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The Sledgehammer Allegations:
A brief summary
According to the Turkish daily Taraf, a retired officer who had served
under General Çetin Doğan during 2002-2003 delivered them a
suitcase full of documents and CDs.
These material include a written document dated December 2002,
purportedly prepared by Gen. Doğan, that outlines a plan for a military
coup code-named Sledgehammer, and various attachments, as well as
authentic voice recordings from a March 2003 war simulation
workshop held at the headquarters of the 1st Army, then headed by
Gen. Doğan.

The documents were published by Taraf on January 20, 2010 and
subsequently used by the prosecutors to charge Çetin Doğan and
scores of other military officers.

The Sledgehammer Allegations:
A brief summary
According to the allegations by Taraf, Çetin Doğan was the mastermind
of an elaborate plot, prepared soon after the AKP, a conservative
Islamist party, won general elections in November 2002. The central
document of this plan, named The Sledgehammer Security Action Plan
(SSAP) is dated December 8, 2002.
Taraf claims that the plot included, among other deeds, plans to down
a Turkish fighter jet and to blow up two mosques during Friday prayers
so as to incite parliament to declare martial law. These actions, the
names of cabinet members to be installed after the coup, the
economic strategy to be followed by the new government, and other
details were described in various documents.
The Sledgehammer Plan, would then be rehearsed at the headquarters
of the 1st Army under the guise of a war simulation workshop in
March 2003.

The Sledgehammer Allegations:
A brief summary
The authenticity of the voice recordings from the March 2003
workshop is not in question. However, these recordings refer to none
of the criminal acts that are laid in the coup plans. Thus the charge
that this workshop was a “camouflaged” effort to stage a “dress
rehearsal” for the Sledgehammer coup plan is not credible.
On the other hand, the Sledgehammer documents that were bundled
with these recordings contain numerous pointers to their fraudulent
origin. Here, we present 10 of them.

Sledgehammer Security Action Plan
(December 2, 2002)
An excerpt from the section on “Friendly Elements”:
“(b) Maximum coordination will be achieved through the continuing
practice of the referencing system (ÇYDD, ADD, Turkish Youth
Association, etc.) in rendering the supporting personnel at all levels of
the Turkish Armed Forces….”

ÇYDD

ADD

Turkish Youth Association

When was the Turkish Youth Association
founded?
“By virtue of the task assigned to us by Mustafa
Kemal Ataturk in his Speech to Youth in defending
our independent republic, which was founded
with our National Struggle for Independence
against expansionist and colonialist forces , and
its revolutions, and with the aim of gathering the
Turkish youth for the struggle for independence,”

the Association was founded on

May 19, 2006!
How is it then possible that the Sledgehammer Security
Action Plan was produced back in 2002?

The explanation offered by Taraf when this
question was first raised:
“The Turkish Youth Association mentioned in the document is
the Turkish Youth Association Society that was founded in
coordination with the General Directorate of Youth and Sports,
which added “Turkish” to its name with the decision of the
Council of Ministers in 1999.”

Could it be that the “Turkish Youth Association”
referred in the document is the Turkish Youth
Association Society (TYAS)?

Can the Turkish Youth Association Society be one of
top three “friendly elements” of the coup plotters?
Latest news from TYAS
● An

exchange program with Italy on environment, "grow
with the flow," 10-19 July 2009
● TYAS is at Finland for a training course!!!
● "Through Europe, in dance steps" A n exchange program
9-16 Mart 2009-Romania

A sample activity
Panel: Love, why? Why love?

The logo of TYAS

No, it can’t be.

Conclusion #1
The association mentioned in the document is
the Turkish Youth Association and not the
Turkish Youth Association Society.
The Sledgehammer Security Action Plan, which
refers to an association that was founded in
2006, could not have been written in 2002.

A verbatim extract from a document that
was first published in 2005
The Sledgehammer Security Action Plan (8 December 2002):
“Peşi peşine gelen siyasi iktidarlar
piyasanın ihtiyacı olan emisyonu sağlayamadığı için, ABD Merkez
Bankası para basarak Türkiye’deki bu açığı gidermekte ve böylece
yabancı para birimleri milli paramızın yerini almaktadır.”

The concluding remarks in the National Economy Congress
(27 November 2005):
“Türkiye’de devlet
piyasanın ihtiyacı olan emisyonu sağlayamadığı için, ABD Merkez
Bankası para basarak Türkiye’deki bu açığı gidermekte ve böylece
yabancı para birimleri milli paramızın yerini almaktadır.”

Conclusion #2
The Sledgehammer Security Action Plan that
contains a verbatim extract from a 2005
document could not have been possibly written
in 2002.

Two pages from Annex-J to the SSAP
EK-J
GİRİŞ:
Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut anayasal sistemin ve İç Hizmet Kanunu’nun kendisine verdiği Türkiye
Cumhuriyeti’ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek (... tarihinde) Laik Cumhuriyetin
kazanımlarının korunması amacıyla Devlet yönetimini devralmış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren
yasama ve yürütme görev ve yetkisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türk Milleti adına
kullanılmıştır. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış,
milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür.
Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak,
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”
olarak belirtilmiştir. 2003 Türkiye’sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi, Atatürk ilke ve
inkılaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir.
Yönetimimiz, Atatürk’ün önderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve
inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.
Kadınlarımızın kamusal alanlarda ve kamu kurumlarında, türbanı cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan
bir siyasal simgeye dönüştürmesine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her türlü önlem
alınacaktır.

ADALET VE ASAYİŞ İŞLERİ
Çağın şartlarına uygun olarak, yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerinin fiilen hayata
geçirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bağımsız olarak yetkilerini kullanmasını ve
görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi
maksadıyla, Kurul’da görev alan yargıçların her türlü etkilerden uzak kalarak, yalnızca Anayasa, yasalara ve
vicdani kanaatlerine göre karar vermelerine olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır. Yargı bağımsızlığını
tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzenlemeler, yönetimimiz döneminde
gerçekleştirilecektir. Uygulamadaki yasalar gözden geçirilerek, günün şartlarına cevap vermeyen hükümler
kaldırılacak, değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklıklar giderilecek, davaların hızlı ve etkin sonuçlandırılması sağlanacak,
yargı teşkilatı yeniden yapılandırılacak, yargı sisteminin modern araç ve gereçler ile takviyesi ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Tutukevleri ile Ceza infaz
kurumlarının kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecek, güvenlik ve disiplinin tam olarak sağlanması
amacıyla buraların iç ve dış yönetim ve güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanacak,
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına önem verilecektir.
Ülkede asayiş ve güvenliğin daha kısa sürede ve etkin olarak sağlanması, istihbarat, kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadelede daha etkin olunması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi,
trafik hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi ve kazaların azaltılması maksadıyla kolluk güçlerinin
koordinasyonunu sağlayacak yeni bir yapı oluşturulacaktır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunları coğrafi, sosyal ekonomik nedenlerden, bölgenin feodal
yapısından ve dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır.

EKONOMİK POLİTİKALAR:
Ebedi Şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, Anayasa’da belirtilmiş düzenini her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamak en birinci
vazifemizdir.
Büyük Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
‘Her şeyden önce milli amacımız olan bağımsızlığımızı sağlamaya ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz.
Bu nedenle de bizce önemli olan mali gücümüzün, bu sonucu sağlamaya yeterli olup olmayacağıdır’.
Atatürk, devletin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu vurgulamış ve
kapitülasyonları kaldırmıştır. 1923’te İzmir’de İktisat Kongresi’ni düzenleyerek, kongrede, ‘ulusal
bağımsızlık ilkesi’nden kesinlikle taviz verilmeyeceği ve bu ilke içinde kalkınmanın gerçekleştirileceği
kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmada uygulanan ulusal model ile çeşitli sahalarda büyük başarılar
elde edilmiştir. Bu dönemde uygulanan model ile ülkemiz Belçika’ya uçak ihraç edecek seviyeye ulaşmıştır.
Ancak 1945 yılından sonra ülkemiz tekrar siyasi, kültürel, ekonomik yönlerden kuşatma altına alınmış;
Batılı devletler, Atatürk döneminde hayata geçiremedikleri SEVR projesini AB, IMF ve Dünya Bankası
yoluyla uygulamaya başlamışlardır.
Bir taraftan uluslararası şirketler IMF ve Dünya Bankası yoluyla devletimizin bütçesine yön vererek
ülkemizi kıskaca almaya çalışmakta, diğer taraftan da özelleştirmeler, KİT’lerin satışı, Uluslararası Tahkim,
AB’ye uyum yasaları ve tahdit kanunları ile ulusal kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmektedir.
Ekonomik bağımsızlık, devletlerin bağımsızlığında gün geçtikçe daha belirleyici hal almaktadır. Ülkeler,
borçlandırma yöntemiyle borç veren güçlerin egemenliğine girmekte, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
tavizler borçlandırma yöntemiyle kolayca koparılmakta, kısaca yeni bir silahsız savaş dönemi
yaşanmaktadır.
Ekonomik anlamda sınırların önemini yitirdiği günümüzde; küresel dünyaya hakim olan güçler, “ulus-devlet
anlayışının gereksiz olduğu” fikrini empoze etmektedirler. Unutmayalım ki ulus-devlet fikrini yitiren
halklar, iç ve dış her türlü tehdide açıktır ve çaresizdir. AB, IMF ve Dünya Bankası’nın baskılarıyla çıkartılan
kanunlar, çok ağır şartlara bağlanmış borçlar, mali yardım adı altındaki siyasi tavizler ulusal bağımsızlığımızı
ortadan kaldırmaktır.
Doğal seleksiyon’un hâkim olduğu, yani güçlünün zayıfı yok ettiği serbest piyasa sisteminde, halk fakirliğe
ve yokluğa doğru itilmektedir. Gelinen noktada emperyalist bir sömürü aracına dönen ekonomik sistemde
halkın refahı ve ülkenin kalkınması yalnızca sözde kalmaktadır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulan dış yardım ve borçlanmaya dayalı kalkınma politikaları,
ülkemizin kalkınma çabalarını boşa çıkartmıştır. Kalkınma hamlelerini dış sermaye yatırımlarına bağlayan
siyasi irade, yabancı sermayenin gelmesi için istenilen her şarta boyun eğmiş, yabancı yardımları almak için
ulusal haklardan vazgeçerek ülkeyi satma noktasına getiren anlaşmalara evet demiştir.
Günümüzde dışarıdan alınan kredilerin hepsi şartlara bağlıdır. Küresel sermayenin, IMF kredileri
karşılığındaki istekleri sadece verdikleri paranın geri iadesi olmamaktadır. Dış kredilerin alınmasında
uluslararası şirketlere verilen teşvik adı altındaki imtiyazlar, yerli üreticiyi rekabet edemez duruma
getirmiştir.
Ekonomimiz, 1999 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini yaşamıştır. 2000 yılında IMF,
vereceği borç paranın karşılığında ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında Türkiye’den SEVR’den daha ağır şartların
yerine getirilmesini istemiş, maalesef bu istekler ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında yerine
getirilmiştir. Devletin ekonomi kurumları, ‘yüksek faiz, iç borç, dış borç ve döviz baskısı’ altına alınarak
etkisiz hale getirilmiş, diğer taraftan uluslararası şirketler kendilerine verilen imtiyazlarla ekonomiyi ele
geçirmiş durumdadırlar. Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tamamı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi
karşılayamaz durumdadır.
Borçların karşılanması için halktan devamlı yeni vergiler alınmasını tavsiye eden IMF yetkilileri, uluslararası
şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlamışlardır.

Two pages from Annex-J to the SSAP
EK-J
GİRİŞ:

44th

Government Program (1980)

Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut anayasal sistemin ve İç Hizmet Kanunu’nun kendisine verdiği Türkiye
Cumhuriyeti‟ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek (... tarihinde) Laik Cumhuriyetin
kazanımlarının korunması amacıyla Devlet yönetimini devralmış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren
yasama ve yürütme görev ve yetkisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türk Milleti adına
kullanılmıştır. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış,
milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür.
Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak,
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”
olarak belirtilmiştir. 2003 Türkiye‟sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi, Atatürk ilke ve
inkılaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir.
Yönetimimiz, Atatürk’ün önderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve
inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.
Kadınlarımızın kamusal alanlarda ve kamu kurumlarında, türbanı cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan
bir siyasal simgeye dönüştürmesine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her türlü önlem
alınacaktır.

ADALET VE ASAYİŞ İŞLERİ
Çağın şartlarına uygun olarak, yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerinin fiilen hayata
geçirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bağımsız olarak yetkilerini kullanmasını ve
görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi
maksadıyla, Kurul’da görev alan yargıçların her türlü etkilerden uzak kalarak, yalnızca Anayasa, yasalara ve
vicdani kanaatlerine göre karar vermelerine olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır. Yargı bağımsızlığını
tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzenlemeler, yönetimimiz döneminde
gerçekleştirilecektir. Uygulamadaki yasalar gözden geçirilerek, günün şartlarına cevap vermeyen hükümler
kaldırılacak, değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklıklar giderilecek, davaların hızlı ve etkin sonuçlandırılması sağlanacak,
yargı teşkilatı yeniden yapılandırılacak, yargı sisteminin modern araç ve gereçler ile takviyesi ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Tutukevleri ile Ceza infaz
kurumlarının kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecek, güvenlik ve disiplinin tam olarak sağlanması
amacıyla buraların iç ve dış yönetim ve güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanacak,
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına önem verilecektir.
Ülkede asayiş ve güvenliğin daha kısa sürede ve etkin olarak sağlanması, istihbarat, kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadelede daha etkin olunması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi,
trafik hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi ve kazaların azaltılması maksadıyla kolluk güçlerinin
koordinasyonunu sağlayacak yeni bir yapı oluşturulacaktır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunları coğrafi, sosyal ekonomik nedenlerden, bölgenin feodal
yapısından ve dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır.

EKONOMİK POLİTİKALAR:
Ebedi Şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, Anayasa’da belirtilmiş düzenini her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamak en birinci
vazifemizdir.
Büyük Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
‘Her şeyden önce milli amacımız olan bağımsızlığımızı sağlamaya ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz.
Bu nedenle de bizce önemli olan mali gücümüzün, bu sonucu sağlamaya yeterli olup olmayacağıdır’.
Atatürk, devletin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu vurgulamış ve
kapitülasyonları kaldırmıştır. 1923’te İzmir’de İktisat Kongresi’ni düzenleyerek, kongrede, ‘ulusal
bağımsızlık ilkesi’nden kesinlikle taviz verilmeyeceği ve bu ilke içinde kalkınmanın gerçekleştirileceği
kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmada uygulanan ulusal model ile çeşitli sahalarda büyük başarılar
elde edilmiştir. Bu dönemde uygulanan model ile ülkemiz Belçika’ya uçak ihraç edecek seviyeye ulaşmıştır.
Ancak 1945 yılından sonra ülkemiz tekrar siyasi, kültürel, ekonomik yönlerden kuşatma altına alınmış;
Batılı devletler, Atatürk döneminde hayata geçiremedikleri SEVR projesini AB, IMF ve Dünya Bankası
yoluyla uygulamaya başlamışlardır.
Bir taraftan uluslararası şirketler IMF ve Dünya Bankası yoluyla devletimizin bütçesine yön vererek
ülkemizi kıskaca almaya çalışmakta, diğer taraftan da özelleştirmeler, KİT’lerin satışı, Uluslararası Tahkim,
AB’ye uyum yasaları ve tahdit kanunları ile ulusal kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmektedir.
Ekonomik bağımsızlık, devletlerin bağımsızlığında gün geçtikçe daha belirleyici hal almaktadır. Ülkeler,
borçlandırma yöntemiyle borç veren güçlerin egemenliğine girmekte, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
tavizler borçlandırma yöntemiyle kolayca koparılmakta, kısaca yeni bir silahsız savaş dönemi
yaşanmaktadır.
Ekonomik anlamda sınırların önemini yitirdiği günümüzde; küresel dünyaya hakim olan güçler, “ulus-devlet
anlayışının gereksiz olduğu” fikrini empoze etmektedirler. Unutmayalım ki ulus-devlet fikrini yitiren
halklar, iç ve dış her türlü tehdide açıktır ve çaresizdir. AB, IMF ve Dünya Bankası’nın baskılarıyla çıkartılan
kanunlar, çok ağır şartlara bağlanmış borçlar, mali yardım adı altındaki siyasi tavizler ulusal bağımsızlığımızı
ortadan kaldırmaktır.
Doğal seleksiyon’un hâkim olduğu, yani güçlünün zayıfı yok ettiği serbest piyasa sisteminde, halk fakirliğe
ve yokluğa doğru itilmektedir. Gelinen noktada emperyalist bir sömürü aracına dönen ekonomik sistemde
halkın refahı ve ülkenin kalkınması yalnızca sözde kalmaktadır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulan dış yardım ve borçlanmaya dayalı kalkınma politikaları,
ülkemizin kalkınma çabalarını boşa çıkartmıştır. Kalkınma hamlelerini dış sermaye yatırımlarına bağlayan
siyasi irade, yabancı sermayenin gelmesi için istenilen her şarta boyun eğmiş, yabancı yardımları almak için
ulusal haklardan vazgeçerek ülkeyi satma noktasına getiren anlaşmalara evet demiştir.
Günümüzde dışarıdan alınan kredilerin hepsi şartlara bağlıdır. Küresel sermayenin, IMF kredileri
karşılığındaki istekleri sadece verdikleri paranın geri iadesi olmamaktadır. Dış kredilerin alınmasında
uluslararası şirketlere verilen teşvik adı altındaki imtiyazlar, yerli üreticiyi rekabet edemez duruma
getirmiştir.
Ekonomimiz, 1999 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini yaşamıştır. 2000 yılında IMF,
vereceği borç paranın karşılığında ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında Türkiye’den SEVR’den daha ağır şartların
yerine getirilmesini istemiş, maalesef bu istekler ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında yerine
getirilmiştir. Devletin ekonomi kurumları, ‘yüksek faiz, iç borç, dış borç ve döviz baskısı’ altına alınarak
etkisiz hale getirilmiş, diğer taraftan uluslararası şirketler kendilerine verilen imtiyazlarla ekonomiyi ele
geçirmiş durumdadırlar. Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tamamı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi
karşılayamaz durumdadır.
Borçların karşılanması için halktan devamlı yeni vergiler alınmasını tavsiye eden IMF yetkilileri, uluslararası
şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlamışlardır.
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44th

Government Program (1980)

Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut anayasal sistemin ve İç Hizmet Kanunu’nun kendisine verdiği Türkiye
Cumhuriyeti‟ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek (... tarihinde) Laik Cumhuriyetin
kazanımlarının korunması amacıyla Devlet yönetimini devralmış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren
yasama ve yürütme görev ve yetkisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türk Milleti adına
kullanılmıştır. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış,
milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür.
Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak,
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”
olarak belirtilmiştir. 2003 Türkiye‟sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi, Atatürk ilke ve
inkılaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir.
Yönetimimiz Atatürk‟ünönderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti‟ni, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve
inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.
Kadınlarımızın kamusal alanlarda ve kamu kurumlarında, türbanı cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan
bir siyasal simgeye dönüştürmesine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her türlü önlem
alınacaktır.

57th Government Program (1999)

ADALET VE ASAYİŞ İŞLERİ
Çağın şartlarına uygun olarak, yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerinin fiilen hayata
geçirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bağımsız olarak yetkilerini kullanmasını ve
görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi
maksadıyla, Kurul’da görev alan yargıçların her türlü etkilerden uzak kalarak, yalnızca Anayasa, yasalara ve
vicdani kanaatlerine göre karar vermelerine olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır. Yargı bağımsızlığını
tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzenlemeler, yönetimimiz döneminde
gerçekleştirilecektir. Uygulamadaki yasalar gözden geçirilerek, günün şartlarına cevap vermeyen hükümler
kaldırılacak, değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklıklar giderilecek, davaların hızlı ve etkin sonuçlandırılması sağlanacak,
yargı teşkilatı yeniden yapılandırılacak, yargı sisteminin modern araç ve gereçler ile takviyesi ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Tutukevleri ile Ceza infaz
kurumlarının kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecek, güvenlik ve disiplinin tam olarak sağlanması
amacıyla buraların iç ve dış yönetim ve güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanacak,
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına önem verilecektir.
Ülkede asayiş ve güvenliğin daha kısa sürede ve etkin olarak sağlanması, istihbarat, kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadelede daha etkin olunması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi,
trafik hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi ve kazaların azaltılması maksadıyla kolluk güçlerinin
koordinasyonunu sağlayacak yeni bir yapı oluşturulacaktır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunları coğrafi, sosyal ekonomik nedenlerden, bölgenin feodal
yapısından ve dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır.

EKONOMİK POLİTİKALAR:
Ebedi Şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, Anayasa’da belirtilmiş düzenini her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamak en birinci
vazifemizdir.
Büyük Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
‘Her şeyden önce milli amacımız olan bağımsızlığımızı sağlamaya ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz.
Bu nedenle de bizce önemli olan mali gücümüzün, bu sonucu sağlamaya yeterli olup olmayacağıdır’.
Atatürk, devletin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu vurgulamış ve
kapitülasyonları kaldırmıştır. 1923’te İzmir’de İktisat Kongresi’ni düzenleyerek, kongrede, ‘ulusal
bağımsızlık ilkesi’nden kesinlikle taviz verilmeyeceği ve bu ilke içinde kalkınmanın gerçekleştirileceği
kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmada uygulanan ulusal model ile çeşitli sahalarda büyük başarılar
elde edilmiştir. Bu dönemde uygulanan model ile ülkemiz Belçika’ya uçak ihraç edecek seviyeye ulaşmıştır.
Ancak 1945 yılından sonra ülkemiz tekrar siyasi, kültürel, ekonomik yönlerden kuşatma altına alınmış;
Batılı devletler, Atatürk döneminde hayata geçiremedikleri SEVR projesini AB, IMF ve Dünya Bankası
yoluyla uygulamaya başlamışlardır.
Bir taraftan uluslararası şirketler IMF ve Dünya Bankası yoluyla devletimizin bütçesine yön vererek
ülkemizi kıskaca almaya çalışmakta, diğer taraftan da özelleştirmeler, KİT’lerin satışı, Uluslararası Tahkim,
AB’ye uyum yasaları ve tahdit kanunları ile ulusal kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmektedir.
Ekonomik bağımsızlık, devletlerin bağımsızlığında gün geçtikçe daha belirleyici hal almaktadır. Ülkeler,
borçlandırma yöntemiyle borç veren güçlerin egemenliğine girmekte, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
tavizler borçlandırma yöntemiyle kolayca koparılmakta, kısaca yeni bir silahsız savaş dönemi
yaşanmaktadır.
Ekonomik anlamda sınırların önemini yitirdiği günümüzde; küresel dünyaya hakim olan güçler, “ulus-devlet
anlayışının gereksiz olduğu” fikrini empoze etmektedirler. Unutmayalım ki ulus-devlet fikrini yitiren
halklar, iç ve dış her türlü tehdide açıktır ve çaresizdir. AB, IMF ve Dünya Bankası’nın baskılarıyla çıkartılan
kanunlar, çok ağır şartlara bağlanmış borçlar, mali yardım adı altındaki siyasi tavizler ulusal bağımsızlığımızı
ortadan kaldırmaktır.
Doğal seleksiyon’un hâkim olduğu, yani güçlünün zayıfı yok ettiği serbest piyasa sisteminde, halk fakirliğe
ve yokluğa doğru itilmektedir. Gelinen noktada emperyalist bir sömürü aracına dönen ekonomik sistemde
halkın refahı ve ülkenin kalkınması yalnızca sözde kalmaktadır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulan dış yardım ve borçlanmaya dayalı kalkınma politikaları,
ülkemizin kalkınma çabalarını boşa çıkartmıştır. Kalkınma hamlelerini dış sermaye yatırımlarına bağlayan
siyasi irade, yabancı sermayenin gelmesi için istenilen her şarta boyun eğmiş, yabancı yardımları almak için
ulusal haklardan vazgeçerek ülkeyi satma noktasına getiren anlaşmalara evet demiştir.
Günümüzde dışarıdan alınan kredilerin hepsi şartlara bağlıdır. Küresel sermayenin, IMF kredileri
karşılığındaki istekleri sadece verdikleri paranın geri iadesi olmamaktadır. Dış kredilerin alınmasında
uluslararası şirketlere verilen teşvik adı altındaki imtiyazlar, yerli üreticiyi rekabet edemez duruma
getirmiştir.
Ekonomimiz, 1999 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini yaşamıştır. 2000 yılında IMF,
vereceği borç paranın karşılığında ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında Türkiye’den SEVR’den daha ağır şartların
yerine getirilmesini istemiş, maalesef bu istekler ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında yerine
getirilmiştir. Devletin ekonomi kurumları, ‘yüksek faiz, iç borç, dış borç ve döviz baskısı’ altına alınarak
etkisiz hale getirilmiş, diğer taraftan uluslararası şirketler kendilerine verilen imtiyazlarla ekonomiyi ele
geçirmiş durumdadırlar. Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tamamı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi
karşılayamaz durumdadır.
Borçların karşılanması için halktan devamlı yeni vergiler alınmasını tavsiye eden IMF yetkilileri, uluslararası
şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlamışlardır.
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Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut anayasal sistemin ve İç Hizmet Kanunu’nun kendisine verdiği Türkiye
Cumhuriyeti‟ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek (... tarihinde) Laik Cumhuriyetin
kazanımlarının korunması amacıyla Devlet yönetimini devralmış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren
yasama ve yürütme görev ve yetkisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türk Milleti adına
kullanılmıştır. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış,
milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür.
Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak,
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”
olarak belirtilmiştir. 2003 Türkiye‟sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi, Atatürk ilke ve
inkılaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir.
Yönetimimiz Atatürk‟ünönderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti‟ni, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve
inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.
Kadınlarımızın kamusal alanlarda ve kamu kurumlarında, türbanı cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan
bir siyasal simgeye dönüştürmesine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her türlü önlem
alınacaktır.

57th Government Program (1999)

ADALET VE ASAYİŞ İŞLERİ
Çağın şartlarına uygun olarak yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerinin fiilen hayata
geçirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nun bağımsız olarak yetkilerini kullanmasını ve
görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi
maksadıyla, Kurul‟da görev alan yargıçların her türlü etkilerden uzak kalarak, yalnızca Anayasa, yasalara
ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelerine olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır. Yargı bağımsızlığını
tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzenlemeler, yönetimimiz döneminde
gerçekleştirilecektir. Uygulamadaki yasalar gözden geçirilerek, günün şartlarına cevap vermeyen hükümler
kaldırılacak, değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklıklar giderilecek, davaların hızlı ve etkin sonuçlandırılması sağlanacak,
yargı teşkilatı yeniden yapılandırılacak, yargı sisteminin modern araç ve gereçler ile takviyesi ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Tutukevleri ile Ceza infaz
kurumlarının kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecek, güvenlik ve disiplinin tam olarak sağlanması
amacıyla buraların iç ve dış yönetim ve güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanacak,
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına önem verilecektir.
Ülkede asayiş ve güvenliğin daha kısa sürede ve etkin olarak sağlanması, istihbarat, kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadelede daha etkin olunması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi,
trafik hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi ve kazaların azaltılması maksadıyla kolluk güçlerinin
koordinasyonunu sağlayacak yeni bir yapı oluşturulacaktır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunları coğrafi, sosyal ekonomik nedenlerden, bölgenin feodal
yapısından ve dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır.

55th Government Program (1997)

EKONOMİK POLİTİKALAR:
Ebedi Şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, Anayasa’da belirtilmiş düzenini her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamak en birinci
vazifemizdir.
Büyük Atatürk, 1 Mart 1922’de yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
‘Her şeyden önce milli amacımız olan bağımsızlığımızı sağlamaya ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz.
Bu nedenle de bizce önemli olan mali gücümüzün, bu sonucu sağlamaya yeterli olup olmayacağıdır’.
Atatürk, devletin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu vurgulamış ve
kapitülasyonları kaldırmıştır. 1923’te İzmir’de İktisat Kongresi’ni düzenleyerek, kongrede, ‘ulusal
bağımsızlık ilkesi’nden kesinlikle taviz verilmeyeceği ve bu ilke içinde kalkınmanın gerçekleştirileceği
kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmada uygulanan ulusal model ile çeşitli sahalarda büyük başarılar
elde edilmiştir. Bu dönemde uygulanan model ile ülkemiz Belçika’ya uçak ihraç edecek seviyeye ulaşmıştır.
Ancak 1945 yılından sonra ülkemiz tekrar siyasi, kültürel, ekonomik yönlerden kuşatma altına alınmış;
Batılı devletler, Atatürk döneminde hayata geçiremedikleri SEVR projesini AB, IMF ve Dünya Bankası
yoluyla uygulamaya başlamışlardır.
Bir taraftan uluslararası şirketler IMF ve Dünya Bankası yoluyla devletimizin bütçesine yön vererek
ülkemizi kıskaca almaya çalışmakta, diğer taraftan da özelleştirmeler, KİT’lerin satışı, Uluslararası Tahkim,
AB’ye uyum yasaları ve tahdit kanunları ile ulusal kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmektedir.
Ekonomik bağımsızlık, devletlerin bağımsızlığında gün geçtikçe daha belirleyici hal almaktadır. Ülkeler,
borçlandırma yöntemiyle borç veren güçlerin egemenliğine girmekte, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
tavizler borçlandırma yöntemiyle kolayca koparılmakta, kısaca yeni bir silahsız savaş dönemi
yaşanmaktadır.
Ekonomik anlamda sınırların önemini yitirdiği günümüzde; küresel dünyaya hakim olan güçler, “ulus-devlet
anlayışının gereksiz olduğu” fikrini empoze etmektedirler. Unutmayalım ki ulus-devlet fikrini yitiren
halklar, iç ve dış her türlü tehdide açıktır ve çaresizdir. AB, IMF ve Dünya Bankası’nın baskılarıyla çıkartılan
kanunlar, çok ağır şartlara bağlanmış borçlar, mali yardım adı altındaki siyasi tavizler ulusal bağımsızlığımızı
ortadan kaldırmaktır.
Doğal seleksiyon’un hâkim olduğu, yani güçlünün zayıfı yok ettiği serbest piyasa sisteminde, halk fakirliğe
ve yokluğa doğru itilmektedir. Gelinen noktada emperyalist bir sömürü aracına dönen ekonomik sistemde
halkın refahı ve ülkenin kalkınması yalnızca sözde kalmaktadır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra uygulamaya konulan dış yardım ve borçlanmaya dayalı kalkınma politikaları,
ülkemizin kalkınma çabalarını boşa çıkartmıştır. Kalkınma hamlelerini dış sermaye yatırımlarına bağlayan
siyasi irade, yabancı sermayenin gelmesi için istenilen her şarta boyun eğmiş, yabancı yardımları almak için
ulusal haklardan vazgeçerek ülkeyi satma noktasına getiren anlaşmalara evet demiştir.
Günümüzde dışarıdan alınan kredilerin hepsi şartlara bağlıdır. Küresel sermayenin, IMF kredileri
karşılığındaki istekleri sadece verdikleri paranın geri iadesi olmamaktadır. Dış kredilerin alınmasında
uluslararası şirketlere verilen teşvik adı altındaki imtiyazlar, yerli üreticiyi rekabet edemez duruma
getirmiştir.
Ekonomimiz, 1999 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini yaşamıştır. 2000 yılında IMF,
vereceği borç paranın karşılığında ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında Türkiye’den SEVR’den daha ağır şartların
yerine getirilmesini istemiş, maalesef bu istekler ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında yerine
getirilmiştir. Devletin ekonomi kurumları, ‘yüksek faiz, iç borç, dış borç ve döviz baskısı’ altına alınarak
etkisiz hale getirilmiş, diğer taraftan uluslararası şirketler kendilerine verilen imtiyazlarla ekonomiyi ele
geçirmiş durumdadırlar. Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tamamı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi
karşılayamaz durumdadır.
Borçların karşılanması için halktan devamlı yeni vergiler alınmasını tavsiye eden IMF yetkilileri, uluslararası
şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlamışlardır.

Two pages from Annex-J to the SSAP
National Economy Congress (2005)
EK-J
GİRİŞ:

44th Government Program (1980)

Türk Silahlı Kuvvetleri mevcut anayasal sistemin ve İç Hizmet Kanunu’nun kendisine verdiği Türkiye
Cumhuriyeti‟ni koruma ve kollama görevini yerine getirerek (... tarihinde) Laik Cumhuriyetin
kazanımlarının korunması amacıyla Devlet yönetimini devralmış bulunmaktadır. Bu tarihten itibaren
yasama ve yürütme görev ve yetkisi, Milli Güvenlik Konseyi tarafından Türk Milleti adına
kullanılmıştır. Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda, dış ve iç düşmanlarının tertip ve tahrikleriyle haince saldırılara uğramış,
milli birlik ve bütünlüğümüz tehlikeye düşürülmüştür.
Bu durum karşısında girişilen harekatın amacı, Milli Güvenlik Konseyince; “Ülke bütünlüğünü korumak,
milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet otoritesini
ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak”
olarak belirtilmiştir. 2003 Türkiye‟sinin artık herkes tarafından kabul edilen iki meselesi, Atatürk ilke ve
inkılaplarının yeniden hayata geçirilmesi ile ekonomik durumun düzeltilmesidir.
Yönetimimiz Atatürk‟ünönderliğinde kurulan laik, demokratik, hukuka bağlı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti‟ni, dışarıdan ve içeriden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakta, Atatürk ilke ve
inkılaplarını her alanda pekiştirmekte, din ve vicdan hürriyetinin de teminatı olan laiklik ilkesinin gereği
olarak kutsal din duygularının devlet işlerine karıştırılmasını, siyasal amaçlarla ve çıkar hesapları ile
istismarını önlemekte kesin kararlıdır.
Kadınlarımızın kamusal alanlarda ve kamu kurumlarında, türbanı cumhuriyetin temel ilkelerini hedef alan
bir siyasal simgeye dönüştürmesine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda her türlü önlem
alınacaktır.

57th Government Program (1999)

ADALET VE ASAYİŞ İŞLERİ
Çağın şartlarına uygun olarak yargı bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkelerinin fiilen hayata
geçirilebilmesi için, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nun bağımsız olarak yetkilerini kullanmasını ve
görevlerini yerine getirmesini sağlayacak bir düzenleme yapılacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi
maksadıyla, Kurul‟da görev alan yargıçların her türlü etkilerden uzak kalarak, yalnızca Anayasa, yasalara
ve vicdani kanaatlerine göre karar vermelerine olanak sağlayacak tedbirler alınacaktır. Yargı bağımsızlığını
tam olarak sağlamak üzere gerekli tüm yasal düzenlemeler, yönetimimiz döneminde
gerçekleştirilecektir. Uygulamadaki yasalar gözden geçirilerek, günün şartlarına cevap vermeyen hükümler
kaldırılacak, değişmesi gerekenler değiştirilecektir.
Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklıklar giderilecek, davaların hızlı ve etkin sonuçlandırılması sağlanacak,
yargı teşkilatı yeniden yapılandırılacak, yargı sisteminin modern araç ve gereçler ile takviyesi ve bilgisayar
kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Tutukevleri ile Ceza infaz
kurumlarının kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecek, güvenlik ve disiplinin tam olarak sağlanması
amacıyla buraların iç ve dış yönetim ve güvenliği Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlanacak,
hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına önem verilecektir.
Ülkede asayiş ve güvenliğin daha kısa sürede ve etkin olarak sağlanması, istihbarat, kaçakçılık ve organize
suçlarla mücadelede daha etkin olunması, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi,
trafik hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi ve kazaların azaltılması maksadıyla kolluk güçlerinin
koordinasyonunu sağlayacak yeni bir yapı oluşturulacaktır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sorunları coğrafi, sosyal ekonomik nedenlerden, bölgenin feodal
yapısından ve dış tertip ve tahriklerden kaynaklanmaktadır.

55th Government Program (1997)

EKONOMİK POLİTİKALAR:
Ebedi Şefimiz Atatürk’ün çizdiği yolda devlet kuruculuğu sorumluluğunu taşıyarak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni, Anayasa’da belirtilmiş düzenini her ne pahasına olursa olsun korumak ve kollamak en birinci
vazifemizdir.
Büyük Atatürk, 1 Mart 1922‟de yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
„Her şeyden önce milli amacımız olan bağımsızlığımızı sağlamaya ulaşmaktan başka bir şey düşünemeyiz.
Bu nedenle de bizce önemli olan mali gücümüzün, bu sonucu sağlamaya yeterli olup olmayacağıdır‟.
Atatürk, devletin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığın şart olduğunu vurgulamış ve
kapitülasyonları kaldırmıştır. 1923‟te İzmir‟de İktisat Kongresi‟ni düzenleyerek, kongrede, „ulusal
bağımsızlık ilkesi‟nden kesinlikle taviz verilmeyeceği ve bu ilke içinde kalkınmanın gerçekleştirileceği
kararlaştırılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında kalkınmada uygulanan ulusal model ile çeşitli sahalarda büyük başarılar
elde edilmiştir. Bu dönemde uygulanan model ile ülkemiz Belçika‟ya uçak ihraç edecek seviyeye
ulaşmıştır. Ancak 1945 yılından sonra ülkemiz tekrar siyasi, kültürel, ekonomik yönlerden kuşatma altına
alınmış; Batılı devletler, Atatürk döneminde hayata geçiremedikleri SEVR projesini AB, IMF ve Dünya
Bankası yoluyla uygulamaya başlamışlardır.
Bir taraftan uluslararası şirketler IMF ve Dünya Bankası yoluyla devletimizin bütçesine yön vererek ülkemizi
kıskaca almaya çalışmakta, diğer taraftan da özelleştirmeler, KİT‟lerin satışı, Uluslararası Tahkim, AB’ye
uyum yasaları ve tahdit kanunları ile ulusal kaynaklarımız yabancılara peşkeş çekilmektedir.
Ekonomik bağımsızlık, devletlerin bağımsızlığında gün geçtikçe daha belirleyici hal almaktadır. Ülkeler,
borçlandırma yöntemiyle borç veren güçlerin egemenliğine girmekte, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel
tavizler borçlandırma yöntemiyle kolayca koparılmakta, kısaca yeni bir silahsız savaş dönemi
yaşanmaktadır.
Ekonomik anlamda sınırların önemini yitirdiği günümüzde; küresel dünyaya hakim olan güçler, “ulusdevlet anlayışının gereksiz olduğu” fikrini empoze etmektedirler. Unutmayalım ki ulus-devlet fikrini yitiren
halklar, iç ve dış her türlü tehdide açıktır ve çaresizdir. AB, IMF ve Dünya Bankası’nın baskılarıyla çıkartılan
kanunlar, çok ağır şartlara bağlanmış borçlar, mali yardım adı altındaki siyasi tavizler ulusal
bağımsızlığımızı ortadan kaldırmaktır.
Doğal seleksiyon’un hâkim olduğu, yani güçlünün zayıfı yok ettiği serbest piyasa sisteminde, halk fakirliğe
ve yokluğa doğru itilmektedir. Gelinen noktada emperyalist bir sömürü aracına dönen ekonomik sistemde
halkın refahı ve ülkenin kalkınması yalnızca sözde kalmaktadır.
II. Dünya Savaşı‟ndan sonra uygulamaya konulan dış yardım ve borçlanmaya dayalı kalkınma politikaları,
ülkemizin kalkınma çabalarını boşa çıkartmıştır. Kalkınma hamlelerini dış sermaye yatırımlarına bağlayan
siyasi irade, yabancı sermayenin gelmesi için istenilen her şarta boyun eğmiş, yabancı yardımları almak
için ulusal haklardan vazgeçerek ülkeyi satma noktasına getiren anlaşmalara evet demiştir.
Günümüzde dışarıdan alınan kredilerin hepsi şartlara bağlıdır. Küresel sermayenin, IMF kredileri
karşılığındaki istekleri sadece verdikleri paranın geri iadesi olmamaktadır. Dış kredilerin alınmasında
uluslararası şirketlere verilen teşvik adı altındaki imtiyazlar, yerli üreticiyi rekabet edemez duruma
getirmiştir.
Ekonomimiz, 1999 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük küçülmesini yaşamıştır. 2000 yılında IMF,
vereceği borç paranın karşılığında „Ek Niyet Mektubu‟ adı altında Türkiye‟den SEVR‟den daha ağır
şartların yerine getirilmesini istemiş, maalesef bu istekler ‘Ek Niyet Mektubu’ adı altında yerine
getirilmiştir. Devletin ekonomi kurumları, ‘yüksek faiz, iç borç, dış borç ve döviz baskısı’ altına alınarak
etkisiz hale getirilmiş, diğer taraftan uluslararası şirketler kendilerine verilen imtiyazlarla ekonomiyi ele
geçirmiş durumdadırlar. Bugün ülkemizde vergi gelirlerinin tamamı, iç ve dış borçlarımızın faizlerini dahi
karşılayamaz durumdadır.
Borçların karşılanması için halktan devamlı yeni vergiler alınmasını tavsiye eden IMF yetkilileri,
uluslararası şirketlerin önündeki tüm engelleri kaldırmayı amaçlamışlardır.

Conclusion #3
Annex J, which is a patchwork of verbatim
extracts lifted from three different government
programs and a 2005 document, could not have
been written in 2002 and by the alleged coup
plotters.

SSAP (December 2, 2002)
“The AKP Government, in its attempts to amend the
Constitution and with its so-called legal reforms…”
The AKP Government’s first proposal for amendments to the
Constitution is dated April 2004.
In the first 15 days of its rule, the AKP government tabled no
proposals to amend the Constitution or undertake legal reforms.

SSAP (December 2, 2002)
“Societal opposition is curbed, the opposing media are
intimidated through the threat of economic and financial
audits.”
During the first 15 days of AKP’s rule, no such audits were
carried out.
The financial squeeze of the opposing did not commence until
Spring 2008. The Doğan Media Group was on good terms with
AKP in 2002-2003, but this changed subsequently. The Ministry
of Finance issued the Group a tax penalty of 4.5 billion TL in
2009.

SSAP (December 2, 2002)
“As of today, The Republic of Turkey has turned into a country
whose important enterprises and precious lands are being sold
in exchange for nothing.”
The Privatization Authority records no privatization in 2002. Not
a single major enterprise was privatized in the first quarter of
2003 either.

The most important privatizations (Petkim, Türk Telekom,
Erdemir Çelik, Başak Sigorta, Tüpraş) took place during 20052006.

Conclusion #4
The Sledgehammer Security Action Plan could
not have been written in December 2002.

A document from a non-existing
military unit
Among the Sledgehammer documents allegedly prepared by
the 1st Army in December 2002, there is one with the code:
HRK:7130-02/PL. ve EĞT. Ş
1nci Ordu Plan Semineri

“HRK” refers to Harekat Başkanlığı (Operations Command),
“PL.ve EĞT. Ş” refers to Plan ve Eğitim Şubesi (Planning and
Education Unit)
There is no “Planning and Education Unit” under the
Operations Command!
Moreover, the Operation Command uses the code 1700 in its
correspondence; the code 7130 is entirely random!

Conclusion #5
This Sledgehammer document (making
reference to the SSAP) is written by a nonexisting military unit and does not conform to
military numbering. It is fraudulent.

SSAP (December 2, 2002)
“… the SSAP will be executed and discussed in a “secret” plan seminar
with the participation of a limited number of especially selected
personnel.”

The actual 1st Army workshop of March 5-7, 2003:
(1) takes place with the participation of all personnel required to attend
such a workshop within the 1st Army, not an especially selected group,
(2) includes observers from the Chief of the Landed Forces and Chief of
General Staff,
(3) far from including a limited number of participants, takes place in
front of 29 generals and 133 other officers.
Plus, the voice recordings of the workshop proceedings obtained by
Taraf were made under General Dogan’s written orders.

Conclusion #6
The Workshop of March 5-7, 2003, cannot have
been a dress rehearsal for the alleged
Sledgehammer Coup Plan.

Sledgehammer’s Oraj Air Action Plan
One of these plans is the Oraj
Air Action Plan, dated February
2003 and carrying the “top
secret” stamp and the signature
of the commander of the War
Academies, Air General İbrahim
Fırtına.
The plan’s “assignment” section
is as follows:
“As the Air Force Command, in
order to ensure the declaration
of martial law and the success of
the Martial Law commanders
throughout the country, we shall
…”

What are the War Academies?
An institution of education and instruction
Where are the War Academies?
In İstanbul
What does the commander of the War
Academies do?
Essentially, he acts like a Dean or the
President of a university

The commander of the War
Academies cannot command
the Air Force and cannot use
the phrase “as the Air Force
Command” to describe his
activities.

The 3rd and 8th Main Fighter-Jet Bases are not
under the command of the War Academies!
War Academies
İSTANBUL

The plan continues in this
fashion:
“Starting with the 3rd and
8th Main Fighter-Jet
Bases, attacks by Islamic
fundamentalists will be
organized on the
entrances of all air force
units …”

3rd Main Fighter-Jet Base
KONYA

8th Main Fighter-Jet Base
DİYARBAKIR

Sledgehammer’s Oraj Air Action Plan
“The 134th Fleet Command will mount two sets of show flights in
Istanbul …”

The 134th Fleet Command is located in the 3rd Main Fighter-Jet
Base in Konya. It is not under the command of the commander
of the War Academies, who cannot therefore issue it orders.

Conclusion #7
The Oraj Air Action Plan cannot have been
prepared and signed by the then commander of
the War Academies.

Sledgehammer’s “Çarsaf” and “Sakal” Plans
Claim:
The “Çarsaf” and “Sakal” plans, aimed at bombing two
mosques in Istanbul, were prepared under the auspices
of the Sledgehammer coup plan and were slated to be
discussed in the 1st Army workshop of March 5-7, 2003.

Contradiction:
Both mosque attacks were scheduled for February 28,
2003—a week before the 1st Army workshop.

Conclusion #8
Since the mosque bombings were planned for
February 28th, the “Çarsaf” and “Sakal”
plans could not have been part of the
Sledgehammer coup which allegedly received its
“dress rehearsal” during the March 5-7
workshop.

Sledgehammer Plan (8 December 2002)
“The Operation will be directed and commanded from
Istanbul. Martial law headquarters will use the building
of the Natural Disaster Coordination Center of the
Metropolitan Municipality of Istanbul and other similar
facilities belonging to the public or private sector.
Individual actions will be directed and commanded by
Command Centers in the relevant regions.”
Sledgehammer Martial Law Commander General Çetin Doğan
(1) The title “Martial Law Commander” cannot be used before martial law
has been declared.
(2) Once martial law is declared, standard usage requires the title
“İstanbul Martial Law Commander.”

How will the coup be executed from Istanbul?
The area under the 1st Army’s operational command

According to the Plan, the Natural Disaster Coordination Center in Istanbul will
be used as martial law headquarters.
What about the remaining 71 municipalities?
How will the 1st Army manage to topple the government in Ankara when
its command is limited to the Northwest of the country?

Conclusion #9
Even if the 1st Army had followed the alleged
plans, it would have been unable to execute a
military coup over the entirety of the country.

Who delivered the “document”s to Taraf?
Claim:
An “honorable” retired office who served in the 1st Army at
the time that the plans were being hatched.

Contradictions:
This retired officer:
stole “alleged” top secret documents not just from the 1st
Army, but from other military branches as well (Navy,
Gendarmerie, etc.) to which he could not have had access;
kept the documents hidden for seven years; and
for whatever reason, chose to deliver them seven years later
not to the authorities but to a newspaper.

Conclusion #10
If the person who delivered the fake
Sledgehammer documents to Taraf along with
the authentic voice recordings is a retired officer
from the 1st Army, he could not have gathered
secret documents from command centers of
other military branches.

Consequently, the explanation offered by Taraf
regarding the source of the documents is not
credible.

Summary (1)
1. A document dated 2002 contains a reference to an association
founded in 2006.
2. The same document dated 2002 contains verbatim passages from a
source from 2005.
3. Annex-J of the Sledgehammer Plan is almost entirely a cut-andpaste job from a variety of sources ranging in date from 1980 to 2005.
4. The document dated 2002 (allegedly prepared when the AKP
government had been in office scarcely for 15 days) references
government activities from years later.
5. One of the Sledgehammer documents is authored by a non-existent
military unit.

Summary (2)
6. The alleged Sledgehammer Plan is rehearsed in the March workshop
“secretly,” despite the attendance of nearly 200 officers and observers
sent by the Chief of General Staff and the Chief of Land Forces.
7. The Oraj document presumes the then commander of the War
Academies in Istanbul could have mounted operations from bases in
Konya and Diyarbakır.
8. The mosque bombings that are part of the operations to be
“rehearsed” in the March 5-7 workshop were planned for February
28th.
9. The Sledgehammer Action Plan does not contain a single word on
how the coup would be executed in the 71 municipalities that do not
fall under the command of the 1st Army.
10. The source of the documents is a retired officer, who served in the
1st Army during the alleged preparations, managed to collect top
secret documents from a variety of military branches, hid them for
seven years, and then decided to deliver them to Taraf.

Final words
Turkish criminal law allows pre-trial detention in the presence of
“facts that indicate the presence of strong suspicion of crime.”
“Facts that indicate the presence of strong suspicion of crime.”

Scores of individuals are being held in prison today under the
Sledgehammer coup charges.
Because of a “strong suspicion of crime” …

Notes
We, Pınar Doğan and Dani Rodrik, are the daughter and son-inlaw of Çetin Doğan, currently in prison as the alleged leader of
the Sledgehammer plot.
The documents in this case have not been released to the
defendants and their lawyers by the prosecutors (or Taraf). The
documents we refer to in this presentation come from the limited
extracts published in Taraf and other media.
For more extensive discussion on the Sledgehammer case and
the inconsistencies therein please visit our blog (in Turkish):
http://cdogangercekler.wordpress.com

