınmalarını talep ediyoruz.

Mahkeme Binaları
Mahkemeler için modern binaların inşa edilme-

sini, hâkim ve davacıların ihtiyaçlarını karşılama-
yan mevcut bazı mahkemelerin dönüştürülmesini 
talep ediyoruz. Mahkeme Binaları Fonuna tahsis 
edilen mali ödeneklerin artırılmasının önemini te-
yit etmekteyiz.

Mahkemelerin Otomasyonu
Mısır Cumhuriyeti düzeyinde ilk derece mah-

kemelerinin otomasyonu, yargıtay çalışmaları ve 
elektronik arşiv sisteminin bu sisteme dâhil ol-
mayan tüm adliye mahkemelerinde yaygınlaştırıl-
ması için çalışma yapmanın zorunlu olduğunu 
düşünmekteyiz. Ayrıca adli yardım kurumlarının 
performansının yükseltilmesi ve bu kurumlar için 
modernizasyon ve kalkınma programlarına yöne-
lik harcamaların sürdürülmesi çağrısında buluna-
rak, aynı şekilde bu kurumların yeterlilik kazan-
ması için enstitülerin tahsis edilmesini talep edi-
yoruz.

Yardım Organları
Bu bağlamda, davacılara kolaylık sağlamak ve uz-

manlar dairesini modern teknolojiyle desteklemek 
için bazı köy ve merkezlerde uzman ofis sayısının ar-
tırılması çağrısında bulunuyoruz. Bu ofisler, uzman-
ların sağlam gerekçelerle teknik görüş bildirmelerini 
sağlar ve raporlarına itiraz etme işlemlerini sınırlar. 
Adli tıp doktorlarının atanmasının genişletilmesi ve 
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illerdeki bazı adli tıp daireleri için yeni merkezlerin 
sağlanmasını da talep ediyoruz.

Emlak Beyannamesi
Şehrin bağlantı yolları üzerinde inşa edilmiş 

gayrimenkul veya arsaların elden çıkarılması için 
konulan yüksek vergi oranının, emlak piyasasında 
çalışan birçok emlakçının bu işlemleri kayıt altına 
almasında ve beyanname vermesinde isteksiz dav-
ranmasına yol açtığını düşünüyoruz. Bu durum, 
gayrimenkul mülkiyetinin muhasebesini yapma ve 
kanıtlama konusunda olumsuz etkilerinin yanı sıra 
kamu hazinesine çok zarar ettirmiştir. Noter ve ay-
lık işlere uygulanan her türlü harç ve verginin en 
fazla bir veya iki tür hâlinde birleştirilmesini talep 
ediyoruz. Böylelikle bu, işlem görenlerin işini ko-
laylaştırmak için işlem talebine yapıştırılan pul şek-
linde toplanabilir. Ayrıca adalet, su kaynakları, su-
lama, arazi ıslahı ve maliye bakanlarını içeren ortak 
bir konsey kurulmasının zorunlu olduğunu düşün-
mekteyiz. Bu konsey;  Emlak Tescil ve Doküman-
tasyon Kurumu, Mısır Genel Kadastro Kurumu ve 
Emlak Vergi Dairesi arasındaki koordinasyonu sağ-
layarak, Mısır Cumhuriyeti’nin her yerinde hizmet 
isteyenlere hizmetin yakın olması için bu kurumlar 
arasında daha fazla gayrimenkul sicil ve doküman-
tasyon şubelerinin kurulmasının ve genişletilmesi-
nin zorunlu olmasıyla birlikte performans koordi-
nasyonunun sağlanması ile ilgilenecektir.

Dijital Haritalar
Mısır’da ayrıntılı dijital mülkiyet haritaları oluş-

turma projesi kapsamında, bazı bölge ve köylerde 
karşılaşılan dezavantajları önleyerek emlak kayıt 
sistemini yaygınlaştırmak için bir yasa tasarısı ha-
zırlanması çağrısında bulunuyoruz.

İbadet yerleri inşa etmek için birleşik bir yasa:
Hatt-ı Hümâyunun (emrivakinin) kaldırılması, 

ibadethanelerin inşası ve bakımı için birleşik bir 
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yasanın kurulması, her türlü dinî, etnik, siyasi ve 
coğrafi ayrımcılığın kaldırılması ve yasaların her 
türlü ayrımcılık ve cezadan arındırılması çağrısında 
bulunuyoruz.

Güvenlik sistemi:
Mısır güvenlik teşkilatı yeniden nitelikli hâle ge-

tirilmelidir. Polis Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlı-
ğı’nın sivil taraflarca yönetildiği bilimsel bir bina 
yapılmalıdır.

(Bu dosya üzerinde ayrıntılı bir çalışmamız var.)
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YARINI ÖNGÖRMEK İÇİN 
PROJEMİZ

Modern bir devlet kurma hayalimizin ger-
çekçi bir vizyonla desteklenmesi gerekti-
ğinden, geleceği öngörmek ve yarına geç-

mek için bir proje oluşturduk ve bu proje aşağıdaki 
ana eksenlere dayanmaktadır: 

• Mısır halkının yaratıcı insan potansiyelinden 
faydalanmayı garanti eden bir şekilde insan 
gelişimine dayanır.

• Mısır’ı bölgesel ve küresel bir ekonomik güç 
merkezi yapmak için Mısır ekonomisini ser-
best bırakmaya dayanır. Bu, gelir seviyesini 
yükseltir ve yılda bir milyon vatandaşa iş im-
kânı sağlar. 

Mısır’ın aşağıdaki rekabet avantajlarından 
yararlanılmalıdır: 

• Mısır’ın dünyanın merkezinde ve Doğu ile 
Batı’nın buluşma noktasında yer alan harika 
konumu,

• Mısır’ı dünyanın, özellikle de Arap ve İslam 
dünyasının aydınlatma merkezi yapan deva-
sa medeniyet ve kültür mirası,

• Mısır’ın geniş kumsalları ve yılın çoğu ayın-
da ılıman geçen iklimi ve benzeri doğal gü-
zellikleri,

“Belki de Yarın (al-Ghad) geleceğin zamansal 
olarak yakınlığıdır. Bu nedenle Yarın (Al-
Ghad) Mısır’ın rekabetçi avantajlarından 
yararlanan çok sayıda ekonomik projeler 

taşır.”
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• Büyük Nil, verimli Mısır toprakları ve kalite-
li Mısır mahsulleri, özel meyve ve sebzeleri,

• Sanayi, tarım ve hizmetlerin geliştirilmesinde 
araştırma çabalarından yararlanmak için Mı-
sır bilimsel araştırma merkezleri ve üniversi-
teleri sanayi ile ilişkilendirilmelidir.

Mısır’ın kaynaklarının boşa harcanmasıyla so-
nuçlanan, mevcut hükûmet tarafından politikaların 
birbirine karıştırılması ve kötü yönetimin bir sonu-
cu olarak durgunluk, düşük yaşam standartları ve 
kötü ekonomik koşullar karşısında; Al-Ghad Partisi 
ekonomik reform ve her Mısır vatandaşının ortala-
ma gelirini ve satın alma gücünü artırmak için ek-
siksiz bir proje sunmuştur. Bu proje, ekonomik ça-
lışmaya elverişli bir ortam yaratmaya, Mısır ürünü-
nün rekabet gücünü geliştirmeye, vergiden ve eko-
nomiyi polis yöntemleriyle yönetmekten kaçınma-
ya dayanmaktadır. Proje; yerel talebin büyümesini 
teşvik eden, küçük endüstrileri geliştiren, başarıyı 
teşvik eden, tökezleyenlerin elini tutan ve her Mı-
sırlı aile için iyi bir yaşam standardı sağlamak için 
toplum kesimleri arasında gelir dağılımını iyileşti-
ren bir politika paketine ve ayrıca proje içerikli hiz-
met sunmaya, uluslararası ve bölgesel ticarete da-
yanmaktadır.

• Aile ekonomisi özendirilmeli ve desteklen-
melidir. Ailenin kendi kendine yeterliliği 
kapsamında olduğu sürece onun için rutin 
yükleri veya vergi kovuşturmaları kaldırılma-
lıdır.

• Arazileri zorla elinden alınan çiftçilere, hiz-
metlerle donatılmış yeni eksiksiz topluluklar 
kurma ulusal projesi dâhilinde üretime ka-
dar altyapıyla donatılmış ve ıslah edilmiş 
araziler ve malzeme destekli sulama ağı ile 
tazminat verilmelidir.

• Çiftçilerin borçları hafifletilmeli ve onlara 
uygulanan fahiş bankacılık masrafları azaltıl-
malıdır.
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• Sanayi, bilimsel araştırma merkezleri ve üni-
versitelerle birleştirilmelidir.

• Genel bütçenin hazırlanması için hedefler, 
performans ve sonuçlar yöntemine güvenil-
melidir.

• Hükûmet talepleri ileri teknoloji endüstrile-
re yönlendirilmelidir.

• Seçkin Mısır ürünlerinin ticari marka tescili 
desteklenmelidir.

• Kimyasallara veya pestisitlere bağlı olmayan 
organik tarım desteklenmelidir.

• Mısır’a ait nadir tarımsal bitki türleri kayıt 
altına alınmalıdır.

• Mısır turizminin yeni modelleri desteklen-
meli, Kuzey ve Doğu kıyılarındaki bazı köy-
ler, zengin ülkelerden emeklilere uzun vade-
li turizm için tahsis edilmelidir.

• Faydalanılan ve yatırımcıların ellerine bırakı-
lan ve yerel, Arap bölgesi ve küresel olarak 
tanıtılan göreceli rekabet avantajlarına göre 
her valilik için uygun, bütünleştirici, iyi ta-
sarlanmış projeler için fizibilite çalışmaları 
finanse edilmelidir.



MÜSLIM TESABEYÇI

183

DIŞ POLİTİKAMIZ 

M ısır’ı kendi içinde yeniden inşa etmek ilk 
önceliğimiz olmasına rağmen, Mısır’ın 
ulusal güvenliğini sağlayacak ve ulusal çı-

karlarını koruyacak şekilde bölgesel ve uluslararası 
ağırlığını geri kazanmasının önemine de inanmak-
tayız. Mısır’ın uluslararası ağırlığının ülke içindeki 
avantajlarının bir yansıması olduğuna ve Mısır’ın iç 
işlerinde reform yapmanın, çıkarlarını korumak ve 
Arap haklarını yeniden tesis etmek için önemli bir 
adım olduğuna inanmaktayız. Programım aşağıdaki 
konuları ele almaktadır:

• Mısır ulusal güvenliği açısından önemli ol-
ması sebebiyle, Sudan ve Nil Havzası ülkele-
ri Mısır dış politikasının önceliklerinin zirve-
sine konulmuştur.

• Filistin meselesi, Filistin halkının hukuki ve 
dinî haklarını geri almayı garanti edecek 
tarzda çözmeye çalışmak.

• Arap topraklarının ne surette olursa olsun 
işgal edilmesinin karşısında durmak ve sona 
erdirmek.

• Arap halkları için bir üniversite ve Arap Ada-
let Mahkemesi inşa etmek.

• Avrupa ülkeleri ile ekonomik iş birliğini et-
kinleştirmek.

• Adaletin sağlanması ve uluslararası 

“Artık Arap Birliği reformundan söz etme 
imkânı kalmamıştır. Yöneticiler için değil,  
halklar için yeni bir birlik kurulmasından, 

halkların haklarını ve umutlarını savunacak 
bir Arap Halkları Birliği’nden söz 

edebiliriz.”
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meşruiyetin etkinleştirilmesi için Birleşmiş 
Milletler mekanizmalarının ıslah edilmesini 
talep etmek.

• Arap Ortak Pazarını harekete geçirmek, kitle 
imha silahlarını ortadan kaldırmak ve Orta 
Doğu bölgesini İsrail dâhil kitle imha silahla-
rından arındırmak.

• Popüler diplomasiyi hayata geçirmek ve 
resmî, halkçı, kültürel ve sivil toplum kuru-
luşları gibi kanallar aracılığıyla uluslararası 
karar alma mekanizmaları üzerinde etki 
oluşturmak.
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“SON SÖZ”

Bu görüş ve fikirler -ki tartışmaya, geliştirme-
ye, eklemeye ve silmeye açıktır-  herkes ka-
nun önünde eşit olsun, gelişmiş bir idari sis-

tem altında güvenle ve özgürce çalışsın,  kendi ken-
dilerini yönetsin ve saygın bir hayat yaşasınlar diye, 
vatandaş olmanın dışında herhangi bir ayrım gözet-
meksizin Mısır’ın tüm insanları için güvenli ve ay-
dınlık yarınların garantisi olmayı hedeflemektedir.

Bunlar Mısır’ın kurtuluşu için sunduğumuz bazı 
görüşlerimizdir.  Hak ettiğimiz ve arzuladığımız 
geleceği inşa etmek için tüm enerjimizi harcayaca-
ğımız yarınlara bakıyoruz.  Büyük bir vatana duy-
duğumuz özlem bizi uyutmuyor.  Yüce,  meşru ve 
mümkün davamızı Allah’ın izniyle birlikte gerçek-
leştireceğiz.

Yurt dışındaki Mısır Ghad Al-Thawra Hareketi 
ve Partisi’ne katılmak için aşağıdaki linke tıklayın:

https://forms.gle/BTgz3pCnKSwD2Rwf8
E-Posta: ayman.aymannour@gmail.com
GSM: +90 (531) 280 0004
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 الصفحة األخيرة من الكتاب

 قريبا

....

Yakında…

Kitap:
Vizyon... Mısır’ı Kurtarma Programı “Al-Ghad” 
(II. Cilt)
Yazar: Dr. Eymen Nur

Kitap:
Mısır Liberalizmi
Bizim Liberalizmimiz... Onların Aldatıcı Liberalizmi
Yazar: Dr. Eymen Nur

Anılarım:
Halka Hizmette 40 Yıldır Mısır’a Tanık
Yazar: Dr. Eymen Nur




