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Önsöz 

Gelecekte nasıl yaşamak istiyorsunuz? Mevcut politikacılar ve 
şimdiki ekonomik sistem, insanların gelecekteki sorunlarını 
çözebilir mi?

Burada size barışa dair, global anlamda birlikte yaşamaya 
dair, küresel ekonomiye dair, beslenmeye dair ve mutluluğa 
dair vizyonumu tanıtmak isterim. Şimdi size tanıtacaklarım 
küresel anlamda politik ve ekonomik yapıyı komple 
değiştirecektir. 

Politikacı değilim, doğa koruyucusu değilim ve komünist de 
değilim. Ben makine mühendisiyim ve uluslararası şubeleri 
olan bir orta boy işletme sahibiyim.

Tamamen bağımsızım ve bu kampanyayı kendi maddi 
imkanlarımla finanse ediyorum. 

Hayatımızın temelini teşkil eden doğamız, kontrolsüz 
büyümeye dayanan bir ekonomiden dolayı ve doyumsuz bir 
para ve güç hırsından dolayı önümüzdeki on yıllar içinde yok 
olacak. Amacı sadece maksimum kazanç elde etmek olan 
banka kapitalizminin var olan ekonomik programı sona 
yaklaşıyor.

ONE WORLD

3



Bu dünyada yaşayan insanlara sesleniyorum: birleşin ve 
doğayı yok etmeye ve iklim dönüşümüne karşı artık etkili 
adımların bir an önce atılması için bir şeyler yapın.

Savunma sanayisi için kaynaklarımızın israf edilmesini 
sonlandırmak için birlikte harekete geçelim.

Birbirimizi öldürmek için kaynaklarımızı harcıyoruz. Var olan 
silahlarla insan ırkını defalarca ortadan kaldırabilir ve dünyayı 
yok edebiliriz. Bunu gerçekten istiyor muyuz? Bu kadar mı 
akılsız hale geldik? 

Petrol, doğalgaz, tarım alanları, su gibi önemli kaynakların 
insanlığın ortak mülkü olması ve küresel kurallar 
doğrultusunda organize edilip dağıtılması için çalışalım. 
İnsanoğlu bu temel kaynaklardan artık kazanç elde 
edemediğinde bu kaynaklardan dolayı savaşlar da 
çıkmayacaktır. Dünyadaki hayat standartlarının eşitlenmesi 
için ve kimsenin vatanını terk etmek zorunda kalmaması için 
çalışalım. 

Mantıksız biçimde ordulara harcamak yerine yenilenebilir 
enerjilerin kullanımı, ekolojik tarım, sağlığımız veya 
çocuklarımızın eğitimi için yatırım yapılması için çalışalım. 

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Küresel sorunları ancak küresel çapta ve barış içinde 
çözülebilir. Savaşlar yalnızca silah firmalarını zengin etmeye 
yarar.

Geleceğin hem tehlikesi hem de umudu olan yapay zeka ve 
biyolojik mühendislik küresel çapta düzenleme altına 
alınmalıdır.

Dünyanın çeşitli yerlerde farklı kültürlerle uzun yıllardır 
çalışmış olmam sayesinde dünyadaki insanların bir olduğunu 
ve yalnızca işbirliği yaparak ve karşılıklı saygı çerçevesinde 
ve su, toprak ve enerji gibi temel kaynakların adil biçimde 
dağıtılmasıyla gelecekte daha iyi bir hayata olabileceğini 
öğrendim. 

Ayrıca herkeste küresel düşünme ve hareket etme 
anlayışının ya da yabancı be bilinmeyen kültürlere toleransın 
olmayacağını da öğrendim.

Birbirini tanıma, karşılıklı samimiyet ve en önemlisi karşılıklı 
saygı için çok zamana ve kararlılığa ihtiyaç var.

Size burada tanıtmak istediğim fikir ilk bakışta size ütopik, 
gerçek dışı ve belki de uygulanamaz veya saf gelebilir.

Ama gerçekten de öyle mi? 
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Küresel çapta düşünmeyi, kültürel alışverişi, lokal ticareti ve 
kendi memleketlerinde insanların kültürüne ve isteklerine 
olan saygıyı içeren bir fikirdir.

Dostluğun, işbirliğin ve dolayısıyla çocuklarınızın huzurlu ve 
mutlu bir geleceği için adalet, tolerans ve saygı gibi 
kavramlar temel teşkil eder

Bu fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum ve bu gelecekte birlikte 
yaşamaya dair geleceği nasıl hayal ettiğinizle ilgili sizden 
tavsiyelerinizi paylaşmanızı istiyorum.

Yeni vizyonlara ihtiyacımız var.

Tüm insanların faydasına olan mantıklı değişimlerden 
korkmayın. Rüşvetçi politikacılardan veya milyarderlerden 
gözünüz korkmasın ve onların oyununa gelmeyin! 
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Birleşik Dünya Hükumeti 

Gerçek küreselleşmeye giden yollar ve sınırları 
aşan, kendi kendini yok eden bir kapitalizme 
karşı haykırış 

Bir dünya hükumeti fikri

yeni bir fikir değildir, insanlık medeniyeti kadar eskidir ve 
Mısırlı hükümdarların dönemine kadar dayanır. Dante ve 
Emanuel Kant da bu konuyu ele almışlardır.

“Writing in 1795, Immanuel Kant considered World 
Citizenship to be a necessary step in establishing world 
peace“

Dünya nüfusunun sadece % 10’u dünya kazancının %
85’ine sahip!

Bu, günümüzde oldukça agresif bir yönde gelişen dünya 
kaynakları mücadelesidir. Dünyadaki hakimiyetin yeniden 
ayarlanması ve böylelikle enerji, su, ham madde, toprak gibi 
kaynaklara saldırı söz konusudur.

Zamanımız güç ve para hırsıyla sembolleşmiştir

ONE WORLD

7



Hiç kimse sonunda herkesin kaybedeceğini ve bizlerin şu 
anda tanıyıp bildiğimiz toplum ve medeniyetimizi kendimizin 
bozacağını anlıyor görünmüyor.

Su anki mülteci akınları, insanların artık duvar veya sınırlarla 
durdurulamayacağını iyice göstermektedir.

Şu anda Avrupa'ya doğru yeni bir kavimler göçünün 
başlangıcını, ulusların karışmasını ve böylece Avrupa'nın ve 
dolayısıyla dünyanın engellenemez değişimini yaşamaktayız.

Bunun suçlusu, dünya kaynaklarının ve gücün adaletsiz 
dağıtımı, yani insanların yaşama dair temel ihtiyaçlarının az 
sayıdaki kişinin ellerine bırakılmasıdır.

Milyarlarca insan, temiz içme suyu olmadan ve dünya 
kaynaklarına ulaşamadan fakirleşmiştir.

Bu kaynaklar, az sayıdaki endüstri ülkesi tarafından 
kullanılmakta ve boşa harcanmaktadır, maksimum kazanç 
sistemi için harcanmaktadır. 
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Son 10 yıldaki gelişmeler incelendiğinde fakir ve zengin 
uluslar arasındaki farkın gittikçe büyüdüğü görülmektedir.

Burada petrol, doğal gaz veya ham maddeler gibi enerji 
kaynaklarını elinde bulundurma söz konusu değil, aslında 
insanların temel yaşam ihtiyaçlarının vurgunu ve su ile 
toprağa özel olarak sahip olma ve böylece gıdaların ekimi söz 
konusudur. 

Gıdalar ve arazilerle vurgunculuk fakir ülkelerdeki gıda 
fiyatlarını oldukça artırdı ve aslında derhal cezalandırılması 
gerekir. 

Paranın aşırı önemi ve özel kişilerin, bankaların, yatırım 
fonlarının, rating ajanslarının veya uluslararası büyük 
holdinglerin bununla bağlantılı taşmış gücü, daha fazla para 
ve güce olan hırsları bir gün dünya kaynaklarının 
azınlıktakilerin elinde kaybolacaktır. 

Buna karşı haykırmalı ve direnmeliyiz.

Mülteci ve terör konusunda basının sizi yönlendirmesine 
izin vermeyin.
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Bunlar, daha fazla güç ve daha fazla kontrol için bireyler 
üzerinden size ulaşmaya ve korku oluşturmaya yarayan 
birer araçtır.

Görünmeyene ve sinsice yaklaşana karşı gösteri yapmak 
veya protesto etmek zordur. Black Rock veya Goldman 
Sachs gibi süper bankaların arkasında kimin olduğunu 
kendinize bazen soruyor musunuz?

Sadece maksimum kazanç elde etmeye dayanan ekonomi 
sisteminin yerini yenileştirme iklimi ve insanların huzurlu 
olmasını hedefleyen bir ekonomik sistem almalıdır.

Para güçtür, parayı eşit dağıtmalı ve paraya sahip olmayı 
dolayısıyla da belli kişilerin gücünü sınırlandırmalıyız. 
Alışverişinde para kullanılan maddi değerler ve başarılar 
için para bir depolama aracı işlevi görmelidir. Para bir 
güç aracı olarak kötüye kullanılmamalıdır. 

Savaşların asıl sebepleri toprak, enerji, su kazanımı (temel 
kaynakların elde edilmesi) ve dolayısıyla güçtür.
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Aklın alamayacağı büyük paralar (güç aracı) şu anda savaşı, 
yok olmayı ve öldürmeyi hedefleyen silahlanmaya 
akmaktadır. Barış sadece silahlar olmadan sağlanabilir. 
Fakat: Dünya silahlanıyor!

Bölgelerin istikrarının bozulmasıyla insanlar hayatta kalmaya 
zorlanmış ve kendilerini tehdit eden bu sisteme karşı 
koymakla uğraşamamaktadır.

Sistematik olarak istikrarsızlaştırma ve temel yaşam 
ihtiyaçlarının bozulması (savaşlar) sonrasında istikrar ve 
hayat şartlarının düzeltilmesi de belki de bu sistemin bir 
parçasıdır. 

Soğuk savaştan sonra dünyanın global bir barışa doğru gittiği, 
güçlülerin hiç istemediği bir barışa doğu ilerlediği sanılmıştı!

Propaganda sayesinde bölgelerin nasıl istikrarsızlaştırıldığını, 
büyük güçlerin nasıl yeniden karşı karşıya geldiklerini ve yine 
vekalet savaşları yürüttüklerini bizzat görüyoruz. 

Silah depolarına yıllardır inanılmaz miktarda stok yapılıyor. 
Herkes herkese karşı. Batı, doğuya karşı. İslamiyet, 
Hristiyanlığa karşı. Sünniler, Şiilere karşı. ABD ve Avrupa, 
Rusya ve Çin’e karşı. Bunun sonu nereye varacak?

Kitlesel istikrarsızlaştırmaya kadar yolu var. 
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Esasen geçerli olanlar: Daha fazla silah, daha fazla savaş. 
Daha fazla ölü, daha fazla yoksulluk.

Daha fazla silah daha fazla güvenlik sağlamaz. 

21. yüzyılda dünya hükumeti nasıl işleyebilir ve dünyanın
günümüz sorunları niçin sadece merkezi bir yönetimle 
çözülebilir?

Birleşik dünya hükumeti şu hedefleri esas almalıdır:

1.Dünyadaki yaşam seviyesini adım adım eşitlemek.

2. Su, toprak, enerji gibi insanlığın temel kaynaklarını adil
dağıtmak

3. Paranın gücünü sınırlandırmak ve silahların üretimini,
yayılmasını ve kullanımını yasaklamak. 

Bu hedefler dünya hükumetinin temel hedefleridir ve bir 
anayasa çerçevesinde kalıcı hale getirilmelidir.

Bunu başarmak için enerji kaynakları, su ve toprak dünya 
hükumetinin merkezi yönetimine bırakılmalıdır.
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Bu kaynaklardan özel kazanç elde etmek yasaklanmalıdır. 
İnsanlığın bu 3 temel kaynağı özel mülkiyetin dışında tutulmalı 
ve özel toprak mülkiyeti de sınırlandırılmalıdır.

1. Dünya hükumetinin başlıca hedefleri neler
olmalıdır

a)Merkezi bir dünya para biriminin (W$) hayata sokulmasıyla
paranın gücünün sınırlandırılması ve merkezi bir dünya 
bankasının kurulması.
Mevcut tüm para birimlerinin tasfiye edilmesi.

b) Toprak, su, enerji gibi 3 temel kaynağın dağılımı ile bununla
bağlantılı insanlığın temel kaynaklarının eşit dağılımıyla ilgili 
dünya çapında kontrol.

c) Dünya çapında tek tip, bölgesel farklılıklara uygun bir eğitim
sistemi.

d) Ulus devletlerin ortadan kaldırılması ve etnik açıdan benzer
halk ve dil gruplarının yaşadığı yönetim alanlarının hayata 
sokulması.

e) Dünya çapında din hürriyeti

f) Din ve devlet işlerinin kesin olarak ayrılması

g) Paranın gücünün sınırlandırıldığı serbest, küresel kapitalist
bir ekonomi.
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h) Gıdaların bölgesel olarak ekilmesinin ve henüz gelişmemiş
bölgelerde üretim tesislerinin kurulmasının teşvik edildiği 
küresel pazar anlayışı.

i) Dünya çapında serbest iş pazarı ve serbest seyahat
özgürlüğü. Bu seyahat serbestliği başlangıçta ekonomik 
olarak büyük farklardan dolayı sınırlandırılmalıdır.

j) Orduların ortadan kaldırılması ve mevcut tüm silahların yok
edilmesi

k) Anlaşmazlıkların kontrolü ve dünya hükumeti anayasasına
riayet için dünya çapında silahlı polislerin oluşturulması.

l) Dünya çapında tek tip vergi yasaları

m) Çevre felaketi ve afetten korunma için dünya çapında tek
tip yasalar

n) İnsanların kendi aralarında anlaşması için tek bir merkezi
dilin devreye girmesi ve mevcut bölgesel dillerin muhafaza 
edilmesi ve korunması. 
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

o) Savaş silahlarını geliştirme, üretme ve dağıtma yasağının 
uygulamaya konulması ve böylece büyük dünya savaşlarının 
zorlaştırılması. 

p) Asgari, azami gelirin ve maksimum mal varlığının yürürlüğe 
girmesi

q) Ekonomi sistemi gelirin ve mal varlığının sınırlandığı bir 
kapitalist anlayış benimsemektedir. Özel mal varlığına 
10.000.000 W$’ye kadar izin verilir ve dokunulmazdır.

r) Tek tip bir sağlık sisteminin oluşturulması

s) Cinsiyet eşitliği
 
t) Şimdiye kadar olan parti sisteminin ortadan kaldırılması
 
u) Aktif politikacılar sahip oldukları bağlantılar nedeniyle ve de 
tekel ve finansman sermayesi nedeniyle dünya hükumetinin 
dışında kalmalıdır.
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2. Hayata geçirmeyle ilgili somut adım fikirleri:

2.1. Bir anayasanın hazırlanması. (Anayasa)

Anayasa Batı Avrupa ülkelerinin temel özgürlükçü 
prensiplerini temel almalı ve yasama için temel
oluşturmalıdır. Dünya çapında bir demokrasinin ve bir seçim 
kanununun yürürlüğe girmesi küresel çapta mümkün 
gözükmemektedir. Bunun yerine bölgesel yönetim alanlarının 
temsilcilerinden oluşan ve çoğunlukla global kararlar alan bir 
parlamento olmalıdır.
Bu parlamentolar yönetim bölgelerinde de bulunmalıdır. 
Dünya hükumetinin ve üyelerinin kontrolü önceliklidir ve 
denetim konusu büyük bir önem kazanmıştır. Bu denetimi 
parlamento üstlenmelidir.

Anayasanın hazırlanması gelecekteki tüm bölgesel yönetim 
alanları topluluklarının geniş bir entelektüel kısmı tarafından 
yürütülmelidir.

Şimdiki politikacılar finans oligarşisine yakınlıkları nedeniyle 
anayasa hazırlığının dışında kalmalıdır.

16

ONE WORLD



Anayasa hazırlığı, uluslararası deneyimi olan öğretmen, 
hukukçu, tekniker, ekonomistler ile dünya hükumetinin temel 
hedefleriyle hemfikir olan ve onları destekleyen doktorlar gibi 
tüm dünyadan çeşitli meslek grubu üyelerinin katkılarıyla 
yapılmalıdır. Tüm dünya dinlerinin mevcut dini liderleri de 
anayasa hazırlığına davet edilmelidir.
Tek tek uluslardan oluşan şimdiki dünya düzeninin geçiş süreci 
ve yeni yapıların inşası mümkün olduğunca en kısa sürede 
gerçekleştirilmeli ve geçiş etkin olmalıdır.
Bunun için somut bir plan geliştirilmeli ve bir kanun esası 
belirlenmeli ve tutarlı olarak değiştirilmelidir.

2.2 Silah üretiminin derhal durdurulması ve tüm savaş 
silahlarının yok edilmesiyle ilgili yasa

Savaş silahları ve bunların kullanımı şu anda medeniyetimiz için 
büyük bir tehdit potansiyeli oluşturmakta ve iktidarı ele geçirip 
yetki hakkını genişletmek için kullanılmaktadır. Bu yüzden dünya 
hükumetinin en büyük görevi ve görevlerinden biri, bu silah 
stoklarını etkisiz kılmak ve mevcut sahiplerini teslim etmek ve 
imha etmek üzere harekete geçirmektir.
Dünya hükumeti tüm silahlarla ilgili kontrolü elinde 
bulundurmalıdır. Bu silahlar 1 yıllık bir süre içerisinde zararsız 
hale getirilmelidir. Savaş silahlarının üretimi ve işletimi cezai 
işleme tabidir.
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2.33 temel kaynağın küresel çapta eşit dağılımına ilişkin 
yasa

Su ve enerji kaynaklarının özel mülkiyeti yasaklanmalı ve 
toprak mülkiyeti sınırlandırılmalıdır. Arazilerin icarı 
mümkündür, ancak sadece gıda maddelerinin ekimi ve 
hayvancılığa izin verilmelidir.

İcarda özel olarak ekilen gıda maddeleri kâr elde edilerek 
satılabilir, ancak toprak özel mülkiyete alınamaz.

Petrol ve gaz kaynaklarının özel mülkiyeti yasaklanmalıdır. 
Enerjinin (kömür, petrol, gaz) satışıyla kar amaçlanmamalıdır. 
Hedeflenen her kâr, üretim tesislerinin inşası ve 
modernizasyonu veya alternatif enerji kaynaklarına 
yatırılmalıdır.
Özel olarak izin verilen toprak mülkiyeti kişi başı en fazla 
5.000 m2 ile sınırlanmalıdır.
Bunun dışında kalan topraklar kamulaştırılır, fakat tarım veya 
orman alanı olarak kullanılıp ekonomiye kazandırılırsa eski 
sahiplerine icar edilebilir.

Suya özel mülkiyet statüsü verilmesi yasaktır. İçme suyunun 
üretimi ve satışından elde edilen kazanç derhal işleme 
teknolojisine ve küresel su şebekelerine yatırılmalıdır. 
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

2.4 Çevre koruma yasası

Dünya hükumeti, örneğin nükleer ve gen teknolojisinin, petrol 
ve ham madde çıkarmanın, iklim değişikliğinin vs. neden 
olduğu çevre bozukluğunu analiz eden merkezi bir çevre 
kurumunu kurması gerekmektedir. Daha sonra çevrenin yok 
olmasını durduracak ve yasaklayacak önlemler alınmalıdır. 
Tohum ile genetiği değiştirilmiş besin ve genetiği değiştirilmiş 
böcek zehirleri tahmin edilmesi zor 
sayıdaki yeni organizmalarla ilgili mutasyonları bakımından 
hesap edilemeyen bir tehlike oluşturmaktadır.
Dünya hükumetinin bu gibi ürünleri üretenleri durdurma ve 
tesislerini kapatma yetkisi vardır.
Nükleer enerji santralleri için bir risk analizi yapılmalı ve 
önlemler alınmalıdır. Alternatif enerji yatırımları yoğun bir 
şekilde teşvik edilmelidir

2.5 Tek tip bir eğitim sisteminin yürürlüğe girmesi yasası

Dünya çapında hayat seviyesinin temel ilkesi bölgenin uyumlu 
olduğu merkezi kontrollü bir eğitim sistemidir ve de okul ve 
üniversitelerin küresel ölçekte inşasıdır.
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Bu eğitim sisteminin temel ilkesi mevcut en etkili ve en iyi 
eğitim sistemini oluşturmak olmalıdır. Bunun için Fin ya da 
Alman sistemine başvurulmalıdır. Doğal bilimler ve merkezi dil 
(matematik, fizik, kimya, biyoloji, İngilizce) için öğretim planları 
merkezden önceden verilmelidir. Diğer branşlar bölgesel 
hükumetleri tarafından seçilebilir. Son olarak küresel 
müşterek standartlar yerine getirilmelidir.

Değerler eğitimiyle bağlantılı din derslerinden dini cemaatler 
sorumludur. 
Tüm dinlerin temel prensiplerinin bütün insanlara 
öğretilmesine dikkat edilmelidir.

Herkesin hangi dini benimsediği veya bir dini benimseyip 
benimsememe tercihi olmalıdır.
Hiç kimse doğuştan bir dine tabi olmamalıdır.
Günümüzde eğitim seviyesi düşük ve altyapısı zayıf 
bölgelerde görevli olan yeni öğretim üyelerinin eğitimi ve 
öğretmenlerin geçişi oldukça büyük önem taşımaktadır. 
Öğretmen ve uzmanların eğitimleri Almanya, Avusturya veya 
İsviçre modeline göre pekiştirilmelidir.
Eğitim ve din ciddi bir şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Es sind 
weltweit internationale Universitäten zu bauen. 

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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Eğitim sisteminin tüm dünyadaki temeli, budist öğretinin 
hakka bakma ve hakkı düşünme sistemi olmalıdır. (ETİK 
dersi)
İnsanlar hayattaki gayenin mutluluğu yaşayarak elde 
edebileceklerini öğrenmeliler.
Ve mutluluk ancak mutsuzluğa neden olan haset, hırs ve 
kıskançlığı barındıran zenginlikten diğer insanlara 
bahşedildiği takdirde yaşanılabilir.

Sorumluluk, mutluluk ve fikir okulda ders olarak 
okutulmalıdır.
Eğitim programında kadın ve erkek eşitliği, ırkların 
eşitliği ve dinlerin eşit oluşu bir temel konu teşkil 
etmelidir. 
Eğitim ücretsiz olmalı ve vergilerle finanse edilmelidir.

2.6 Mevcut ulusların ve ülke sınırlarının ortadan 
kaldırılması ve bölgesel yönetim birimlerinin devreye 
girmesiyle ilgili yasa

Dünya çapında merkezi yapıların ve yasaların yürürlüğe 
girmesine ilişkin temel ilke ulus devletlerinin adım adım 
çözülmesidir. 
Dünyanın bölgesel yönetim bölgelerine bölünmesi kıtalara 
göre ele alınmalıdır. Burada dünya sekiz yönetim bölgesine 
ayrılabilir. 
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A) Avrupa
B) Kuzey Afrika ve Arabistan
C) Kuzey Asya
D) Güney Asya
E) Orta Asya
F) Kuzey Amerika
G) Güney Amerika
H) Afrika

Ana yönetim bölgelerine entegre edilmiş bölgesel yan ve alt 
bölgeler daha sonra etnik köken ve dil bölgelerine göre 
yönetilmelidir.

2.7 Gelir ve mülkiyet yasası

Tüm dünyada eşit bir hayat seviyesine ulaşmak ve paranın 
gücünü sınırlandırmak için minimum ve maksimum gelirler 
(bölge ve etkinliğe göre) tanımlanmalı ve belirlenmelidir.
Bu, aynı zamanda azami mülkiyet için de geçerlidir.

Aşağıdaki özel gelirler tavsiye edilmektedir:
48 saatlik bir çalışma için en düşük gelir yılda 6.000 W$ 
olmalıdır.
Bir kişinin yıldaki en yüksek geliri 500.000 $’i geçmemelidir.
Bir kişinin mal varlığı 10 milyon W$’lik net kazancı 
geçmemelidir. 
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

Gelirlerin gerçekten de reel ekonomiye aktarılacağı ve 
dünyanın küresel bir değişim göstereceği gerçeği nedeniyle 
tüm dünyada bütün ekonomi bir canlanma yaşayacaktır. Bu 
canlanma çevre dostu olmalıdır.

Her türlü spekülasyon yasaklanmalıdır.

Her insan tamamlanan eğitimin ardından haftada en az 20 
saatlik çalışma ödemesi hakkına sahiptir. Bu iş için asgari 
ücret ödenmelidir.

Sosyal hizmetlere sadece sağlık nedeniyle veya engelden 
dolayı iş yapamayan kişiler için izin verilmektedir. Esasen bu 
hak, her iki cins için de geçerlidir.

Firmaların net geliri (kâr) iş yerlerinin sayısına göre 
ayarlanmalı ve tam mesai çalışan işçi başına 70.000 W$ 
ücretini ve yılı geçmemelidir.

Böylelikle iş yeri başına belirli bir gelir sağlanmış olur. 
Firmalardan maksimum kâr ekonomiye kazandırılabilir. 
Bir yerdeki firma büyüklüğü 4.000 kişilik çalışan sayısını veya 
280 milyon W$’lik net kazancı geçmemelidir. Bu yerler farklı 
yönetim bölgelerinde bulunmalıdır.
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Kişisel ve dolayısıyla topluma karşı özel sorumluluğu olan 
firmaların sahipleri için 50.000.000 W$’lık bir azami servet 
geçerlidir. (Temel mal varlığı, nakitler, vs.) Firmaların sahibi 
olmayanlar için 10.000.000 W$’lik azami servet 
önerilmektedir.
Firmalar olarak sadece sermaye şirketleri kurulabilir. 
Çalışanlar firmadan hisse alma veya ücretlerinin bir bölümünü 
firma hissesinden ödenme hakkına sahiptir.

2.8 Doğum kontrolü ve nüfus artışının yavaşlatılması

Eğitim, aydınlanma ve yüksek gelir nedeniyle doğum 
oranlarının özellikle halihazırda dünyanın fakir bölgelerinde 
orta vadede hızla düşüşe geçeceği ön görülmektedir. Dünya 
hükumetinin görüşüne göre aile planlaması için bir yasa 
gerekli değildir. Okullarda merkezi eğitim sisteminin bir 
parçası olan güçlendirilmiş bir cinsel eğitim verilmelidir.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

2.9 Cinsiyetlerin eşit haklara sahip olması

Cinsiyetlerin eşit haklara sahip olması dünya hükumetinin 
temel bir prensibidir.
Bu temel prensip hükumetin anayasasına eklenmelidir.
Temelde kadın ve erkeğin ödemesi tek tip yapılmalıdır. 
Kadının erkekle aynı çalışma hakkı vardır. Hamilelik ve çocuk 
yetiştirme için ödenmiş süreler garanti edilmeli ve kreşler 
oluşturulmalıdır. Eğitimin temeli olarak kreşler sonraki eğitim 
sistemi için değerlendirildiğinden vergi gelirleri tarafından 
finanse edilmelidir.

2.10 Gelir ve mülkiyet vergilendirme yasası

Yılda azami 500.000 W$’lik özel bir gelir vergiden muaftır. Bu, 
aynı zamanda azami mülkiyet için de geçerlidir. 
Fakat %30’luk müşterek bir katma değer vergisi 
önerilmektedir. Gıda, su ve enerjide KDV %15 tutarındadır. 
Bununla en büyük tüketicilerin en fazla vergiyi ödemesi 
garanti altına alınmaktadır.

Fiyatlar piyasa prensibine göre serbest olarak belirlenebilir.

Firmalar için %15’lik bir katma değer vergisi geçerlidir. Bu 
verginin %5’i dünya hükumetine, %5’i yönetim bölgesine ve %
5’i ise bölgeye gider.

ONE WORLD

25



Belirli gelişim bölgelerinde vergi avantajları sağlanabilir. Ek 
vergiler tahsil edilmemelidir. Ek devlet desteği veya vergi 
avantajları yasaklanmıştır.
Dünya çapında merkezi hükumetin paralarını şeffafça dağıtan 
mali bir denge yürütülmelidir. 

2.11 Yeni bir merkezi paranın piyasaya sokulması ve bu 
paraları dağıtan merkezi bir dünya bankasının 
oluşturulmasıyla ilgili yasa.

Dünya hükumetinin en önemli görevlerinden birisi paranın 
gücünü sınırlandırmaktır. Bunun için Dünya Doları (W$) işlem 
görmeli ve şimdiye kadarki mevcut paralar ortadan 
kaldırılmalıdır. Şimdiye kadar geçerliliği olan mevcut para 
birimlerinin ortadan kaldırılmasından sonra ekonomi

döngünün sağlanması için sermayenin döviz kuru 
uygulanmalıdır.
Mevcut mali kurumların kredileri silinmelidir.
Özel mülkiyetteki mali kurumlar kapatılmalıdır. Devlet ve yarı 
devlet bankaları dünya hükumetine devredilecektir. 
Para biriminin değişmesinden sonra kurun artışı kişilerin veya 
firmaların izin verilen azami sermayesine göre ayarlanır.  
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

Dünya Doları (W$) merkezi bir dünya bankasında basılır ve 1: 
1 şimdiki Amerikan Dolarının eşdeğerdir. Bu yüzden mevcut 
nakit para stoku, dünya bankası yeterli nakit basana kadar 
aynı döviz kurlarıyla ödemeler için kullanılabilir. Tüm fiyatlar 
W$ olarak basılmalıdır.

16 yaşından itibaren yeryüzündeki her vatandaşın bir hesap 
açma hakkı vardır. Vatandaş bu hesap için tüm dünyada 
geçerli olan şimdiki kredi kartına benzer bir ödeme kartına 
sahip olur. 16 yaşın altındaki çocuklar ebeveynleri üzerinden 
hesap açar. 

Bunun için kredi kartlarına benzer merkezi bir ödeme sistemi 
yürürlüğe girmelidir.

16 yaş üzerinde dünyadaki geliri olmayan her vatandaş 
kartında 1.000 W$’luk bir başlangıç sermayesi alır. Geliri 
olmayan anne babalar 16 yaşa kadarki her çocuk için bir 
seferlik 500 W$ alırlar.

Bu başlangıç sermayesi sadece gıda, barınma ve eğitim için 
harcanmalıdır. 16 yaş altı her çocuk için anne babalar 
başlangıç sermayesi olarak 500 W$ alırlar. 
Şimdiye kadarki gelirler 1: 1 ödenmeye devam edilmeli, 
burada

üst ve alt sınırlar dikkate alınmalıdır.
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Şimdiki mevcut bankalar kapatılmalı veya mülkiyetleri dünya 
bankasına devredilmelidir.

2.12 Merkezi bir sağlık sistemi oluşturma yasası

Dünya hükumetinin hedefi, tek tip ve merkezi bir sağlık 
sistemi oluşturmaktır. Her vatandaş bir sağlık sigortası 
yaptırmalıdır. İlaçların üretiminden elde edilen kazancın %
50’si vergilendirilir. Bu vergi gelirleri araştırmalara 
yatırılmalıdır.
Gerek şimdiki bilimsel tıp gerekse alternatif veya doğal tıp 
aynı şekilde desteklenmelidir.
Tüm dünyada geçerli emekli ve sağlık sigortası devreye 
girmelidir.

3. Merkezi bir hükumet durumunda dünyanın
ekonomik sistemi

Dünya hükumeti niçin dünya çapındaki temel düzen 
olarak orta derecede ve ekoloji odaklı bir kapitalist 
toplum düzenini kabul edip zorla uygulasın?
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

Bugün toplumsal yapılar tüm dünyada genellikle kapitalist ve/
veya feodalist olarak oluşmuştur. Kölelik ve köleleştirme 
Afrika, Orta ve Yakın Doğunun feodal yapılarında aslında tüm 
Doğuda hala geniş bir alana yayılmaktadır.

Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan 
ülkelerde kapitalistlerden (üretim araçlarının sahipleri) ve 
fabrika işçilerinden feodal veya tarımsal yapılardan oluşan 
karma bir toplum buluyoruz.

Toplum üretim toplumuna doğru ne kadar çok gelişirse değer 
artışı o kadar büyük, bireylerin geliri o kadar fazla olur. 
Kapitalist toplum (üretim araçlarının özel mülkiyette olması) 
katma değer hakça dağıtıldığı sürece bir refah toplumu getirir.

Feodalizmden sosyalizme veya komünizme kadar tüm toplum 
düzenlerini incelediğimizde üretim toplumu olarak kapitalizm, 
endüstri toplumlarına en çok refahın oluşmasını sağlayan 
toplum düzeni olmuştur.

Üretim araçlarının sınırlı özel mülkiyeti ve rekabet toplumun 
gelişmesine yönelik temel ilkelerdir 
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Buradan toplumun gelişmesi için rekabete ihtiyaç duyulması 
sonucuna varılabildiği gibi hayat seviyesini ve kitlelerin 
memnuniyetini iyileştirmeye ve değiştirmeye yönelik teşvik 
edici eylemleri sağladığı sonucu da çıkarılabilir.

Ekonomik gelişim yavaş yavaş olmalıdır ve kaynak 
kullanımının azaltılması ile devam etmelidir. Bu yüzden bu 
alanda dünya hükumeti tarafından özel araştırma projeleri 
hayata geçirilmelidir.

Dünya hükumeti ekolojik ve özel finanslı bir toplum düzenini, 
toplumun temeli ilkesi yapmalıdır.

Özel finansın baskın olduğu bu toplum düzeni belirli şahısların 
elinde bulunan mülkiyetin ve paranın kısıtlanmasıyla 
dizginlenmelidir. Münferit kişilerin elinde bulunan güç kısıtlı 
kalmalıdır. Fakirleşen bölgelerde refah seviyesi ancak eğitimle 
ve çevre, enerji ve trafik projelerine yatırımla artar.

İnsanlar için mutlaka parayla bağlantılı olmayan başarı 
deneyimleri ulaşılabilir olmalıdır.
Tüm dünyada birlik ve beraberlik duygusunun yarattığı 
atmosferin günümüz haset ve kıskançlık atmosferini dağıtması 
için uğraşılmalıdır. 
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

Toplumsal ve ekonomik farklılıkların aşılması amacıyla 
mutlaka yüksek değerli iş yerleri kurmak ve daha fazla eğitime 
özendirmek için tüm dünyada eşit bir endüstrileşme teşvik 
edilmelidir. 

Asya ve Afrika ve Güney Amerika'daki az gelişmiş ve feodal 
alanların endüstriyel olarak gelişmiş gelişimini hızla ilerletmek 
Dünya Hükümeti'nin en büyük zorluklarından biridir.

Bu yüzden yüksek eğitim seviyesine sahip insanlar günümüz 
dünyasının endüstriyel açıdan gelişmemiş bölgelerine katkı 
sağlamalılar. Halihazırda endüstri ülkelerinin endüstri 
potansiyeli artmayacak, buna karşın gelişmemiş bölgelerdeki 
güçlenecektir. Amaç, ürün ve gıda maddelerini yerel olarak 
üretmek ve pazarlamaktır.
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Hepsi bir ütopya mı yoksa yeni bir düşünce yaklaşımı 
mı?

Birçoğu tehlikeden önce uyarmayı sever, yanlış kişiler 
tarafından idare edilen bu tip bir sistemi kurmak hızlıca dünya 
çapında bir diktatörlükle son bulur.

Elbette böyle bir tehlike var ve bu yüzden dünya hükumeti 
temelinde güçlü bir anayasanın yer alması oldukça 
önemlidir. Bu anayasaya veya temel yasaya dünya 
hükumeti amaçlarının uygulanmasında merkezi ya da 
bölgesel olarak sorumlu olan herkes uymak zorundadır.

Güçlü bir anayasa koruması ve mahkemesi bu anayasanın 
kanunlarının uygulanması için hizmet etmelidir. 
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Umarım ilginizi uyandırmışımdır ve ilginç bir tartışma için 
sabırsızlanıyorum.

Lütfen fikir ve önerilerinizi  
future@1world.earth .

Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum!

by Klaus Ertmer 
2015



34

ONE WORLD

Küresel bir devlet 
kurumunun yapısı

Bu dünyanın insanlarına, beceriksiz ve aç 
politikacılar tarafından değil profesyoneller 
tarafından yönlendirilmelidir.
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UZMAN GRUPLARI BAKANLIKLAR

BAĞIMSIZ 
ADALET

İL VE 
ÇEŞİTLERİNDE 
PARLAMANLAR

Dünya hükumeti 4 kolon 
üzerine oturuyor
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KÜRESEL YÖNETİM 
ORGANİZASYONU

UZMAN
GRUPLARI

İDARİ 
BÖLGELER

İLLER

İLÇELER

2 milyar 
nüfusa kadar

100 milyona 
kadar nüfus

1 milyona 
kadar nüfus

Küresel kararlar 
için uzman 

grupları

İdari bölgelerde 
küresel kararlar 

için uzman 
grupları

Parlamento / 
referandumlar

Yerel kararlar 
için meclis / 

referandumlar

ONE WORLD



I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015
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KÜRESEL İDARİ 
BÖLGELER

Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

Avrupa

Kuzey AsyaKuzey Afrika
+ Arabistan

Afrika

Güney
Asya

Orta
Asya
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1) Uzmanlardan oluşan ekipler

• Uzmanlar komitelerinin üyeleri kendi alanlarının en iyileri
olmalı ve uluslararası tecrübeye sahip olmalıdır

• Uzmanlar, bakanlıklarla sıkı bir işbirliği içinde çalışmalıdır

• Uzmanlar 3 yılda bir yeniden seçilmeli veya atanmalıdır.

• İnsanlar uzmanlara doğrudan teknik sorular sorabilmelidir

ONE WORLD
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AŞAĞIDAKİ ALANLAR 
İÇİN UZMAN EKİPLER

Su ve
enerji (40) Adalet (40)

Polis ve
Güvenlik (40) Medya (40)

Tıp (40) Sivil savunma (20)

Finans ve bankacılık (40) Tarım (20)

Ekonomi (40) Endüstri (40)

İnşaat (40) Ormancılık (20)

Kültür ve Vergilendirme (20)
Spor (20)       

Mutluluk (10) Eğitim (40)

Çevre koruma (40)
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2) Bakanlıklar

•Bakanlıklar, uzman ekiplerinden gelen
tavsiyeleri ve kararları hayata geçirecek

•Yönetim bölgelerinde ve eyaletlerde
bakanlıkların temsilcilikleri olacak.

•Bakanlıklar, uzman ekipleriyle sıkı bir işbirliği
içinde çalışır.

ONE WORLD



THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia
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BAKANLIK BAŞKANLIĞI

Polis ve güvenlik bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Su ve enerji bakanlığı

Adalet bakanlığı
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Sağlık ve tıbbi bakım bakanlığı

Kültür ve halkın uzlaşma 
bakanlığı

Ekolojik ve yerel tarım 
bakanlığı

Eğitim ve mutluluk 
bakanlığı

Çevre bakanlığı

ONE WORLD
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Ekolojik sanayi bakanlığı

Daha fazlasına sahip şirketlerin 
yeniden yapılandırılması bakanlığı

5000'den fazla çalışan

Savaş silahlarının imhası ve 
silahlanma şirketlerinin yeniden 

yapılandırılması bakanlığı

Adil zenginlik dağılımı ve 
yoksulluğun azaltılması bakanlığı

Bankacılık, finans ve ödeme 
sistemleri bakanlığı
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Çalışma ve sosyal işler 
bakanlığı

Dinin uzlaştırılması bakanlığı

Bilgi ve medya bakanlığı:
• Tarafsız bilgi

• Medya bir sertifika alıyor
haberlerin doğruluğuna ilişkin

• Medya özerk olarak çalışmalı
ve bağımsız olarak
• Sadece gerçekleri rapor eder

ONE WORLD
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BAĞIMSIZ YARGI

YÜCE
ANAYASA

 MAHKEME

BAŞKANI
YÜKSEK MAHKEME

ANAYASA MAHKEMESİ
ADMİN BÖLGESİ

İL MAHKEME

YEREL MAHKEME



Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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4) Eyaletlerde ve ilçelerde parlamentolar ve seçimler

•Eyaletler ve ilçeler yönetim yapılarını muhafaza etmeli ve
daha fazla lokal kararlar verebilmelidir.

•Bu da lokal karar vericilere daha fazla güç verir.

•Lokal kararlar ilçelerde ve eyaletlerde alınmalıdır.

•Küresel çapta kararlar, uzman ekipleri tarafından alınmalıdır.

•Eyaletlerde ve ilçelerde bakanlıkların temsilcilikleri var.

•Uzman ekipleri, bakanlıklar ve parlamentolar sıkı bir işbirliği
içinde olmalıdır.

•İlçeler ve eyaletler parlamentolar tarafından yönetilmelidir.

•Parlamentolar her 3 yılda bir online seçimle yeniden
seçilmelidir.

•Şehirler ve köyler kendi adaylarını belirleyecektir.

•Parlamentolar Graubünden’de, Bavera’da, Tirol’de, Güney
Tirol’de, Endülüs’te, Kaluga Oblastında, Chandong ve Sichuan 
bölgesinde, Teksas’da, Kaliforniya’da, Alberta’da 
Chihuahua’da seçilecektir. Örneğin Almanya, İtalya, İsviçre, 
Avusturya, Rusya, Çin, ABD, Meksika, Kanada veya İspanya 
gibi ulus devletler ortadan kaldırılacak.
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

ONE WORLD
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•Lokal kararlar, parlamentolar tarafından alınır.

•%55’I aşana ezici bir çoğunluk olmadığında referandum 
yapılmalıdır.

•Alınan tüm kararlar insanların faydasına olmalıdır.

•Uzman ekipleri küresel düzeyde kararlar alır, eyaletlerde ve
ilçelerdeki parlamentolar da lokal kararlar alır.

•Yönetim bölgelerinde bulunan uzman ekipleri lokal
parlamentolarla sıkı işbirliği içinde olmalıdır.

•Yönetim dili hem İngilizce, hem de lokal kullanılan dil olmalıdır.



4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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Millet, dünyayı geri alın!
Sizin ve çocuklarınızın geleceği için.

İşte istediğimiz bu:

İnsanların, profesyoneller tarafından değil, yozlaşmış politikacılar 
tarafından yönetilmesini istiyoruz.

Tek bir küresel yasa ve vergi mevzuatı ve küresel bir anayasa 
istiyoruz.

3 temel insan kaynağının adil bir şekilde dağılmasını istiyoruz: 
toprak, su ve enerji.

Doğanın ve çevrenin koşulsuz korunmasını istiyoruz.

Ulus devletlerin kademeli olarak dağılmasını ve sınırların 
kaldırılmasını istiyoruz.

Aşağıdan yukarıya bir yönetim istiyoruz (ilçeler, iller, idari 
bölgeler).



İşte istediğimiz bu:

Bağımsız bir yargı istiyoruz.

Tüm savaş silahlarının imha edilmesini ve savaş silahlarının 
üretiminin yasaklanmasını istiyoruz.

Dünya çapında adil ve azami gelir elde etmek istiyoruz.

Paranın gücünü ve finans sektörünün gücünü sınırlamak istiyoruz.

Özel bankacılık sektörünün kaldırılmasını istiyoruz.

Eski para birimlerinin yerine yeni bir dünya para birimi istiyoruz.

Dünya genelindeki tüm insanlar için ücretsiz eğitim ve ücretsiz 
temel sağlık hizmetleri istiyoruz.

Minimum gelir ve maksimum gelirin girilmesini istiyoruz.

Please contact us on:
www.1world.earth

Millet, dünyayı geri alın!
Sizin ve çocuklarınızın geleceği için.
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