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SUNUŞ
Türkiye Cumhuriyeti, son 18 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerince
yönetilmektedir. Koalisyonların olmadığı, tek parti iktidarı yönetiminde geçen bu
20 yıl içerisinde Türk tarihinde birçok ilkler yaşanmış, doğrularla yanlışlar
birbirine girmiş ve pek çok faydalı icraatın yanında, olumsuz etkilerinin
giderilmesi oldukça zor büyük hatalar yapılmıştır.
Özellikle son 10 yıl içinde devlet içindeki güç odakları arasındaki hesaplaşmalar
ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının bu hesaplaşmaların tarafı veya aleti
olması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk dönemlerinde iyi denebilecek
seviyelere yükselen adalet, demokrasi ve ekonomi, tekrar inişe geçmiş ve
kötüleşmeye başlamıştır.
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye, hala temel hak ve özgürlüklerin tam
anlamıyla güvence altında olmadığı, adalet sisteminin bozulduğu ve ekonomik
göstergelerin gittikçe kötüleştiği bir ülke konumuna gerilemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önce örneği görülmemiş sarsıcı hadiselerin
yaşandığı son 20 yıllık süreçte, iktidar partisinin tüm kadroları hem yorulmuş ve
yıpranmışlar, hem de devletimizi ve milletimizi yormuş ve yıpratmışlardır.
Demokratik hakların, özgürlüklerin ve ekonomik refahın artmasına yönelik büyük
beklentilerle iktidar olan ve bugüne kadar vatandaşlarımızın önemli bir kesimince
bu beklentilerle destek verilen iktidar partisi, bugün artık vatandaşlarımızın bu
beklentilerini karşılayamaz hale gelmiştir.
Geldiğimiz nokta itibariyle toplum kademeleri arasında gelir dağılımı
adaletsizliği had safhalara ulaşmış, orta sınıf zayıflamış ve zengin ile fakir
arasında uçurumlar oluşmuştur. İktidara yakın bazı çevreler hızla zenginleşirken,
orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın alım güçleri azalmakta ve büyük bölümü
bugüne kadar iktidar partisine oy veren bu vatandaşlarımız gittikçe
fakirleşmektedir.
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Enflasyon, faizler ve döviz kurları yükselmekte, her şeye zam gelmekte ve
vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Öte yandan üretici ve
esnafımız üzerindeki vergi ve diğer mali yükümlülükler artmakta ve devlet, adeta
sanayici ve esnafımızın kazancına yarı yarıya ortak hale gelmektedir.
Yüksek ÖTV ve KDV’ler ve asgari ücretlinin bile yıl içinde ikinci dilime geçtiği
gelir vergisi oranları nedeniyle, ücretli kesim de ağır vergi yükü altında
ezilmektedir.
Mevcut siyasi konjonktürde, tüm bu sorunlara çözüm üretip vatandaşlarımızın
beklentilerine cevap verebilen ve ülkemizi demokratik hak ve özgürlükler ile
ekonomik gelişmişlik açısından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmaya yönelik
politikalar geliştirebilen bir muhalefet partisi de bulunmamakta ve adeta siyasi bir
tıkanıklık içine girilmiş bulunulmaktadır. Dünyada köklü dönüşümler yaşanır ve
uluslararası dengeler yeniden oluşurken, ülkemizdeki siyasi aktörler zamanlarını
ve enerjilerini kısır iç meselelerle uğraşarak tüketmektedir.
Türkiye ve Türk Milleti, tek bir kişinin veya partinin kaderine bağlı olacak kadar
kısır bir devlet ve millet değildir. Türkiye ve Türk Milleti, kişilerden ve
partilerden çok daha büyüktürler. Büyük Türk Milleti, en umutsuz dönemlerde
bile bağrından kendisine yeni ufuklar açacak, eskimez ülkülere doğru kendisine
liderlik edecek alternatif kadrolar çıkarabilmiştir.
Türkiye, sadece Türk Milleti için değil, dünya üzerinde zulme uğrayan, sömürülen
ve uzanacak yardım eli bekleyen tüm insanlar ve milletler için de bir umuttur.
Vahşi kapitalist sistem ile çeşitli formatlarda sömürü düzeninin hâkim olduğu ve
gelir adaletsizliğinin zirve yaptığı günümüz dünyası, Anadolu’nun bağrından
doğacak ve tüm dünyaya dalga dalga yayılacak adalet, vicdan ve merhamet odaklı
yeni bir medeniyeti sabırsızlıkla beklemektedir.
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YeniBirParti Hareketi’nin partileşmesiyle doğacak Yeni Parti, son yıllarda
milletimiz içinde bilinçli olarak tahrik edilen ayrışma ve kutuplaşmayı ortadan
kaldırarak iç barışı sağlayacak ve kimsenin ötekileştirilmeyeceği bir siyasi ve
sosyal ortam oluşturacaktır.
Yeni Parti, ekonomik kalkınmaya öncelik vererek tüm vatandaşlarımızın
ekonomik refahını yükseltecek ve gelir adaletsizliğini gidererek refah ve
zenginliğin tabana yayılmasını ve tüm vatandaşlarımız arasında adil bir şekilde
dağılmasını sağlayacaktır.
Yeni Parti, siyasallaşan adalet sistemini onaracak ve eğitim sistemimizi, ülkemizi
bir süper güç haline getirecek kadrolar yetiştirecek şekilde yeniden
kurgulayacaktır.
Yeni Parti ayrıca eğitim, bilim, sanayi, kültür ve sanat odaklı olarak insanımıza
yapılacak yatırımlarla, Anadolu’nun bağrından tüm dünyayı aydınlatacak, iyilik
ve vicdan temelli yeni bir medeniyetin meşalesini tutuşturacaktır.
Genç, temiz, donanımlı, her görüşe saygılı, ortak akla önem veren ve aynı
zamanda devletin yapısını ve işleyişini iyi bilen, hızlı karar alabilecek ve liyakat
sahibi kadrolardan oluşan Yeni Parti, milletimizin dertlerine derman olacak ve
ülkemizi her alanda gelişmiş ülkelerden de ileri bir seviyeye ulaştıracaktır.
Yeni Parti, başta gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı ülkemizin süper bir güç
olmasını hedefleyen yeni bir ülkü etrafında birleştirecek ve bir yandan demokratik
hak ve özgürlükler açısından, diğer yandan da ekonomik gelişmişlik ve kalkınma
açısından kısa zamanda çok önemli icraatlara imza atacak ve milletimizi madden
ve manen zenginleştirecektir.
Yeni Partinin öncelikli icraatlarından biri; her kesimden insanımızın görüş ve
önerileri dikkate alınarak toplumsal mutabakat ve ortak akılla oluşturulacak bir
sivil anayasa hazırlanması olacaktır. Çünkü 1980 askeri müdahalesinin ürünü olan
1982 Anayasası, aradan geçen süre zarfında 20’den fazla değişikliğe uğramasına
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ve 100’den fazla maddesi değiştirilmesine rağmen hala çağı yakalamaktan uzak,
kısıtlayıcı ve vesayet odaklıdır. 38 yılda yapılan 20’den fazla değişiklikle de
insicamı ve bütünlüğü bozulmuş, adeta yamalı bir bohça haline dönüşmüştür.
Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisince söz verildiği halde gerçekleştirilmeyen
yeni ve sivil anayasa vaadi, Yeni Parti tarafından gerçekleştirilecek ve hiç
kimsenin veya toplumsal kesimin kendini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği, tüm
toplum kesimlerini kucaklayacak bir anayasa, ortak akılla hazırlanarak
milletimizin onayına sunulacaktır.
Yeni

Parti,

kendisini

siyasi

yelpazenin

sağında,

Merkez

Sağda

konumlandırmaktadır. Yeni Parti, her türlü aşırılığa ve vatandaşlarımızın din,
mezhep,

ideoloji

ve

etnik

kökenler

itibariyle

ötekileştirilmesine

ve

kutuplaştırılmasına şiddetle karşıdır.
Yeni Parti, her anlayıştan vatandaşımızın bünyesinde kendisine yer bulabileceği
ve düşüncelerini ifade edebileceği birleştirici ve demokratik bir anlayışı
benimsemektedir.
Yeni Partinin misyonu, milletimize bir ideolojiyi veya hayat tarzını dayatmak
değildir. Yeni Partinin misyonu; tüm vatandaşlarımızın katkılarıyla ve adeta bir
seferberlik halinde ülkemizi ekonomik, askeri, sosyal ve kültürel alanlarda
dünyanın başat güçlerinden biri haline getirmek ve vatandaşlarımıza gelişmiş
ülkeler düzeyinde müreffeh bir hayat sunarak milletimizi zenginleştirmektir.
Gelişmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, gelişmiş sosyal ve kültürel yapısı ve
güçlü ordusuyla; dosta güven veren, düşmana korku salan, mazlumun yanında ve
zalimin karşısında durabilecek Süper Güç Türkiye, Yeni Partinin yegâne
amacıdır.
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NASIL BİR KADROYUZ?
Biz; AK Parti iktidarının 20 yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıklarıyla
tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin bayrağın
daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devralınmasını gerektirdiğini düşünen
sorumluluk bilinci yüksek bir kadroyuz.
Biz; siyasete yeni bir anlayış, taze kan ve heyecan getirecek, ayrıştırıcı değil
birleştirici bir dil kullanacak milli bir kadroyuz.
Biz; Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden, Cumhuriyetimizin temel değerlerini
benimseyen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı
ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik
ve azimli bir kadroyuz.
Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel
farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir
kadroyuz.
Biz; dünya görüşleri birbirinden farklı ancak bu farklılıkları saygıyla karşılayan ve
milli menfaatlerimiz doğrultusunda bir araya gelerek ülkemizi her alanda gelişmiş
dünya ülkeleri seviyesine çıkarmayı hedefleyen icraat odaklı bir kadroyuz.
Biz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı herkesin ortak çıkarı olan daha
müreffeh, daha özgürlükçü, daha demokratik ve daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf
etmeyi bir görev ve sorumluluk olarak gören ve Süper Güç Türkiye idealimizi
gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve donanıma sahip liyakatli bir kadroyuz.
Biz; ortak akla ve istişareye önem veren, yeni fikirlere, önerilere ve yapıcı eleştirilere
açık bir kadroyuz.
Biz; sırtını milletimiz dışında hiçbir güce dayamadan, sadece milletimizin
sağduyusuna ve ferasetine güvenerek yola çıkan milli bir kadroyuz.

Gayret bizden, destek milletimizden, başarı Allah'tan...
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YENİ ANAYASA ve YÖNETİM MODELİ
1980 askeri müdahalesinin ürünü olan 1982 Anayasası aradan geçen süre zarfında
20’den fazla değişikliğe uğramış ve 100’den fazla maddesi değiştirilmiştir. Ancak
buna rağmen ruhu itibariyle çağı yakalamaktan uzak, kısıtlayıcı ve vesayet
odaklıdır. İnsicamı ve bütünlüğü bozulmuş ve adeta bir yamalı bohçaya
dönmüştür.
Aradan geçen 40 sene zarfında sivil anayasa tartışmaları hiç bitmemiş, ancak
hiçbir dönemde bu yöndeki girişimlerden sonuç alınamamıştır. Eski siyasetçiler,
samimiyetle ve uzlaşı isteğiyle yeni bir anayasa taslağı üzerinde mutabakat
aramamış ve sivil bir anayasa taslağını milletin huzuruna götürememişlerdir.
Türkiye Cumhuriyeti bugün, hiç olmadığı kadar adaleti, özgürlükleri,
demokrasiyi ve ilerlemeyi önceleyen sivil bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır. Bu
ihtiyaca binaen Partimiz, toplumun her kesiminden katılımlarla gerçekleştirilecek
çalıştaylarla, hiç kimsenin kendini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği ve tüm toplum
kesimlerini kucaklayacak yeni ve sivil bir anayasa hazırlayarak bir yıl içerisinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktır.
Anayasa çalışmaları, Partimizin kurmaylarınca oluşturulacak taslağın kamuoyuna
sunulması ve gelecek her türlü eleştiri ve önerinin değerlendirilerek her kesimden
yetkin kişilerden oluşan geniş katılımlı çalıştaylar neticesinde nihai metnin
oluşturulması şeklinde yürüyecektir.
Bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gereken anayasa, toplumun ortak
değerleri üzerine bina edilerek, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olacaktır.
Yeni anayasa; hiçbir ideolojik, dini, mezhepsel ve etnik dayatma içermeyecek ve
oluşturacağı özgürlükleri önceleyen sistemle milletimizin refah seviyesini
artırmayı ve ülkemizi süper bir güç haline getirmeyi hedefleyecektir.
Yeni ve sivil anayasa; adaleti, basın ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tüm
özgürlükleri, demokrasiyi ve ilerlemeyi önceleyen bir sivil anayasaya olacaktır.
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Yeni ve sivil anayasada yönetim modeli; milletimizin talebine bağlı olarak ya
daha önce tecrübe edilen aksaklıklar giderilerek yeniden parlamenter sistem, ya
da güçler ayrılığı ve güçler dengesi ile kurumsal yapının korunduğu gelişmiş
ülkelerde örnekleri bulunan başkanlık sistemi olacaktır.
Yeni Anayasa ile yönetim biçiminden bağımsız olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinin (TBMM) yetkileri artırılacak ve TBMM, yürütmeyi denetleyebilecek
mekanizmalarla donatılacaktır.
Yeni anayasa, bir partiyi veya kişiyi sistem içinde güçlendirme anlayışına değil,
sistemin adil ve demokratik bir zemin üzerinde; kurumsallaşmayı, adaleti ve
şeffaflaşmayı önceleyecek şekilde yeniden inşasına yönelik olacak ve gerçek
anlamda bir toplumsal sözleşme niteliği taşıyacaktır.
Yeni anayasa ile şahıslar, partiler ve hükümetlerden bağımsız olarak ülkemizi
yüzyıllar boyunca güçlü, milletimizi de madden ve manen zengin kılacak çok
kapsamlı bir yönetim sistemini kurgulanacaktır. Kurgulanacak bu yönetim
sistemi; başarıyı, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve kurallara riayeti ödüllendirecek;
dürüst ve başarılı vatandaşlarımızın önünü açarak ülkemizin yarınlarının ehil
ellerde şekillenmesini sağlayacaktır.
Mevcut Anayasanın değiştirilemez ilk üç hükmü, yeni anayasada da korunacak,
ancak “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı ikinci maddede sayılan kavramların ne
anlama geldiği, açık bir şekilde ifade edilecektir. Bu kavramlar, başta din, inanç
ve ibadet özgürlüğü olmak üzere herhangi bir özgürlüğü kısıtlayıcı şekilde tarif
edilmeyecek ve yorumlanmayacaktır. Böylece başta başörtüsü sorunu olmak
üzere, bugüne kadar kamuoyunun gündemini gereksiz yere meşgul eden ve
toplumsal kırılmalara yol açan sorunlara anayasal çözüm üretilecektir.
Bu bağlamda örneğin “laiklik” ilkesi için Hareketimizce şu şekilde bir tarif
önerilmektedir;
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“Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder. Bu bağlamda
kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa
din kurallarına dayandırmaya çalışamaz. Ancak laiklik, vatandaşların din ve
vicdan hürriyeti kapsamında inançlarının gereği giydikleri kıyafetlerle kamusal
alanlarda bulunmalarına ve ibadetlerini yerine getirmelerine engel değildir.
Vatandaşlar için tanınan kıyafet hürriyeti, kamu görevlileri açısından sadece
başörtüsü için geçerli olup, kamu görevlileri başörtüsü dışında dini kıyafetler
giyemezler.”
Yeni anayasada yukarıda sayılan düzenlemeler yapılırken, bir yandan da
Milletvekili Seçimi Kanunu, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini
bağdaştıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve seçim barajı uygulaması
kaldırılacaktır.
Siyasi Partiler Kanunu, parti içi demokrasinin hâkim kılınacağı şekilde yeniden
düzenlenecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü, milletvekillerinin etkinliğini artıracak
şekilde yeniden düzenlenecektir.
Siyasetin finansmanına yönelik adaleti ve denetimi esas alan kapsamlı
düzenlemeler getirilecektir.
Milletvekilliği, belediye başkanlığı ile sendika ve meslek odaları yönetim kurulu
üyelikleri için en fazla üç dönem; diğer siyasi ve bürokratik görevler için aynı
makamda en fazla 10 yıl görev yapma sınırı getirilecektir.
Bakanlık ve diğer kamu kurumlarının teşkilat yapıları, işlevsel olacak şekilde
yeniden düzenlenecek ve siyasi birer makam olarak oluşturulan Bakan
Yardımcılıkları kaldırılarak daha önce var olan Müsteşar ve Müsteşar
Yardımcılığı kadroları tekrar ihdas edilecektir.
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Kurumsallaşmaya ve kurumsal yapıların korunmasına özen gösterilecek,
bürokrasinin aksayan yönleri ıslah edilecek, bürokratik iş ve işlemlerin doğru ve
hızlı bir şekilde yerine getirilmesini temin amaçlı olarak denetimler artırılacaktır.
Seçim güvenliği ve vatandaşlarımızın iradelerinin tam olarak sonuçlara yansıması
için tedbirler alınacaktır. Amerikalı bir şirket tarafından üretilen ve güvenli
olmadığı gerekçesiyle dünyanın başka hiçbir ülkesinde kullanılmayan SECSIS
sistemi, uygulamadan kaldırılacak ve yerine dışarıdan müdahaleye kapalı milli bir
program üretilerek kullanılacaktır. Bu milli sistem, blockchain gibi en son
teknolojiler kullanılarak hem en üst düzeyde güvenlik, hem de oyların sayımında
büyük bir kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.
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ADALET
Son dönemde Türkiye’de kaybettiğimiz en önemli değer, maalesef adalet hissi ve
adalete olan güven duygusudur.
Son yıllarda adil yargılanma ve lekelenmeme hakları, masumiyet karinesi, suçun
şahsiliği ve suçun öngörülebilirliği ilkeleri noktalarında oldukça geriye gidilmiş
ve;
 Yargılamanın uzun sürmesi ve bunun neticesinde adaletin geç tecelli
etmesi,
 Ceza infaz uygulamaları nedeniyle cezaların caydırıcı olmaktan çıkması,
 Aynı hukuki durumlar için kişilere göre farklı uygulamalarda bulunulması,
 Mağdurların değil de suçluların korunup kollandığı mevzuat ve
uygulamaların yürürlüğe konulması,
 Hâkim ve savcıların bazen fazla iş yükü, bazen de siyasi ve ideolojik
nedenlerle adil karar verme kaygılarından uzaklaşmaları,
 Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş ölçüde yargıda kadrolaşmaların
yaşanması ve bunun neticesinde yargının siyasallaşması
ve benzeri yapısal sorunlar, çözülecekleri yerde daha da artmıştır. Tüm bunların
neticesinde ülkemizde yargıya güven son derece düşük seviyelere gerilemiştir.
Atalarımız, “Küfür ile âbâd olunur ama zulüm ile âbâd olunmaz” demişlerdir. Bu
nedenle de adalet, mülkün ve düzgün işleyen bir devlet sisteminin temeli olarak
kabul edilmiştir.
“Herkes İçin, Hemen Adalet” sloganı ile yola çıkan ve geç gelen adaletin adalet
olmadığının bilincinde olarak Hareketimiz, adaleti tekrar tesis etmek üzere adalet
sistemimize yönelik şu icraatları gerçekleştirecektir;
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İDARİ TEDBİRLER
 Yargı, her türlü siyasi ve ideolojik tasalluttan kurtarılarak sadece hakkı esas
alan ve herkes için eşit adalet dağıtan bir sisteme kavuşturulacak ve hâkimsavcıların karar verirken kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacaktır.
 Yargı bağımsızlığı sağlanacak ve garanti alınacaktır. Bu maksatla Adalet
Bakanı ve Bakan Yardımcısının Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelikleri
sonlandırılacaktır.
 Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlanacaktır (hâkim ve savcılar, istekleri
dışında başka yerlere tayin edilmeyecek ve bulundukları illerde sürgün korkusu
yaşamadan

görev yapabileceklerdir). Böylece hem yargı teminatını

güçlendirilecek, hem de kararların hızlanması temin edilecektir.
 Anayasada yer alan adil yargılanma hakkı ile hukukun genel ilkelerinden olan
masumiyet karinesi ve suçun şahsiliği ilkeleri hassasiyetle uygulanacaktır.
 Yargı kararlarında mazeretsiz gecikmenin, rüşvetin, siyasi ve ideolojik karar
vermenin, haksızlığın ve adam kayırmanın cezaları caydırıcı şekilde artırılacak
ve bu hususlara ilişkin sağlıklı işleyen bir denetim sistemi tesis edilecektir.
 Hâkim ve savcılara yönelik performans ve disiplin düzenlemeleri, bu meslek
mensuplarını daha adil ve mümkün olan en kısa sürede karar vermeye teşvik
edecek şekilde tekrar düzenlenecektir. Bu kapsamda, üst mahkemeler
tarafından bozulan kararlar, kararda imzası olan hâkimlerin siciline olumsuz
olarak işleyecektir.
 Ceza mahkemelerinde kıdemli ve sicil notu yüksek hâkim ve savcılar
görevlendirilecektir.
 Hâkim ve savcı sayısı artırılacak ve böylece hâkim ve savcı başına düşen dosya
sayıları azaltılacaktır.
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 İhtiyaç duyulan yerlerde yeni mahkemeler, ihtiyaç duyulan alanlarda da yeni
ihtisas mahkemeleri oluşturulacak ve ihtisas mahkemeleri her ilden kolaylıkla
ulaşılabilecek şekilde Türkiye’nin her bölgesine yayılacaktır. İhtisas
mahkemelerinin konusu olan davalar, yerelde ihtisas mahkemesi olmasa bile
muhakkak yargı çevresindeki ihtisas mahkemesinde görülecek ve böylece
davaların en adaletli şekilde sonuçlanması sağlanacaktır.
 Yargıda biriken dosyaların hızlı ve adil bir şekilde bir an önce
sonuçlandırılması için Adlî Tatil uygulamasına son verilecek, adlî seferberlik
başlatılacak ve birikmiş davalar sonuçlandırılıncaya kadar her gün 8:00 – 22:00
arası mahkemeler işleyecektir. Bu süreçte personele fazla mesai ücreti
ödenecek ve gerekirse vardiya usulü çalışma sistemi uygulanabilecektir.
 Duruşmaların daha hızlı görülebilmesi için idari tedbirler alınacaktır. Bu
tedbirler kapsamında; zabıt kâtiplerinin özlük hakları iyileştirilerek, kadro
sayıları artırılacak ve her mahkeme için duruşmalara nöbetleşe olarak
katılabilecek şekilde yeterli sayıda zabıt kâtibi atanacaktır.
 Bilirkişilik müessesesi ve bilirkişilerin hangi niteliklere sahip kişi ya da
kurumlardan oluşacağı hususları, yargılamaların daha adil ve hızlı olmasına
yönelik olarak yeniden düzenlenecektir. Hâkimlerin bilirkişileri bizzat
kendileri belirlemeleri, bilirkişilerden cevaplamalarını istedikleri hususları
yazılı olarak karara geçirmeleri ve bilirkişilerin yazılı rapor hazırlamak yerine,
sözlü olarak duruşmalar esnasında görüşlerini ifade etmeleri, zorunlu hale
getirilecektir. Böylece bilirkişilerin kendilerini mahkeme ve taraflar huzurunda
daha iyi ifade edebilmeleri, tarafların da yargılama sırasında bilirkişiye soru
yöneltebilmeleri ve neticede oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne
geçilmesi sağlanacaktır.
 Avukatlık mesleğinin itibarının ve avukatların mesleki yeterliliklerinin
artırılması amacıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır:
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o Hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılacak ve böylece hem
fakültelere daha nitelikli öğrencilerin girmeleri temin edilecek, hem de
zaten yeterinden fazla olan hukuk fakültesi mezunlarındaki yığılma,
zaman içinde eritilecektir.
o Avukat adaylarının staja başlayabilmek ve stajı başarıyla tamamladıktan
sonra ruhsat almak ve mesleğe başlayabilmek için barolara ve Barolar
Birliğine ödemek zorunda oldukları ücretler, sembolik seviyelere
düşürülecek veya tamamen kaldırılacaktır.
o Avukatlık staj süresi 2 yıla çıkarılacak ve staj sadece 5 yıllık avukatlık
tecrübesi olan avukatların yanında yapılacaktır. Staj sürecinde stajyerlere
en az asgari ücret tutarında ödeme ve sigorta yapılması zorunlu olacaktır.
o Staj programı sonrasında avukatlık mesleğini yapabilmek için ÖSYM
tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olma şartı
getirilecektir.
o Staj sürecini ve mesleki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayıp serbest
avukatlık yapmak isteyen meslek mensuplarına, meslekte yer edinme
süreçlerinde kolaylık sağlamak üzere kamu bankalarınca düşük faizli
kredi imkânları sunulacaktır.
o Mesleğe yeni başlayan avukatları desteklemek amacıyla, adli yardım ve
CMK görevlendirmeleri için üst kıdem sınırı 5 yıl olarak belirlenecektir.
Bu ödemelerden yapılan vergi ve baroya katkı kesintileri iptal edilerek,
ödemelerin makul seviyelere yükselmesi sağlanacak ve ödemeler bir (1)
ay içinde gerçekleştirilecektir.
o Mevzuata ve meslek etiğine aykırı davranan avukatların takibi ve disiplin
hükümlerinin

tavizsiz

bir

şekilde

uygulanması

için

denetim

mekanizmaları oluşturulacaktır.
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 Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları yaygınlaştırılacak, yargının iş yükü
azaltılacaktır.
 Hâkim ve savcıların rotasyon usullerine ve sürelerine ilişkin düzenlemeler,
hâkim

ve

savcıların

performanslarını

iyileştirecek

şekilde

yeniden

oluşturulacaktır.
 Adalet sarayları, ihtiyaç duyulan yerlerde daha insani ve etkili kullanım
sağlanabilecek şekilde tekrar dizayn edilecek veya yeniden yapılacaktır.
 Cezaevi şartları iyileştirilecek, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans
uygulanacaktır. Tüm gözaltı, sorgulama, yargılama ve tutuklama süreçlerinin,
insan onuruna yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm idari ve adli
tedbirler alınacaktır.
 Tutukluluk süreleri, ağır cezalıklar da dâhil olmak üzere 1 (bir) yılı geçmeyecek
şekilde düzenlenecektir.
 Başta Muhsin Yazıcıoğlu, Tahir Elçi, Hrant Dink, Gaffar Okkan, Necip
Hablemitoğlu, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu ve Musa Anter olmak üzere
tüm faili meçhul cinayetler tekrar araştırılacak ve bu cinayetlerin arkalarındaki
karanlık güçler açığa çıkarılacaktır.
 Madımak ve Başbağlar Katliamları yeniden araştırılacak ve bu katliamların
arkasındaki karanlık güçler açığa çıkarılacaktır.
 Cumartesi Anneleri olarak isimlendirilen vatandaşlarımızın yakınlarının
akıbetleri araştırılacak ve vatandaşlarımızın acıları dindirilmeye çalışılacaktır.
 İhlas Finans'a birikimlerini yatıran vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetin,
zamanaşımı süresi dolmadan giderilmesi için tedbir alınacak ve gerekirse
şirketin mevcut malvarlıklarına el konularak hak sahiplerinin alacakları
ödenecektir.
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 Kâr payı vaadiyle Avrupa’da ve ülkemizde kendilerinden para toplanıp, vaat
edilen kar payları kendilerine ödenmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin
giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

YASAL TEDBİRLER
 Yargının bir daha siyasallaşmaması ve hiçbir grubun kontrolüne geçmeden
herkese adalet dağıtması için anayasal ve yasal tedbirler alınacaktır.
 Suçun öngörülebilirliği ilkesi, anayasal bir hüküm haline getirilecek ve tüm
vatandaşlarımız, fiilin işlendiği tarihte suç olmayan bir konudan dolayı
başlarına herhangi bir yasal sıkıntı gelmeyeceğinden emin olacaklardır.
 Vatandaşlarımızın lekelenmeme hakları hassasiyetle korunacak, medya ve
sosyal medya aracılığı ile mesnetsiz suç isnadında ve iftirada bulunma fiilleri
için caydırıcı cezalar getirilecektir. İftiraya uğrayanların mahkemece
aklandıktan sonra dilerlerse bu mahkeme kararlarını yayınlatabilecekleri bir
kamu internet sitesi yayına sokulacaktır.
 Tüm kanunlar ve ilgili mevzuat, yeni anayasaya ve günün şartlarına uygun,
birbiriyle tutarlı ve daha demokratik olacak şekilde tekrar gözden geçirilecek,
işlevi kalmayanlar kaldırılacak, gerekli görülenler revize edilecektir.
 Kanunlar ve ilgili diğer mevzuat, suçluları değil de mağdurları koruyacak ve
kollayacak şekilde tekrar düzenlenecek ve suçluların insan hakları yerine,
mağdurların ve mağdur yakınlarının insan hakları öncelenecektir.
 Adli ve idari cezalarla ilgili tüm düzenlemeler, suçla orantılılık ve caydırıcılık
ekseninde revize edilecek ve ceza infazı devam eden mahkûmlar ile yargılama
süreci

devam

eden

davalıların

lehine

olacak

düzenlemeler

derhal

uygulanacaktır.
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 Hamile ve 0-6 yaş çocuğu olan kadınların yargılanmaları tutuksuz (gerekiyorsa
denetimli serbestlik çerçevesinde) yapılacak; hapis cezası almaları durumunda
ise, suçun niteliğine göre cezaları ev hapsi şeklinde infaz edilecek veya
çocuklarının 6 yaşını doldurmalarına kadar cezalarının infazı ertelenecektir.
 Ceza

süreleri

ile

ilgili

hâkimlerin

takdir

yetkileri

makul

şekilde

sınırlandırılacak ve aynı suçlardan mahkûm olan kişilerin hâkimlerin takdir
yetkileri nedeniyle çok farklı cezalar almalarının önüne geçilecektir.
 Mevcut ceza infaz sisteminde mahkemece verilen ceza süreleri, yarıdan daha
az şekilde infaz edilmekte, bu da suç ve ceza arasındaki dengenin bozulmasına
ve kamu vicdanının yaralanmasına neden olarak verilen cezaları caydırıcı
olmaktan çıkarmaktadır. Bu sorunların çözümü için Ceza İnfaz Kanunu
yeniden düzenlenecek ve hapis cezalarının Ceza Kanunundaki süreler
üzerinden infaz edilmesi sağlanacaktır. Yeniden düzenlenecek ceza ve ceza
infaz sistemleri; adaletin tesisini, kamu vicdanının rahatlatılmasını ve
suçluların ıslah edilmesini esas alacaktır.
 Suistimallere ve haksızlıklara neden olan “gizli tanıklık” müessesesi
kaldırılacaktır.
 Suistimallere

neden

olan

“Fahri

Trafik

Müfettişliği”

uygulaması

kaldırılacaktır.
 Basın ve ifade özgürlüğü, garanti altına alınacaktır. Yalan haber ve yasadışı bir
eyleme davet içermediği sürece, vatandaşlarımızın her türlü platformda
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, anayasa ve kanunlarla koruma altına
alınacaktır. Basın ve ifade özgürlüğüne engel nitelikteki tüm mevzuat
kaldırılacak veya özgürlükler garanti altına alınacak şekilde tekrar
düzenlenecektir.
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 Geleneksel ve sosyal medyada bilinçli bir şekilde yalan haber yapmak ve
yaymak, suç olarak tanımlanacak ve yalan haberlerin yapılması ve yayılmasını
önlemeye yönelik caydırıcı cezalar getirilecektir.
 Ekonomik etkileri olacak mevzuat değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için en
az bir yıllık geçiş dönemi mecburi kılınacak, böylece siyasi iradenin günübirlik
kararlar ve düzenlemelerle hukuka olan güveni ve öngörülebilirliği zedelemesi
ve vatandaşlarımızı sıkıntıya sokması engellenecektir.
 Hırsızlık, dolandırıcılık ve yolsuzluk suçlarında, caydırıcı hapis cezasının yanı
sıra, mağdurların uğradığı kaybın tazmini de zorunlu olacaktır.
 Karşılıksız çek için uygulanan adli para cezası devam etmek kaydıyla, hapis
cezası kaldırılacak ve bu nedenle cezaevinde olanlar tahliye edilerek borçlarını
bir an önce ödeyebilmeleri kolaylaştırılacaktır.
 Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında, kusur ve kasıt oranlarına göre hapis
cezası ve tazminat tutarları artırılacak ve mağdurlar ile mağdur yakınlarının
vicdanlarını rahatlatacak düzeye getirilecektir.
 28 Şubat döneminde ve yargının siyasallaştığı diğer dönemlerde ceza alanların
davaları, talep etmeleri halinde ivedilikle tekrar görülecek ve varsa
mağduriyetler bir an önce giderilecektir. Tekrar görülecek davaların
belirlenmesi için bir komisyon kurulacak ve tekrar yargılanma talepleri bu
komisyonca karara bağlanacaktır.
 Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara (zayıflara) karşı uygulanan şiddet, yüz
kızartıcı suçlar kategorisine alınacak. Zayıflara karşı şiddetin toplum tarafından
yüz kızartıcı bir suç olarak kabullenilmesi için kampanyalar düzenlenecek.
Zayıflara karşı şiddet uygulayanlara, diğer adli ve idari cezaların yanında
sosyal yardımlardan yararlanamama ve kamu görevlerine atanamama cezaları
verilecek.
 Erken yaşta evlendikleri için “tecavüz” ve “cinsel istismar” suçlarından uzun
yıllar ceza alanlara yönelik adaleti tesis edici düzenlemeler yapılacaktır. Her
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iki eşin rızasıyla 15-18 yaşları arasında evlenmek, taraflardan birinin istismar
iddiası olmaması kaydıyla ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve cezası bir yıl ile
sınırlandırılacaktır. Böylece uzun süredir ailelerinden ve çocuklarından
kopmuş olan ve hem kendileri, hem de eş ve çocukları mağduriyet yaşayan
kişiler, kısa sürede ailelerine kavuşabilecekler ve mağduriyetleri giderilecektir.
 Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan
gazilerimizin mağduriyetleri, yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri
gazilik unvanı kendilerine verilecektir.
 Milletvekilleri, bakanlar, üst düzey bürokratlar, hakim-savcılar, belediye
başkanları da dahil olmak üzere hiç kimseye trafikte, sosyal güvenlik
düzenlemelerinde veya başka herhangi bir konuda/alanda hiçbir ayrıcalık
tanınmayacak ve bugüne kadar tanınan tüm ayrıcalıklara son verilecektir.
 Kapsamlı bir Hayvan Hakları Kanunu çıkarılacak ve hayvanlar eşya

statüsünden çıkarılacaktır. Hayvanlara yapılan eziyet ile çevreye verilen
zararların cezaları artırılacak, para cezaları yerine hapis cezaları ve/veya
rehabilitasyon merkezlerinde tedavi mecburiyeti getirilecektir.
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EKONOMİ
AK Parti, 20 yıllık kesintisiz tek başına iktidarına ve ülkemizin genç ve dinamik
nüfusu ile zengin doğal kaynaklarına rağmen, halkımızın refah düzeyini olması
gerektiği seviyelere yükseltememiştir. Bu süreçte yıllık ortalama % 5,3 büyüme
gerçekleşse de, bu büyüme üretim odaklı olmamış ve nihayetinde bugün
yaşadığımız sorunları beraberinde getirmiştir.
Geldiğimiz nokta itibariyle toplum kademeleri arasında gelir dağılımı
adaletsizliği had safhalara ulaşmış, orta sınıf zayıflamış ve zengin ile fakir
arasında uçurumlar oluşmuştur. İktidara yakın bazı çevreler hızla zenginleşirken,
orta ve düşük gelirli vatandaşlarımızın alım güçleri azalmakta ve büyük bölümü
bugüne kadar iktidar partisine oy veren bu vatandaşlarımız gittikçe
fakirleşmektedir.
Enflasyon, faizler ve döviz kurları yükselmekte, her şeye zam gelmekte ve
vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün azalmaktadır. Üretici ve esnafımız
üzerindeki vergi ve diğer mali yükümlülükler artmakta ve devlet, adeta sanayici
ve esnafımızın kazancına yarı yarıya ortak hale gelmektedir. Yüksek ÖTV ve
KDV’ler ile asgari ücretlinin bile yıl içinde ikinci dilime geçtiği gelir vergisi
oranları nedeniyle ücretli kesim de ağır vergi yükü altında ezilmektedir.
Uygulanan politikalarla Türkiye ekonomisi, ülkemizin iç ve dış borç stoklarını
sürekli artıran, dış ticaret dengesini bozan, cari açığı her geçen gün büyüten, ağır
dolaylı vergiler üzerine kurulu ve günü kurtarmaya yönelik israf ekonomisi haline
dönüştürülmüştür.
Agresif özelleştirme politikalarına rağmen, yüksek vergi ve harçlar ile büyük
kamu ihaleleri yüzünden devletin ekonomideki rolü azaltılamamış ve
vergilendirme ile servetin toplum kesimleri arasındaki dağılımında adalet
sağlanamamıştır.
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Ayrıca uygulanan yanlış özelleştirme politikaları yüzünden sağlıklı bir
özelleştirme yapılamamış, kamu kaynakları çoğunlukla yandaş işadamlarına
adeta peşkeş çekilmiş, bu şekilde rant amaçlı özelleştirilen bazı kamu iktisadi
teşebbüslerinin (KİT) üretimleri durdurulmuş ve bir devlet için stratejik önemi
haiz KİT’lerden bazıları yabancılara satılarak milli güvenlik riske atılmıştır.
Özellikle son yıllarda kamu mali yönetimindeki israf artmış ve adeta siyasi ve
bürokratik saltanatlar oluşturulmuştur. Kiralama yöntemleriyle alt düzey
kadrolara kadar son model makam araçları, üst düzey siyasiler ve bürokratlar için
ise daha önce hiç örneği görülmemiş sayı ve şatafatta eskort araçlar ve güvenlik
görevlileri tahsis edilmektedir. Trafikte diğer araçları taciz eden çakarlı veya tepe
lambalı araç sayısı her geçen gün daha da artmakta, yöneticiler her geçen gün
halktan daha da uzaklaşarak halkın sıkıntılarına ilgisiz tutumlar sergilemektedir.
İhale Kanunlarında ve mali mevzuatta getirilen istisnalar ile iktidara yakın
işadamları ve sivil toplum kuruluşları kayırılmakta ve kayırılan kesimler hızla
zenginleşmektedir. Geldiğimiz nokta itibariyle ülkemiz, kamu yönetiminde
yolsuzluk ve siyasal çürüme bakımından 20 yıl öncesine kıyasla fazla bir ilerleme
sağlayamamış ve ülkemiz maalesef uluslararası yolsuzluk endekslerinde ön
sıralardaki yerini korumuştur.
Sonuç itibariyle ekonomimiz, hala katma değeri yüksek ürünler üretemeyen ve
uluslararası piyasalarda rekabet edecek gelişmişlik seviyesine ulaşamayan bir
yapıdadır. AK Parti iktidarlarında geçen 20 yıllık süre sonunda, siyasi tercihlerle
ekonominin yürümeyeceği, refahın yaygınlaşmayacağı ve sosyal adaletin
gerçekleşmeyeceği açıkça görülmektedir.
Ekonomik büyüme ve kalkınma için de, sosyal refahın gerçekleşmesi ve
yaygınlaşması için de tek yol, sağlam bir ekonomidir. Sağlam bir ekonomi ise,
siyasi tercihlere göre değil, ekonomik gerçeklere göre oluşur. Ekonomimizi
toparlayacak olan sihirli bir değnek değil, ülkemizin kaynaklarını akılcı yolda
değerlendiren doğru ekonomi politikalarıdır.
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Ülkemizin demokrasi ve özgürlükler yanında ekonomik açıdan da gelişmiş
ülkeler seviyesine çıkarılması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi,
ekonominin canlandırılması, milli gelirin artırılarak vatandaşlarımız arasında adil
bir şekilde bölüştürülmesi ve milletimizin refah düzeyinin yükseltilerek
zenginleştirilmesi için Partimizin politikaları şu şekilde olacaktır:
MALİ REFORMLAR
 Başta KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler olmak üzere, tüm vergiler kademeli
olarak düşürülecektir. KDV, tüm ürünler için yürürlükteki Katma Değer
Vergisi Kanununun 28’inci maddesinde belirtilen %10 oranına düşürülecek,
diğer tüm vergilerdeki genel indirim oranı, ilk aşamada ortalama %25
seviyesinde olacaktır.
 Gelir, Kurumlar ve Veraset Vergileri gibi dolaysız vergiler, ilk etapta en az
%25 olmak üzere kademeli olarak adil ve makul seviyelere indirilecektir.
 Zengin ile fakirden aynı miktarda alınan dolaysız vergilerin bir kısmı, iki yıllık
geçiş süreci sonrasında kaldırılacak, bir kısmı da kademeli olarak mümkün olan
en düşük seviyelere indirilerek vergilendirmede adalet tesis edilecektir.
 Damga vergisi, özel iletişim vergisi, TRT payı, yurtdışı çıkış harcı vb.
uygulamalar, iki yıllık geçiş süreci sonrasında kaldırılacaktır.
 Gelir vergisi oranları düşürülerek ilk vergi dilimi, asgari ücretin yıl içinde ikinci
dilime geçmeyeceği şekilde düzenlenecektir. Diğer vergi dilimleri de makul
aralıklarla yeniden düzenlenerek başta çalışanlar olmak üzere düşük ve orta
gelirli vatandaşlarımız üzerindeki vergi yükü azaltılacak ve vatandaşlarımızın
refah düzeyleri yükseltilecektir.
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Tablo: Mevcut Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları ile Önerilen Vergi
Dilimleri ve Oranları
Mevcut Vergi
Mevcut Vergi Dilimleri

Oranları

(2022)

Önerilen
Önerilen Vergi Dilimleri

Vergi
Oranları

(2022)

32.000 TL’ye kadar

%15

61.000 TL’ye kadar

%10

70.000 TL’ye kadar

%20

100.000 TL’ye kadar

%15

170.000 TL’ye kadar

%27

200.000 TL’ye kadar

%20

880.000 TL’ye kadar

%35

900.000 TL’ye kadar

%30

880.000 TL’den fazlası

%40

900.000 TL’den fazlası

%35

 Vergi türleri azaltılacak, istisna ve muafiyetler kademeli olarak kaldırılarak vergi
ve diğer mali yükümlülük oranları tüm mükellefler için eşitlenecektir. Böylece
vergi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin mevzuat basitleştirilecek ve herkes
tarafından kolayca anlaşılabilir hale getirilecektir.
 İşyerleri için ödenen stopaj vergisi uygulaması kaldırılacaktır. İşyerlerinden elde

edilen kira gelirleri, tıpkı konut kira gelirleri gibi mülk sahipleri tarafından beyan
edilerek vergiye tabi tutulacak ve böylece esnafımızın üzerinde önemli bir yük
oluşturan stopaj vergisi sorunu çözülecektir.
 Lüks olmayan ürünlerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), iki yıllık geçiş
süreci sonrasında tamamen kaldırılacak ve ÖTV, adında yer alan “özel”
kelimesinin gereği olarak sadece lüks tüketim mallarından alınan bir vergi haline
getirilecektir.
 Verginin vergisinin alınması gibi uygulamalara son verilecektir. Hem KDV, hem
de ÖTV alınan ürünlerde her iki vergi tutarı da, ürünün vergisiz satış bedeli
üzerinden hesaplanacaktır. Böylece akaryakıt, otomobil, beyaz eşya vb. ürünlerin
fiyatlarında, hem vergi (ÖTV ve KDV) indirimi nedeniyle, hem de verginin
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hesaplanma yöntemindeki değişiklik (vergiden vergi alınmaması) nedeniyle
büyük ucuzlama olacaktır. Bu ürünlerdeki ucuzlamanın hem üretime hem de
tüketime etkileriyle, ticaret artacak ve toplanan vergi tutarlarında kamu maliyesini
etkileyecek bir azalma olmayacaktır. (Mevcut vergilere göre ve önerilen vergi
indirimleri sonrası fiyat hesaplamaları için tablolara bakınız)

Tablo: Mevcut vergi oranları ve önerilen vergi oranlarına göre örnek araç
bedelleri

Mevcut Sistem

Araç
Bedeli

ÖTV
(%45)

Bedel +
ÖTV

KDV (Araç Bedeli
+ ÖTV üzerinden
%18)

Toplam
Bedel

15.269 ₺

100.094 ₺

KDV (Sadece
Araç Bedeli
üzerinden %10)

Toplam
Bedel

5.850 ₺

84.240 ₺

58.500 ₺ 26.325 ₺ 84.825 ₺

Önerilen Sistem

Araç
Bedeli

ÖTV
(%34)

Bedel +
ÖTV

58.500 ₺ 19.890 ₺ 78.390 ₺
Vatandaşımızın
Kazancı

15.854 ₺

Tablo: Mevcut vergi oranları ve önerilen vergi oranlarına göre örnek benzin
fiyatları
Mevcut Sistem
(95 Oktan
Benzin)

Önerilen Sistem
(95 Oktan
Benzin)

Vatandaşımızın
Kazancı

Vergi
Öncesi
Tutar

ÖTV

10 ₺

2,04 ₺

Bedel +
ÖTV

KDV (Vergi
Öncesi Tutar +
ÖTV üzerinden
%18)

Toplam
Bedel

12,04 ₺

2,17 ₺

14,20 ₺

Toplam
Bedel

12,53 ₺

ÖTV

Vergi
Öncesi
Tutar

(%25
indirimli)

Bedel +
ÖTV

KDV (Vergi
Öncesi Tutar
üzerinden %10)

10 ₺

1,53 ₺

11,53 ₺

1₺

1,67 ₺
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 Getirilecek vergi indirimlerinin tüketiciye yansıması için gerekli düzenlemeler
ve denetimler yapılacaktır.
 Vergi Usul Kanununun (VUK) “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı
359’uncu maddesinde yer alan cezalar, adaleti gözetecek ve ticari faaliyetleri
engellemeyecek şekilde tekrar düzenlenecektir. Bu madde uyarınca öngörülen
cezalar, sadece yanıltıcı/sahte belge düzenleyenler için geçerli olacak ve bu
belgeleri bilmeden kullananlara ceza uygulanmayacaktır.
 Bürokratik ve siyasi müdahalelerden tamamen arındırılmış, objektif bir vergi
denetim sistemi oluşturulacaktır.
 Siyasi müdahaleler ile rüşvet ve kayırmaya açık vergide “uzlaşma” müessesi
kaldırılacak ve bu suretle devletin tahsilinden vazgeçtiği yüklü miktarlarda
vergi tutarları bütçeye kazandırılarak, adaletsizliğin önüne geçilecektir.
 Futbolcular ve jokeylerin aldıkları ücretler gibi sabit ve düşük oranlardan gelir
vergisine tabi tutulan gelirler, diğer tüm gelir sahibi vatandaşlarımız gibi artan
oranlı tarifeye göre vergilendirilecek ve böylece hem vergilendirmede adalet
tesis edilecek, hem de bütçeye önemli bir katkı sağlanacaktır.
 Vergiden kaçınmak için vergi cenneti olarak tanımlanan ülkelerde kurulan offshore şirketler ve açılan hesaplar da vergiye tabi tutulacak ve böylece hem
ulusal sermayenin ülke içinde kalması sağlanacak, hem vergi adaleti
sağlanacak, hem de bütçeye önemli bir katkı sağlanacaktır.
 Üretimde kullanılan girdiler üzerindeki (ithalat vergisi, ÖTV, KDV vb. gibi)
vergi yükü, kademeli olarak en asgari düzeye çekilecek, stratejik sektörlerdeki
üreticilere faizsiz kredi verilecek ve mümkün olan her enstrüman ile üretim
teşvik edilecektir.
 Ortalama %25’lerin üzerinde vergi indirimleri yapılırken, vergi mevzuatının
basitleştirilmesi kapsamında tüm vergilerde halen uygulanan istisna, muafiyet
vb. vergi harcama uygulamaları da kademeli olarak kaldırılacaktır. Böylece
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vergi indirimleri nedeniyle ilk etaplarda bütçede yaşanacak gelir kaybının
önemli bir kısmı, istisnalar nedeniyle mahrum kalınan vergilerin tahsili ile
dengelenecektir. (Gelir İdaresi Başkanlığının Raporunda yer alan aşağıdaki
tablodan da görüleceği üzere, 2019 yılı için vergi harcama uygulamaları
kapsamında devletin tahsil etmekten vazgeçtiği meblağ, tahmini olarak 126
milyar 584 milyon TL tutarındadır)

 Tüm devlet kurumlarının ve bütçe dışı hesaplar ile fonların gelir ve giderleri
tek hesapta (havuz sistemi) toplanacaktır. Böylece devlet, daha az borçlanma
gereği hissedecek, bütçeden faiz giderleri azalacak ve yatırımlara daha fazla
kaynak aktarılacaktır.

İDARİ REFORMLAR
 Başta barınma (konut ve kira) ve gıda fiyatları olmak üzere, fiyatlardaki fahiş
artışın geriye döndürülmesi (enflasyonun tek haneye indirilmesi) için hızlı
adımlar atılacaktır. Bu kapsamda:
- Merkez Bankası’nın bağımsızlığı garanti altına alınacak ve Bankanın faiz
konusunda siyasi baskı korkusu olmadan, iktisat biliminin gereklerine göre
adım atması sağlanacaktır.
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- Ekonomi yönetimimiz tarafından piyasalara verilecek güven ve Merkez
Bankasının ekonominin ihtiyaç duyduğu kararları alabilmesinin ardından,
döviz fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşanacaktır.
- Başta ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler olmak üzere, tüm vergilerde ilk
etapta %25 olmak üzere kademeli indirimler yapılacaktır.
- Döviz fiyatlarındaki gerilemeye ve vergi indirimlerine bağlı olarak başta
ithal girdiler olmak üzere, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki ucuzlama
sayesinde tüm üretim ve tüketim malzemelerinde ucuzlama yaşanacaktır. Bu
kapsamda inşaat maliyetleri de hızla düşecektir.
- Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı uygulaması sonlandırılacaktır.
Konut piyasası makule dönene kadar, vatandaşlık amaçlı olmasa bile,
yabancılara ve sığınmacılara konut ve arsa satışı yasaklanacaktır.
- TOKİ konut arzını artıracak ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla özel
sektörün toplu konut projelerine Hazine arazilerinden destek verilecektir.
- Yukarıdaki tedbirlere ilaveten Suriyeli Sığınmacıların da ülkelerine kesin
dönüşlerine kadar Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin hâkimiyetindeki
bölgelere nakledilmesiyle, konut fiyatları normale dönecek ve bununla
birlikte kira ücretleri de makul seviyelere inecektir.
- Gıda fiyatlarında düşüşü ve gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla tarım ve
hayvancılık sektörlerinde üçer yıllık üretim ve destek planlamaları yapılarak
kamuoyuna duyurulacaktır. Planlama kapsamında, üreticilere ürünlerini
piyasada satamadıkları takdirde devlet tarafından alım garantisi verilecektir.
- Yem ve gübre fiyatlarındaki fahiş artışı tersine döndürmek için ilgili devlet
kurumları, yem ve gübre üretecektir.
- Döviz ve dövize bağlı olarak enerji, akaryakıt ve diğer girdi fiyatlarındaki
ucuzlama ve arzın artırılması sayesinde gıda fiyatlarında düşüş
sağlanacaktır.
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- Orta ve uzun vadede, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine verilecek
desteklerle, ihracat gelirlerimiz artırılacak, ithalat giderlerimiz azaltılacaktır.
Turizme verilecek teşvik ve desteklerle, turizm gelirlerimiz artırılacak.
Böylece cari fazla verilerek, döviz fiyatlarındaki gerileme ileri noktalara
taşınacaktır.
 Ekonomiyle ilgili kurumlarımız başta olmak üzere tüm devlet kurumlarında
kurumsallaşma ve şeffaflaşma, öncelikli hedefimiz olacaktır.
 Kayıt altında iş yapmak, kayıtdışı iş yapmaktan daha avantajlı hale
getirilecektir. Kayıtdışı iş yapmanın cezaları ve denetimler artırılacak, kayıt
altında olmanın ise prosedürleri kolaylaştırılacak ve mali yükümlülükleri
azaltılacaktır. Böylece vergi yükü, sadece kayıt altında olan vatandaşlarımız ile
kurumlarımızın omuzlarında kalmayacak, adil bir şekilde tabana yayılarak tüm
kazanç sahiplerine dağıtılacaktır.
 Vergi indirimleriyle birlikte devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirenlerin
avantajlı olacağı ve ekonomik etkileri olan yasal düzenlemelerin en az bir yıl
önceden ilan edileceği, öngörülebilir bir ekonomik ortam ve sistem
oluşturulacaktır.
 Katma değeri yüksek, stratejik ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi
teşvik edilecek ve bunun için özel sektörün gücü yetmediği takdirde bu
yatırımlar devlet tarafından yapılacaktır. Devlet tarafından yatırım yapıldığı
takdirde, bu yatırımlar üretim aşamasına geldikten sonra özelleştirilecektir. Bu
özelleştirmeler, yüksek oranda fabrikaların bulunduğu bölge halkının hisse
sahibi olmaları şeklinde yapılacak ve bölge halkının yatırımları sahiplenmesi
sağlanacaktır. Böylece ihtiyaç olması halinde, “Yap-İşlet-Devret” modelinin
tersi bir niteliğe sahip olan “Yap-İşlet-Özelleştir” yöntemiyle ülkemizin bir an
önce yüksek teknoloji üretir hale gelmesi sağlanacaktır.
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 Yatırımlar ve büyük projeler, tüm ülke geneline yayılarak Anadolu’nun her
ilinde yeni istihdam alanları oluşturulacaktır. Her ilimize yayılacak büyük
yatırımlar ve projeler, kültürel hayatı canlandırmaya ve tarım ve hayvancılığı
geliştirmeye yönelik teşviklerin de etkisiyle, büyükşehirlere göçü önleyecek ve
hatta büyükşehirlerden tersine göçü başlatacaktır.
 Başlanılan yatırımların ileriki yıllarda bütçe ayrılmaması nedeniyle atıl
kalmasını engellemek için, yatırımlar tamamlanana kadar daha önce öngörülen
yatırım tutarlarının ilgili yılların bütçesine konulması zorunlu hale
getirilecektir.
 Asgari ücret ve kamu görevlilerinin maaşları, çalışılan/görev yapılan ilin
“Pahalılık Endeksine” göre artırılarak belirlenecektir. Bu amaçla her il için
objektif kıstaslara dayalı “Pahalılık Endeksi” oluşturulacak ve endeks
hesaplanırken her ilin ortalama kira ücretleri, toplu taşıma ücretleri, elektrik,
su, doğalgaz gibi her hanenin zorunlu giderleri ile temel gıda fiyatları esas
alınacaktır. Bu sistemde endeksin en düşük olduğu il veya illerde asgari ücret
ve kamu görevlilerinin maaşları değişmezken, pahalılık endeksinin arttığı
illerde asgari ücrete, asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretlere ve kamu
görevlilerinin maaşlarına pahalılık endeksiyle orantılı ve vergiden muaf olacak
şekilde ek tazminat ödenecektir. Böylece hayat pahalılığının yüksek olduğu
illerdeki çalışanlar, hayat standartları açısından biraz daha rahatlayacaklardır.
Bu sistem, işgücü daha ucuz olacağı için yatırımların daha önce yatırım
almayan illerimiz de dâhil olmak üzere Anadolu’nun her köşesine dağılmasını,
büyükşehirler dışındaki illerimizde de istihdamın artmasını ve büyükşehirlere
göçün engellenmesini beraberinde getirecektir.
 Üretici ile tüketici arasındaki aracıların kaldırılmasına ve hem üreticinin hem
de tüketicinin korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda üretici
birlikleri, kooperatifler veya uygun başka örgütlenme modelleri, prosedür
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olarak basitleştirilecek ve sübvansiyon veya benzeri kolaylıklar sağlanarak
teşvik edilecektir.
 Oda ve Birliklere üyelik, zorunlu olmaktan çıkarılacaktır. Üye olmak veya üye
olarak kalmak isteyen esnafımız için, üyelik tutarları makul seviyelere
çekilecektir. Böylece üreticilerimiz ve esnafımız üzerindeki önemli bir yük
daha kaldırılmış olacaktır.
 Zincir mağazalarda satılabilecek ürün kategorisine sınırlama getirilecektir.
Böylece kuru gıda ve temizlik ürünlerinin yanında elektronik eşya, beyaz eşya,
kırtasiye ürünleri, kitap ve dergi, yaş sebze ve meyve, kasaplık ürünler, süt
ürünleri, tekstil ürünleri, züccaciye ürünleri, sigara ve alkollü ürünler ile
benzeri farklı kategorilerde ürün satan ve ülkemizin her şehrinde yaygın bir
mağaza zincirine sahip olan şirketlerin küçük ve orta ölçekli esnafımızı mağdur
etmeleri önlenecektir.
 Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yüksek geçiş ücretleri ve geçiş sayısı
garantileri ile ihale edilen Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 3. Boğaz
Köprüsü gibi yatırımlar, verilen geçiş garantilerinin ancak yarısına
ulaşılabilmesi nedeniyle hem bütçeye ağır yükler getirmekte, hem de yüksek
fiyatlar nedeniyle vatandaşlarımızı zorlamaktadır. Vatandaşlarımızı bu ağır
yükten kurtarmak amacıyla, bu gibi yatırımlar için yatırımcıların bugüne kadar
yaptıkları her türlü masraf, üzerine cüzî bir kâr eklenerek kendilerine ödenecek
ve yatırımlar kamulaştırılacaktır. Böylece yüksek fiyatlar ve geçiş sayıları
nedeniyle gelecek nesillere yüklenen büyük bütçe giderleri kaldırılacak ve bu
hizmetleri kullanma ücretleri, benzer diğer kamu hizmetlerinin fiyatlarına eş
değer düzeylere düşürülecektir.
 Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemi ile yatırım maliyetlerinin çok üzerinde
hazine garantileri verilerek yaptırılan ve bütçeye gereksiz ağır yükler getiren
Şehir Hastaneleri de, KÖİ yöntemiyle yapılan köprü ve otoyollar gibi
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yatırımcıların bugüne kadar yaptıkları her türlü masraf, üzerine cüzî bir kâr
eklenerek kamulaştırılacak ve işletmeleri devlet eli ile yürütülecektir.
 Sermaye piyasaları derinleştirilerek reel sektörün bankacılık sistemine ihtiyacı
azaltılacaktır. Şirketlerin halka açılmalarını kolaylaştıran ama aynı zamanda
halkın tasarruflarını koruyucu titiz denetimler de getiren düzenlemeler
yapılacaktır. Böylece hem girişimcilere finansman kolaylığı sağlanacak, hem
de halkın bu girişimlerden kazanç sağlamasının önü açılacaktır.
 İhracatçının önünü açacak adımlar atılacak, Orta Asya başta olmak üzere gönül
coğrafyalarımızda yeni pazarlar geliştirilecek ve bu coğrafyalarla Ortak Pazar
kurulmasına ve serbest ticaret anlaşmaları imzalanmasına yönelik girişimler
başlatılacaktır.
 Gümrük kapılarından işlemlerin hızlı ve yolsuzluğa mahal vermeyecek şekilde
gerçekleşmesi için her türlü teknolojik yenilikler uygulanacak, kapılardaki
bürokrasi mümkün olan en asgari seviyeye düşürülecek ve yapılan iş ve
işlemlere yönelik etkin bir denetim sistemi geliştirilecektir.
 Kamu sermayeli kuruluşların kârlı ve verimli çalışması için gerekli
düzenlemeler yapılacak, bu kuruluşlar için norm kadrolar belirlenerek "arpalık"
olarak görülmeleri veya kullanılmaları engellenecektir.
 Kamu İhale Kanununda yapılan istisnalar kaldırılacak, kayırma ve yolsuzluğa
neden olan davet usulü (belli istekliler arasında ihale usulü) ile ihale yöntemine
son verilecek ve İhale Kanunu bugüne kadar elde edilen tecrübeler ışığında ve
Avrupa Birliği standartlarına uygun olacak şekilde yenilenecektir.
 Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yeniden bağımsız idari otoriteler haline
getirilecekler ve piyasa gözetim ve denetimini siyasi müdahaleler olmaksızın
daha etkin uygulayabileceklerdir.
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 Milli kripto para üretilecek, kripto paraların kullanımı yaygınlaştırılacak ve
üretilecek milli kripto paranın uluslararası düzeyde tercih edilen bir para olması
için gerekli tedbirler alınacaktır.
 Sürdürülebilir bir blockchain (blok zinciri) ekosistemi için hukuki
düzenlemeler yapılacaktır.
 Teşvik ve hibelerin yatırıma dönüşmesi, hassasiyetle takip edilecek ve amacına
uygun kullanılmayan teşvik ve hibeler, yararlanıcılarından faiziyle geri tahsil
edilecektir.
 Yatırımcılar için valilikler nezdinde "tek durak ofisleri" oluşturulacak ve
yatırımcının her kurumla ayrı ayrı muhatap olmasına gerek kalmayacaktır.
 Vergi ve sosyal güvenlik alanlarındaki bürokratik prosedürler kolaylaştırılacak
ve kırtasiyeciliğe son verilecektir.
 Bakanlıklar ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının hizmet binaları, başta Başkent
Ankara olmak üzere tüm il ve ilçelerimizde kolaylıkla ulaşılabilecek ve aynı
kurumlara ait dağınık hizmet binaları birleştirilecek şekilde, il ve ilçelerimizin
en uygun bölgelerine toplu olarak (kampüs halinde) konumlandırılacaklardır.
Böylece birçok dağınık hizmet binasına sahip olan bakanlık ve diğer kamu
kurumlarında ulaşım, güvenlik, temizlik, ısıtma, tadilat ve benzeri hususlarda
önemli bir tasarruf sağlanacaktır.
 Kamu maliyesinde şeffaflık esas olacaktır. Kamu kurumlarının harcamaları ile
hizmet ve ürün aldıkları firmalar/kurumlar, hem kendi web sayfalarından hem
de bu kayıtların tutulduğu merkezi bir web sitesinden kamuoyu ile
paylaşılacaktır. Böylece kamu harcamalarının kamuoyu denetimi altında ve
herhangi bir kayırma vs. yaşanmadan yapılması sağlanacaktır.
 Kamudaki yolsuzluk ve israfın önüne geçmek için kurumların iç denetim
mekanizmaları ile Sayıştay, Maliye Bakanlığı ve Devlet Denetleme Kurumu
denetimleri etkin olarak kullanılacaktır.
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 Sadece Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, TBMM Başkanı,
Bakanlar, Bakan Yardımcıları (Müsteşarlar), tüzel kişiliği olan kurumların en
üst amirleri ve Belediye Başkanları makam aracı kullanabilecek, diğer tüm
makam araçları satılacak veya kiralaması sonlandırılacaktır. Diğer üst düzey
bürokratlar, ihtiyaç halinde kurumlarına tahsis edilen hizmet araçlarını
kullanacaklar, ancak hizmet araçlarını makam aracı gibi kullananlara disiplin
cezaları uygulanacak ve idari görevlerine son verilecektir.
 Sınırlı sayıdaki makamlara tahsis edilen makam araçları için koruma ve eskort
araç sınırlaması getirilecek, bu araçların hiçbirine çakar veya tepe lambası
konulamayacak ve bu araçlar, trafikte diğer araçları taciz edebilecek önceliğe
sahip olmayacaklardır.
 Daha önce bakanlık veya diğer üst düzey devlet görevlerinde bulundukları için
kendilerine makam aracı, şoför ve koruma tahsis edilenlerden, bu araç, şoför
ve korumalar geri çekilecek ve kamu kaynaklarının israfına yol açan bu
uygulamaya son verilecektir.
 Milletvekilleri, bakanlar, üst düzey bürokratlar, hakim-savcılar, belediye
başkanları da dahil olmak üzere hiç kimseye trafikte, sosyal güvenlik
düzenlemelerinde veya başka herhangi bir konuda/alanda hiçbir ayrıcalık
tanınmayacak ve bugüne kadar tanınan tüm ayrıcalıklara son verilecektir.
 Kurumların temsil ve ağırlama ödenekleri, asgari düzeylere düşürülecek ve
alınan diğer tedbirlerle devlet makamlarının şatafat için kullanılması
engellenecektir.
 Etki analizi çalışmaları, başta ekonomi politikaları olmak üzere her alanda
yaygınlaştırılacaktır.
 “Ölçemediğinizi yönetemezsiniz” tespitinden ve doğru kararlar ile politikalar
için doğru veri ve istatistiklere ihtiyaç olduğu gerçeğinden hareketle, ulusal ve
yerel düzeyde hayatın her alanında doğru veriler elde edilmesine yönelik
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stratejiler geliştirilecektir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), idari ve mali
özerkliğe kavuşturulacak ve siyasetten etkilenmeksizin en doğru verileri temin
edebilecek yapıya kavuşturulacaktır. Veri temin etme ve veri girişi yapma
amacıyla 1980’li yıllarda oluşturulan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
(VHKİ)” kadrolarının görev tanımı, sadece veri temini ve girişine yönelik hale
getirilecek ve belde seviyesinden ulusal düzeye kadar her kademedeki devlet
kurumu için bu kadrolar tahsis edilecektir. VHKİ kadrolarına atama için belirli
eğitimlerin bitirilmesi şartı getirilecek ve bu kadroların özlük hakları
iyileştirilecektir.
 Karşılıksız çek için uygulanan adli para cezası devam etmek kaydıyla, hapis
cezası kaldırılacak ve bu nedenle cezaevinde olanlar tahliye edilecektir.
 Haciz ve trafik cezaları gibi nedenlerle yediemin ve gümrüklerde bağlı olan
araçların ekonomiye hızla kazandırılması ve hem vatandaşlarımızın, hem de
otopark işletmecilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kanunlarda
düzenlemeler yapılacaktır.
 Alkollü ürünlere saat 22’den sonra getirilen satış yasağı, 2 saat daha uzatılarak
Tekel Bayilerinin mağduriyetleri önlenecektir.
 Hem esnafımızı, hem de AVM çalışanlarını koruma amaçlı olarak Alış Veriş
Merkezlerinin (AVM’lerin), haftada bir gün ve dini bayramlarda kapalı
olmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.
 AVM esnafını ve AVM yatırımcılarını koruma amaçlı olarak her ilde nüfus
büyüklüğü ile orantılı olarak AVM sayısına sınırlama getirilecek ve bu
sınırlama dâhilinde yeni açılacak AVM’lerin şehir merkezine belirlenecek
uzaklıkta olmaları ve AVM içindeki tüm mağazaların güneş ışığını alacak
şekilde tasarlanmaları sağlanacaktır.
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 AVM çalışanları başta olmak üzere perakende sektörü çalışanlarının çalışma
şartları ile hak ve yükümlülükleri, hem esnafımızı, hem de çalışanları mağdur
etmeyecek şekilde düzenlenecektir.
 Başta esnaflar, serbest çalışanlar, çiftçiler ve maaşlı çalışanlar olmak üzere tüm
vatandaşlarımıza; devlete, bankalara ve icraya düşmüş diğer alacaklılarına
borçlarını kolaylıkla kapatıp temiz bir sayfa açabilmeleri için maksimum
300.000 TL’ye kadar düşük faizli ve 5 yıl vadeli kredi verilecektir. Verilecek
kredi, yettiği ölçüde sırasıyla vergi, SGK, idari para cezaları, kamu kurumlarına
diğer borçlar, belediyelere olan borçlar, icralık borçlar, bankalara olan ticari
borçlar, bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için
kullanılabilecektir. Böylece vatandaşlarımızın borç yüklerini düşük faiz ve
uzun vade ile yapılandırarak temiz bir sayfa açabilmelerine olanak
sağlanacaktır.
 PayPal,

ülkemizde

tekrar

kullanıma

açılacaktır.

PayPal

üzerinden

gerçekleştirilen para transferlerine dair veriler, bankalarımızdan bu uygulama
hesaplarına ve bu uygulama hesaplarından banka hesaplarına yapılan para
transferleri aracılığı ile takip edilecek ve vergilendirilmesi yapılacaktır.
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ

 Katma değeri yüksek, stratejik ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi
teşvik edilecek ve bunun için özel sektörün gücü yetmediği takdirde bu
yatırımlar devlet tarafından yapılacaktır. Devlet tarafından yatırım yapıldığı
takdirde, bu yatırımlar üretim aşamasına geldikten sonra özelleştirilecektir. Bu
özelleştirmeler, yüksek oranda fabrikaların bulunduğu bölge halkının hisse
sahibi olmaları şeklinde yapılacak ve bölge halkının yatırımları sahiplenmesi
sağlanacaktır. Böylece ihtiyaç olması halinde, “Yap-İşlet-Devret” modelinin
tersi bir niteliğe sahip olan “Yap-İşlet-Özelleştir” yöntemiyle ülkemizin bir an
önce yüksek teknoloji üretir hale gelmesi sağlanacaktır.
 Yüksek teknoloji için gerekli araştırma-geliştirme (ar-ge) yatırımları teşvik
edilecek, ar-ge faaliyetlerini ve yatırımlarını desteklemek için bir fon
oluşturulacak ve ülkemizdeki yetişmiş insan gücü ar-ge yatırımlarına
yönlendirilecektir. Ayrıca başta yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız olmak
üzere dünya çapında alanında söz sahibi bilim insanlarının ülkemize gelmeleri
ve ülkemizdeki ar-ge çalışmalarında görev almaları teşvik edilecek, bunun için
özel sektörün kaynakları yeterli olmadığı durumlarda devlet inisiyatif alacaktır.
 ABD’deki Silikon Vadisine benzer teknoloji geliştirme amaçlı büyük bir
merkez (Teknoloji Vadisi) kurulacak ve bu merkez ile Türkiye genelindeki
üniversiteler ve tekno-kentler bağlantılı hale getirilecektir.
 Her ilimizde araştırma geliştirme çalışması yapmak isteyen vatandaşlarımıza
ve işletmelerimize araç-gereç kiralaması yapacak ve uygun ortamlar sunacak
büyük laboratuvarlar kurulacaktır. Böylece yüksek meblağlı araç gereçleri
temin edemediği için ar-ge faaliyetlerinde bulunamayan araştırmacılarımızın
ve girişimcilerimizin uygun maliyetlerle ar-ge faaliyetlerini gerçekleştirmeleri
sağlanacaktır.
 Her alanda milli yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmesi için ilgili kamu
kurumları görevlendirilecek ve özel sektöre bireysel ve kurumsal bazda güçlü
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teşvikler verilecektir. Bilhassa bilgisayar ve akıllı telefonlar için işletim
sistemleri ve haberleşme (e-posta, internet üzerinden arama ve mesajlaşma)
gibi ulusal güvenliğe yönelik alanlarda ivedilikle çalışmalara başlanacaktır.
 Yapay

zekâ

konusunda

çalışma

yürüten

üniversitelerimize,

ar-ge

merkezlerimize ve firmalarımıza güçlü teşvikler verilecek ve ülkemizdeki
çalışmaların uluslararası düzeyde en ileri çalışmalar olması için gerekli tüm
altyapı oluşturulacaktır.
 Savunma Sanayii teknolojilerinin geliştirilmesi ve tamamen milli imkânlarla
ülkemizin savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla finansman ve insan
kaynağı açısından gerekli tüm altyapı ivedilikle oluşturulacaktır.
 Dünya rezervlerinin çoğu ülkemizde bulunan ve geleceğin en stratejik enerji
kaynakları konumunda olan toryum ve bor madenleri, ülkemizde işlenecek ve
son ürün haline dönüştürülecektir. Bunun için gerekli teknolojik alt yapı,
ivedilikle oluşturulacaktır.
 Nükleer teknolojinin gelişimi ve nükleer enerji üretimi için çalışmalar
hızlandırılacaktır.
 Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli ürün (motor, türbin, panel vb.) ve
tesislerin yerli üretim ile karşılanabilmesi ve bu ürünlerin dünya pazarlarına
ihracı için hızlı tedbirler alınacaktır.
 İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerindeki araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları
teşvik edilecek; ar-ge çalışmalarına ve bu sektörlere yönelik yapılacak
yatırımlara destek verilecektir. Böylece hem vatandaşlarımızın tedavi ve ilaç
masrafları azaltılacak, hem de katma değeri yüksek bu sektörlerin üretim ve
ihracatımıza katkısı sağlanmış olacaktır.
 Kanser, şeker, omurilik, beyin rahatsızlıkları, otizm, down sendromu, obezite,
dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü ve benzeri çağımızın
rahatsızlıklarının tedavisine yönelik araştırma merkezleri kurulacak ve bu
merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri
oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen
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ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe
ayrılacaktır.
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EĞİTİM
Eğitimde kalitenin artırılması ve böylece temel bilimler ile matematik donanımlı,
sorunları tespit etme ve çözüm üretebilme becerisine sahip, analitik ve eleştirel
düşünebilen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi,
eğitim politikalarımızın öncelikli hedefi olacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki
politikalar uygulanacaktır:
 Son 20 yıl içerisinde özellikle ilk ve ortaöğretimde, geniş çaplı istişarelere
dayanmadan çok sayıda sistem değişikliği yapılmış, ayrıca alt yapısı ve öğretici
kadrosu hazır olmadan onlarca üniversite ve fakülte kurulmuştur. Bu plansız ve
stratejisiz değişiklik ve uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, velilerimizi
ve eğitimcilerimizi oldukça olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle de ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretimde kaliteyi önceleyecek, öğrenci ve eğitici odaklı
köklü bir eğitim reformuna ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Bu reformun
içeriği, toplumun her kesiminden ehil kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek
istişare toplantıları ve ortak aklın neticesinde belirlenecek ve hazırlanacak
Türkiye Eğitim Reformu, ivedilikle hayata geçirilecektir.
 Ülkemizin yetişmiş insan gücü, en önemli kamu değerlerimizdendir. Bu
yüzden ilk ve orta öğretim seviyesinde öğrencilerin, öncelikle milli şuur içinde
genel kültür ve genel yetenek seviyesinin ileri düzeye çıkması sağlanacak ve
hayatın her alanında yol gösterici nitelikli bilgi ve becerilerle donanmaları
sağlanacaktır. Bu amaçla özellikle matematik ve yabancı dil eğitimlerine önem
verilecek ve gençlerimizin dünyada rekabete açık bir nitelik kazanmaları
sağlanacaktır.
 İlk, orta ve lise müfredatına programlama, blok zinciri (blockchain) teknolojisi
ve yapay zeka dersleri eklenecek; öğrencilerimizin bu stratejik alanlarda
bilinçlendirilmeleri sağlanacak ve kendilerini yetiştirmeleri teşvik edilecektir.
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 Vatandaşlarımızın geleneksel ve sosyal medyada çıkan yalan haberlerden
olumsuz etkilenmemeleri ve kötü niyetli odaklarca yanlış yönlendirilmemeleri
için ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kademeleri içi medya okuryazarlığı dersleri müfredata zorunlu ders olarak eklenecektir.
 Müfredat değişikliği yetkisi Milli Eğitim Bakanlığından alınarak demokratik
karar alma süreçlerinin oluşturulacağı ve her görüşten uzmanların yer alacağı
Milli Eğitim Şurasına devredilecektir. Şuranın kararları, tavsiye niteliğinde
olmaktan çıkarılacak ve bağlayıcı hale getirilecektir. Tüm ilk ve orta öğretim
sınıf derslerinin müfredatları için derhal geniş katılımlı bir Milli Eğitim Şurası
toplanacaktır. Her görüşün rahatlıkla ifade edileceği ve başarılı ülke
örneklerinin de dikkate alınacağı şurada belirlenecek müfredatın gerekli
güncellemeler dışında sık sık değiştirilmemesi için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
 Sözleşmeli ve ücretli öğretmen alımına son verilecektir. Halen görev yapan
sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilecek ve kalan boş kadroların tamamına
derhal atama yapılacaktır. Böylece öğretmenleri olmadığı için yeterli eğitim
alamayan çocuklarımızın maruz kaldıkları fırsat eşitsizliğine son verilecektir.
 Bölgeler ve iller arası ile il içi öğretmen sayılarındaki dengesizlik, hem yeni
atamalarla, hem de norm kadro fazlası öğretmenlerin ihtiyaç duyulan okullara
dağıtılmasıyla derhal giderilecektir. Hiçbir okulda norm kadro fazlası öğretmen
bulunamayacaktır. Her okuldaki norm kadro fazlası öğretmenler, tayin
puanlarına göre adil bir şekilde belirlenecek ve yine adaletli bir şekilde ihtiyaç
duyulan okullara görevlendirileceklerdir.
 İlk ve orta öğretim süresi eskiden olduğu gibi 5+3+3 şeklinde düzenlenecek ve
zorunlu eğitim 8 yıl olarak belirlenecektir. Ortaöğretim sonrası eğitime devam
etmek istemeyen öğrenciler için mesleki kurslar düzenlenecek ve bu
gençlerimizin

işe

yerleştirilmesi

için

Türkiye

İş

Kurumu

gerekli

yönlendirmeleri yapacaktır.
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 Düz lise uygulamasına geri dönülecektir. Anadolu Lisesi olacak liseler, objektif
kriterlere göre belirlenecek ve diğer liseler düz liseye dönüştürülecektir.
İlköğretim sonrası sınav, eskiden olduğu gibi sadece Anadolu ve Fen Liseleri
ile Mesleki ve Teknik liseler için yapılacaktır. Bunun dışında ilköğretimden
ortaöğretime geçiş, sınavsız olacak ve öğrenciler ikametgahlarına en yakın düz
liseye kayıt yaptırabileceklerdir.
 Son dönemde geçilen bazı uygulamalarla (öğretmen şikâyet hattı vb.)
zedelenen öğretmenlik mesleğinin itibarı, eskisi gibi mesleğe yakışır hale
getirilecektir. Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının artmasına yönelik
farklı uygulamalar geliştirilecektir. Bu kapsamda öğretmenlerin maaşlarında
iyileştirme yapılacak ve öğretmenler için yurtdışında staj ve bilgi-görgü
artırmaya yönelik programlar uygulanacaktır. Ayrıca öğretmenler için meslek
içi eğitim ve istişare programları düzenlenecek ve eğitimcilerin kalitesini
artırmak suretiyle eğitimin kalitesi yükseltilecektir.
 Eğitimde öğrencilerden ve ailelerinden katkı payı, yardım ve benzeri adlarla
para alınmayacaktır. Ancak okulların başta güvenlik, temizlik ve tadilat
ihtiyaçları olmak üzere diğer giderleri, okul yöneticilerinin ve okul aile
birliklerinin üzerine de yüklenmeyecektir. Bu kapsamda ilk ve ortaokullar dâhil
her okula, zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için bütçe tahsis edilecek ve
böylece

okul

yönetimleri,

zorunlu

ihtiyaçların

masraflarını

nasıl

karşılayacaklarına kafa yormadan, okullarında verilen eğitimin kalitesinin
artırılması için çaba sarf edebileceklerdir. Bu şekilde çocuklarımız da ödenek
eksikliği vs. bahaneler olmadan temiz ve güvenli ortamlarda eğitim
göreceklerdir.
 Ders kitaplarının devlet tarafından tedarik edilerek dağıtılması uygulamasına
son verilecektir. Bunun yerine, talep eden öğrenci velilerine her eğitim yılı
başında belirlenecek tutarda nakit kitap yardımı yapılacaktır. Böylece mevcut
ihale uygulamalarından kaynaklanan, ucuz ama içerik açısından kalitesiz
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kitapların devlet eliyle satın alınıp hem eğitime zarar verilmesine, hem de kamu
kaynaklarının israf edilmesine engel olunacaktır.
 Okul çağına geldiği halde aileleri tarafından okula gönderilmeyen çocukların,
ailelerinden alınıp devlet yurtlarına yerleştirilerek eğitime devam etmeleri
sağlanacaktır.
 Çocukları ilk ve orta öğretim kurumlarına giden velilere, servis kullanan
öğrenci başına her eğitim yılı başında belirlenecek tutarda ulaşım yardımı
yapılacaktır.
 Tüm okullar için ‘asgari laboratuvar standartları’ belirlenecektir. Laboratuvar
olmayan okullara bu standartlarda laboratuvarlar kurulacak ve mevcut
laboratuvarların eksiklikleri giderilecektir.
 Derslik sayısında yaşanılan sıkıntıların giderilmesi için ihtiyaç duyulan
yerlerde yeni okullar açılacaktır.
 Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak ve böylece hem öğrenciler başta
olmak üzere erken saatte mesaiye başlayan vatandaşlarımızın yaşadıkları
sorunlar çözülecek, hem de bu uygulama nedeniyle artan enerji tüketimi
azaltılarak, tasarruf sağlanacaktır.
 Özel yetenekli öğrencilerin tespiti için her eğitim döneminde düzenli
taramalar gerçekleştirilecek ve bu öğrenciler için her ilde yeterli sayıda
ücretsiz özel devlet okulu kurulacaktır. Bu öğrencilerin yetişmesi ve
işgücüne kazandırılması, hassasiyetle takip edilecektir.
 Otizm, down sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunları
yaşayan ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için her ilde yeterli
sayıda özel devlet okulu kurulacak ve bu okullar ücretsiz olacaktır. Böylece
özel ilgiye muhtaç çocukları olan ailelerimizin omuzlarından büyük bir yük
alınmış olacaktır.
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 Meslek liselerinin itibarı artırılacak ve mesleki eğitim teşvik edilecek. Sinema,
TV dizileri ve uygun tüm medya araçlarıyla meslek sahibi olmanın önemi ve
prestiji işlenecek. Meslek liselerinin kaliteleri artırılacak ve bu liselerdeki
atölyeler için standart cihaz ve malzemeler belirlenecektir. Belirlenecek bu
standartlara göre mevcut atölyelerde eksik olan cihaz ve malzemeler, ivedilikle
tedarik edilecektir.
 Yükseköğretim sistemimizde, ülkemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyduğu
mesleklerde gerekli tüm donanımlara sahip mezun yetiştirilmesine yönelik
köklü değişiklikler yapılacaktır. Bu bağlamda ihtiyaç fazlası mezun veren
bölümler ve akademik kadrosu yetersiz üniversiteler kapatılacak ve
gençlerimiz, mezuniyet sonrası iş bulamayacakları bölümlerde gereksiz yere
zaman harcamaktan korunacaktır.
 Vakıf üniversitelerine sıkı denetimler getirilecek, belirli kalite kriterlerini
karşılayamayan vakıf üniversiteleri kapatılacak ve para karşılığı haksız
diploma edinilmesinin önüne geçilecektir.
 Yurtdışında eğitim görüp denklik belgesi bekleyen gençlerimizin durumları
ivedilikle ele alınacak ve mağduriyetler giderilecektir.
 Kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılacak ve çeşitli nedenlerle eğitimini
tamamlayamayan gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerine imkân
tanınacaktır.
 Akademisyenlere objektif performans ölçütleri getirilecek; araştırma yapan,
makale yayınlayan ve kendilerini geliştiren akademisyenlerin önü açılacaktır.
Kendilerini geliştirmeyen ve belirlenecek objektif kriterlere göre yetersiz kalan
akademisyenler, eğitmen kadrolarından çıkarılıp idari kadrolara atanacaktır.
 Öğretim elemanlarının liyakatli kişilerden seçilmesini sağlayıp kayırmacılığı
önleyecek bir sistem oluşturulacak ve üniversitelerimiz için yeterli kadro
oluşturularak kurum içi yükselme imkânları artırılacaktır. Böylece doçentlik
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unvanı aldığı halde hala araştırma görevlisi olarak istihdam edilen
akademisyenlerimizin sorunları çözülecektir.
 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlileri,
otomatik olarak aynı Kanunun 33/a maddesine göre istihdam edilen araştırma
görevlileri

statüsüne

geçirilecekler

ve

50/d

maddesinin

uygulaması

kaldırılacaktır.
 Norm kadro nedeniyle kendi üniversitelerinde kadro sorunu yaşayan araştırma
görevlileri için uygun kadro olan başka üniversitelere atanma imkânı
sağlanacaktır.
 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, yeniden yapılandırılacak ve sadece
düzenleyici ve denetleyici fonksiyonu olan bir kurum haline dönüştürülecektir.
 Özel öğretim kurumları, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak
kapatılmayacak ve bu kurumların diledikleri isim altında, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun bir şekilde faaliyetlerini
sürdürmelerine olanak sağlanacaktır.
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İNSAN KAYNAKLARI
Türkiye, dünya siyasetinde etkili süper güç bir devlet olmak için yeterli sayıda,
nitelikte ve donanımda insan kaynağına sahiptir. Ancak ülkemiz, insan
kaynaklarını etkin ve verimli kullanamamaktadır. Avrupa’nın en genç nüfusuna
sahip olan Türkiye, belirli bir stratejiden yoksun eğitim ve işgücü politikaları
yüzünden, insanlarını ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı alanlara
yönlendiremeyen ve böylece insan sermayesini ve kaynaklarını israf eden bir ülke
konumundadır.
Başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere eğitim kurumlarımız, iş
dünyasının aradığı nitelikte mezun üretememekte ve ayrıca plansız ve belirli bir
stratejiden yoksun kontenjan belirlenmesi nedeniyle, pek çok bölüme ihtiyaç
duyulandan çok fazla sayıda öğrenci yerleştirilmektedir. Bunun neticesinde de,
eğitimini aldığı alanda iş bulamayıp işsiz kalan veya uzun yıllar emek vererek
aldığı eğitimle alakasız işlerde çalışmak zorunda kalan ve israf edilen insan
kaynakları sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır.
Ülkemizin orta gelir tuzağı denilen ekonomik eşiği geçebilmesi, ancak yüksek
katma değer oluşturan sektörlere yatırım yapılabilmesi ile mümkündür. Yüksek
katma değer ise bilgi ve teknoloji yoğun mal üretilen sektörlerle gerçekleşmekte
ve bu sektörler; temel bilimler ve matematik donanımlı, sorunları tespit etme ve
çözüm üretebilme becerisine sahip, analitik ve eleştirel düşünebilen ve değişen
koşullara uyum sağlayabilen bireylere ihtiyaç duymaktadır.
Ülke olarak hala bu becerilere ve donanıma sahip yeterli sayıda bireyler
yetiştiremediğimiz ya da yetişen bireylerimizi sağlıklı stratejiler doğrultusunda
yönlendiremediğimiz için, ekonomimiz hala düşük katma değer oluşturan mal ve
hizmetlere dayanmaktadır.
Bu olumsuzlukları gidermek için aşağıdaki politikalar uygulanacaktır:
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 Ülkemizin mevcut insan kaynakları detaylı bir şekilde analiz edilecek ve kısa,
orta ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda kamunun ve özel sektörün
ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirilmesi için geniş istişarelere
dayalı bir Türkiye İnsan Kaynakları Strateji oluşturulacaktır. Ayrıca bu Strateji
ile uyumlu bir perspektifle ve geniş istişareler neticesinde ilk, orta ve
yükseköğretimi kapsayacak Türkiye Eğitim Stratejisi oluşturularak bu
alanlarda reform niteliğinde icraatlar gerçekleştirilecektir.
 Liyakat, kamu insan kaynakları yönetiminin en önemli ve vazgeçilmez prensibi
haline getirilecektir. Kamuda üst düzey dâhil tüm kadrolar ve idari görevler için
liyakat şartları, objektif bir şekilde belirlenerek kamuoyunun bilgisine
sunulacaktır.
 Kamu kurumlarına sınavsız, siyasi referansla girilebilen ve büyük haksızlıklara
neden olan istisnai memuriyet uygulaması, tamamen kaldırılacaktır.
 Kamu Kurumlarının merkezi sınav (KPSS) dışında kendi sınavlarıyla veya
sadece mülakat yaparak personel alımına son verilecektir. Mahalli İdareler de
dahil, tüm kamu kadrolarına personel alımı, B grubu kadrolar için sadece
merkezi sınav, A grubu kadrolar için ise merkezi sınav ve merkezi mülakat
değerlendirme puanlarına göre yapılacaktır. Böylece kamu personelinin
siyasallaşmasının önüne geçilecektir.
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği; daire başkanı, genel
müdür yardımcılığı ve genel müdür kadrolarını da içerecek ve keyfiliği
önleyecek şekilde güncellenecek ve kurumların boşalan kadrolar için her yıl
düzenli olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmaları zorunlu
hale getirilecektir.
 Boşalan idari kadroların vekâletle doldurulması, bir yılı geçmeyecek şekilde
sınırlandırılacaktır. Boşalan tüm idari kadrolar ve bu kadrolara atanma şartları,
kurumların web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılarak müracaat prosedürü
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ilan edilecek ve müracaat edip gerekli şartları en üst nitelikte karşılayan üç
aday, atama makamlarına sunulacaktır. Atama makamları, kendilerine
sunulacak bu üç aday arasından birini seçerek atamayı derhal gerçekleştirmekle
yükümlü olacaklardır.
 Kamudaki maaş sistemi basitleştirilecek; maaşlar, ek göstergeler ile emeklilik
ve diğer özlük hakları, yetki ve sorumluluklarla paralel olarak yeniden
düzenlenecek ve eşitsizlik ve dengesizlik nedeniyle yaşanan mağduriyetler
giderilecektir.
 Kamu kurumlarında farklı görevler için birden fazla maaş alınması
uygulamasına son verilecektir. Her kamu görevlisinin, yönetim kurulu
üyelikleri de dahil olmak üzere sadece tek bir görev yapması esas hale
getirilecek ve hiçbir kamu görevlisine birden fazla görev verilemeyecektir.
 Kamu personelinin statüleri tekrar düzenlenecektir. Sözleşmeli personel
uygulamasına son verilecek ve halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 5393
sayılı Kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan tüm personel ile
sözleşmeli statüde çalışan uzman erbaşlar, kadroya geçirilecektir.
 Kamu işçileri için kariyer basamakları oluşturulacak ve kamu işçilerine yönelik
“görevde yükselme ve unvan değişikliği esasları” yayınlanacaktır. Böylece,
düzenli aralıklarla açılacak sınavlarla kamu işçilerinin de üst görevlere
yükselmelerinin önü açılacaktır.
 Eş durumu nedeniyle tayin bekleyen ve aile bütünlüğü bozulan kamu
personelinin sorunlarının çözümü ve aile bütünlüğünün sağlanması için
ivedilikle tedbirler alınacaktır. Bir eş için norm kadro yetersizliği dolayısıyla
tayin imkânı olmadığı takdirde, tayin hakkı olmayan diğer eş için de tayin
isteme veya eşinin bulunduğu ilde geçici görevlendirme talep etme hakkı
getirilecektir.
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 Belirli bir stratejisinden uzak şekilde çıkarılan teşkilat düzenlemeleriyle,
özellikle son sekiz yıl içinde kamuda çok sayıda şahsa bağlı kadro, müşavir vb.
“kızak kadro” oluşturulmuştur. Her ay (ortalamanın üstünde yüksek) maaşlar
almaya

devam

eden

bu

yetişmiş

insan

kaynağı,

hizmetlerinden

yararlanılmayarak heba edilmektedir. Bu kadrolardan istifade edilebilecek
olanlar aktif görevlere iade edilecek veya sivil toplum kuruluşları ve düşünce
merkezlerine yönlendirilerek, birikimlerini topluma ve özellikle de gençlere
aktarmaları teşvik edilecektir.
 Kamuda mesai saatleri dışında fazla çalışmalar, belirli bir saati geçmeyecek
şekilde sınırlandırılacak ve adil bir şekilde ücretlendirilecektir. Başta emniyet
personelimiz olmak üzere hiçbir kamu personeli, keyfi uygulamalarla standart
sürelerin dışında çalıştırılamayacaktır.
 Son 20 yıl içerisinde alt yapısı ve öğretici kadrosu hazır olmadan ve kalite
kaygısı duyulmadan onlarca üniversite ve fakülte kurulmuş ve hemen tüm
bölümlerde kontenjanlar hesapsızca artırılmıştır. Sonuçları hiç düşünülmeden
popülist bir yaklaşımla uygulanan bu politikalar sonucu hemen tüm alanlarda
mezun yığılması yaşanmakta, gençlerimiz mezun oldukları alanlarda iş
bulamamakta ve kamu kadrolarına atanabilmek için yıllarca beklemektedir. Bu
yığılmaların bundan sonra daha da büyümesini engellemek için belirli kalite
kriterlerini taşımayan üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar ve bölümler
kapatılacak ve kontenjanlar ülkemizin ileriki yıllardaki ihtiyaçları dikkate
alınarak azaltılacaktır.
 Belirli bölümlerdeki mezun yığılmalarını eritmek için kamu kurumlarındaki
tüm boş kadrolara ivedilikle atama yapılacak, özel sektöre getirilen istihdam
yükümlülükleri de sıkı bir şekilde denetlenecektir.
 Yine belirli bölümlerdeki mezun yığılmalarını eritmek için memuriyete
(polislik de dahil) giriş yaşı yükseltilecektir.
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 Kamu kurumlarına personel alımında ve görevde yükselmede, bütün
vatandaşlarımıza eşit yaklaşılacaktır. Din, mezhep, tarikat, cemaat, ırk, siyasal
görüş, hemşericilik veya herhangi bir guruba mensubiyet ve aidiyet ayrımı
yapılmayacaktır. İşe alımlarda adamını bulma, torpil yapma ve kayırmacılık
gibi uygulamalar tamamen sona erdirilecektir. Hak eden, hak ettiği işe veya
makama hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan ulaşabilecektir.
 Kamu görevlerine atamalarda torpil ve kayırmanın olmaması için B grubu
kadrolara yerleştirmelerde mülakat uygulaması tamamen kaldırılacak ve Kamu
Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alan (meslek) bilgisinin ölçüldüğü ve
ağırlığı genel kültür ve genel yetenek puanlarından daha fazla olacak bölümler
eklenecektir.
A grubu kadrolar için ise torpil ve kayırmaya açık olan kurumların kendi
mülakatlarına son verilecek, bunun yerine adayların psikolojik durumlarının,
görgü kurallarına riayetlerinin ve temsil kabiliyetlerinin objektif bir şekilde
ölçülerek puanlanacağı Genel Mülakat Değerlendirmesi (GMD) uygulaması
getirilecektir.
Tıpkı KPSS gibi merkezi olarak yapılacak Genel Mülakat Değerlendirmesi
(GMD) için Ankara ve İstanbul’da birer merkez oluşturulacaktır. Her iki
merkezde, aynı anda en az 10 mülakatın yapılabileceği 3’er kişilik uzmanlardan
oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Adayların hangi komisyonda sınava
girecekleri, mülakat günü bilgisayar tarafından otomatik olarak belirlenecektir.
Süresi ve puanlanacak hususların önceden belli olacağı mülakatlarda, her
komisyon üyesi adaylara ayrı ayrı puan verecektir. Verilen puanların
ortalaması, Genel Mülakat Değerlendirmesi puanı olarak, KPSS puanı gibi tüm
kurumlarda geçerli olacaktır. Kamu kurumlarındaki A grubu kadrolara
yerleşmek isteyen adaylar, müracaat edecekleri tüm kurumlara ibraz
edebilecekleri bu puanlar için senenin herhangi bir dönemi için randevu alarak
mülakata katılabilecektir.
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B grubu kadrolar için sadece KPSS, A grubu kadrolar için ise hem KPPS, hem
de GMD puanı ortalamalarına göre yapılacak sıralamalarda, açılan kadro sayısı
kadar en yüksek puana sahip aday, müracaat ettikleri kurumlara merkezi
atamayla yerleştirilecektir. Böylece siyasi, etnik, ideolojik, cemaatsel,
hemşericiliğe dayalı vb. her türlü kayırmanın önüne geçilecektir. Oluşturulacak
komisyon üyelerinin objektif davranmamaları durumunda karşılaşacakları ağır
müeyyideler getirilecektir. A grubu kadrolar için merkezi olarak yapılacak
mülakatlar, görüntülü olarak kaydedilecek ve verilen notlara itiraz durumunda
görüntülere dayalı olarak itirazı değerlendirecek bir üst merci oluşturulacaktır.
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TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK
Tarım ve hayvancılık politikalarımız; ülkemizin toprak ve meralarının en verimli
şekilde kullanılmasını, üretimin teşvik edilmesini, hem üreticilerimizin hem de
tüketicilerin hukukunun korunacağı adil bir sistem oluşturulmasını ve Türkiye’nin
hem yeniden tarımsal anlamda kendine yetebilen, hem de tarımsal ürünleri önemli
bir ihraç kalemi olan bir ülke haline gelmesini hedeflemektedir. Ülkemizde
üretilen veya ithal edilerek vatandaşlarımızın tüketimine sunulan gıda ürünlerinin
tamamının sağlıklı ve güvenilir olması ise, gıda politikalarımızın en önemli
amacıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Atatürk’ün ifade ettiği “Köylü milletin efendisidir” anlayışı, kitle iletişim
araçlarıyla tekrar zihinlere yerleştirilecek ve çiftçiliğin saygın bir meslek
olduğu algısı tekrar oluşturulacaktır.
 Türkiye genelini kapsayan bir “Kırsal Kalkınma Planı” hazırlanacaktır. Bu plan
çerçevesinde; şehirlerdeki tüm imkânlar, köylerimize veya köylerimizden
rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde yaygınlaştırılacak ve köylerdeki altyapılar ile
köy yolları iyileştirilecektir. Yolu asfaltsız olan, elektriği, suyu, telefonu ve
interneti olmayan köy kalmayacaktır. Cep telefonu operatörlerinin kırsal
bölgelerin tamamını kapsaması için, tüm operatörler için ortak altyapılar
ivedilikle oluşturulacaktır.
 Her köyden kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek şekilde ilk ve ortaöğretim
kurumları, sağlık kurumları, kültür merkezleri ve pazarlar kurulacak. Köyler
arası ticareti ve toplu ulaşımı kolaylaştırmak için yerel yönetimler aracılığıyla
uygun saat aralıklarıyla servis (ring) sistemi oluşturulacaktır.
 Köylere tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere, uygun sektörlerde
fabrikalar ve işletmeler açılması teşvik edilecektir.
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 “Köyüme Dönüyorum, Toprağıma Sahip Çıkıyorum” kampanyası ile
şehirlerde ikamet eden ve 5 büyükbaş veya 25 küçükbaş hayvan alıp besleme
vaadiyle köylerine dönenlere, en az 5 yıl boyunca köylerinde ikamet etmeleri
şartıyla (bir defaya mahsus) ailedeki kişi başına 30 bin TL geri ödemesiz hibe
verilecektir. Hibeden yararlananların şartları yerine getirip getirmedikleri sıkı
bir şekilde denetlenecek, vaatlerini yerine getirmeyen aile reislerine hem para,
hem de hapis cezası verilecektir. Böylece hem başta büyükşehirler olmak üzere
kentlerin rahatlaması, hem de tarım ve hayvancılığın gelişmesi sağlanacaktır.
 Tarımsal arazilerin tam kapasite kullanılması için tedbirler alınacaktır. Bu
kapsamda atıl tutulan araziler için “Boş Tutma Bedeli” adında dönüm başına
hesaplanacak caydırıcı bir ücret getirilecek ve atıl arazilerin üretim yapacak
çiftçilere kiralanması veya satılması teşvik edilecektir. Ayrıca arazi bankacılığı
sistemi kurulacak, sözleşmeli üretim ve arazi kiralaması uygulaması
yaygınlaştırılacak ve böylece tarımda yaşanan ölçek sorununa çözüm
üretilmeye çalışılacaktır.
 Çiftçilerin örgütlenmesi kolaylaştırılacak ve teşvik edilecektir. Teşvik edilen
çiftçi örgütlenmeleri sayesinde hem tarımda ölçek sorununa çözüm üretilecek,
hem de aracılar yüzünden tarladan pazara ürünlerin fiyatlarının aşırı
yükselmesi önlenecek ve hem tüketici, hem de üretici korunacaktır.
 İyi tarım uygulamaları hakkında çiftçilerimize yönelik uygulamalı eğitimler
düzenlenecek ve bu eğitimler tüm köylerimizde belirli sıklıkta tekrarlanacaktır.
Ayrıca her köyümüz için sorumlu ziraat mühendisleri ve veterinerler, ilçe tarım
müdürlüklerinde görevlendirilecektir. Böylece üniversitelerimiz ve devlet
kurumlarımız ile çiftçilerimiz arasında sağlıklı bir etkileşim sağlanacak ve
çiftçilerimizin en son bilimsel gelişmeler ile iyi uygulama örneklerinden
haberdar olmaları sağlanacaktır.
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 Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanması muhtemel kuraklığa
yönelik sulama projeleri geliştirilecek, var olan projeler ivedilikle
tamamlanacaktır.
 Su kaynağı yetersiz köylerde, yeraltı su kapasitesi ve arazi şartlarının elverdiği
ölçüde yoğun/yaygın tarım desteği kapsamında tarım üreticilerinin sulama
yapabilmeleri için ortak kuyular açılacaktır. Kuyu sondajı için yeraltı su
kapasitesi ve arazi şartları uygun olmayan köy veya köyler için ise sulama
kanalları veya uygun boru sistemleri ile sulu tarım imkânları oluşturulacaktır.
 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile mahalleye dönüştürülen ve kamu tüzel
kişilikleri kaldırılan köylerin, köy tüzel kişilikleri iade edilecek ve belediyelere
devredilen köy tüzel kişiliğinin kamu orta malları (mera, yayla, otlak, kışlak)
iade edilecektir. Bu orta mallarından belediyelerce satılanlar, kamulaştırılarak
köy tüzel kişiliğine iade edilecektir.
 Mevcut meraların korunması, ıslahı, kullanılması ve gerekiyorsa yeni mera
alanlarının açılması için gerekli adımlar derhal atılacaktır.
 Köylünün ortak kullanım alanı olan mera, kışlak ve yaylaklarda hayvan
otlatanlardan hayvan başına ücret alınması uygulaması sonlandırılacaktır.
Köylüler, bu alanlardan ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir.
 Yem fiyatlarının ucuzlaması için yem üretimi desteklenecek, özel sektörün
yetersiz kaldığı durumlarda devlet, ihtiyaç duyulan ekstra yem üretimini
kurumları aracılığıyla kendisi sağlayacaktır. Yem fiyatları makul seviyeye
inene kadar küçük ve orta ölçekli üreticiler ve işletmeler için sübvansiyon
sağlanacaktır.
 Gıda üreticilerimiz için üretim yapılan iller ve bölgeler bazında TMO kanalıyla
büyük gıda depoları kurulacak ve lisanslı depoculuk kapasitesi artırılacaktır.
 Yerli tohum üretimi teşvik edilecek, yeterli yerli tohum üretimi sağlandığında
yurtdışından tohum ithali yasaklanacaktır.
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 GDO’lu gıda üretilmemesi ve ithal edilmemesi için denetimler sıkılaştırılacak,
gıda firmaları daha çok denetlenecek, merdiven altı gıda üretimleri
engellenecek ve hiç kimsenin vatandaşımızın sağlığıyla oynamasına izin
verilmeyecektir.
 Gıda üretiminde kullanılan katkı maddeleri, sağlığa etkileri açısından titiz bir
şekilde yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve sağlığa zararlı oldukları
tespit edilen katkı maddelerinin kullanımı yasaklanacaktır.
 Sebze ve meyve üretimi esnasında denetimsiz kimyasal ilaç kullanılmasını
engelleyici tedbirler alınacak ve çiftçilerimiz kimyasal ilaçların zararları
konusunda bilinçlendirilecek.
 Fındık, çay, buğday, pamuk, pancar vb. ürünlerde üreticilerimizin yabancı ve
yerli tüccarlara ezdirilmeyeceği ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir
fiyat mekanizması oluşturulacaktır.
 Halen fındık dikili alanların tamamında fındık üretimine izin verilecek ve alan
bazlı destek yerine fındık bahçelerinin gençleştirilmesi, bakımı ve verimin
artırılması için gerçek üreticilere destek verilecektir. Ayrıca fındık kurutma
tesisleri yaygınlaştırılacak ve uygun bölgelerde Fındık İhtisas Borsası
kurulacaktır.
 Türkiye’de nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanımı yasaklanacak, yurtiçi tüm şeker
kotası pancar şekerine tahsis edilecektir. Böylece çiftçilerimize daha fazla
pancar ekim imkânı sağlanacaktır. Özelleştirilen şeker fabrikaları işletilmediği
takdirde, tekrar devletleştirilerek üretime devam edilecektir. Ülkemizde NBŞ
üretimine yönelik fabrikalar, sadece ihracata yönelik olmak kaydıyla
faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
 Vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli gıda temini için, trans yağ kullanımı
tamamen yasaklanacaktır.
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 Farklı bahanelerle canlı hayvan ve et ithalatına kesinlikle izin verilmeyecek,
üreticilerimiz korunacaktır.
 Tarım ve hayvancılık ürünleri için devletçe sağlanacak destek miktarlarına ve
bu desteklerin hangi tarihlerde ödeneceğine ilişkin üçer yıllık planlamalar
yapılacak ve bu planlar, ilgili yılın başlamasından en az 6 ay öncesinde
kamuoyuna duyurularak üreticilerin bu desteklere göre planlama yapmaları
sağlanacaktır.
 Tarımsal destekler, arazi sahiplerine değil, kiralık arazilerde de olsa ekim ve
üretim yapan gerçek çiftçilere yapılacaktır.
 Tarımsal desteklerin hangi üreticilere ne miktarda verildiğine ve bu desteklerin
etkilerine ilişkin ilgili yılın bitiminden itibaren 6 ay içinde etki analizleri
hazırlanacak ve bu analizler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ayrıca destekler sıkı denetime tabi tutulacak; saha denetimleri, uydudan
kontroller ve Sulama Birlikleri ile Kooperatiflerinden yapılacak çapraz
sorgulamalar da dâhil olmak üzere her türlü uygun yöntemi içerecek denetim
mekanizmaları kurulacak ve yolsuzlukların önüne geçilecektir.
 Tarım ve hayvancılık işletmelerinin elektrik fiyatları, organize sanayi bölgeleri
için belirlenen düşük fiyatlardan sağlanacak ve böylece tarımsal işletme
maliyetlerinde önemli bir düşüş sağlanacaktır.
 Köylerde temiz enerji kapsamında rüzgâr, güneş ve biyokütle enerji tesisleri
kurulumu ile ucuz elektrik enerjisi üretimi sağlanacak ve üretilen enerji,
köylülerin hizmetine sunulacaktır.
 Tarım ve hayvancılık için gerekli girdilerin piyasası ile fiyatları, Tarım ve
Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından düzenlenip
denetlenecektir. Böylece bu girdiler üzerinden fahiş kar elde edilmesi ve fiyat
dalgalanması engellenerek çiftçilerimiz korunacaktır.
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 Tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile onların ürünlerini alan
firmalar ve tüccarlar arasında yaşanan veya yaşanabilecek hukuksal sorunlara
karşı üreticileri koruyacak tedbirler alınacaktır. Üreticilere hukuki statüler
sağlanacak ve üreticileri koruyacak mevzuat hazırlanacaktır. Halen geçerli olan
mevzuat, üreticileri koruyacak şekilde güncellenecektir.
 Domuz, kasaplık hayvanlar listesinden çıkarılacaktır. Türkiye’de domuz eti
üretimi yasaklanacak ve domuz eti ile domuz katkılı ürünlerin ithalatı ve satışı,
katı kurallara bağlanacaktır. Böylece hem küçük ve büyük baş hayvan
yetiştiricilerimiz için daha geniş bir pazar oluşturulacak, hem de helal et
hassasiyeti olan vatandaşlarımız için güvenli gıda ortamı sağlanacaktır.
 Hayvan kesim standartlarına, İslami usullere göre kesim zorunluluğu eklenecek
ve tüm gıda üretim safhaları gibi, hayvan kesim safhaları da sağlıklı ve
güvenilir taze et üretiminin sağlanması için sıkı bir denetime tabi tutulacaktır.
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SAĞLIK
Sağlık politikalarımız; öncelikle vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması için
gerekli tüm tedbirleri uygulamayı, hastalık durumunda ise her türlü hastalığın
tedavisi için vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın yerlerde daha kaliteli ve
daha ucuz sağlık hizmetleri sunmayı ve başta ilaç olmak üzere tıbbi cihaz
sektöründe millileşmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Her bireye yılda bir kez ücretsiz check-up hakkı sağlanacak ve hastalıkların
erken teşhis edilerek ilerlemeden tedavi edilmesi sağlanacaktır.
 Önleyici sağlık hizmetleri (check-up ve sağlıklı yaşam için danışmanlık)
sunmak için her ilde ayrı sağlık kurumları kurulacaktır.
 Her ilimizdeki kamu hastanelerinde son teknoloji ürünü tüm tıbbi cihazlardan
yeterli sayıda bulunacaktır. Böylece vatandaşlarımız, tıbbi cihaz yetersizliği
nedeniyle farklı illere gitmek veya uzun süre sıra beklemek zorunda
kalmayacaktır.
 Hastane randevu sistemi (MHRS), işlevsel hale getirilecektir. Telefon dışında
hastanede de randevu alınmasına imkân sağlanacak ve randevu bulunamaması
veya çok uzun tarihlere randevu verilmesi sorunları ivedilikle çözülecektir.
 Olası virüs salgınlarına erken ve doğru müdahale için Ulusal Virüs Salgını
Stratejisi geliştirilecektir. Bu strateji kapsamında; olası bir salgın halinde, tüm
vatandaşlarımızın ücretsiz ve çok hızlı bir şekilde enfeksiyon testi
yaptırabilmelerini temin etmek üzere test kiti üretecek ilaç firmaları ve testleri
gerçekleştirecek laboratuvarlar ile tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar maske
ve dezenfektan temin etmek üzere devreye girecek firmalar belirlenecektir.
 Salgın hastalıklara yönelik hızlı bir şekilde aşı ve tedavi üretilmesi amacıyla
2011 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devredilen Refik Saydam
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güçlendirilecektir.
 Her ilimiz için tüm alanlarda yeterli düzeyde uzman doktor kadrosu
oluşturulacak ve bu kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır.
 Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında kadro sayısı yeterli
düzeye ulaşacak şekilde artırılacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli alımına son
verilecektir. Halen görev yapan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek
ve boş kalan kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır.
 Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaş ve ek ödemeleri ile
çalışma/nöbet saatleri iyileştirilecek ve aynı işi yapan sağlık çalışanlarının
özlük hakları eşitlenecektir. Çalışma barışını bozan uygulamalara son verilecek
ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi tehlikeye atan performansa dayalı ücret sistemi
kaldırılacaktır.
 Döner sermaye gelirleri, sağlık çalışanları arasında adil bir şekilde
paylaştırılacaktır.
 Sağlık personeline yönelik şiddeti engellemek için tedbirler alınacaktır. Bu
kapsamda sağlık kurumlarının güvenliği için polis kadroları tahsis edilecektir.
Sağlık personeline yönelik şiddet ve şiddet girişimlerinin adli cezaları
arttırılacak ve şiddet uygulayanlara ayrıca 1 yıl boyunca acil hizmetler dışında
sağlık kurumlarından yararlanamama cezası verilecektir. Sağlık personeline
şiddet uygulayanların bu süre boyunca acil durumlarda sağlık kurumlarından
yararlanmaları ise ancak polis eşliğinde ve ek ücret ödeyerek mümkün
olabilecektir. Sağlıkta şiddet hadiselerinin yaşanmaması için bilinçlendirme
kampanyaları düzenlenecektir.
 İhtiyaç duyulan il ve ilçelerde yeni hastaneler, kiralama veya inşa yöntemiyle
derhal hizmete açılacak ve yatak sayısı uluslararası standartlara uygun olacak
şekilde artırılacaktır. Ulaşımı vatandaşlarımız için çile haline dönüşen devasa
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şehir hastaneleri yerine, özellikle büyükşehirlerde her semtten kolayca
ulaşılabilecek şekilde çok sayıda orta büyüklükte hastaneler açılacaktır.
 İl merkezlerinde yer alan devlet hastaneleri kampüslerine ilçe, köy ve başka
illerden gelen hastalar ve yakınları için misafirhaneler inşa edilecektir.
Sembolik ücretlerle konaklanabilecek bu misafirhaneler sayesinde, hasta ve
hasta yakınları için konaklama sorunu çözülecektir.
 Türkiye’de çok görülen hastalıklar için her bölgede ihtisas hastaneleri açılacak
ve vatandaşlarımızın tedavi için ikametlerinden çok uzak illere gitme
zorunluluğu kaldırılacaktır.
 Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili konularda danışabilecekleri ve 24 saat hizmet
verecek Alo Sağlık Hattı oluşturulacaktır.
 Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Yüksek Okulları ve Tıp Fakültelerinin
hem insan kaynağı, hem de eğitim araç ve gereçleri yönünden kaliteleri
yükseltilecektir.
 İlaç stoklarıyla ilgili yaşanan sorunlar çözülecek ve hastalarımızın ihtiyacı olan
her türlü ilaç, öncelikle ülkemizde üretilerek, bu mümkün değilse yurtdışından
tedarik edilerek vatandaşlarımıza sunulacaktır.
 İlaç sektörlerindeki araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları teşvik edilecek
ve ar-ge çalışmaları ile Türkiye’de bu sektörlere yönelik yapılacak yatırımlara
destek verilecektir.
 Tıbbi cihaz üretimine yönelik araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları teşvik
edilecek ve ar-ge çalışmaları ile Türkiye’de bu sektörlere yönelik yapılacak
yatırımlara destek verilecektir.
 İlaç satışlarında reçeteye göre istenilen adet ve miktarda satış sistemine
geçilecek ve ilaç israfı ile bu israfın bütçeye getirdiği yük sona erdirilecektir.

59

 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına yığılmaları önlemek ve uzman doktorların
mesailerini sadece ihtiyaç duyan hastalar için kullanmalarını sağlamak
amacıyla sağlık kurumları arasında zorunlu sevk sistemi oluşturulacaktır.
 Organ ve doku nakli bekleyen on binlerce vatandaşımızın derdine derman
olmak için organ bağışı ve nakli kolaylaştırılacaktır. Organ bağışının önemi
konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 Başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere, her türlü bağımlılıkla devletin ilgili
tüm kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile seferberlik
düzeyinde mücadele edilecektir.
 Uyuşturucu, alkol ve sigara ile mücadele ve rehabilitasyon (AMATEM)
merkezleri yaygınlaştırılacak ve yatak sayıları artırılacaktır.
 Yatalak hastası olan vatandaşlarımızın, hastalarını uzun veya kısa süreli olarak
emanet edebilecekleri Yatalak Hasta Bakımevleri kurulacak ve bu
vatandaşlarımız üzerindeki yük hafifletilecektir.
 SMA hastası çocuklarımız için piyasada mevcut olan her türlü ilaç, ailelerin
talep etmesi halinde SGK tarafından karşılanacak ve aileler, yardım
kampanyaları düzenlemek zorunda bırakılmayacaktır.
 Çok sayıda vatandaşımızın mağdur olduğu kanser, şeker, omurilik, kas ve
beyin rahatsızlıklarının tedavisine yönelik araştırma merkezleri kurulacak ve
bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri
oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen
ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe
ayrılacaktır.
 Otizm ve down senromu testleri, bebeklik kontrollerinde rutin olarak
uygulanacak ve her ilde yeterli sayıda otizmli ve down sendromlu çocuklara
özel, ücretsiz eğitim kurumları, devlet tarafından kurulacaktır. Ayrıca Otizm ve
Down Sendromu Araştırmaları Merkezleri kurulacak ve bu merkez bünyesinde
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uzman doktorlardan oluşan bir tedavi ünitesi oluşturulacaktır. Bu Merkezlere
ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek
ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 Otizmli ve Down Sendromlu çocukları olan ailelere rehberlik etmek için her
ilde rehberlik merkezleri oluşturulacak ve tedavi ve eğitim amaçlı en doğru
bilgiler, ailelere ilk elden verilerek doğru yönlendirmeler yapılacaktır.
 Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü ve benzeri çağımızın
rahatsızlıkları ile ilgili araştırma merkezleri kurulacak ve bu merkezler
bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri oluşturulacaktır. Bu
Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar
davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 Obezite ile mücadele için yeterli bütçe ayrılarak bir araştırma merkezi
kurulacak ve bu merkez bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezi
oluşturulacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızı yeme-içme alışkanlıkları ve obezite
ile mücadele konularında bilinçlendirmek üzere ilk ve orta eğitim
kurumlarından başlayarak bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
 Çölyak hastası vatandaşlarımıza yaş grubuna bakılmaksızın asgari ücretin 1/8’i
tutarında aylık gıda desteği sağlanacaktır. Ayrıca glutensiz gıdalarda yerli
üretim desteklenerek bu gıdaların fiyatları, çölyak hastalarını ve ailelerini
yormayacak seviyelere düşürülecektir.
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MİLLİ SAVUNMA
Türkiye, bulunduğu bölge ve tarihi düşmanları itibariyle sürekli savaşa hazır
olması gereken bir ülkedir. Bu nedenle ülkemizin bir yandan profesyonel ordu
sistemine geçmesi gerekirken, bir yandan da askerlik hizmetinde bulunabilecek
vatandaşlarımızın asgari düzeyde de olsa savaş eğitimi alması ve olası bir
seferberliğe hazır olması gerekmektedir.
Yine aynı nedenle, ülkemizin savunma sanayii ve teknolojileri alanında kendi
kendine yeter bir düzeye ulaşması ve hatta bu alandaki ihracatının hızla artması
gerekmektedir.
Bu tespitlerden yola çıkarak, savunma alanında aşağıdaki politikalar
uygulanacaktır;
 Profesyonel ordu sistemine geçilecek ancak zorunlu askerlik uygulaması
süreler kısaltılarak devam edecektir.
 Zorunlu askerlik süresi; üniversite mezunları için 2 aya, üniversite mezunu
olmayanlar için ise 3 aya düşürülecek ve bedelli askerlik uygulaması tamamen
kaldırılacaktır.
 Askerlik hizmeti boyunca sadece savaş eğitimi verilecek, askerlere angarya
işler yaptırılmayacaktır. Askerler, komutanların ve eşlerinin özel işleri ile
orduevleri vb. yerlerde çalıştırılamayacaktır. Orduevi ve benzeri yerlerde
ihtiyaç duyulan personel, kadrolu olarak istihdam edilecektir.
 Askerlik sürelerinin kısaltılmasıyla, gençlerimiz mezuniyet sonrası yaz
tatilinde bile askerlik görevini yerine getirebilecekler ve askerlik hizmeti,
gençlerimizin kariyerleri önünde bir engel olmaktan çıkacaktır. Bu şekilde
gençlerimizin en verimli çağlarında uzun süre istihdamdan uzak kalmalarının
önüne geçilecektir.
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 Savunma Sanayii teknolojilerinin geliştirilmesi ve tamamen milli imkânlarla
ülkemizin savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla finansman ve insan
kaynağı açısından gerekli tüm altyapı ivedilikle oluşturulacaktır.
 Önemli bir ihtisas hastanesi işlevi gören askeri hastaneler ile askeri liseler
yeniden açılacaktır.
 Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan
gazilerimizin mağduriyetleri yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri
gazilik unvanı kendilerine verilecektir.
 Sözleşmeli statüde çalışan uzman er ve erbaşlar, kadroya geçirilecek ve özlük
hakları iyileştirilecektir.
 6000 sayılı Kanun uyarınca sivil memur olarak emekli olan uzman erbaşlara,
uzman erbaş emeklilik hakları sağlanacaktır.
 Askeri sosyal tesislerdeki subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memur ayırımı
kaldırılacak ve rütbe veya unvan ayrımı olmaksızın tüm Milli Savunma
Bakanlığı personeli ve aileleri ile gazilerimiz ve şehit ve gazi ailelerinin her
tesisten eşit şekilde yararlanması sağlanacaktır.
 PKK ile kırsalda mücadele etmek ve karşılaşılabilecek diğer gayrinizami
harplere hazır olmak için tamamen profesyonel askerlerden oluşan 3 bin kişilik
yeni bir Terörle Mücadele Birimi (TMB) kurulacaktır. Terörle Mücadele
Biriminin yapısı, personeli, operasyonları ve bütçesi, hukuki, şeffaf ve
denetime açık olacaktır.
Operasyonel yetkisi olan, sürekli hareket halinde olacak ve alan hâkimiyetini
tesis edecek TMB, hem bölgenin kırsalındaki vatandaşlarımızın, hem de asayiş
için

kırsalda

bulunan

güvenlik

birimlerimizin

terör

saldırılarından

korunmasından sorumlu olacaktır.
Terörle Mücadele Birimine, başta İHA’lar olmak üzere her türlü istihbarat
imkânı, silahlı insansız hava araçları (SİHA), savaş uçak ve helikopterleri de
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dâhil olmak üzere bugüne kadar terörle mücadele tecrübelerinden yola
çıkılarak ihtiyaç duyulabilecek her türlü silah, araç-gereç ve cihaz tahsis
edilecektir.
Terörle Mücadele Biriminin kurulmasından sonra, vatani görevini yapan er ve
erbaşlar ile birkaç senelik zorunlu görevini doldurmak için gün sayan muvazzaf
güvenlik görevlilerimiz, saha operasyonlarına katılmayacaktır. Onların terör
saldırılarına karşı korunması da TMB tarafından sağlanacaktır.
Gayrinizami harp için kurulacak Terörle Mücadele Birimi, Kuzey Irak, Kandil
ve Suriye’nin Kuzeyi dâhil teröristlerin ve kamplarının bulunduğu her yerde
operasyonlar düzenleyecektir. TMB’nin öncelikli hedefi, terör örgütlerinin
lider kadrosu olacaktır.
Terörle Mücadele Birimi, doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olacak ve böylece
kararlar eskiden olduğu gibi çok katmanlı, karar almayı geciktiren ve istihbarat
sızmalarına neden olan bir hiyerarşi içinde değil, çok hızlı ve etkin bir şekilde
alınabilecektir.
Terörle Mücadele Birimi için öngörülen yapılanma, hem etkinlik açısından
hem de kamuoyuna hesap verebilirlik açısından gereklidir. Mevcut
uygulamada; karşılaşılan bir hatanın sorumlusu kamuoyu tarafından tam olarak
tespit edilememekte, soruşturmalar belirli bir noktaya geldiğinde mesele
kilitlenmekte ve sonuçta tüm Türk Silahlı Kuvvetleri zan altında kalmakta ve
yıpranmaktadır.
Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı Terörle Mücadele Biriminin kurulmasıyla
hem hızlı bir şekilde karar alınabilecek, hem de başarı ve başarısızlığın
sorumluluğunun sahibi belli olacaktır.
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GENÇLİK
Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek gençlerimizin beden ve ruh sağlıklarının en
yüksek düzeye çıkarılması, en iyi şekilde eğitim görmeleri ve dünyadaki
gelişmeleri yakından takip etmeleri, hatta bu gelişmelere öncülük ederek
ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaları, gençlik politikalarımızın amaçlarını
oluşturmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Kamu görevlerine atamalarda torpil ve kayırmanın olmaması için B grubu
kadrolara yerleştirmelerde mülakat uygulaması tamamen kaldırılacak ve Kamu
Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alan (meslek) bilgisinin ölçüldüğü ve
ağırlığı genel kültür ve genel yetenek puanlarından daha fazla olacak bölümler
eklenecektir. A grubu kadrolar için ise torpil ve kayırmaya açık olan kurumların
kendi mülakatlarına son verilecek, bunun yerine adayların psikolojik
durumlarının, görgü kurallarına riayetlerinin ve temsil kabiliyetlerinin objektif
bir şekilde ölçülerek puanlanacağı merkezi olarak yapılacak Genel Mülakat
Değerlendirmesi (GMD) uygulaması getirilecektir. Böylece gençlerimizin
hiçbir siyasi veya bürokratik referansa ihtiyaç duymadan, hak ettikleri
kadrolara yerleşebilmeleri sağlanacaktır.
 Belirli bölümlerdeki mezun yığılmalarını önlemek için kamu kurumlarındaki
tüm boş kadrolara derhal atama yapılacak, özel sektöre getirilen istihdam
yükümlülükleri de sıkı bir şekilde denetlenecektir.
 Kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılacak ve çeşitli nedenlerle eğitimini
tamamlayamayan gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerine imkân
tanınacaktır.
 Kamu sınavlarına giriş ücretleri, kâr amacı gütmeden belirlenecek ve
vatandaşlarımızı zorlamayacak makul rakamlara düşürülecektir.
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 Yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yeterli devlet yurdu inşa edilecek ve
böylece gençlerimiz istemedikleri halde, alternatif olmadığı için herhangi bir
ideolojik veya dini yapının yurtlarına veya evlerine mahkûm edilmeyecektir.
 Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen Öğrenim
ve Katkı Kredileri için faiz veya enflasyon farkı alınmayacaktır. Geçmiş
yıllardan Öğrenim ve Katkı Kredisi borcu olan gençlerimizin borçları da sadece
anaparayı içerecek şekilde güncellenecek ve vadeleri uzatılacaktır.
 Vakıf üniversitelerinde en az %50 burslu okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler de,
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslardan yararlanabileceklerdir.
 Ortaokul sonuncu sınıftan itibaren gençlere mesleki rehberlik ve kariyer
planlaması desteği verilecektir. Böylece gençlerimiz, popülist bir yaklaşımla
yüksek kontenjanlarla açılan üniversite ve bölümlerde kalitesiz ve mezuniyet
sonrasında iş bulamayacakları eğitim için yıllarını, emeklerini ve ailelerinin
ekonomik birikimlerini harcamayacaklar ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu
bölümlere ve mesleki eğitime yönlendirileceklerdir.
 Başlatılacak yüksek teknoloji odaklı büyük sanayi hamlesi ile gençlerimize
geniş iş imkânları oluşturulacaktır.
 Profesyonel orduya geçilerek askerlik süresi; üniversite mezunları için 2 aya,
üniversite mezunu olmayanlar için ise 3 aya düşürülecek ve askerlik hizmeti,
sadece savaş eğitimi verilecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Askerlik
sürelerinin kısaltılmasıyla, gençlerimiz mezuniyet sonrası yaz tatilinde bile
askerlik görevini yerine getirebileceklerdir. Böylece askerlik hizmeti,
gençlerimizin kariyerleri önünde bir engel olmaktan çıkacaktır.
 Evlenmek isteyen her bir vatandaşımız için bir kereye mahsus ve gelin ve
damat adaylarına ayrı ayrı olmak üzere, kamu bankalarından 50.000 TL
tutarında 3 yıl vadeli faizsiz kredi imkânı (düğün kredisi) sağlanacaktır.
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 Uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklar ile etkin bir mücadele sistemi
geliştirilecek ve gençlerimiz karanlık güçlerin tuzaklarından korunacaktır.
 Uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonu için oluşturulan ancak oldukça
yetersiz kalan tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, her ilde en az bir tane olacak
ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılacak, yatak sayıları artırılacak
ve aynı zamanda modern tedavi yöntemleri uygulanarak ilaç, ekipman ve
personel bakımından en üst seviyeye çıkarılacaktır.
 Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı gezip tanımalarına yönelik projelere destek
verecek bir fon oluşturulacak ve gençlerimizin ufuklarını geliştirici benzeri
uygulamalar desteklenecektir.
• Gençlerimizi kültürel ve sosyal aktivitelere teşvik etmek amacıyla; 18 yaşına
basan her gencimizin çipli vatandaşlık kartına, sinema, tiyatro, opera, bale, spor
müsabakaları ve benzeri kültürel ve sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere bir
defalık 2.000 (ikibin) TL’lik yükleme yapılacaktır. Gençlerimiz, bu tutarı hiçbir
süre kısıtlaması olmadan, diledikleri zaman kullanabileceklerdir.
• Son 20 yıl içerisinde alt yapısı ve öğretici kadrosu hazır olmadan ve kalite
kaygısı duyulmadan onlarca üniversite ve fakülte kurulmuş ve hemen tüm
bölümlerde kontenjanlar hesapsızca artırılmıştır. Sonuçları hiç düşünülmeden
popülist bir yaklaşımla uygulanan bu politikalar sonucu hemen tüm alanlarda
mezun yığılması yaşanmakta, gençlerimiz mezun oldukları alanlarda iş
bulamamakta ve kamu kadrolarına atanabilmek için yıllarca beklemektedir. Bu
yığılmaların bundan sonra daha da büyümesini engellemek için belirli kalite
kriterlerini taşımayan üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar ve bölümler
kapatılacak ve kontenjanlar ülkemizin ileriki yıllardaki ihtiyaçları dikkate
alınarak azaltılacaktır.
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SPOR
 Spora siyaset bulaştırılmayacak. Diğer tüm alanlarda olacağı gibi spor
alanındaki görevlendirmelerde de liyakat esas alınacaktır. Milli takımlarımızda
ve federasyonlarımızda, başarılarını ispatlamış ehil kişiler görevlendirilecektir.
 Sporcularımıza ve sektörün sorunlarına gereken ilgi gösterilecektir.
Sporcularımızın yaşadıkları sorunları ve ülkemizin sporda başarılı olması için
önerilerini dile getirip karar alıcılara ulaştırabilecekleri mekanizmalar
oluşturulacaktır. Bu mekanizmalardan biri, iki yılda bir toplanacak Spor
Şuraları olacaktır.
 Spor kulüplerimiz için kendisini onaran, şeffaf, hesap verebilir ve
denetlenebilir bir örgütlenme modeli geliştirilecek; rekabeti, kaliteyi ve
sürdürülebilir başarıyı önceleyen bir strateji oluşturulacaktır.
 Spor, tabana yayılacak ve spor liseleri yaygınlaştırılacaktır. İlkokuldan
üniversite seviyesine kadar öğrencilere sporu sevdirmek için çeşitli etkinlikler
ve programlar düzenlenecektir. Rol model olabilecek sporcuların öğrencilerle
sık sık bir araya gelmelerine yönelik programlar oluşturulacaktır.
 Her bir spor dalı için başarılı öğrencilerin hiçbir engele takılmadan milli
takımlara kadar yükselebilecekleri sistemler geliştirilecektir. Liyakate dayalı
sistem ve ehil teknik personel ile, insan kaynağı her köye kadar yayılan spor
alanında dünya çapında başarılı yerli sporcular yetiştirilecektir.
 Milli Takımlarda görev alan sporcular ile teknik personele fahiş ücret ve prim
ödemelerine son verilecektir. “Milli olma” onurunu yeterli gören ve maddi
taleplerde bulunmayan (sembolik ödemeleri kabul eden) başarılı sporculara,
eğitim alanında her türlü destek verilecektir.
 Haksız ücretlendirmeler nedeniyle futbolseverler için büyük bir mali yük,
getirilen düzenlemeler nedeniyle de büyük bir zaman kaybı sebebi haline gelen
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Passolig uygulaması kaldırılacaktır. Bilet ve kombine satışları, ek bir maliyet
olmadan çipli yeni T.C. Kimlik Kartlarına yüklenerek yapılacaktır.
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ENERJİ
Enerji politikalarımızın en önemli amaçları; enerji çeşitliliğini artırarak enerji
ihraç eden ülkelere bağımlılığımızı azaltmak, ülkemizin enerji güvenliğini en
yüksek seviyeye çıkarmak ve üretimin en temel girdilerinden biri olan enerji
maliyetlerini mümkün olan en asgari düzeye indirmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Üretimin en temel girdilerinden biri olan enerji maliyetlerini mümkün olan en
asgari düzeye indirmek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Özelleştirilen
enerji dağıtım şirketleri tekrar kamulaştırılacak ve enerji fiyatlandırması, kâr
amacı güdülmeden, sadece enerji üretimi ve dağıtımı yapan kamu
işletmelerinin giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir. Gerektiğinde
enerji maliyetlerinin daha büyük bir kısmı, devletçe sübvanse edilecektir.
 Enerji kaynakları çeşitlendirilecek ve ithalata bağımlılık azaltılacaktır. Bu
amaçla ülkemizde ve denizlerimizde muhtemel petrol ve doğalgaz yatakları
taramaları hızlandırılacak, bor ve toryum gibi enerjiye dönüştürülebilecek
madenlerimizin işlenmesi için gerekli yatırımlar yapılacak, nükleer enerji
üretimi çalışmaları hızlandırılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya
zarar vermeden tam kapasite ile kullanımı sağlanacaktır.
 Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli ürün (motor, türbin, panel vb.) ve
tesislerin yerli üretim ile karşılanabilmesi ve bu ürünlerin dünya pazarlarına
ihracı için hızlı tedbirler alınacaktır.
 Alternatif ithalat kaynakları ile güzergâhları belirlenerek belirli ülkelere ve
güzergahlara bağımlılık azaltılacak ve enerji arz güvenliği sağlanacaktır.
 Geçmişte yapılan anlaşmalar nedeniyle Avrupa ülkelerine nispetle yaklaşık iki
kat daha pahalıya ithal edilen doğalgaz fiyatının dünya piyasalarıyla uyumlu
fiyatlara çekilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
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 Denizlerimizdeki petrol ve doğalgaz aramaları hızlandırılacak ve işletilmesi
kârlı yataklarda ivedilikle üretime geçilecektir.
 Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında hak
ve menfaatlerimiz korunacaktır.
 Dünya rezervlerinin çoğu ülkemizde bulunan ve geleceğin en stratejik enerji
kaynakları konumunda olan toryum ve bor madenleri, ülkemizde işlenecek ve
son ürün haline dönüştürülecektir. Bunun için gerekli teknolojik alt yapı,
ivedilikle oluşturulacaktır.
 Nükleer teknolojinin gelişimi ve nükleer enerji üretimi için çalışmalar
hızlandırılacaktır.
 Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya zarar vermeden tam kapasite
ile kullanımı sağlanacaktır.
 Ülkemiz genelinde bulunan ancak atıl durumda olan madenlerin doğaya zarar
vermeden bir an önce işletilmesi için tedbirler alınacaktır.
 Ülkemiz genelinde yeni maden ve petrol arama-taramaları gerçekleştirilecek
ve çevre duyarlılığı gözetilerek işletilmesi kârlı maden ve petrol yataklarında
derhal üretime başlanılacaktır.
 Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak ve böylece hem öğrenciler başta olmak
üzere erken saatte mesaiye başlayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar
çözülecek, hem de bu uygulama nedeniyle artan enerji tüketimi azaltılarak,
tasarruf sağlanacaktır.

71

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME
 Hızlı tren projelerine daha fazla kaynak aktarılacak ve Anadolu’nun dört bir
yanı hızlı tren projeleriyle birbirine bağlanacaktır.
 Yük taşımacılığına yönelik yeni tren yolları projeleri uygulamaya sokulacaktır.
Böylece yurtiçi ve yurtdışı ticarette nakliye maliyetlerinin azaltılması
sağlanacaktır.
 Üretim ve ticaretin gelişimi için hava yolu yolcu ve kargo taşımacılığı teşvik
edilecek, tüm şehir merkezlerine en fazla 2 saatte ulaşılacak şekilde
belirlenecek yerlere, yerel uçuşlara uygun küçük havaalanları inşa edilecektir.
 Başta tarım ürünleri olmak üzere, tüm ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı
sevkiyatlarına yönelik kamu sermayeli (Yap-İşlet-Özelleştir yöntemiyle)
kargo uçak filo şirketi kurulacak ve üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır.
 Yine üretim ve ticaretin gelişimi için deniz yolu taşımacılığına önem verilecek
ve İskenderun ile Hopa arasında tüm Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz
kıyılarını kapsayacak şekilde yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
yapılacaktır.
 Hava, deniz ve tren yolu projelerine ilave olarak karayolu yatırımları da
hızlandırılacaktır. Tüm şehirlerarası yollar duble yol haline, tüm köy yolları da
asfalt haline getirilecektir.
 Türkiye genelini kapsayan bir “Kırsal Kalkınma Planı” hazırlanacaktır. Bu plan
çerçevesinde; şehirlerdeki tüm imkânlar, köylerimize veya köylerimizden
rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde yaygınlaştırılacak ve köylerdeki altyapılar ile
köy yolları iyileştirilecektir. Yolu asfaltsız olan, elektriği, suyu, telefonu ve
interneti olmayan köy kalmayacaktır. Cep telefonu operatörlerinin kırsal
bölgelerin tamamını kapsaması için, tüm operatörler için ortak altyapılar
ivedilikle oluşturulacaktır.

72

 Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen tüm köprü ve yollar gibi Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ve bağlantı yolları da devletleştirilecek ve geçiş ücretleri, diğer
köprü ve otobanların geçiş ücretlerine yakın bir hale getirilecektir.
 Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçişi zorunlu olan vasıtalara Fatih Sultan
Mehmet Köprüsünden de geçiş izni sağlanacaktır.
 Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesine döndürülme projesi durdurulacak ve
havalimanı olarak işletilmeye devam edilecektir.
 Ulusal ve yerel düzeylerde ucuz, erişilebilir, hızlı ve sürekli toplu ulaşım
olanakları

geliştirilecek

ve

ülkemizin

en

ücra

köşelerine

kadar

yaygınlaştırılacaktır.
 Vatandaşlarımıza en uygun ulaşım imkânlarını sağlamaya yönelik olarak Uber
ve benzeri yerli ve yabancı uygulamalar, hem uygulama sahiplerinin, hem de
kullanıcıların ilgili makamlara kayıt yaptırmaları ve vergilerini ödemeleri
kaydıyla serbest olacaktır.
 Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm illerimizde metro ve raylı sistem
ihtiyaçları ivedilikle tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar önceliklendirilerek derhal
inşa çalışmalarına başlanacaktır.
 İstanbul’da uygulanan metrobüs sistemi, başta diğer büyükşehirlerimiz olmak
üzere faydalı olacağı tespit edilen tüm illerimize yaygınlaştırılacaktır.
 Trafik sıkışıklığı yaşanan ana arterlerde birden fazla yolcu taşıyan araçlara
tahsis edilecek özel şeritler oluşturulacaktır. ABD’de örneği görülen (HOV
Lane veya Carpool Lane) bu uygulama ile aynı yöne giden vatandaşlarımızın
ortaklaşa araç kullanmaları teşvik edilecek ve böylece hem trafiğe daha az araç
çıkması sağlanarak trafik sıkışıklığı önlenecek, hem de yakıt tasarrufu
sağlanacaktır.
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 Ulusal ve yerel düzeyde yol ve kaldırım yapımları için asgari kalite standartları
oluşturulacak ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile tüm düzeyde belediyelerin
bu kalite standartlarına göre hizmet vermeleri sağlanacaktır.
 Trafik kazalarının önlenmesi için mümkün olan tüm tedbirler alınacaktır. Bu
bağlamda sık sık kaza yaşanan yerler tespit edilerek bir daha kaza yaşanmaması
için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Yollara ölümlü kazaları ve kaza sonucu
zararları azalttığı bilinen döner dubalı bariyerler döşenecek, tüm işaretler,
uyarıcılar ve tabelalar gözden geçirilerek eksiklikler tamamlanacak ve
yollardaki teknik yanlışlıklar düzeltilerek standartlara uygun hale getirilecektir.
 Radar ve diğer trafik denetimleri, vatandaşımıza kurulmuş bir para tuzağı
olmaktan çıkarılacaktır. Trafik denetimleri, kazaların önlenmesi ile trafik
kurallarının özümsenmesi amacına yönelik olarak uygulanacak ve denetimler
artırılacaktır.
 Şehirlerarası ve şehir için hız limitleri yol çeşitlerine ve araç türlerine göre
tekrar gözden geçirilecek ve makul düzeylere gelecek şekilde artırılacaktır.
 Başta fiber internet (genişbant) altyapısı olmak üzere telefon ve internet
hizmetlerine yönelik olarak her hizmet sağlayıcının ayrı masraf yapmaması ve
böylece milli servetin heba edilmemesi için önümüzdeki 50 yıl boyunca
gerekebilecek yeni kablo ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, kırsal
bölgeler de dâhil olmak üzere tüm Türkiye genelinde geniş hacimli boru hatları
oluşturulacak ve tüm hizmet sağlayıcıların bu kablo boru hatlarını kullanmaları
sağlanacaktır.
 Endüstri 4.0 için gerekli olan 5G teknolojisinin fiber alt yapısını oluşturmak
üzere TÜRKSAT öncülüğünde diğer telekomünikasyon şirketlerinin de dahil
olacağı ortak bir altyapı şirketi kurulacak ve 5G için gerekli olan tüm altyapı,
bu şirket tarafından tüm Türkiye genelinde ivedilikle oluşturulacaktır. Böylece
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her bir şirketin ayrı ayrı yapacağı yatırımlarla milli servetin israf edilmesinin
önüne geçilecektir.
 Fiber internet (genişbant) altyapısı ile birlikte şehirlerimiz; “bilgi ve iletişim
teknolojilerinden yararlanarak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ve
bunu sonucunda da maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan, hizmet kalitesini ve
yaşam şartlarını yükselten, çevreye verdiği zararı azaltan, inovasyon ve düşük
karbon ekonomisini destekleyen şehirler” olarak tanımlanan dijital (akıllı)
şehirlere dönüştürülecektir.
 Türksat üzerinden yayın yapan kanalların aylık uydu giderleri, Türk Lirası
üzerinden sabit miktarlarda belirlenecek ve böylece yayıncılarımız, dövize
bağlı dalgalanmalardan korunacaktır.
 Kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ve reklamları, ulusal ve yerel medya
kuruluşlarına adil bir şekilde dağıtılacak, bu ilan ve reklamların adil dağılımı
için usul ve esaslar belirlenecek ve ilan ve reklamların medya kuruluşlarına
dağılımına ilişkin veriler, şeffaf bir şekilde kurumların internet sitelerinden
duyurulacaktır.
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SOSYAL POLİTİKALAR
Sosyal politikalarımızın temel amacı; aile kurumunu korumak, işsizliği ve
işsizliğe bağlı kötü sonuçları ortadan kaldırmak, yoksulluğu bitirmek, ihtiyaç
sahiplerine gereken her türlü yardımı adaletli bir şekilde yapmak ve dezavantajlı
vatandaşlarımızı sosyal ve ekonomik hayata entegre etmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
Sosyal Yardımlar
 Sosyal yardımlar artırılarak devam edecek ve sosyal yardımlara ayrılan bütçe,
Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılacaktır.
 Engelliler, yaşlılar, dul ve yetimler başta olmak üzere dezavantajlı gruplar,
devletin bir emanet şuuruyla sahip çıkacağı kesimler olacaktır.
 Sosyal yardımların iktidar partisinin yardımı olduğu algısı yıkılacak ve devletin
hazinesinden finanse edilen yardımlar olduğu bilinci yaygınlaştırılacaktır.
İşsizlikle Mücadele
 Başlatılacak teknoloji odaklı büyük sanayi hamlesi ve kırsal kalkınma
programları ile vatandaşlarımız için geniş iş imkânları oluşturulacak ve işsizlik
sıfır düzeyine düşürülecektir.
 Tam istihdam hedefi doğrultusunda işsiz vatandaşlarımız için personel ihtiyacı
olan sektörlere yönelik yetenek ve vasıf kazandırıcı eğitimlerin sayıları ve
imkânları artırılacaktır.
 Engelli vatandaşlarımız için meslek edindirme kursları yaygınlaştırılacak,
engelli vatandaşlarımızın girişimcilikleri ve istihdam edilmeleri teşvik
edilecektir.
 Her ilde oluşturulacak istihdam imkânları ile vatandaşlarımız mevsimlik işçi
olarak çalışma ihtiyacı hissetmeyecek hale getirilecektir. Buna rağmen
mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen ailelerin çocukları için geçici (baraka)
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kreş ve okullar oluşturulacak ve çocukların bu kreş ve okullarda eğitime devam
etmeleri sağlanacaktır.
 Cezaevleri, hükümlülerin rehabilite edilerek topluma kazandırılacakları ve
meslek sahibi olmayanların meslek edinebilecekleri şekilde yeniden
kurgulanacaktır.
Engelli ve Kronik Rahatsızlıkları Olan Vatandaşlarımıza Yönelik
İyileştirmeler
 Kamuya açık alanlar, binalar ve toplu taşıma araçları, engelliler için erişilebilir
hale getirilecektir. Bu amaçla Engelliler Hakkında Kanun uyarınca her ilimizde
kurulan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurulları” işlevsel hale getirilecek
ve sosyal hayatın engelli vatandaşlarımız için kolaylaştırılması sağlanacaktır.
 Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik oluşturulacak
politikalarda bakış açısı; yardım temelli değil, hak temelli olacaktır. Bu
doğrultuda engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sosyal
hayata dâhil olmalarına ve sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönelik tüm tedbirler ivedilikle alınacaktır.
 Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları
sağlık raporlarını tek seferde temin edebilecekleri bir rapor sistemi
oluşturulacak ve engellilik/işgöremezlik raporu vermek üzere ihtisas
merkezleri kurulacaktır. Böylece vatandaşlarımız engelli/işgöremezlik raporu
alabilmek için hastane hastane dolaşmak zorunda kalmayacaklardır.
 Engellilik ve işgöremezlik oranının objektif bir şekilde tespit edileceği ve
doktordan doktora değişmeyecek ölçülebilir kriterler oluşturulacaktır. Böylece
engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız, hiç bir haksızlığa
uğramadan, objektif şekilde engellilik/işgöremezlik oranlarına ilişkin rapor
alabileceklerdir.
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 Yaşamları boyunca insüline bağımlı Tip 1 diyabetli hastalar için daha önce
sağlanan haklar, tekrar aynı şekilde sağlanacak ve yaşadıkları mağduriyetleri
giderilecektir.
 Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlanan
haklar artırılarak, engellilik/işgöremezlik oranına göre kademeli olarak tekrar
belirlenecek ve engellilik/işgöremezlik oranı %40’ın altındaki engelli
vatandaşlarımıza da engellilik/işgöremezlik durumlarına uygun haklar
sağlanacaktır.
 Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları
protez, tekerlekli sandalye, merdiven çıkma cihazı ve DMD hastaları için
BİBAP cihazı gibi ürünler, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacaktır.
 Engelli öğrencilerimizin eğitim haklarının teminine yönelik tedbirler
alınacaktır. Bu kapsamda engelli öğrencilere özel, ücretsiz devlet okulları
açılacak ve engelli öğrencilere yönelik yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni
kadrosu oluşturularak bu kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır. Ayrıca devlet
ve özel eğitim kurumlarında sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak engelli
öğrenciler bulunan tüm öğretmenlere, engelli öğrencilerle iletişimlerinin nasıl
olması gerektiğine dair özel eğitimler verilecektir.
 Otizm, Down Sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunları yaşayan
ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için her ilde yeterli sayıda özel
devlet okulu kurulacak ve bu okullar ücretsiz olacaktır. Böylece özel ilgiye
muhtaç çocukları olan ailelerimizin omuzlarından büyük bir yük alınmış
olacaktır.
 Otizmli ve Down Sendromlu çocuklar için her ilde gündüzlü ve yatılı yaşam
merkezleri, otizmli ve Down Sendromlu yetişkinler için de yine her ilde yatılı
bakım merkezleri açılacaktır. Böylece otizmli veya down sendromlu çocukları
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veya yakınları olan vatandaşlarımızın omuzlarından büyük bir yük alınmış
olacaktır.
 Otizm, Down Sendromu, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite sorunları ve özel
öğrenme güçlüğü yaşayan çocukları olan ailelere rehberlik etmek için her ilde
rehberlik merkezleri oluşturulacak ve tedavi ve eğitim amaçlı en doğru bilgiler,
ailelere ilk elden verilerek doğru yönlendirmeler yapılacaktır.
 Otizm ve Down Sendromu testleri, bebeklik kontrollerinde rutin olarak
uygulanacak ve Otizm ve Down Sendromu Araştırmaları Merkezleri kurularak
bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi üniteleri
oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen
ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe
ayrılacaktır.
 SMA hastası çocuklarımız için piyasada mevcut olan her türlü ilaç, ailelerin
talep etmesi halinde SGK tarafından karşılanacak ve aileler, yardım
kampanyaları düzenlemek zorunda bırakılmayacaktır.
 Kamu kurumlarında ve özel sektörde engellilik/kronik rahatsızlık durumuna
göre çalışılabilecek kadrolar belirlenecek, engelliler için belirlenen kotaların
doldurulması ve istihdam edilen personelin aktif olarak iş hayatına adapte
edilerek ayrımcılığa tabi tutulmamaları için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
İhtiyaç Sahiplerine Yardım
 Sokaklarda yaşayan veya zorla çalıştırılan çocuklar, devlet yurtlarına alınarak
insan onuruna uygun bir yaşam standardı ile eğitim imkânlarına
kavuşturulacaklardır.
 Sokaklarda yaşayan yetişkinler için barınma evleri kurulacak, buralarda
rehabilite

edilen

vatandaşlarımız

sosyal

hayata

ve

ekonomiye

kazandırılacaklardır.
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 Dilencilik çeteleriyle mücadele edilecek ve çetelerin ellerine düşen
çocuklarımız ile yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımız kurtarılacaktır. Ayrıca
dilenciliği meslek haline getirenler için caydırıcı hapis ve para cezaları
getirilecek ve böylece vatandaşlarımızın iyilik duygularının istismar
edilmesine engel olunacaktır. Gerçekten ihtiyaç duyduğu için dilenenler ise
hayatlarını idame ettirebilecekleri asgari imkânlar sağlanarak sosyal ve
ekonomik hayata dâhil edilecektir.
 Her il ve ilçede, ihtiyaç sahipleri için her gün öğünlük yemek çıkaran veya
çeşitli hayratlarla vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayan vakıf ve derneklere
maddi destek sağlanacaktır.
 Parasız Yatılılık ve Bursluluk uygulamasının bütçesi artırılacak ve maddi
imkânları yetersiz daha fazla başarılı öğrenciye daha yüksek miktarlarda destek
verilecektir.
Uyuşturucu ile Mücadele
 Uyuşturucu ile etkin bir mücadele sistemi geliştirilecek ve vatandaşlarımız
karanlık güçlerin tuzaklarından korunacaktır.
 Uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonu için oluşturulan ancak oldukça
yetersiz kalan merkezler, her ilde en az bir tane olacak ve ihtiyaca cevap
verecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. Bu merkezlerin yatak sayıları artırılacak
ve ilaç, ekipman ve personel bakımından en üst seviyeye çıkarılarak modern
tedavi yöntemleri uygulanacaktır.
Kadını ve Aile Kurumunu Korumaya Yönelik Tedbirler
 Aile kurumunun sağlıklı işlemesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 Evlenmek isteyen her bir vatandaşımız için bir kereye mahsus ve gelin ve
damat adaylarına ayrı ayrı olmak üzere, kamu bankalarından 50.000 TL
tutarında 3 yıl vadeli faizsiz kredi imkânı (düğün kredisi) sağlanacaktır.
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 Evli veya boşanmış, çocuğu olan ve kendisine mahsus hiçbir geliri olmayan ev
hanımlarına, aylık 500 TL tutarında destek ödemesi yapılacaktır.
 Her mahalleye yeteri kadar Anne Merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerde
hamilelik öncesi, hamilelik süreci, doğum süreci, doğum sonrası ve bebeklerin
bakımları ile ilgili annelere destek verecek uzman personel ve ebeler görev
yapacak ve annelere ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik edeceklerdir. Yine
bu merkezlerde, 0-7 yaş arası çocukların uzman personelce bakım, oyun ve
eğitim ihtiyaçlarının giderileceği, bu sırada annelerin kitap okuyarak veya diğer
annelerle sohbet ederek vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturulacaktır.
 Aile içi sorunların çözüme kavuşturulması ve boşanma vakalarını asgari
seviyeye düşürme amacıyla her ilde yeterince Aile Danışma ve Rehberlik
Merkezleri kurulacaktır. Bu merkezler, boşanma davalarında uzlaştırma
makamı olarak da görev yapacaklardır.
 Kadını koruma amaçlı olduğu iddia edilen ama neticede boşanmalara ve
ailelerin dağılmasına neden olarak kadın başta olmak üzere eş ve çocuklarını
da mağdur eden 6284 sayılı Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler, hem
kadını koruyacak hem de aile kurumunun devamına zarar vermeyecek şekilde
yeniden düzenlenecektir.
 Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara (zayıflara) karşı uygulanan şiddet, “yüz
kızartıcı suçlar” kategorisine alınacaktır. Zayıflara karşı şiddetin toplum
tarafından yüz kızartıcı bir suç olarak kabullenilmesi için kampanyalar
düzenlenecektir. Zayıflara karşı şiddet uygulayanlara, diğer adli ve idari
cezaların yanında sosyal yardımlardan yararlanamama ve kamu görevlerine
atanamama cezaları verilecektir.
 Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı şiddetin önlenmesi için ilkokuldan
itibaren tüm eğitim kurumlarında ve camilerde bilinçlendirme faaliyetleri
düzenlenecektir.
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 Kız çocuklarının eğitimine destek için özel burslar tahsis edilecektir.
 İhtiyaç duyan anneler için kreş yardımı yapılacaktır. Kreş yardımı, özel okullar
için sağlanan devlet teşviki niteliğinde olacak ve aylık geliri 2 asgari ücret
tutarının altında olan tüm ailelere, aynı anda en fazla iki çocuk için belirli
miktarlarda destek verilecektir.
 Müebbet nafaka uygulamalarına son verilecektir. Nafaka miktarı, boşanmadaki
kusur derecelerine göre belirlenecek ve süresi en fazla 3 yıl olarak
sınırlandırılacaktır.
 Eş durumu nedeniyle tayin bekleyen ve aile bütünlüğü bozulan kamu
personelinin sorunlarının çözümü ve aile bütünlüğünün sağlanması için
ivedilikle tedbirler alınacaktır. Bir eş için norm kadro yetersizliği dolayısıyla
tayin imkanı olmadığı takdirde, tayin hakkı olmayan diğer eş için de tayin
isteme veya eşinin bulunduğu ilde geçici görevlendirme talep etme hakkı
getirilecektir.
 Erken yaşta evlendikleri için “tecavüz” ve “cinsel istismar” suçlarından uzun
yıllar ceza alanlara yönelik adaleti tesis edici düzenlemeler yapılacaktır. Her
iki eşin rızasıyla 15-18 yaşları arasında evlenmek, taraflardan birinin istismar
iddiası olmaması kaydıyla ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve cezası bir yıl ile
sınırlandırılacaktır. Böylece uzun süredir ailelerinden ve çocuklarından
kopmuş olan ve hem kendileri, hem de eş ve çocukları mağduriyet yaşayan
kişiler, kısa sürede ailelerine kavuşabilecekler ve mağduriyetleri giderilecektir.
Gazilerimiz ile Şehit ve Gazi Ailelerine Yönelik İyileştirmeler
 Gazilerimizin özlük hakları iyileştirilecek ve ihtiyaç duydukları her türlü tedavi
kendilerine sağlanacak ve protez ve tekerlekli sandalye gibi her türlü ekipman,
ivedilikle tedarik edilecektir.
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 Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan
gazilerimizin mağduriyetleri, yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri
gazilik unvanı, kendilerine verilecektir.
 Şehit ve gazilerimizin kendi kategorilerinde hakları eşitlenecek ve şehit ve
gazilerimiz arasında ayrımcılık yapılmayacaktır.
 Travma yaşayan gazilerimizin rehabilitasyonu için merkezler oluşturulacaktır.
 Şehitlerimizin nüfus kayıtlarına “ölü” değil, “şehit” ibaresi işlenecektir.
 Askeri sosyal tesislerdeki subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memur ayırımı
kaldırılacak ve rütbe veya unvan ayrımı olmaksızın tüm Milli Savunma
Bakanlığı personeli ve aileleri ile gazilerimiz ve şehit ve gazi ailelerinin her
tesisten eşit şekilde yararlanması sağlanacaktır.
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik İyileştirmeler
 Eğitimli Roman gençler için kamu kurumlarında kontenjan tahsis edilecektir.
Sadece Romanlara özel bu kadrolara, Roman gençlerimiz KPSS puanlarına
göre yerleştirileceklerdir.
 Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilecek kentsel
dönüşümler, aslına uygun şekilde “yerinde dönüşüm” şeklinde yapılacaktır.
Kanuni mülkiyet sorunu olan Roman vatandaşlarımıza, evlerinin bulunduğu
arsalar için uygun fiyat ve taksitlerle tapu edinme hakkı sağlanacaktır.
 Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki alt yapı
sorunları çözülecektir.
Aşırılık ve Radikalleşmeyle Mücadele
 Her türlü aşırılık ve radikalleşme ile mücadele edilecek ve vatandaşlarımızın
başta terör örgütleri olmak üzere çeşitli radikal örgüt ve ideolojilerin
tuzaklarına düşmemeleri için geniş kapsamlı tedbirler alınacaktır.
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vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için Radikalleşmeyle Mücadele Merkezleri
kurulacaktır.
Silahlanmaya Karşı Tedbirler
 Ülkemizde bireysel silahlanma, korkutucu seviyelere gelmiş bulunmaktadır.
Kolayca ulaşılabilen silahlar, pek çok vatandaşımızın canına mâl olmakta ve
bireysel silahlanmanın özgür olduğu ABD’de sıkça görüldüğü gibi bireysel ve
toplu katliamlara zemin hazırlamaktadır. Bu gibi tehlikelere mahal vermemek
için silah bulundurma ve satış şartları zorlaştırılacak ve sıkı denetime tabi
tutulacaktır.
Bahis ve Şans Oyunları
 Devlet eliyle bahis, şans oyunları ve benzeri kumar faaliyetleri yürütülmesine
son verilecek ve Milli Piyango İdaresi kapatılacaktır. Bu uygulama, pek çok
aileyi perişan eden ve ailelerin dağılmasına neden olan kumar alışkanlıklarıyla
mücadelenin önemli bir ayağını oluşturacaktır.
Sosyal Güvenlik
 Emekli maaşları, adaletin tesis edileceği şekilde yeniden belirlenecektir.
Memur, kamu işçisi, özel sektör işçisi, esnaf, serbest çalışan ve çiftçi emeklileri
arasında oluşan devasa farklar giderilerek, adalet tesis edilecektir.
 Sigortalı olarak kayıt yaptırdıkları dönemde emeklilik için yaş sınırlaması
getirilmemiş iken daha sonradan getirilen düzenlemelerle emeklikte yaşa
takılan (EYT) vatandaşlarımız, emeklilik için gerekli pirim ve çalışma gününü
doldurdukları tarihten itibaren pirim ödemeden sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceklerdir. Böylece EYT’li vatandaşlarımız, emeklilik şartlarını
yerine getirip yaş sınırını bekledikleri dönemde işsiz kalsalar bile Genel Sağlık
Sigortası ödemeyerek, ek bir yükten kurtarılacaklardır.
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 Erken emekli olmak isteyenler için alternatif seçenek sunulacaktır. 25 yıl
çalışmış olmak ve en fazla 20 yıl emekli maaşı almayı kabul etmek kaydıyla,
dileyenler 50 yaşından itibaren emekli olabilecektir. Bu şekilde emekli olanlar,
20 yıl sonra asgari ücretin yarısından az olmamak kaydıyla, maaşlarının üçte
biri oranında aylık alabileceklerdir. Böylece bütçeye ek bir yük getirilmeden
vatandaşlarımıza erken emeklilik için alternatif bir seçenek sunulabilecektir.
Örneğin bu seçeneğe göre gerekli şartları yerine getirip 50 yaşında emekli olan
bir vatandaşımız, 70 yaşına kadar hak ettiği emeklilik maaşını, 70 yaşından
sonra ise emeklilik maaşının üçte birini alabilecektir. Ancak emeklilik maaşının
üçte biri, asgari ücretin yarısından az ise, maaşı asgari ücretin yarısına
eşitlenerek ödenecektir.
 Emeklilik için gerekli prim süresini doldurup çalışmaya devam eden esnaf için,
dilerlerse prim ödememe, dilerlerse prim ödeyip daha fazla emekli maaşı alma
imkânı getirilecektir.
 Emeklilik için gerekli prim süresini doldurup yaş şartını doldurmayı bekleyen
vatandaşlarımıza, prim süresini doldurdukları süre ile yaş şartını dolduracakları
zaman dilimi arasında istedikleri zaman emekli ikramiyelerini alabilme imkânı
sağlanacaktır.
 Daha uzun süre çalışıp daha çok emekli keseneği ödeyenlerin, ödedikleri
primle orantılı olarak daha fazla emekli maaşı alması sağlanacaktır. Bunun için
emekli maaşı ödemeleri, emekli olana kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna
yapılan kesintilerin toplam tutarıyla orantılı olarak belirlenerek bu konuda da
adalet tesis edilecek ve mevcut durumda olduğu gibi daha uzun süre çalıştığı
için emeklilik maaşı düşen vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir.
 6000 sayılı Kanun uyarınca sivil memur olarak emekli olan uzman erbaşlara,
uzman erbaş emeklilik hakları sağlanacaktır.
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 Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan
gazilerimizin mağduriyetleri yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri
gazilik unvanı kendilerine verilecektir.
 Emekliler

için

Bayram ikramiyesi

2.000

TL’ye

çıkarılacaktır.

Bu

düzenlemeden faydalanamayan Vakıf ve Sandık emeklileri de diğer emeklilere
verilen miktarlarda bayram ikramiyesi alabileceklerdir.
 Kıdem tazminatı uygulaması, bireysel emeklilik uygulamasına benzer bir
formata dönüştürülecektir. Tazminat yükünün yarısı işveren tarafından, yarısı
ise işsizlik fonundan karşılanacak ve çalışanlar kendi istekleri ile işten
ayrılsalar dahi tazminatlarını alabileceklerdir.
 Çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için ilgililere borçlanma hakkı
verilecek ve sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesinde çırak veya stajyer
öğrenci olarak çalışmaya başlama tarihi esas alınacaktır.
 İşyerinde veya dışında çalışma esnasında bulaşan Covid-19 ve diğer salgın
hastalıklar, iş kazası niteliğinde kabul edilecektir.
Hayvan Dostlarımız


Kapsamlı bir Hayvan Hakları Kanunu çıkarılacak ve hayvanlar eşya
statüsünden çıkarılacaktır. Hayvanlara yapılan eziyet ile çevreye verilen
zararların cezaları artırılacak, para cezaları yerine hapis cezaları ve/veya
rehabilitasyon merkezlerinde tedavi mecburiyeti getirilecektir.



Sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının yaz aylarında susuz, kış aylarında
da aç kalmaması için tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda sokak hayvanları için
park ve yeşil alanlara su ve yiyecek makinaları kurulacak, yaban hayvanları
için de kış aylarında belirlenecek bölgelere yiyecek bırakılacaktır.



Can güvenliği için tehdit oluşturanlar başta olmak üzere, sokak hayvanları
sorununun çözümüne yönelik tüm Türkiye genelini kapsayan ancak hayvan
haklarını ihlal etmeyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda tüm
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Türkiye genelinde sokak köpekleri kısırlaştırılıp küpelenecek ve bu
hayvanları sahiplenen vatandaşlarımıza aylık düzenli bakım desteği
sağlanacaktır. Sahiplenilmeyen sokak köpekleri, barınaklara alınarak
gönüllülerin gözetiminde ve güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanacaktır.
Böylece hem vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanacak, hem de sokak
köpeklerinin daha müspet koşullarda yaşamaları sağlanacaktır.
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SURİYELİ SIĞINMACILAR ve DÜZENSİZ GÖÇMENLER
Başta Suriyeli ve Afganlar olmak üzere ülkemizde bulunan sığınmacılara ve
düzensiz göçmenlere ilişkin politikalarımızın amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu
alanlarda uzman ve yetenekli sığınmacıları ülkemize kazandırmak, ancak diğer
sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ivedilikle ülkelerine geri göndermek,
Suriyeliler açısından ise Suriye’de siyasi şartlar dönmelerine elverişli olana kadar
ülkemize temelli yerleşmelerine imkân vermemek için onları Suriye'nin
kuzeyinde ülkemizin hâkimiyetindeki bölgelere ve kırsal alanlarda oluşturulacak
kamplara nakletmektir.
Bu amaçlara yönelik olarak, ülkemizde yaşayan başta Suriyeli sığınmacılar olmak
üzere tüm sığınmacılara ilişkin iskân, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında
kapsamlı politikalar geliştirilecektir. Bu kapsamda öncelikli olarak:
 Sayıları dört milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri
için Suriye’deki iç savaşın bir an önce bitmesine yönelik politikalar
izlenecektir. Bu kapsamda Suriye politikasında milli menfaatlerimiz
doğrultusunda önemli değişiklikler yapılacak ve Suriye Rejimi ile karşılıklı
çıkarlar doğrultusunda uzlaşı aranacaktır. Bu kapsamda Suriye Rejimine;
- Suriye topraklarının başta PYD/YPG, IŞİD ve El Kaide olmak üzere tüm
terör örgütlerinden temizlenene kadar Türkiye’nin kontrolünde ve ılımlı
muhalif grupların elindeki bölgelerde Suriye Rejimi ile herhangi bir
çatışma yaşanmaması,
- Türkiye ve Suriye Rejiminin terör örgütlerine ve Suriye’nin rızası dışında
askeri varlık gösteren ülkelere karşı birlikte hareket etmeleri,
- Suriye kaynaklı ve ülkemize yönelik tehditler oluşturan terörün sona
ermesi, Suriye’de varlık gösteren tüm yabancı ülke askeri varlıklarının
çekilmesi ve Suriye Rejiminin demokratik bir anayasa, demokratik
seçimler ve genel af taahhüt etmesi akabinde Türkiye’nin Suriye’den
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çekilmesi ve Türkiye’nin irtibat halinde olduğu ılımlı muhalif grupların
silah bırakması,
- Ancak bu esnada başta Türkmenler olmak üzere Suriye iç savaşında ılımlı
muhalif tarafta yer alan grupların ve ülkemize sığınan Suriye
vatandaşların tüm demokratik haklarının korunması hususunda Rejimin
Türkiye’ye garantör ülke statüsü ve temel hak ihlalleri halinde Türkiye’ye
müdahale yetkisi vermesi,
hususlarında anlaşma teklif edilecektir. Bu konularda uzlaşıldığı takdirde
Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi, Suriye’nin normalleşerek yeniden imar
edilmesi ve Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri
için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.
 Suriye’de iç savaş sona erip sığınmacıların geri dönmeleri için uygun ortam
oluşana kadar, tüm Suriyeli sığınmacılar öncelikle Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye’nin hâkimiyetindeki bölgelere, bu bölgelerde yeterli alan kalmaması
durumunda ise Suriye sınırlarına yakın illerimizin devletçe belirlenen kırsal
bölgelerine nakledileceklerdir. Bu bölgelere yerleştirilen sığınmacıların
ülkelerine dönene kadar tarım ve hayvancılık yapmaları ve ülkemizin iktisadi
kalkınmasına katkı sağlamaları teşvik edilecektir.
 Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Vize Serbestisi Diyaloğu
Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması, Avrupa Birliği’nin taahhütlerini
yerine getirmemeye devam etmesi durumunda iptal edilecektir.
 Sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişinin engellenmesi ve
sığınmacıların Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz hâkimiyetindeki bölgelerde ve
ülkemizin kırsal bölgelerinde oluşturulacak kamplarda iskân edilmeleri
konusunda Avrupa Birliği'nden daha fazla mali katkı talep edilecektir. Ayrıca
sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelerde siyasi istikrarın
sağlanmasına yönelik politikalar izlenmesi, AB’den talep edilecektir. Bu
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talepler karşılanmadığı takdirde, ülkemizden Avrupa'ya geçmeye çalışan
sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin önündeki engeller kaldırılacaktır.
 Başta Afganistan ve Pakistan’dan kaynaklananlar olmak üzere İran üzerinden
ülkemize ulaşan düzensiz göçmen akınını sona erdirmek için İran sınırına
elektrikli tel döşenecek ve sınıra belirli aralıklarla nöbetçi kulübeleri inşa
edilecektir.
 Kaçak göçmenlerin ülkemize girmesi, konaklaması, işe yerleştirilmesi ve
çalıştırılmasını organize edenlere, ağır hapis cezaları ve vatandaşlıktan çıkarma
cezaları getirilecektir.
 400.000 ABD Doları tutarında konut alanlara ve Bireysel Emeklilik Sistemine
üç yıl süreyle 500.000 ABD Doları tutarında yatırım yapanlara vatandaşlık
verilmesi uygulaması sonlandırılacaktır. Ayrıca konut ve kira piyasalarında
yaşanan fahiş artışlar sona erene kadar yabancılara konut ve arsa satışı
yasaklanacaktır.
 Başta Afganistan ve Pakistan kaynaklılar olmak üzere, kaçak göçmenlerin
tespitine yönelik kolluk kuvvetlerince denetimler artırılacak ve tespit edilen
sığınmacılar, gecikmeksizin sınır dışı edilecektir.
 Suriyeli sığınmacılar ve Afgan göçmenler de dâhil olmak üzere, ülkemizdeki
tüm sığınmacı ve düzensiz göçmenler, parmak izleriyle birlikte kayıt altına
alınacaklardır.
 Suriyeli sığınmacılara bedava sağlık hizmeti uygulamasına son verilecek ve
sağlık hizmetleri uygun fiyatlarla ücretli olarak sunularak vatandaşlarımızın
ödediği vergilerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir.
 İhtiyaç duyulan sektörlerde sığınmacıların istihdamı için kriterler belirlenecek
ve istihdam edilen sığınmacılar kayıt altına alınacaktır. Bununla birlikte
sığınmacıların çoğunluğu, ülkelerindeki durum dönmeleri için uygun oluncaya
kadar yerleştirilecekleri Suriye’nin ülkemizin kontrolündeki bölgelerinde
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ve/veya sınıra yakın kırsal bölgelerimizde ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik tarım ve hayvancılık yapmaya teşvik edilecektir.
 Sığınmacıların çocukları ve kendileri için uygun müfredat belirlenecek ve
ülkemize sığınan bu kişilerin ülkemizin kontrolündeki bölgelerde kalmak
zorunda kaldıkları süre içinde iyi eğitim almaları ve bunun yanında dilimizi ve
kültürümüzü öğrenerek ülkemizi sevmeleri sağlanacaktır.
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KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM
Kültür ve sanat politikalarımız; başta milli kültür ve sanatlarımıza yönelik
faaliyetler olmak üzere, genel anlamda tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin kırsal
kesimler de dâhil olmak üzere Anadolu’nun her bölgesine yayılmasını, sanatın ve
sanatçının desteklenmesini, sanatçıların kendilerini ifade edebilecekleri özgür bir
ortamın oluşturulmasını ve ülkemizin bir kültür ve sanat merkezi haline
getirilmesini amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Ekonomik yatırımlara ilave olarak eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında
Anadolu’nun her bölgesinde yatırımlar yapılacak ve kültür merkezleri,
kütüphaneler, opera, bale, konser, tiyatro, sinema ve konferans salonları, tüm il
ve ilçelerimize yaygınlaştırılacaktır.
 Pek çok il ve ilçemizde hizmete açılan ancak büyük ölçüde atıl kalan Kültür
Merkezleri ile Gençlik Merkezleri, okullarımız ve halkımız için çok amaçlı
olarak hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılacaklardır. Kültür ve
Gençlik Merkezlerinde konferans, sempozyum, düğün, sünnet ve taziye
programları düzenlenebilecek, sinema ve tiyatro gösterimleri yapılabilecek ve
benzeri her türlü kültürel sanatsal faaliyetler gerçekleştirilebilecektir.
 İlköğretimden itibaren öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımları
teşvik edilecek ve sanatsal yetenekleri tespit edilen öğrencilere bu
yeteneklerinin geliştirilmesi için imkânlar oluşturulacaktır.
 Başta yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız olmak üzere dünya çapında
alanında söz sahibi sanat ve kültür insanlarının ülkemizdeki eğitim ve sanat
kurumlarında görev almaları teşvik edilecektir.
 İki yılda bir Kültür ve Sanat Şurası düzenlenecek, bu şurada ülkemizdeki
kültürel ve sanatsal gelişmeler ile kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunan
vatandaşlarımızın sorunları müzakere edilecektir.
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 Ülkemizin tanıtımı ve ülkemiz hakkında dünya kamuoyunda olumlu algı
oluşturulmasında en etkili araç olarak gördüğümüz sinema sanatının gelişimi
ve milli bir sinema anlayışının oluşturulması için siyasi yaklaşımlardan uzak
bir devlet politikası geliştirilecektir.
 Sinema sektöründe yaşanan üretim, dağıtım ve salon tekelleşmesinin sona
ermesi ve bundan sonra bu tarz bir tekelleşme yaşanmaması için gerekli
düzenlemeler yapılacak ve bağımsız sinema filmlerinin seyirci kaygısı
yaşamadan gösterilebileceği bağımsız salonlar zinciri oluşturulacaktır. Bu
salonlar, ya yerel yönetimler tarafından işletilecek, ya da özel sektör tarafından
işletilip devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenecek şekilde
oluşturulacaktır.
 Son yıllarda önemli bir ihraç ürünü hale gelen Türk dizileri ve sinema
filmlerinin daha da gelişmesi için ABD’deki Hollywood ve Hindistan’daki
Bollywood benzeri bir film platosu kurulacaktır.
 Önemli bir ihraç ürünü haline gelen dizi ve sinema filmlerimizde yerli mal ve
hizmetlerimizin yabancılara reklamının yapılması (dizi ve filmlere ürün
yerleştirilmesi) için tedbirler alınacaktır. Böylece dizi ve sinema filmleri, hem
kendileri üzerinden, hem de ürün yerleştirmesi yoluyla diğer ürünlerimizin
ihracı üzerinden ülkemize döviz kazandıran birer ürün haline getirilecektir.
 Sanatı ve kültürel faaliyetleri desteklemeye yönelik bir fon oluşturulacaktır.
Kültür Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarda mevcut fon ve bütçeler, bu büyük
fona devredilecektir. Yeterli insan kaynağı sağlanan bu fon, sanatın ve kültürün
her alanında samimi çalışmaları destekler hale getirilecektir.
 Pandemi döneminde gece saat 00.00'dan sonra getirilen ve daha sonra 01.00
sonrasına çekilen müzik yasağı, tamamen kaldırılacaktır.
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 Tüm yazılı yayınların dijital nüshaları, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü
tarafından dijital bir platformda derlenecek ve intihal kontrolleri, bu platform
üzerinden yapılarak eser sahiplerinin hakları korunacaktır.
 Basın ve ifade özgürlüğü, garanti altına alınacaktır. Yalan haber ve yasadışı bir
eyleme davet içermediği sürece, vatandaşlarımızın her türlü platformda
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, anayasa ve kanunlarla koruma altına
alınacaktır. Basın ve ifade özgürlüğüne engel nitelikteki tüm mevzuat
kaldırılacak veya özgürlüklerin garanti altına alınacağı şekilde tekrar
düzenlenecektir.
 Vatandaşlarımızın geleneksel ve sosyal medyada çıkan yalan haberlerden
olumsuz etkilenmemeleri ve kötü niyetli odaklarca yanlış yönlendirilmemeleri
için ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kademeleri içi medya okuryazarlığı dersleri müfredata zorunlu ders olarak eklenecektir.
 Basın İlam Kurumu Genel Kurulunca, “Basın Ahlâk Esasları Hakkında” alınan
129 Sayılı Karar güncellenecek ve bu esaslara uymayanlar hakkında
uygulanacak disiplin hükümleri belirlenerek bu hükümler sıkı bir şekilde
uygulanacaktır. Böylece basın etiğine uygun davranmayan basın mensuplarının
yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak ve işlerini iyi ve doğru yapan basın
mensuplarının önleri açılacaktır.
 Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlenmesine yönelik finansal
destek vermek üzere bir fon oluşturulacak. Bu fondan STK’lara kira, demirbaş
ve proje destekleri sağlanacaktır.
 Sivil toplum kuruluşlarının kuruluşu ve işleyişine dair bürokratik süreçler
azaltılacak ve vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşları altında örgütlenmeleri
teşvik edilecektir.
 Azınlık Cemaat Vakıfları Yöneticilerinin seçimine ilişkin 19/01/2013 tarihinde
Vakıflar Yönetmeliğinden çıkarılan ve o tarihten bugüne bir daha
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düzenlenmeyen

hükümler,

ivedilikle

gözden

geçirilerek

yürürlüğe

konulacaktır.
 Vakıf eserlerinin, vakıf senetlerine uygun şekilde muhafazası ve işletilmesine
yönelik tedbirler alınacak ve bu hususa dair denetimler yapılacaktır.
 Demokrasi, özgürlükler, adalet ve eğitim alanındaki gelişmelere ilave olarak
kültür, sanat ve sivil toplum alanında insanımıza yapılacak yatırımlarla,
Anadolu’nun bağrından tüm dünyayı aydınlatacak hak ve adalet temelli yeni
bir medeniyetin meşalesi tutuşturulacaktır.
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
 Kentlerin düzenli ve planlı bir şekilde gelişip büyümesine yönelik ulusal
düzeyde standartlar geliştirilecek ve her belediyenin bu standartlar
çerçevesinde 20’şer yıllık imar planı hazırlaması sağlanacaktır. Böylece
belediye başkanlıkları, rant elde etme ve dağıtma makamı olmaktan çıkarılacak
ve sadece halka hizmet götürme makamı haline dönüştürülecektir.
 Belediyelerin yol, su, kanalizasyon, park, bahçe, çöp toplama, arıtma ve benzeri
diğer altyapı hizmetleri için yüksek standartlar oluşturulacak ve kırsal bölgeler
de dahil olmak üzere tüm Türkiye genelinde bu standartlarda altyapı hizmeti
verilmesi zorunlu hale getirilecektir.
 Belediyelerin bütçelerini, gelirlerini, harcamalarını ve yaptıkları ihalelerini
şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaları zorunlu hale getirilecek ve bu
amaçla tüm Türkiye genelindeki belediyelerin gelir-gider ve ihalelerinin takip
edilebileceği bir internet portalı oluşturulacaktır.
 Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımlarına
sınırlamalar getirilecek, böylece kamu kaynaklarının belirli STK’lara peşkeş
çekilmesi engellenecektir.
 Yeni kablo döşemek amacıyla yolların sık sık kazılmaması ve her hizmet
sağlayıcısının ayrı masraf yapmaması için önümüzdeki 50 yıl boyunca
gerekebilecek yeni kablo ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak geniş
hacimli boru hatları oluşturulacak ve tüm hizmet sağlayıcıların kırsal bölgeler
de dahil olmak üzere bu kablo boru hatlarını kullanmaları sağlanacaktır.
 Belediyelerin su faturalarına ekledikleri kullanım ücreti dışındaki diğer
unsurlara (asfalt parası, atık su parası vb.) standartlar ve üst limitler getirilecek
ve vatandaşın belini büken ve adeta soygun haline dönüşen keyfi
faturalandırma uygulamalarına son verilecektir.
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 Belediyelerin aldıkları park ücretlerine Türkiye genelinde geçerli olacak
standart ve üst limit getirilecektir. Cadde ve sokaklarda park ücreti talep eden
belediyeler için, yol kenarlarına bozuk para ile çalışan parkmetreler koymaları
zaruri hale getirilecek ve park ücretlerinin saat başına en fazla 1 TL olmasına
yönelik düzenleme yapılacaktır.
 Belediyelerin işlettikleri veya ihale ettikleri otoparklar için standartlar
oluşturulacak, otopark ücretleri için makul limitler belirlenecek ve ihtiyaç
duyulan yerlerde yeni otoparklar yapılmasına yönelik düzenlemeler
yapılacaktır.
 Başta fay hatları üzerinde olan illerimiz olmak üzere, tüm Türkiye genelinde
depreme hazırlık seferberliği başlatılacaktır. Bugüne kadar vergi olarak
toplandığı için genel bütçe içerisinde ayrı bir hesapta tutulmayan ve nereye
harcandığı denetlenemeyen deprem vergileri, bundan sonra fon payı olarak
tahsil edilecek ve böylece bütçe dışında şeffaf ve kamuoyunun denetimine açık
ayrı bir hesapta toplanarak, kentsel dönüşüm için kullanılacaktır.
 Belediyelerin olası deprem ve benzeri felaketlere hazırlık amaçlı olarak
toplanma alanları belirlemeleri ve bu alanlarda gerekli hazırlıkları yapmaları
zorunlu hale getirilecek ve bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri
hassasiyetle denetlenecektir.
 Belediyelerin sunduğu veya denetlediği toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin
Türkiye

genelini

kapsayan

standartlar

belirlenecek,

bu

araçlarda

vatandaşlarımızın güven ve rahatla seyahat etmelerine yönelik düzenlemeler
getirilecek ve bu standartlar ile düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığına
ilişkin sıkı denetimler gerçekleştirilecektir.
 Ulusal ve yerel düzeylerde ucuz, erişilebilir, hızlı ve sürekli toplu ulaşım
olanakları

geliştirilecek

ve

ülkemizin

en

ücra

köşelerine

kadar

yaygınlaştırılacaktır.
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 Belediyelerin

sorumluluğundaki

halka

açık

park

ve

bahçelerde

vatandaşlarımızın ücretsiz olarak içme suyu temin edebilecekleri hayratlar
oluşturulması, mecburi hale getirilecektir.
 Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm illerimizde metro ve raylı sistem
ihtiyaçları ivedilikle tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar önceliklendirilerek derhal
inşa çalışmalarına başlanacaktır.
 İstanbul’da uygulanan metrobüs sistemi, başta diğer büyükşehirlerimiz olmak
üzere faydalı olacağı tespit edilen tüm illerimize yaygınlaştırılacaktır.
 Trafik sıkışıklığı yaşanan ana arterlerde birden fazla yolcu taşıyan araçlara
tahsis edilecek özel şeritler oluşturulacaktır. ABD’de (HOV Lane veya Carpool
Lane adıyla) örneği görülen

bu uygulama ile aynı yöne giden

vatandaşlarımızın ortaklaşa araç kullanmaları teşvik edilecek ve böylece hem
trafiğe daha az araç çıkması sağlanarak trafik sıkışıklığı önlenecek, hem de
yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
 Başta Kocaeli (Dilovası), Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi çevre kirliliği halk
sağlığını tehdit edecek derecede yüksek boyutlara ulaşanlar olmak üzere, tüm
illerimizde çevre kirliliğinin önlenmesi için radikal tedbirler alınacaktır. Bu
kapsamda baca ve atık arıtma sistemleri açısından fabrikaların standartlara
uyup uymadıkları hassasiyetle denetlenecek, kirlilik derecesi yüksek nehir ve
göllerin temizlenmesi için derhal tedbirler alınacak, hava kirliliği yüksek
yerleşim alanlarında ağaçlandırma çalışmaları yapılacak ve faydalı olabilecek
diğer tüm tedbirler ivedilikle alınarak vatandaşlarımızın sağlığının tehlikeye
atılmasının önüne geçilecektir.
 Küresel Isınma ve iklim değişikliği gerçeğine karşı tüm Türkiye genelinde
afetlerle mücadele ve acil durumlara müdahaleye yönelik tedbirler
geliştirilecektir.
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 Orman yangınlarına karşı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
bünyesinde, her ilimiz için yeterli yangın söndürme uçağı, helikopter, İHA,
arazöz ve diğer gerekli ekipmanlar temin edilecektir.
 Deniz kıyılarımız, göllerimiz ve nehirlerimizin temizlenmesi için seferberlik
başlatılacaktır. Su kaynaklarımızın temiz kalması ve su kaynaklarımıza
arıtılmamış kanalizasyon ile plastik ve çöp boşaltımının engellenmesi için
gerekli tüm idari ve yasal tedbirler alınacak ve denetimler artırılacaktır.
 Ülkemizin kalkınmasına ve çevrenin korunmasına önemli bir katkısı olacağını
düşündüğümüz geri dönüşümü teşvik etmek için geri dönüştürülebilir kutu ve
ambalajlar karşılığında depozito alınabilen geri dönüşüm otomat makineleri,
tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ulaşabileceği şekilde Türkiye genelinde
yaygınlaştırılacak ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
 Poşetlerin market, mağaza, eczane vb. işletmelerde paralı olması zorunluluğu
kaldırılacak ancak çevreye zarar veren plastik poşetlerin üretilmesi ve
kullanımı belirli bir geçiş süresi sonrasında tamamen yasaklanacak ve plastik
poşet yerine doğada hızlı çözünebilir veya geri dönüştürülebilir maddelerden
üretilen poşet kullanılması zorunlu kılınacaktır.
 Can güvenliği için tehdit oluşturanlar başta olmak üzere, sokak hayvanları

sorununun çözümüne yönelik tüm Türkiye genelini kapsayan ancak hayvan
haklarını ihlal etmeyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda tüm Türkiye
genelinde sokak köpekleri kısırlaştırılıp küpelenecek ve sahiplenenlere aylık
düzenli bakım desteği sağlanacaktır. Sahiplenilmeyen sokak köpekleri,
barınaklara alınarak gönüllülerin gözetiminde ve güvenli bir ortamda yaşamaları
sağlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanacak, hem de
sokak köpeklerinin daha müspet koşullarda yaşamaları sağlanacaktır.
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ALEVİ VE CAFERİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜ
Milletimizin önemli bir unsuru ve rengi olan Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın
yaşadıkları sorunların çözümü ve Milletimizin ayrılmaz unsurları arasına nifak
sokmaya

çalışan

yabancı

güçlerin

akamete

uğratılması,

başlıca

amaçlarımızdandır. Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların,
diğer tüm konularda olduğu gibi Programımızın temel kriteri olan “adalet”
ilkesiyle çözüleceğine inanıyoruz. Bu ilkeden yola çıkılarak Alevi ve Caferi
vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevi ve Caferi vatandaşlarımız için ayrı
birer daire kurulacaktır. Bu dairelerde Alevi ve Caferi vatandaşlarımız
tarafından

saygı

duyulan

akademisyenler

ve/veya

dini

önderler

görevlendirilecektir.
 Kurulacak bu birimlerin idaresine girmek isteyen Cem Evleri ve Caferi
vatandaşlarımızın Camilerine yasal statü verilecek ve buraların elektrik, su,
yakıt vb. (Camiler için devlet tarafından karşılanan) masrafları ile buralarda
vazife yapacak din görevlilerinin maaşları, genel bütçeden karşılanacaktır.
 Bu Daireler, Alevilik ve Caferiliğe ilişkin kaynakları ve temel metinleri
derleyip yayınlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacaklardır.
 Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere din adamı
yetiştirilecektir. Bu amaçla bazı İmam Hatip Liseleri sırf bu iki öğretiye tahsis
edilecektir. Ayrıca İlahiyat Fakültelerinde Alevilik ve Caferilik bölümleri
açılacaktır.
 Diyanet TV’de Alevi ve Caferi vatandaşlarımız için süre ayrılacaktır.
 Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın kutladıkları Gadir-i Hum Bayramı, resmi
tatil olarak ilan edilecektir.
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 Zorunlu din dersleri, Alevilik ve Caferilik öğretilerinin de seçilebileceği şekilde
seçmeli hale getirilecektir.
 Zorunlu din derslerinde öğrencilere Sünnilik, Alevilik ve Caferilik hakkında
bilgiler verilecek ve öğrencilerin farklı mezhepler hakkında olumsuz önyargılar
edinmelerinin önüne geçilecektir. Öğrencilerin farklı mezhepler hakkında
doğru bilgiler edinmeleri, birbirlerine saygı duymaları ve birlikte yaşama
bilinci kazanmaları sağlanacaktır.
 Kamu kurumlarına personel alımında B grubu kadrolar için mülakat
uygulamasının kaldırılması, A grubu kadrolar için ise kurum mülakatlarının
yerine merkezi olarak yapılacak genel mülakat değerlendirmesi (GMD)
uygulamasının getirilmesiyle tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken,
ideoloji, cemaat ve benzeri aidiyetleri yüzünden ayrımcılığa tabi tutulmadan ve
hiçbir siyasi referans ihtiyacı hissetmeden, objektif kriterlere göre kamu
görevlerine atanabilecektir.
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FETÖ İLE MÜCADELE VE BU MÜCADELEDE HAKSIZLIKLARIN
ÖNLENMESİ
15 Temmuzda devletimizin imkânlarıyla milletimize silah doğrultan Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ), diğer terör örgütlerinden farklı bir şekilde kamu
kurumlarına sızarak devleti ele geçirmeye çalıştığı için diğer tüm terör
örgütlerinden çok daha tehlikelidir.
Devletin karşısında açık bir düşman olarak durmak yerine, kendilerini gizleyerek
(takiye yaparak) devlet kurumlarına sızmayı ve onları ele geçirmeyi, böylece
maşası oldukları yabancı güçler adına ülke kaynaklarına el koymayı amaçlayan
bu örgütle mücadele, kararlı ve adil bir şekilde yürütülecektir.
Bu mücadele yürütülürken, örgütün bugüne kadar üzerine gidilmeyen siyasi ayağı
ile de mücadele edilecek ve hem örgüt üyesi siyasiler, hem de örgüt üyesi
olmasalar bile 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirecek güce ulaşmasına
herhangi bir şekilde katkı sunan ve nüfuzlarını kullanarak örgütün önünü açan
(örgütün hukuksuz işlemlerini öğrendiği halde gereğini yapmayan ve üzerini
örten, örgüt üyelerinin devlet kurumlarına yerleşmesine yardımcı olan, örgütü ve
liderini övücü ifadeler kullanmak suretiyle vatandaşın örgüte sempati beslemesine
sebep olan) ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte ihmalleri olan
diğer siyasiler için yargı yolu açılacaktır.
Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte ihmali olan kamu
görevlileri de, hangi makam ve rütbede olurlarsa olsunlar yargı önüne
çıkarılacaklardır.
Gizlilik ve takiyeye önem veren ve bu nedenle üyelerinin tespitinde güçlük
çekilen örgüt üyelerinin tespiti için objektif kriterler belirlenecek ve bu kriterlere
göre

FETÖ

üyesi

oldukları

tespit

edilenler,

kamu

görevlerinden

uzaklaştırılacaklardır. Bu amaçla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında geliştirilen ve
bugüne kadar çok başarılı sonuçlar verdiği iddia edilen FETÖMETRE veya
benzeri bir değerlendirme sistemi, tüm kamu görevlileri için kullanılacaktır.
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Ancak kamu görevlerinden uzaklaştırılanların uhdelerinde bulunan mesleki
lisansları (öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, pilotluk vb.), meşru yollarla elde
edilmiş iseler iptal edilmeyecek, daha önce iptal edilenler de geri iade edilecektir.
KHK’lar ile kurumlarındaki görevlerinden ihraç edilenlerden belirlenecek
objektif kriterlere göre örgüt üyesi kabul edilmeyenler, kurumlarındaki
görevlerine iade edilecektir.
Hiçbir vatandaşımız, birinci derece yakını bile olsa ailesinde FETÖ üyesi kişiler
olduğu gerekçesiyle kamu hizmetlerinden ve kamu görevlerine atanma
haklarından mahrum edilmeyecek ve suçun şahsiliği ilkesi geçerli olacaktır.
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PKK TERÖRÜ İLE MÜCADELE VE KÜRT MESELESİ
Uzun yıllardır PKK ve bölücü terör sorunu olarak karşımıza çıkan ve milletimize
onbinlerce şehit ve gazi ile yüz milyarlarca liraya mâl olan sorunun çözümü için
öncelikle doğru teşhis edilmesi ve bu teşhis uyarınca çözüm önerilerinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Bizim tespitimize göre sorun, Çözüm Süreci olarak
adlandırılan süreçte yapılan büyük hatalar nedeniyle sadece terör sorunu olmaktan
öte bir boyut kazanmıştır.
Kürt vatandaşlarımızın çoğunluğu, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan seçimlerde
merkez partilere (CHP, Adalet Partisi, DP, DYP, ANAP, AK Parti) oy vermişken,
ilk defa 7 Haziran 2015 seçimlerinde, PKK ile organik bağını gizlemeyen HDP’ye
oy vermişlerdir. Ayrıca 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında geçen
sürede PKK’nın çözüm sürecinde kendisi için oluşan rahat ortamda yaptığı
hazırlıklarla tekrar eylemlere başlaması ve hendek stratejisiyle terörü şehirlere
çekerek Kürt vatandaşlarımıza büyük zarar vermesine rağmen HDP, 1 Kasım
2015 seçimlerinde TBMM’ye 3. büyük parti olarak girebilmiştir. Bu da, sorunun
(yapılan büyük hatalar nedeniyle) terör sorunu niteliğinden öteye geçtiğini
gösteren diğer bir belirtidir.
Hareketimiz, bu konuda yapılan en büyük hatanın ‘PKK ile silahlı mücadelede
önemli kazanımlar sağlanmadan çözüm sürecinin başlatılması’ olduğunu
düşünmektedir. Yine süreç boyunca Kürt vatandaşlarımızı temsilen sadece PKK
ve sırtını PKK’ya dayadığını ikrar eden HDP’nin muhatap alınarak, Kürt
vatandaşlarımızı temsil eden diğer siyasi partiler, STK’lar, dini gruplar, aşiretler
vb. yapılar ile bölgede yaşayan diğer etnik unsurlardan vatandaşlarımızın
muhatap olarak kabul edilmemesi, büyük bir hata olmuştur. Bu yaklaşım,
PKK’nın Kürt vatandaşlarımız nezdinde meşruiyetini artırmış, “süreç boyunca
elde edilen tüm kazanımların PKK’nın varlığı ve eylemleri sayesinde elde
edildiği” şeklinde yanlış bir algı oluşmasına neden olmuştur. Bu da, Kürt
vatandaşlarımız nezdinde gücün devletten PKK’ya kaydığı yanılsamasına neden
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olmuş ve Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa Kürt vatandaşlarımız, merkezi
partiler yerine PKK ile organik bağını inkar etmeyen bir partiye yönelmiştir.
Süreç boyunca yapılan diğer bir hata da, süreçten beklentiler konusunda
kamuoyunun yeterince aydınlatılmamış olmasıdır. Süreçle ilgili şeffaflık
olmaması,

bir

kısım

Kürt

vatandaşlarımızda

karşılanması

mümkün

olmayan (özerklik, PKK lideri Öcalan’n serbest kalması, PKK’nın resmileşerek
bölgesel savunma gücü haline gelmesi vb.) beklentilerin oluşmasına neden
olurken, genel kamuoyunda bölünme vb. korkuları uyandırmış ve beklentileri
birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan iki taraf oluşmasını beraberinde
getirmiştir.
Yine süreç boyunca yapılan diğer bir hata, on binlerce insanımızın katili bir örgüte
karşı fazla iyi niyetli ve naif yaklaşılması, örgütün cezaevindeki liderinin sözüne
güvenilerek hareket edilmesi ve bu süreçte örgütün şehirlere yerleşip, mühimmat
ve insan kaynağı açısından kendini tahkim ettiği görülürken, “sürece zarar
gelmesin” bahanesiyle tüm bunlara göz yumulması olmuştur. Bu süreçte yol
yapım ihalelerini alan müteahhitlerin dahi yollara bomba döşediği, bunun fark
edilmesine rağmen sadece döşendiği tespit edilen bombaların temizlenip, sürece
zarar gelmemesi için bu hadiselerin üzerine gidilmediği, iktidara yakın bazı
gazeteciler tarafından görsel ve yazılı basında açıkça ifade edilmiştir.
İktidar, sürecin başında genel kamuoyu desteği de gören; “Bu sorun silahla
çözülemez, çözülseydi bugüne kadar çözülürdü. Onun için silahları bir kenara
bırakalım, analar ağlamasın” önermesinin yanlış olduğunu anlamış, ancak bu
defa da hızla tam zıttı bir yönde; “Bu sorun sadece silahla çözülür. Kürt meselesi
yoktur, sadece terör sorunu vardır ve bu sorun da silahla çözülür” önermesine
savrulmuştur.
İktidarın

ifrat

ile

tefrit

arasında

gel-git’ler

yaşadığı

ve

geri

döndürülemez/onarılamaz hatalar yaparak terör sorununa ilave olarak “Kürt
meselesi” olarak tabir edebileceğimiz bir sorun eklediği bu konuya biz; “terörle
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daha önce hiç uygulanmamış stratejilerle etkin silahlı mücadele ama Kürt
vatandaşlarımız nezdinde muteber çoğulcu yapılarla, kamuoyunu sürekli
bilgilendirerek şeffaf müzakere” şeklinde yaklaşacağız.
Sadece silahlı mücadele ile sorunun bugün olduğu gibi “geçici bir süre için
çözülmüş gibi” olacağına, ancak silahlı mücadelenin Kürt vatandaşlarımızın
çocukları nezdinde yaşanan radikalleşmeyi engellemeyeceği için uzun vadede
benzer sorunların daha da büyüyerek tekrar gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.
Bu bağlamda biz, bir yandan terörle bugüne kadar hiç yapılmadığı şekilde etkin
bir mücadeleyi yaparken, diğer yandan Kürt vatandaşlarımızın devletimize
gönülden bağlılıklarının devam etmesini ve Türk milletinin bir parçası olmaktan
gurur duymalarını sağlayacak ve bölücü terör örgütünün kesinlikle bir daha Kürt
vatandaşlarımız nezdinde zemin bulamayacağı politikalar uygulayacağız.
Bu politikalar; adalet, eşitlik ve hakkaniyet prensipleri üzerine inşa edilecek ve
Kürt meselesi çözülürken başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere hiçbir
vatandaşımız, (Çözüm Sürecinde yaşananın aksine) rencide edilmeyecek ve
gücendirilmeyecek, dolayısıyla bir mesele çözüme kavuşturulmaya çalışılırken
yeni başka meseleler oluşturulmayacaktır.
Terör Sorununun Çözümüne Yönelik Politikalarımız:
Temel amacımız, PKK’nın tamamen bitirilmesi olacaktır. Bu amaca ulaşabilmek
için aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
1- PKK ile kırsalda mücadele etmek ve karşılaşılabilecek diğer gayrinizami
harplere hazır olmak için tamamen profesyonel askerlerden oluşan 3 bin kişilik
yeni bir Terörle Mücadele Birimi (TMB) kurulacaktır. Terörle Mücadele
Biriminin yapısı, personeli, operasyonları ve bütçesi; hukuki, şeffaf ve denetime
açık olacaktır.
Operasyonel yetkisi olan, sürekli hareket halinde olacak ve alan hâkimiyetini tesis
edecek bu birim, hem bölgenin kırsalındaki vatandaşlarımızın hem de asayiş için
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kırsalda bulunan güvenlik birimlerimizin terör saldırılarından korunmasından
sorumlu olacaktır.
Bu birimin ilk oluşturulması aşamasında terörle mücadelede tecrübeli asker, polis
ve jandarma personeline öncelik verilecektir.
Bu birimin başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere kendi istihbarat imkânları, savaş
uçak ve helikopterleri de dâhil olmak üzere bugüne kadar terörle mücadele
tecrübelerinden yola çıkılarak ihtiyaç duyulabilecek her türlü silah, araç-gereç ve
cihazı olacaktır.
Eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve dolayısıyla vatani görevini yapan
er ve erbaşlar ile birkaç senelik zorunlu görevini doldurmak için gün sayan
muvazzaf güvenlik görevlilerimiz operasyonlara katılmayacak, onların terör
saldırılarına karşı korunması da yeni kurulacak bu birim tarafından yapılacaktır.
Bu birim, Kuzey Irak, Kandil ve Suriye’nin Kuzeyi dâhil teröristlerin ve
kamplarının bulunduğu her yerde operasyonlar düzenleyecektir. Birimin öncelikli
hedefi, yaklaşık 300 kişiden oluştuğu bildirilen örgütün lider kadrosu olacaktır.
Öncelikli olarak örgütün lider kadrosu etkisiz hale getirildiği takdirde, dünya
örneklerinde görüldüğü gibi örgütün daha hızlı dağılacağı ve yok olacağı
düşünülmektedir.
Bu birim, ne TSK’ya ne de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olmayacak,
doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olacak ve böylece kararlar eskiden olduğu gibi
çok katmanlı, karar almayı geciktiren ve istihbarat sızmalarına neden olan bir
hiyerarşi içinde değil, çok hızlı ve etkin bir şekilde alınabilecektir. Böyle bir
yapılanma, hem terörle mücadelede etkinlik açısından hem de kamuoyuna hesap
verebilirlik açısından gereklidir. Mevcut uygulamada; karşılaşılan bir hatanın
sorumlusu kamuoyu tarafından tam olarak tespit edilememekte, bilmem hangi
komutana geldiğinde mesele kilitlenmekte, hem tüm TSK zan altında kalmakta
ve yıpranmakta, hem de başarısızlıklar süreklilik haline gelmektedir. Bu nedenle
Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili stratejistlerden ve kurmaylardan oluşan bir yakın
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danışma ekibi kurup, hızlı bir şekilde karar alabilecek ve başarı ile başarısızlığın
sorumluluğunu da siyasi irade olarak üstlenecektir.
2- Bu birim oluşturulup operasyonlara başlamadan önce, PKK’ya katılan
vatandaşlarımızdan pişman olup teslim olmak isteyenler için üç aylık bir süre
verilecektir. Bu üç aylık süreçte örgütten ayrılarak güvenlik güçlerine teslim
olanlardan daha önce hiç terör eylemine katılmamış (öldürme veya yaralama işine
karışmamış) olanlar, hiç hapis cezası almayacaktır. Terör eylemlerine katılmış
olanlar ise %50 ceza indirimi alacaklar. Böylece örgütü bitirme operasyonları
öncesinde, pişman olup dönmek isteyen örgüt mensuplarına bir şans tanınmış
olacaktır.
3-) Silahlı mücadele devam ederken, PKK’nın mali kaynaklarının kurutulması ve
PKK kaynaklı kayıt dışı ekonominin sonlandırılması için gerekli yasal
düzenlemeler yapılacak ve idari tedbirler alınacaktır. PKK’nın finans
kaynaklarının kurutulması için FETÖ örneğinde yapılan uygulamalar veya
benzerleri, adaletten şaşmadan ve haksızlıklara sebebiyet vermeden (kesin
delillere dayanılarak) uygulanacaktır. Zira medyada fazla dillendirilmese de pek
çok ilimizde, stratejik/getirisi yüksek olan sektörlerin, kaynağı belli olmayan
sermayelerle PKK’ya yakın kimselerin eline geçtiği ifade edilmektedir. Yine kara
para aklamak için pek çok devlet ihalesinde rayiç bedelin altında teklif vererek
ihaleleri alan ve fiyat konusunda onlarla mücadele edemeyen yerli aktörleri sektör
dışına iten ve özellikle sahil kentlerimizde haraç toplayan; yer yer kara para ile,
yer yer ise kaba kuvvet kullanarak önemli sektörleri ele geçiren mafyavari
yapılardan bahsedilmektedir. Bu tarz iddiaların üzerine kararlılıkla gidilecek ve
her türlü kanunsuz, hukuk dışı ve haksız uygulamaların önüne geçilecektir. Yine
bu kapsamda kumar, fuhuş, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu
ticareti gibi terör örgütlerinin beslendiği gayri meşru sektörlerle etkin şekilde
mücadele edilecektir.
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4- Silahlı gücün bitirilmesiyle birlikte; (fasit bir sarmal haline gelen) terör
yüzünden bölgeye yatırımların gidememesi, yatırımlar gidemediği için terörün
(ekonomik geri kalmışlığı propaganda malzemesi yaparak) taban bulması sorunu
sona erecektir. Silahlı gücün sona erdirilmesiyle birlikte, bölgede yapılan
yatırımlar sabote edilemeyecek, akşam evine ekmek götürmekten başka derdi
olmayan vatandaşımız artık tehdit kalmadığı için devletiyle barışık bir hayat
yaşayacak, en önemlisi de PKK ile güvenlik güçleri arasında sıkışıp kalan bölge
insanı rahat bir nefes alacaktır. Ayrıca, şehirdeki PKK destekçilerinin dağa ve
dağdakilere (arkalarındaki silahlı güce) güvenleri bitirilecek ve bu grupların
taleplerini siyasal sistem içinde meşru yollarla dile getirilmelerinden başka
çareleri bırakılmayacaktır.
Kürt Meselesinin Çözümüne Yönelik Politikalarımız:
Silahlı mücadeleyle eş zamanlı olarak, Kürt vatandaşlarımızı ve bölgede yaşayan
diğer ırklardan vatandaşlarımızı temsilen geniş katılımlı heyetlerle görüşmeler
yapılacaktır.
Çözüm sürecinde devletin bölgede yaşadığı zemin kaybının en büyük nedeni,
süreçte Kürt vatandaşlarımız adına sadece PKK ve HDP’nin muhatap alınmasıdır.
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle kalıcı bir çözüm için, PKK ile arasına mesafe
koyması halinde HDP de dahil olmak üzere bölgeyi temsil kabiliyeti olan mevcut
veya bundan sonra kurulacak diğer siyasi partiler, bağımsız sivil toplum
kuruluşları, korucu aşiretleri başta olmak üzere önde gelen aşiretlerin temsilcileri,
iş âlemini temsilen bölge sanayi ve ticaret odalarınca belirlenecek temsilciler,
gelişmelerden

etkilenmeleri

nedeniyle

bölgede

yaşayan

başta

Arap

vatandaşlarımız olmak üzere diğer ırklardan vatandaşlarımızın temsilcileri ve
bölgenin önde gelen dini/manevi liderlerinin yer alacağı temsil kabiliyeti yüksek
bir heyet ile kamuoyuna açık görüşmeler yapılacak ve bölgede yaşayan
vatandaşlarımızın talepleri değerlendirilecektir. Görüşmelere Partimizin yanında
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Meclisteki diğer siyasi parti temsilcileri de davet edilecek ve süreç kamuoyunun
bilgisi dahilinde tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecektir.
Kürt vatandaşlarımızın talebi olarak dile getirilen bazı anayasal güvenceler de, bu
görüşmelerde müzakere edilecektir. Bu bağlamda, toplumsal uzlaşma sağlandığı
takdirde, bazı Kürt vatandaşlarımızca rahatsız edici bulunan mevcut
Anayasamızdaki vatandaşlık tanımı, kapsayıcı ve genel kabul görecek şekilde
değiştirilecektir.
Mevcut Anayasamızın Siyasi Haklar ve Ödevler başlıklı dördüncü bölümünde yer
alan “Türk Vatandaşlığı” başlıklı 66’ncı maddesi şu şekildedir;
“Türk vatandaşlığı
Madde 66 – Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.
Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen
hallerde kaybedilir.
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça
vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz”
Hareketimizin bu madde ile ilgili önerisi şu şekildedir;
“Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı
Madde …- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kanunun gösterdiği şartlarla
kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ana veya babadan doğan herkes, vatandaşlık
hakkında sahiptir.
Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz”
Kürtçenin lehçelerinde, Arapça, Zazaca ve diğer anadillerde yayın yapmak
isteyen özel televizyon kanalları ile gazete ve basın-yayın organlarına izin
verilecektir.
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Ortaöğretimde seçmeli Kürtçe ve Zazaca dersleri verilecektir. Böylece Kürt ve
Zaza Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunları için istihdam imkanı da oluşturulmuş
olacaktır.
Uygun üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı ile Zaza Dili ve Edebiyatı Enstitüleri
kurulacak ve dileyenlerin bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimleri
almaları sağlanacaktır.
Tabelalarda aynı zamanda Türkçesi olmak kaydıyla, her türlü dilde yazı mümkün
hale getirilecektir.
112 ve 155 gibi acil durumlarda aranacak numaraların menülerine Kürtçe ve
Zazaca seçenekleri konulacak ve çağrı merkezlerinde Kürtçe ve Zazaca
konuşabilen personel istihdam edilecektir.
Terörün yoğun yaşandığı illerdeki kamu görevlileri, özenle seçilecek ve ücret
politikaları ile nitelikli kişilerin bölgede çalışmaları teşvik edilecektir. Zira
devletle halkın kopmasının sebeplerinden birisi de bölgedeki çoğu kamu
personelinin ilgisizliği, kayıtsızlığı ve bölge halkına karşı mesafeli tavrıdır.
Mevcut durumda bir fasit sarmal bulunmaktadır. Can güvenlikleri olmadığı için
nitelikli personel fazla ücret ödense bile bölgeye gitmek istememekte, zorunlu
olarak gidenler ise silahlı güç karşısında sindirilmektedir. Niteliksiz ve vatandaşa
kötü davranan personelin elinde kalan kamu hizmetleri, bölge halkını daha da
rahatsız etmekte; rahatsızlık arttıkça nitelikli personel bölgeye gitmeye hiç razı
olmamaktadır.

Bu

sarmalın

çözülmesi;

öncelikle

silahlı

tehdidin

sonlandırılmasına, sonrasında ise bölgede görev yapacak kamu görevlilerine
hatırı sayılır miktarda fazla ödemeler sayesinde nitelikli personelin bölgede
istihdamına bağlıdır.
Türk–Kürt ya da Alevi–Sünni gibi ayrımlarla vatandaşlarımızın önyargılarına
dayanarak birbirlerini ötekileştirmemesi için ilköğretimden itibaren çocuklarımızı
bilinçlendirecek etkinlikler düzenlenecek ve müfredatta bu bağlamda gerekli
ekleme/çıkarmalar yapılacaktır.
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DIŞ POLİTİKA
Dış politikada romantik yaklaşımlar ve savrulmalar terk edilecek ve başka
ülkelerin iç işlerine müdahalelerde bulunulmayacaktır.
Başta komşularımız, müttefiklerimiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere tüm
ülkelerle karşılıklı çıkarları en üst seviyelere çıkarmayı, varsa mevcut sorunların
çözümünü ve uzlaşmayı önceleyen iyi ilişkiler tesis edilecektir.
Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ve kadroları, Türkiye’nin dünya siyasetinde süper bir
güç olarak yer alma vizyonuna uygun şekilde tekrar kurgulanacak ve bu vizyona
uygun kadrolar yetiştirilmesi için tedbirler alınacaktır.
Bu temel ilkeler bağlamında aşağıdaki politikalar izlenecektir;
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir pozisyon alınacaktır. AB’nin Türkiye’yi tam
üye olarak kabul etmeyeceği, ancak yine de müzakerelere devam ederek ilişkileri
tamamen koparmak istemediği, her iki tarafça da bilinen bir gerçektir. İlişkilerin
devam etmesi, her iki tarafın da menfaatine uygun olduğundan taraflar adeta bir
tiyatro oynamaya devam etmektedir.
Bu samimiyetten uzak tabloya son vermek için Türkiye, her iki tarafın
menfaatlerini koruyacak bir “İmtiyazlı Ortaklık Modeli” önerildiği takdirde
AB’ye tam üyelik talebinden vazgeçecektir. Önerilecek İmtiyazlı Ortaklık
Modelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için AB ülkelerinde vizesiz serbest
dolaşımı içermesi talep edilecektir.
Yine bu kapsamda, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Vize Serbestisi
Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması, Avrupa Birliği’nin
taahhütlerini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda iptal edilecektir.
Sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişinin engellenmesi ve
sığınmacıların Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz hâkimiyetindeki bölgelerde ve
ülkemizin kırsal bölgelerinde oluşturulacak kamplarda iskân edilmeleri
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konusunda Avrupa Birliği'nden daha fazla mali katkı talep edilecektir. Ayrıca
sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelerde siyasi istikrarın
sağlanmasına yönelik politikalar izlenmesi, AB’den talep edilecektir. Bu talepler
karşılanmadığı takdirde, ülkemizden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve
düzensiz göçmenlerin önündeki engeller kaldırılacaktır.
Gümrük Birliği Anlaşmasının ülkemiz aleyhine işleyen bazı hükümlerinin tekrar
ele alınması ve her iki tarafın menfaatlerini koruyacak şekilde tekrar
güncellenmesi için girişimde bulunulacak.
ABD ve Rusya
Türkiye, tamamıyla ABD yanlısı veya tamamıyla Rus yanlısı bir politika
izlemeyecektir. Her iki ülke ile de ilişkilerimiz, milli menfaatlerimiz
doğrultusunda gelişecek ve milli menfaatlerimizin uyuştuğu konularda işbirliği,
milli menfaatlerimizin çeliştiği konularda rekabet içinde olunacaktır.
Rusya-Ukrayna Savaşı
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta, tarafsız tutum ve barışın
sağlanmasına yönelik çalışmalar daha aktif şekilde devam ettirilecektir. Bu
kapsamda taraflara ve uluslararası topluma:
 Anlaşmazlık konusu bölgelerden her iki ülkenin askerlerinin çekilerek bu
bölgelerin silahsızlandırılması,
 Anlaşmazlık konusu bölgelerde asayişin sağlanması amacıyla Türk
emniyet güçleri ve tarafların kabul edeceği diğer ülkelerin emniyet
güçlerinin Barış Gücü olarak konuşlandırılması,
 Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üye olmamayı taahhüt etmesi karşılığında
Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıması,
 Barışın sağlanması durumunda uluslararası toplum tarafından Rusya’ya
uygulanan yaptırımların kaldırılması
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önerilerek barışın sağlanması teklif edilecek ve uzlaşı sağlanmasına yönelik
çabalar hızlandırılacaktır.
Yunanistan
Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında
ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle korunacaktır.
Yunanistan’ın Ege’de yetki alanlarımız dâhilindeki adalarda gerçekleştirmeye
çalıştığı oldu-bittilere müsaade edilmeyecek ve yetki alanlarımız ile hak ve
menfaatlerimiz hassasiyetle korunacaktır.
Kıbrıs
Kıbrıs’ta Türk tarafının haklarını ihlal etmeyecek şekilde iki devletli bir çözüm
dışında hiç bir formül kabul edilmeyecektir. Kıbrıs’taki Türk nüfusun ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin

menfaatleri,

uzlaşı

adına

hiçbir

şekilde

masada

kaybedilmeyecektir. Çözüm sağlanamadığı takdirde, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde deniz ve hava üsleri kurulacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz
yataklarında hem KKTC’nin, hem de ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle
korunacaktır.
Suriye
Sayıları dört milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri
için Suriye’deki iç savaşın bitmesine yönelik politikalar izlenecektir. Bu
kapsamda Suriye politikasında milli menfaatlerimiz doğrultusunda önemli
değişiklikler yapılacak ve Suriye Rejimi ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda
uzlaşı aranacaktır. Bu kapsamda Suriye Rejimine;
 Suriye topraklarının başta PYD/YPG, IŞİD ve El Kaide olmak üzere tüm
terör örgütlerinden temizlenene kadar Türkiye’nin kontrolünde ve ılımlı

114

muhalif grupların elindeki bölgelerde Suriye Rejimi ile herhangi bir
çatışma yaşanmaması,
 Türkiye ve Suriye Rejiminin terör örgütlerine ve Suriye’de Rejiimin rızası
dışında askeri varlık gösteren ülkelere karşı birlikte hareket etmeleri,
 Suriye kaynaklı ve ülkemize yönelik tehditler oluşturan terörün sona
ermesi, Suriye’de varlık gösteren tüm yabancı ülke askeri varlıklarının
çekilmesi ve Suriye Rejiminin demokratik bir anayasa, demokratik
seçimler ve genel af taahhüt etmesi akabinde Türkiye’nin Suriye’den
çekilmesi ve Türkiye’nin irtibat halinde olduğu ılımlı muhalif grupların
silah bırakması,
 Ancak bu esnada başta Türkmenler olmak üzere Suriye iç savaşında ılımlı
muhalif tarafta yer alan grupların ve ülkemize sığınan Suriye vatandaşların
tüm demokratik haklarının korunması hususunda Rejimin Türkiye’ye
garantör ülke statüsü ve temel hak ihlalleri halinde Türkiye’ye müdahale
yetkisi vermesi,
hususlarında anlaşma teklif edilecektir. Bu konularda uzlaşıldığı takdirde
Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi, Suriye’nin normalleşerek yeniden imar
edilmesi ve Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için
gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.
Suriye’de iç savaş sona erip sığınmacıların geri dönmeleri için uygun ortam
oluşana kadar, tüm Suriyeli sığınmacılar öncelikle Suriye’nin kuzeyinde
Türkiye’nin hâkimiyetindeki bölgelere, bu bölgelerde yeterli alan kalmaması
durumunda ise Suriye sınırlarına yakın illerimizin devletçe belirlenen kırsal
bölgelerine

nakledileceklerdir.

Bu

bölgelere

yerleştirilen

sığınmacıların

ülkelerine dönene kadar tarım ve hayvancılık yapmaları ve ülkemizin iktisadi
kalkınmasına katkı sağlamaları teşvik edilecektir.
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Irak
Irak ile ilişkiler geliştirilecek ve Merkezi Hükümet ile daha yakın diyalog ve
işbirliği için mekanizmalar oluşturulacaktır.
Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda daha net tavır alınacak ve Irak’ın
bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı somut tedbirler alınacaktır.
Başta Musul ve Kerkük olmak üzere, Irak Türkmeneli’ndeki demografinin
değiştirilmesine izin verilmeyecek ve Türkiye, buralardaki nüfus ve tapu
kayıtlarının değiştirilmesi yönündeki tüm çabaların karşısında tüm gücüyle
duracaktır.
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan
aktörlerle iyi ilişkiler geliştirilecek ve Bölgenin refah ve kalkınmasına yönelik
destek verilecektir.
İran
İran ile ilişkilerimizin yönünü, İran’ın ülkede yaşayan Türk ve Kürt nüfusa
demokratik haklarının teminine yönelik politikaları ile başta Afganistan ve
Pakistan olmak üzere İran üzerinden ülkemize doğru gerçekleşen düzensiz
göçmen akınının İran sınırlarında durdurulmasına yönelik İran yönetiminin
tutumu belirleyecektir.
İran üzerinden ülkemize ulaşan Afganistan ve Pakistan kaynaklı düzensiz göçmen
akınını sona erdirmek için İran sınırına elektrikli tel döşenecek ve sınır belirli
aralıklarla nöbetçi kulübeleri inşa edilecektir.
Çin
Çin ile ikili ilişkilerimiz, Çin’in Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza karşı tavrı
ile doğru orantılı olarak gelişecektir. Çin’in halen Doğu Türkistan’da uyguladığı
insan haklarına aykırı politikaların sonlandırılması için uluslararası düzeyde ve
Çin nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu amaçlara ulaşmak için her
türlü diplomatik, siyasi ve ekonomik enstrümanlar kullanılacaktır.
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İsrail-Filistin
İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı muameleler ve Filistinlilere
yaşam hakkı tanımayan politikaları, Ortadoğu’daki sorunların ve İslam
dünyasındaki radikalleşmenin kaynağıdır. Bu sorunların ülkemizi de yakından
ilgilendirmesi nedeniyle çözümünü önem ve aciliyet arz etmektedir. Bu sorunların
çözümü amacıyla:
Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere karşı işlenen insan hakları ihlallerine
son verilmesi ve 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bölünme
planındaki topraklarda Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet kurması için
uluslararası düzeyde ve İsrail nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu
amaçlara ulaşmak için her türlü diplomatik, siyasi, askeri ve ekonomik
enstrümanlar kullanılacaktır.
Afrika ve Güney Amerika
Mevcut hükümet tarafından başlatılan Afrika ve Güney Amerika açılımı,
hızlandırılarak devam ettirilecek ve kıta ülkeleriyle ekonomik, kültürel ve siyasi
ilişkilerin daha hızlı gelişmesi için politikalar izlenecektir.
Mısır
Mısır ile ikili ilişkiler geliştirilecek ve iki ülke arasında yaşanan sorunların
çözümüne yönelik politikalar izlenecektir.
Ortadoğu
Başta Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olmak üzere, bölge ülkeleri ile ikili
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik politikalar izlenecektir. Bu kapsamda hem
ülkemiz, hem de Avrupa açısından enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla,
petrol ve doğalgaz zengini bu ülkelerden ülkemize ve ülkemiz üzerinden
Avrupa’ya uzanacak boru hatlarının inşası için gerekli diplomatik girişimler
başlatılacaktır.
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Gurbetçilerimiz
Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ve Türkiye ile
ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların çözümü için
mekanizmalar oluşturulacaktır. Vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde herhangi
bir sorunla karşılaştıklarında, arkalarında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bulacaklar ve bu güvenle hareket edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu
taşımak, çok prestijli bir hale gelecektir.
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