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MİLLETİMİZLE SÖZLEŞME
Biz, seçim beyannamemizin adını “Mille mizle Sözleşme” koyduk. Dünyanın en büyük mille nin yaşadığı,
dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye'yi yönetme anlayışımızı özetleyen bir isim olsun istedik.
Özünde devlet, milletle yapılan bir sözleşmedir.
81 milyon insanımızın her biri için devlet, korkunun, baskının bir aygı gibi görünmesin, güven duyulan bir yapı olarak
insanlara iç huzur versin is yoruz.
“Sorunlu devlet” yerini “sorumlu devlet”e bırakmalıdır. Refahın, huzurun yolunun ar k bu anlayışın içinden geç ğine
inanıyoruz.
81 milyonun Türkiye'si, içerisinde hiçbir ayrıcalık, ayrılık, eşitsizlik taşımayan, herkesi birleş ren, beraberlik ve
benzerlikleri büyüten kapsayıcı bir yöne m anlayışıyla yöne lsin is yoruz.
Çünkü, yeni dünya sistemi, bölmek, dağıtmak ve yok etmek üzerine kurulu. Eğer insana ve topluma değer
veriyorsanız, güçlü bir millet bağınız varsa, bu sistemin karşısında varlığınızı sürdürebilirsiniz.
Eğer, birlik ve beraberliğinizi sağlam bir temel üzerine bina etmişseniz, büyük ve köklü bir tarihiniz olduğu gibi, uzun
ve sağlam bir geleceğiniz olur.
Türkiye insan, doğa, kültür ve bunların birbirleriyle ilişkileri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Biz
buna inandığımız için değil, kanıtlar böyle olduğu için ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var: Devletle
insan arasındaki uçurumu, insanımıza ve sahip olduğu değerlere güvenerek kapatmak.
Dünya yepyeni bir çağa girdi. Bu çağ, kendisinden önceki tüm çağlardan kopuk, yeni bir sistemler bütünü
ge rmektedir. Büyük oranda yeni teknolojiler ve dijital gelişmelerle uyum sağlayacak insanlar, devletler ve sistemler
ayakta kalacak.
21. Yüzyılı kendi gerçekleri içerisinde analiz ederek, çözümler hazırlayabilecek zihin ve beceriye sahip yöne mler,
haya önem taşımaktadır.
Devlete olduğu gibi 81 milyonun Türkiye'si için, insana, kurumlara, proje kavramına, çevre ve doğaya farklı bir açıdan
bakıyoruz. Biliyoruz ki, yeni dünyanın gerçeklerine, eski dünyanın ﬁkirleriyle bakılamaz.
Bu yeni dünyada en önemli hassasiyetler; ülkelerin öncelikle kendi bekalarını güvenceye alması, insana dair değerlere
ve ih yaçlara odaklı, her karar sürecinde önceliği insana ve onun hisse klerine veren anlayışı hayata geçirebilme
yaklaşımı olmalıdır.
Devlet ve millet, ülke ve insan birlikte gelişebilir, asla biri diğerinin aleyhine gelişemez.
Türkiye, sahip olduğu binlerce yıllık geleneğe ve değerlere sıkı sıkıya tutunarak geleceğin en büyük gücü olma
hedeﬁne odaklanmalıdır.
21. Yüzyılın başlangıç sa ası olan içinde bulunduğumuz zaman diliminde, akılcı poli kalarla konum alınmalıdır. Akılcı
poli ka sadece rakamlar demek değildir, aynı zamanda toplumu oluşturan insanların hissiya nı da içermelidir.
Ülkemizin kaderi, kendisini yenilemeyen, güce sımsıkı tutunan bir zihniyete terk edilemez, egemenliği yeniden
millete/insana verecek olan parlamenter sisteme dönüş hedeﬁmizi gerçekleş receğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin
tüm uygulamaları, Türkiye Cumhuriye nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit biçimde tesis edilmeli.
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Eği m sistemimiz, 21. Yüzyılı yakalamak bir yana, geç ğimiz yüzyılın bile gerisine düşmüş, gençlerimiz ve
çocuklarımız dünyanın en başarılı kesimi olma niteliklerine sahipken, çağdaş ülkelerden koparak, geri kalmış
ülkelerle aynı öbekte yer almaktadır. Ülkemizin kurucusu, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal e ği, hedef
koyduğu durum bu değildir.
Toplumumuz, şiddet, taciz, tecavüz, bireysel silahlanma ve her türlü edepsizlikle karşı karşıya ve tedirgin
yaşamaktadır.
Dış alıma endeksli, dene msiz gıdalarla toplum sağlığı tehlikededir.
Ekonomimiz müteahhit ekonomisine çevrilmiş, sanayi, tarım ve ya rımlar milli olmaktan uzaklaşmış r. Bunun
sonucunda çi çi yoksul, gençler en verimli çağlarında işsizdirler.
Oysa, ne devle miz ne de mille miz sadece kendi güçleri, kendi kazançlarıyla meşgul bu yöne mi hak ediyor.
İYİ Par , ülkemizin 81 ilinde 81 milyon insanımızın, KKTC'de yaşayan kardeşlerimizin ve ekmeği için vatanından
uzakta yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahat bir nefes alması için, huzurlu ve mutlu bir ülkede, birbirlerine
güvenerek yaşamak isteyen tüm insanlarımız için vardır.
İYİ Par , deneyimli ve yetkin, genç ve enerjik tüm kadrolarıyla ülkemizin ve mille mizin içinde bulunduğu
karamsar, kao k ve en önemlisi de geleceğe olan inancın kaybedildiği durumdan çıkarılması için, yeni dünyanın
gereklerine uygun bir çözümler “sözleşme”siyle ülkeyi yönetmeye hazırdır.
Ülkemizdeki olumsuz iklimin olumluya dönmesi için, mille mizin yüzünü güneşe döneceğine inanıyorum.
İYİ'lerin ve İYİ'liklerin kazanması için aziz mille mizin, benim Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olmamı ve
liderlik e ğim İYİ Par 'yi destekleyeceğine yürekten inanıyor, bütün ülkemizi kucaklayan teşkila m adına, saygı
ve muhabbetlerimizi sunuyorum.

Meral AKŞENER
İYİ Par Genel Başkanı
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İLKELER
İYİ Par , ülkemizi yönetme anlayışını ve iradesini ortaya koyduğu sekiz ilkesini 1 Nisan 2018'de, 1 inci
Olağanüstü Kurultay'ında, onbinlerce ka lımcının önünde açıklamış r.
Bu ilkeler şöyledir;
1. Hiç kimse mille en büyük değildir.
2. Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşit mesafededir
3. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılamayak kadar değerlidir, o değeri taşıyacak olan da
demokra k parlamenter sistemdir.
4. Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, poli ka ayrımı yapılmaksızın herkese eşit
dağı lmalıdır.
5. Güçsüz ve korunmaya muhtaç insanlarımız kayıtsız şartsız Devlet'in koruması ve sorumluluğu al ndadır.
6. İnsanın iyiliğini ve devle n güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin al na imza a lamaz.
7. Ahlâki değerlere, bilimsel düşünceye ve sorumluluk duygusuna bağlı bireylerin varlığı toplumumuzun
temel değeridir.
8. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü anayasal güvence al ndadır.
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SİYASET ANLAYIŞIMIZ
Siyase e ahlak, yöne mde adalet ilkesine gönülden bağlı İYİ Par ; Türk Mille 'nin Cumhuriye kurarak teminat
a l n a a l m ı ş o l d u ğ u “ E g e m e n l i ğ i n , Kay ı t s ı z v e Ş a r t s ı z M i l l e m i ze A i t ” o l d u ğ u n a i n a n ı r.
İYİ Par , yöne mi belirleyen yegâne gücün milli irade olduğunu kabul eder.
Akıl ve bilimin rehberliğinde adaletçi bir düzenle, özgür toplumda demokra k değerlerin güçlendirilmesi,
bireysel temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, e k yöne m ilkesine ve Cumhuriye mizin kuruluş felsefesine
gönülden bağlıdır.

ÇOĞULCU VE KATILIMCI BİR DEMOKRASİDEN YANAYIZ
İYİ Par , yöne min esas gücü olan milli iradenin hakça tecellisinin herkesin bütün siyasal ve sosyal haklarını
özgürce kullanabildiği çoğulcu ve ka lımcı demokra k bir düzenle mümkün olacağını savunur. Denetlenebilir,
hesap verebilir bir kamu yöne minin kurulmasında ve sürdürülmesinde sivil toplum örgütlerinin önemine ve
sürece etkin ka lımlarının gereğine inanır.
Türk Mille 'nin Ülkesi ve Devle yle bölünmez bütünlüğünü savunur.
Milli ve manevi değerlerimizi koruyarak, Cumhuriye mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır
medeniyet seviyesine ulaşmak, çağdaş dünya ailesinde onurlu ve saygın bir yer tutmak ve ülkemizi daima daha
ileriye taşımak için demokra k hukuk devle norm ve kabullerine uygun faaliye e bulunmak siyase nin ana
merkezidir.
İnsanların farklı dil, din, ırk, inanç, düşünce ve bunu ifade etme, örgütlenme ve yaşama gibi doğuştan sahip olduğu
haklara mutlak saygılıdır. Farklılığı ayrışma yerine, korunması gerekli kültürel zenginliğimiz sayar.
Yöne mde, birey-devlet ilişkilerinde ve sosyal yaşamın her alanında demokra k toplum gereklerine aykırı her
türlü ayrımcı yaklaşımı reddeder.
Devle ; birey ve topluma hizmet için ulusun birlikte inşa e ği, hukuk devle , güçlü sivil toplum ve özgür medya
sacayağına oturan bir hizmet kurumu, huzur ve güven içerisinde özgürce yaşamayı temin eden temel yapı kabul
eder.
Türk Mille adına egemenlik yetkisi kullanan yasama, yürütme ve yargı erkleri ile devle n genel idare sisteminde
kamusal iş ve işlev gören bütün kişi, kurum ve kuruluşların; yetki kullanımı ve görev ifasında, demokra k hukuk
devle normlarına uygunluk, ahlakilik ve adale esas alır.
Herkesin inandığı gibi yaşama tarzı, özgür düşünme ve bunu ifade etme özgürlüğünün tar şılamaz olduğunu kabul
ile hukuka uygun tanı m ve yayma amaçlı örgütlenmesini de temel hak kabul eder.
Herkesin her kurumda ve yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğunu, anayasada yer alan laiklik ve kanun
önünde eşitlik ilkelerinin gereği olarak görür.
Hiçbir inanç ve düşünceden yana veya karşı tutum sergilemeyeceğini, temel hak ve özgürlüklerin hiçbir oylamaya
konu olamayacağını savunur.
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Siyase Türk mille ni değerleriyle birlikte yüceltmek için yapar.
Yüce dinimiz İslam'ın günlük siyase e kullanılmasını ve is smarını reddeder.
Yargıda, adale n hızlı ve güvenli biçimde gerçekleşmesini talep etmenin, herkesin hakkı olduğuna inanır. Her
alanda, doğrunun ve haklının hukukunu yok edici, örseleyici, zedeleyici engelleri kaldırıp, adil yargılanma ve
hak arama özgürlüğünü tümüyle gerçekleş rmeyi taahhüt eder.
Aileyi Türk toplumunun temeli kabul eder ve ailenin; kültür değerlerimizi, duygu ve düşüncelerimizi, örf, adet
ve geleneklerimizi yeni kuşaklara aktaran eği ci en temel sosyal kurum olarak kabul eder.
Kadınlarımızın sosyal ve siyasal haya a layık oldukları ve hak e kleri her seviye ve konumda olmalarını,
yöne m ve üre m süreçlerine koşulsuz ve engelsiz biçimde ka lmalarını insan haklarının ve sosyoekonomik
gelişmenin vazgeçilmezi sayar.
Gençliğin; çağdaş ölçütlere göre gelişmiş, kalkınmış, tam bağımsız güçlü ülke Türkiye ülküsüne bağlı, moral
değerlerle yüklenmiş bireyler olmalarını önemser. Bu amaçla her düzey ve alanda özgür düşünceli bilgi toplumu
olma yolunda çağdaş veri ve araçlarla donanmış bir eği m ve öğre m anlayışını savunur.
Çevrenin doğal kalması ve sağlıklı olmasını doğanın hakkı sayar ve sıkıca korunacağını taahhüt eder.
Sahipli veya sahipsiz hayvanların bir mal değil, aynı zamanda bir canlı olarak kabulü ile korunmaları için idari,
kötü muameleye maruz kalmamaları ve yaşam haklarının güvence al na alınması için de caydırıcı ceza
tedbirleri alacağını taahhüt eder.
İYİ Par ik darında; anayasal sistemin parlamenter demokrasi esas ve usullerine göre işlemesini taahüt eder.
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DEMOKRATİK CUMHURİYET, TOPLUMSAL UZLAŞI, GÜÇLÜ VATANDAŞLIK
İnsan olmakla ehil ve hak sahibi olduğumuz, evrensel ilkelerle belirlenmiş ve çağdaş dünyaca kabul edilmiş tüm
temel hak ve özgürlükleri korumak, kullanımının karşısındaki her türlü engeli yok etmek birinci vazifemizdir.
Herkes kanun önünde eşi r. Sosyal, siyasal, etnik, mezhebi veya bölgesel grup hakkı veya özgürlüğü kabul
edilemez. Bu veya başka sebeplerle hiçbir kimse yahut gruba im yaz tanınamaz.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

İNANÇ, FİKİR ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İNSANIMIZ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR HAK OLARAK
GÖRÜYORUZ.
1- Bireysel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde anayasal teminata bağlayacağız
Bireysel hak ve özgürlükleri, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde anayasal teminata bağlayacağız ve bu hak
ve özgürlüklerinin kullanımında yasal veya idari düzenlemeler ve uygulamalarla ge receğiz, keyﬁ kısıtlamalara
izin vermeyeceğiz.
Anayasa ve yasalar çerçevesinde özgürlükleri; ancak milli güvenlik, genel sağlık, kamu yararı ve kamu düzeni
için tehdit oluşturan is snai durumlarda geçici olarak kısıtlayabileceğiz, bu kısıtlamalar al nda gerçekleş rilen
idari tasarruﬂarda keyﬁliği kesin olarak engelleyeceğiz. Milli güvenlik, genel sağlık, kamu yararı ve kamu düzeni
kapsamına giren hususlar ortak akıl ile belirleyeceğiz. Kavramların içinin doldurulmasında kişisel çıkara yönelik
yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.
Ar k geçmiş ik dar döneminde ihlal edilmesi normalleşen; haberleşme özgürlüğü, düşünceleri açıklama ve
yayma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, girişim özgürlüğü, toplan ve gösteri yapma özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği
başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri güvence al na alacağız.
2- Kişisel veri mahremiye ve bilgi edinme, dilekçe gibi demokra k hakları güvence al na alacağız.
Kişisel verilerin işlenmesinde, saklanmasında ve silinmesinde evrensel ilkelere bağlı tam bağımsız bir veri
koruma kurumunun teşkilini güvence al na alacağız.
Bireyin, idari ve hukuki süreçlere ilişkin doğru, gerçek ve zamanında bilgi edinme ve dilekçe hakkının önündeki
tüm yasal ve ﬁili engelleri kaldıracağız.
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İnanç Özgürlüğü
3- Din ve Vicdan Özgürlüğünü teminat al na alacağız.
Din ve vicdan özgürlüğünün tek sınırı T.C. Anayasası'na aykırı olmamak ve toplumsal düzen ve huzuru
bozmamak r. Her türlü dini oluşumun ve faaliye n Anayasaya uygunluğunu denetlemek ve toplumsal düzen ve
huzuru bozmamasını sağlamak devle n temel görevidir.
İYİ Par ik darında İnanç özgürlüğü devlet garan si al ndadır. Buna bireysel ve toplu olarak inancını öğrenmek,
öğretmek ve yaşamak dâhildir. Bu güvence farklı inançlara mensup olanlar ya da hiçbir inanca mensup
olmayanlar için de geçerlidir.
Bir grup, kesim ya da mezhebin inanç anlayışını topluma dayatmayacağız ve devle n tüm inançlara karşı her
daim eşit mesafede kalmasını teminat al na alacağız. İnanç özgürlüğünü teminat al na alınmasında temel ölçü
ilkesel olarak sosyal devle n kamu hizme sunması esasına dayalı, kamu idaresi tara ndan verilen veya
verilmeyen hizmetler yoluyla hiçbir inanç ve siyasal görüşü dayatmayacağız.
Türkiye'deki her tür inanca ait ait olan ibadethaneler (camiler, cemevleri, kiliseler ve sinagoglar vd.) ve
buradaki din görevlilerinin, bürokrasinin himme ne muhtaç olmaksızın Devle n sunduğu tüm hizmet ve
olanaklardan eşit yaralanmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
Azınlık veya azınlık olmayan tüm inanç mensuplarının haklarını, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde,
devle n güvencesi al na alacağız.
İfade ve Basın Özgürlüğü
4- İfade ve Basın Özgürlüğünü garan al na alacağız.
Demokra k bir toplumun en önemli gereklerinden birisi olan ifadeyi yayma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü
Par miz açısından haya önemi haizdir. Bu alandaki yasaklayıcı, cezalandırıcı ve ifade özgürlüğünü engelleyici
nitelikteki siyasi ik dar tara ndan konulmuş olan tüm yasaklar kaldırılarak birey ve toplumun demokra k
toplum düzeninin olmazsa olmazı olan kendini ifade edebilmesinin yolu açacağız. Bu alanda gerekli yasal
düzenlemeleri yapacağız.
Basın özgürlüğünü AB kriterlerine uyumlu şekilde garan al na alacağız, basın çalışanlarının işlerini tam
layıkıyla yapabilmelerinin önündeki yasal engelleri ve idari uygulamaları kaldıracağız.
5- Basına uygulanan sansürü kaldıracağız, basın ve yayın sektöründe çok sesliliği teşvik edeceğiz, bağımsız,
şeﬀaf ve tarafsız habercilik yapılmasını temin edeceğiz.
Tüm basın ve yayın kuruluşlarına eşit mesafede duracağız, basın yayın sektöründe çok sesliliği teşvik edeceğiz.
Sektörün dar bir zümre, grup veya siyasi görüşe sahip kişiler tara ndan propaganda amacıyla kullanılmasına
engel olacağız. Basın ve yayın sektörünün holding patronlarının yöne minden çıkar larak sadece bu işe
odaklanmış basın kuruluşlarının eliyle bağımsız, şeﬀaf ve tarafsız habercilik yapılmasını temin edeceğiz.
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Hangi dünya görüşü veya siyasi söylemden yana olursa olsun tüm basın kuruluşlarını, kamu ilanları gibi gelir
kaynaklarından eşit ve adil bir biçimde faydalandıracağız.
6- RTÜK'ün Görev ve Yetkilerini yeniden düzenleyeceğiz
RTÜK'ün siyasi bir baskı araç olarak kullanılmasını bi receğiz. Müdahaleci ve yasaklayıcı bir RTÜK yerine, yayın sektörünü
düzenleyici ve sektörde rsat eşitliği sağlayan bir yapılanma oluşturacağız. Kadın ve çocuğa yönelik şiddet başta olmak
üzere kuralsız, sorumsuz ve yoğun biçimde izleyiciye daya lan şiddet görüntülerine dayalı ve şidde meşrulaş ran ve
normalleş ren televizyon yayıncılık anlayışını ortadan kaldırmak için her türlü yasal ve idari önlemi alacağız. RTÜK ün
internet medyasını dene m yetkisini elinden alacağız. Özellikle seçim dönemlerinde tüm siyasi par lere kendilerini
kamuoyuna anlatabileceği yeterli süre tanıyacağız.
7- TRT'yi satacağız.
TRT ıslah edilebilir bir kurum olma özelliğini yi rmiş r.Toplumun ih yaçlarının dışında ve piyasa koşullarına duyarsız,
kamu kaynaklarını ve mille n gelirlerini israf eden bir kuruma dönüşmüştür. Herbir vatandaşımızın ve devle n sır nda
büyük bir yük olan TRT'yi satacağız.
ÖZGÜR ve SANSÜRSÜZ BİR İNTERNET
8- İnternet üzerindeki tüm yasakları kaldıracağız.
Yeni mecra olan İnternet'te tüm yasakları kaldıracağız. 5651 sayılı Kanunda internet sitesi yasaklamalarına ve internet
üzerinde siyasi ik dar güdümlü idari dene me ilişkin hükümleri kaldıracağız. BTK'nın yetkilerini daraltacağız ve
özgürlükçü bir bakış açısıyla yeniden yapılandıracağız.
Wikipedia, Youtube gibi kollek f içerik üre m mecralarına erişim kısıtlamalarının önüne geçeceğiz ve toplumun bilgiye
erişimini sağlayacağız.

9- İnternet üzerinden nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edeceğiz.
İnternet üzerinden nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edeceğiz. Toplumu ayrış rıcı, nefret ve ayrımcılığı tahrik
eden söylemlere müsamaha göstermeyeceğiz.
10- Yeni bir “Medya, İle şim ve Halkla İlişkiler Yasası” hazırlayacağız, siyasi otoritenin müdahalesinden uzak bir
kurumsal yapı tesis edeceğiz.
Daha güncel, daha anlaşılır ve çerçevesinin net bir şekilde çizildiği yeni bir “Medya ve İle şim Yasası” hazırlayacağız.
BYEGM, Basın İlan Kurumu gibi kurumlar birleş rilerek medya ile ilgili izleme, göze m ve dene m uygulamalarını tek
elden yürütülmesini sağlayacağız ve bu kurumsal yapıyı siyasi otoritenin müdahalesinden uzak özerk bir hale
büründüreceğiz.
11- Basın-medya özgürlüğünü kısıtlayan güdümlü medya tröstlerinin oluşması yasayla engelleyeceğiz.
Basın-medya özgürlüğünü kısıtlayan ve güdümlü kılan her işleyişe karşın yasal ve ﬁili ortamı oluşturacağız. Bu ilkeye aykırı
sonuç doğuracak tekelleşmelerle, güdümlü medya tröstlerinin oluşmasını yasayla engelleyeceğiz.
Sayfa 13
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TOPLUMSAL UZLAŞI ve UYUM ANAYASASI

ADALETÇİ BİR DÜZEN KURAN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN TEMİNAT ALTINA ALINDIĞI
İYİ BİR ANAYASA YAPACAĞIZ!
12- Yeni, ilkeli ve toplumsal uzlaşıya dayalı İYİ bir anayasa yapacağız.
Mille miz gücü ve desteği ile ilk bir yıl içinde TBMM'de ve kamuoyunda tüm kesimlerle uzlaşmalı, yönetme
yetkisinin hem sebebi hem de meşruiyet kaynağı olan yeni, ilkeli İYİ bir anayasa yapacağız.

GÜÇLÜ, DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİN İNŞAASI
13- Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi Yeniden İnşa edeceğiz.
İYİ Par ik darının ilk bir yılı içinde, parlamenter demokrasiye dönülerek, denetlenebilir güç dengeli bir
kuvvetler ayrılığı sistemi kuracağız. Yasamayı etkili, milletvekilini işlevli kılan güçlü bir demokra k parlamenter
sistemi hayata geçireceğiz. Yasama organı olan TBMM'nin; Türk halkının serbest iradesiyle teşekkül etmesi için,
gerçekçi bir temsilin önündeki yasal ve ﬁili engelleri kaldıracağız. Hür iradeli temsil kabiliye ne kavuşan Meclis
üyelerinin yürütme dene mini yapmasını sağlayacağız. Sistem üzerinde baskıya dönüşebilen yürütme etkisini
azaltarak yasamayı güçlendireceğiz. Bağımsız ve tarafsız yargı ile anayasal sistemin denge-dene m
mekanizmasını yeniden tesis edeceğiz.

SİYASETİN BÜTÜN SÜREÇLERİNİ DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ
14- Siyasi Par ler Yasası ile Seçim Kanununu yeniden düzenleyeceğiz, seçim barajını %5'e düşüreceğiz.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için seçmen sayısına göre yurtdışı seçim bölgeleri oluşturacağız.
Par içi demokrasisi olmayan bir siyasal par düzeninin, ülkede demokra k bir düzen kurabilmesi mümkün
olamadığından, Otuz beş yıldan beri değiş rilmeyen Siyasi Par ler Yasası ile Seçim Kanununu ilk bir yıl
içerisinde par içi demokrasiye imkân veren bir yasa olarak düzenleyeceğiz. Halkın doğrudan tercih ve oylarıyla
seç ği milletvekillerinin sorumluluğunun seçmen ve teşkila olacağı bir sistem kuracağız. Seçim barajını %5'e
düşüreceğiz.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için seçmen sayısına göre, sandığa erişimi kolaylaş racak yeni seçim
bölgeleri oluşturacağız. Kendi milletvekillerimizi seçme imkanını sağlayacağız.

DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEMİ, GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA
EDECEĞİZ
15-Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini suis mal amaçlı kullanmayacağız.
Demokra k parlamenter sistem yeniden inşaa edilinceye dek; Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini sadece
dağılan devlet yöne mini demokra k işleyişe kavuşturma amacıyla ve yalnızca idari konularda, temel hak ve
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özgürlüklerin özüne asla dokunulmayacak nitelikte çıkaracağız ve en geç 3 ay içerisinde yasaya
dönüştürülmelerini sağlayacağız.
16- Anayasal sistemin parlamenter demokrasi esas ve usullerine göre işlemesini sağlayacağız.
Anayasal sistemin parlamenter demokrasi esas ve usullerine göre işlemesini temin edeceğiz. Parlamenter
demokrasiye dönerek tüm yetkilerin tek elde toplanmasını önleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamının
toplumu ayrış ran değil, ülkenin birlik ve bütünlüğünü ile temsil ve esenliğini sağlayacak makam olmasını
sağlayacağız ve birlik ve dirliğimizi güçlendireceğiz.
17- Milletvekili dokunulmazlığını sınırlandıracağız.
Milletvekili dokunulmazlığını “kürsü masuniye ” ile sınırlı tutacağız
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HUKUK DEVLETİN TESİS EDİLMESİ

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

18- Hukuk Devle ni yeniden tesis edeceğiz.
Adale n, devle n idari yapısında ve faaliyetlerinde temel ilke olduğu, “hukuk devle ”ni yeniden tesis edeceğiz.
Mevcut ik darın kasten, planlı ve örgütlü biçimde demokra k hukuk devle ni örseleyen, zedeleyen, yok eden
tüm anayasal ve yasal düzenlemelerini, hukukun üstünlüğü anlayışıyla ele alacağız, evrensel hukuk ilkelerine
göre yeniden düzenleyeceğiz.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLMAYAN YARGI'DAN DAHA BÜYÜK BİR İHANET DÜŞÜNÜLEMEZ.
19- Yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacağız.
Yargı'nın bağımsız ve tarafsız olmasını teminat al na alacağız. Bu kapsamda, millet adına devle n hukuka uygun
olarak işleyişini temin etmesini, anayasal sistemin “denge-dene m” mekanizması olmasını sağlayacağız.
Bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi ile, demokra k düzen içinde toplum ve bireyin geleceğe dair hukuki
güvenliğini garan edeceğiz.
Bağımsız yargının en büyük temina da doğal yargıç ve yargıç güvencesi ilkesidir. Davaların önceden belirlenmiş
süreli görevli yargıçlar tara ndan görülmesi ve bak ğı bir davaya bağlı olarak yargıcın yetkisinin elinden
alınamamasını sağlayacağız.
20- Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olmasını sağlayacağız.
Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsiliği, “şüpheden sanık yararlanır” gibi evrensel
hukuk ilkelerine uyulmasını sağlayarak adil yargılama ilkesini hayata geçireceğiz. Suç ve cezada şahsilik ilkesi
gereğince suçla ilgisi olmayan soruşturma veya dava dışı grup veya topluluğa, failin yakınlarına sırf bu nedenle
gayri insani muamelede bulunmasına engel olacağız.
21- Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yasa dışı usul ve yöntemlere asla müsaade etmeyeceğiz.
Soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yasa dışı usul ve yöntemlere asla müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı
delil elde edilmesini suç sayacağız.
Tutuklamalarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı esas kılacağız. Tutma, gözlem al na alma ve tutuklama
kararlarında keyﬁliğe izin vermeyeceğiz.
22- Anayasa Mahkemesini yeniden yapılandıracağız.
Demokra k hukuk devle nin sigortası, temel hak ve özgürlüklerin başat temina olan Anayasa Mahkemesini
yeniden yapılandırarak, adaletle hükmeden bir yargı düzeninde en yüksek mahkeme hüviye ne kavuşmasını
sağlayacağız.
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Anayasa Mahkemesi'nin son dönemdeki artan “Bireysel Başvuru”ları inceleme ve sonuçlandırma görevini daha
etkin yerine ge rebilmesi için mahkemenin teşkilat ve personel yapısında güçlendireceğiz.
23- Hakim ve Savcılar Kurulunun yapısını yeniden düzenleyeceğiz.
Yargı ve yargıç bağımsızlığını temin ve tesis etmekle görevli ve sorumlu Hakim ve Savcılar Kurulunun yapısını
yeniden düzenleyeceğiz. Hakimlerin, şeﬀaf ve tarafsız bir şekilde ve hakimlik temina kapsamında mesleklerini
e k ilkeler çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla yasal düzenleme yapacağız.
Adale talep hakkını yasalarda ve uygulamada kolaylaş racağız, hızlı, etkin ve adil bir yargı düzeni kuracağız.
24- Hakim ve Savcıların göreve başla lmalarını, liyakate dayalı ve hakkaniyet ilkelerine uygun olarak
yapacağız.
Hakim ve savcıların göreve başla lmasında üç aşamalı bir süreci takip edeceğiz. ÖSYM tara ndan yapılacak test
sınavında eği m, bilgi, birikim ve donanımını ölçeceğiz. Yeterliliği olan hukukçular tara ndan hazırlanan yazılı
sınavda hukuk alanındaki bilgi birikimini değerlendireceğiz. Mülakatlarını ise temsil kabiliye ve mesleğe
uygunluğunu ölçecek objek f kriterlere göre yapacağız. Mülakatlar tutanak al na alınarak taraﬂarın dene m
ve göze mine açık hale ge rilecek r.
25- İdarenin Yargısal Dene mini Esas Alacağız.
İdarenin yargısal dene mi asıldır. Her kademe ve düzeydeki kamu görevlisinin yap ğı her iş ve işlemin mutlak
sure e bir hukuki dayanağının bulunması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşları adına yetki kullanan kişilerin
hukuki dayanaktan yoksun iş ve işlemleri için yasa önünde hesap soracağız.
26- Sulh Ceza Hakimliklerini derhal ilga edeceğiz.
Siyasi talimatla iş gördüğü bilinen Sulh Ceza Hakimliklerini derhal ilga edeceğiz, ceza yargılamasında sulh, asliye
ve ağır ceza mahkemeleri düzenine yeniden geçeceğiz. Böylece, uluslararası standartlarda kararlara vaki i razın
üst dereceli mahkeme-hakim tara ndan görülmesi ilkesini de hayata geçireceğiz.
27- Ceza ve Tutukevlerini ayıracağız. Çocuk Islahevlerini kaldıracağız, yerine iyileş rme (rehabilitasyon)
merkezleri kuracağız.
Tutukluluğu, yargılama tedbiri olarak is sna bir şekilde uygulayacağız. Hükümlülük, tutukluluk ve el koyma
hallerinde tara olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile hukukun evrensel ilke ve uluslararası normlara aykırı
düşmeyeceğiz. Ceza ve infaz kurumlarında ﬁziki şartları iyileş receğiz, ceza ve tutukevlerini ayıracağız.
Çocuk Islahevlerini kaldıracağız. Yerine rehabilitasyon merkezleri kuracağız. Çocuklarımızın rehabilitasyon
sürecinde zorunlu beceri geliş rme ve temel ve mesleki eği m almalarını sağlayacağız.
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İNSANIMIZI, GELİŞMİŞ DEMOKRASİLERDEKİ YARGI SİSTEMİNE KAVUŞTURACAĞIZ.
28- Yargı Sürecini hızlı, basit ve erişilebilir hale ge receğiz.
Hak arama önünde bir engel oluşturan dava harç ve masraﬂarını düşüreceğiz, mali yetersizlik halinde adli
yardım müessesine başvurulmasına işlerlik kazandıracağız.
Yargıda, ilk derece, is naf ve yüksek mahkemelerin iş yükünün azal lmasında, yargı konusu iş ve işlemleri yargı
dışındaki kurum ve birimlere aktarmak yerine, adalet sistemi içerisinde daha çok mahkeme ve adli birim
kurulması, yargıdaki makamların sürece ka lmalarını sağlayacak fonksiyonları ar racağız.
29- Adalet sisteminin kurumsal altyapısını güçlendireceğiz.
Adalet kurumunun ﬁziki ve teknolojik şartlarını çağdaş ölçütlere uygun olarak yenileyeceğiz, adli personeli sayı,
nitelik ve eği m yönünden güçlendireceğiz.

SANDIK DEVLETİN NAMUSUDUR!
30- Yüksek Seçim Kurulunu yenileyeceğiz, toplumun güvenini tekrar tesis edeceğiz.
Toplumda güvenilirliğini kaybeden Yüksek Seçim Kurulu yenileyeceğiz, i barını tekrar tesis edeceğiz. Seçim hilelerine göz
yuman YSK görevli ve çalışanları hakkında ceza normlarını kararlılıkla uygulayacağız.
İYİ Par ik darında Yüksek Seçim Kurulu'nu, seçim güvenliğini etkin bir şekilde sağlayan işlevsel bir yapıya
dönüştüreceğiz.
31- OHAL'i Kaldıracağız.
OHAL'i kaldıracağız ve olağanüstü yöne m usullerindeki keyﬁliğe son vereceğiz
32- Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizi ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracağız, vatandaşımızın refah düzeyini
yükselteceğiz.
Doğu ve güneydoğu bölgelerimizde mevcut olağanüstü sosyal ve siyasal koşulları ortadan kaldıracağız.
Demokra kleşmeyi hızlandırarak ya rım, üre m ve is hdam imkanlarını ar racağız. Ekonomik ve sosyal kalkınmayı
gerçekleş rerek, bölge illerini cazibe merkezi haline ge receğiz.

DOĞU ve GÜNEYDOĞU MESELESİNİ ANADOLU KADINININ FERASETİYLE ÇÖZECEĞİZ…
33- Tüm bölgelerimizde mille mizin huzur ve güvenini tesis edeceğiz
Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için; hiçbir taviz vermeden teröre karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz ve terörü bi receğiz, bölge halkının huzurunu ve güvenini sağlayacağız.

İYİ PARTİ İKTİDARINDA 81 MİLYONU BİR BAYRAM SOFRASININ ETRAFINDA
BULUŞTURACAĞIZ.
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34- Terörü besleyen is smar alanlarını ortadan kaldıracağız.
Terörü besleyen is smar alanlarının ortadan kaldırılması amacıyla, bölgeyi sosyo-ekonomik yönden
kalkındırmayı hedeﬂeyen ve hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeleri içeren bir yol haritası
hazırlayacağız. İk darımızda 81 milyonu, bayram sofrasının etra nda kardeşçe buluşturacağız
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ADİL, GÜÇLÜ ve İNSAN ODAKLI DEVLET
Par miz devle yeniden yapılandırma kapsamında hayata geçireceği İYİ Kamu Yöne mi Reformuyla, hiçbir
ayrım gözetmetmeden kamu hizmetlerinin vatandaşlarımız için kolay ulaşılabilir ve ekonomik hale ge rilmesini
sağlayacağız. “Demokra k ka lım”, “vatandaşa güven” ve “toplumsal memnuniyet” ilkeleri çerçevesinde
vatandaşlarımızın haya nı kolaylaş racağız ve yaşam kalitesini ar racağız. Sürdürülebilir bir refah ve huzur
ortamı sağlayacağız, 'mutlu millet, güçlü devlet' anlayışını benimsemiş, ka lımcı, üretken, adaletli, vicdanlı,
ahlaklı, denetlenebilir, öngörülebilir, güvenilir, modern, dinamik ve halkıyla barışık bir kamu yöne mi düzeni
kuracağız.

GÜÇLÜ VE İNSANA DUYARLI MERKEZİ YÖNETİM
Kamu Yöne m Reformu

ŞEFFAF ve HESAPVEREBİLİR BİR KAMU YÖNETİMİ
35- “Kamu Yöne mi Reform Yasası” ile Vatandaş Odaklı Kamu Yöne mi Reformunu gerçekleş receğiz, bilgiye
dayalı karar alan devlet yapısına geçeceğiz.
İYİ Par , kamu hizmetlerinin 'vatandaş memnuniye odaklı' olarak yeniden yapılandırılması gerek ğine
inanmaktadır. Kamu hizmetlerinin merkezinde vatandaşlarımızın yer almasını sağlayacağız. Kamuda tüm iş
süreçleri gözden geçireceğiz, teknolojinin verdiği imkanlar ile mükerrer fonksiyonlar gidereceğiz, hızlı, etkin,
verimli, şeﬀaf ve hesapverebilir bir devlet yapısı inşa edeceğiz. Bu çerçevede, merkezi yöne mi yenileyeceğiz,
asli fonksiyonlarına odaklanan, güçlü bir devlet yapısı tesis edeceğiz.
“Kamu Yöne mi Reform Yasası” ile; merkezi idareyi yeniden yapılandıracağız. Merkez ile yerinden yöne m
kuruluşları ve mahalli idareler arasındaki yetki, görev ve sorumlulukları ve mali ilişkileri çağdaş demokra k
ilkeler çerçevesinde yeniden belirleyeceğiz.
“Hukuksuzluğa sı r tolerans” anlayışıyla idarenin anayasa ve hukuka tam bağlılığını sağlayacağız, hukukun
üstünlüğünü hâkim kılacağız.
İdare-i maslahatçı, ayıplı kamu hizme dönemine son vereceğiz, hizme eki aksama ve gecikmeleri de
sorgulayan, süratli, kaliteli, tam ve eksiksiz hizmet sunumunu esas alan bir Kamu Yöne m düzeni tesis edeceğiz.
Devle hantallaş ran, çoğu zaman kamu hizme ni gecik rerek vatandaşlarımızın mağduriye ne sebep olan
kırtasiyeciliği süratle terk edeceğiz.
Performans kriterleri ve hizmet sunum süreleriyle denetlenen, vatandaşa güveni ve beyanı esas alan hizmet
sunumu uygulamasına geçeceğiz.
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KAMU YÖNETİMİ REFORMUNUN ODAĞINDA BİLGİYE DAYALI HIZLI KARAR ALAN BİR
DEVLET MODELİ YER ALACAK.
Kamu Yöne mi Reformunda; bilgi ve karar destek sistemlerine dayalı, entegre e-Devlet sistemi ile bürokrasi
için değil vatandaşları için hızlı, doğru, şeﬀaf ve hesapverebilir karar alabilen bir devlet modelini merkeze
alacağız. Entegre e-devlet sistemini tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yöne mler ve ülke sathında
yaygınlaş racağız. Vatandaşlarımızın kamusal bilgiye ve kamu hizmetlerine ucuz ve kesin siz ulaşımını
sağlayacağız.

ENTEGRE E-DEVLET MODELİYLE DEVLETİN ÜRETTİĞİ HİÇBİR BELGE VATANDAŞTAN
İSTENMEYECEK.
36- Kamu Yöne mi Reformu çerçevesinde idari süreçleri basitleş receğiz, işlevini yi rmiş kamu kurum ve
kuruluşlarını kaldıracağız, benzer görevleri yürütenleri birleş receğiz.
Kamu Yöne mi Reformu çerçevesinde idari süreçleri basitleş receğiz. Vatandaşların ve işletmelerin kamu ile
olan iş ve işlemlerinde etkinlik, şeﬀaﬂık ve sadelik sağlayacağız. Bu amaçla İdari Usul Kanunu çıkaracağız,
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Denetçiliği Kanunu vb. yasal
çerçeveyi yeniden düzenleyeceğiz.
Yapısal ve kurumsal isra önlemek üzere işlevini yi rmiş (örn. YÖK gibi), verimsizleşmiş ve ar k ih yaç
duyulmayan kamu kurum ve kuruluşlarını kaldıracağız ve birbiriyle benzer görevler yürütenleri birleş receğiz.
37- Cumhurbaşkanı Çankaya'ya dönecek. Cumhurbaşkanlığı makamını devasa bir bürokra k kurum
olmaktan çıkararak, Devlet Başkanlığı olma vas nı koruyacağız.
Cumhurbaşkanlığını yeniden Çankaya'ya taşıyacağız. Devle , kurucu Cumhurbaşkanımızın yöne ği yerden
idare edeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı makamı devasa bir bürokra k kurum olmaktan çıkararak, Bakanlık ve kamu idarelerinin
koordinasyon ve dene minden sorumlu bir kurum haline ge receğiz. Parlamenter sisteme yeniden dönülerek
Cumhurbaşkanlığı makamının devle n başı olma vas koruyacağız. Cumhurbaşkanlığı'nın 'yürütmenin başı'
olma niteliği kaldırılarak, idareye ilişkin bir kısım görevleri hüküme n yetki ve sorumluluğuna bırakacağız.
38- Bakan yardımcılığı uygulamasına son vereceğiz.
Bakanlıklarda yetki ça şmasına ve verimsizliğe neden olan bakan yardımcılığı uygulamasına son vereceğiz.
39- Yetki genişliği ilkesini çağdaş ve demokra k normlara göre yeniden düzenleyeceğiz.
Yetki genişliği ilkesini çağdaş ve demokra k normlara göre yeniden düzenleyeceğiz. Yerinden yöne m
kuruluşlarının merkeze olan bağımlılığını azaltacağız ve merkezi idareyi hantallık ve kırtasiyecilikten
kurtartacağız.
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40- Düzenleyici ve denetleyici kurumları asli fonksiyonlarına döndüreceğiz ve idari ve mali özerkliklerini
tekrar sağlayacağız.
Vatandaşlarımızın ekonomik hak ve hürriyetlerini yakından ilgilendiren ve bağımsız idari otoriteler olarak
hukukumuza giren düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerindeki çağdaş demokra k norm ve ölçülere uygun
olmayan siyasi müdahaleleri engelleyeceğiz. Bu kurumların gerçek manada idari ve mali özerkliklerini
sağlayacağız ve bağımsız karar alabilecekleri yapıda yeniden düzenleyeceğiz.
41-Vatandaşın kamu hizmetlerinden yararlanması ile kamu kaynaklarının tahsisinde adalet ve şeﬀaﬂığı
sağlayacağız.
Kamu kuruluşlarını, uluslararası kalite standartlarına sahip kurumlar haline dönüştüreceğiz; vatandaşın işinin
hızlı şekilde sonuçlandırıldığı bir yapıya kavuşturacağız.
Kamu Kaynaklarının tahsisinde hakkaniyet, şeﬀaﬂk ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde ulusal plan ve
stratejilere uygun hareket edeceğiz.
42- Ka lımcı demokrasiye uygun olarak kamu hizmetlerinin sunumu ve geliş rilmesine ilişkin süreçlerde
"Sürekli İYİ'leş rme" yaklaşımı benimseyeceğiz, akademi, sivil toplum ve vatandaşları bu sürece dahil
edeceğiz.
Üniversiteler, araş rma kurumları ve STK'ların kamu hizmetlerinin karar alma süreçleri, sunumu ve
geliş rilmesine ka lımını sağlayacağız. Bu kurumların kanıta dayalı poli ka yapmalarını teşvik edeceğiz. Elde
edilen çık lar ışığında kamu yöne minde hizmet kalitesi "Sürekli olarak İYİ'leş rilerek" vatandaş
memnuniye ni ar racağız. Ka lımcı demokrasiyi işler hale ge receğiz.
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Erişilebilir Dijital Devlet
43- Bütünleşik e-Devlet Modelini hayata geçireceğiz.
Bütünleşik e-Devlet Modelini hayata geçireceğiz. Bütünleşik e-Devlet sisteminde sadece kamunun mevcut iş
süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla sınırlı kalmayacağız. Bu sistemi bürokrasinin azal lması, kamudaki
şeﬀaﬂığın ve hesapverebilirliğin gerçekleş rilmesi, kamunun uyguladığı iş ve işlemlerde yerel ve ulusal düzeyde
ka lımcı demokrasiye geçiş için bir pla orm olarak işleteceğiz. e-Devlet kapısını kullanıcı dostu ve işlevsel bir
yapıya kavuşturacağız.
44- Elektronik İmza'yı yaygınlaş racağız.
Elektronik İmza'nın yaygınlaşmasını engelleyen maliyetleri düşüreceğiz, kamu hizmetlerinin sunumunda eDevlet hizmetlerini geliş receğiz ve çeşitlendireceğiz.
45- Türkiye'nin bilgi ekonomisine dönüşümü ile bütünleşik e-Devlet sisteminin kurulmasından sorumlu olacak
Dijital Dönüşüm Başkanlığı ihdas edeceğiz.
Bilgi ekonomisine dönüşüm için yol haritası hazırlayacağız. Halihazırda kamuya ciddi yük ge ren ve başarısız eDevlet projelerini sonlandıracağız, bilgi toplumu ve bilgi ekonomisine dönüşüm çalışmaları için kurumsal
yapılanmaya gideceğiz. Güncellenmiş e-Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde e-Devlet projeleri ve Kamu Bilgi ve
İle şim Teknolojileri Ya rımlarını tek elden koordine edeceğiz.
Türkiye'nin bilgi ekonomisine dönüşümü ile bütünleşik e-Devlet sisteminin tesis edilmesi ve kamunun bilgi ve
ile şim teknolojileri projelerinin koordinasyonundan sorumlu olacak Dijital Dönüşüm Başkanlığı kuracağız.
46- İnternet erişimini temel insan hakkı olarak tanıyacağız.
İnternet erişimini temel insan hakkı olarak tanıyacağız. Tüm vatandaşlarımızın e-Devlet hizmetlerinin
kullanımının ar rılması ve dezavantajlı kesimlerin internete erişimi için gerekli tedbirleri alacağız.
47- İnternete ve e-Devlete erişimi kamusal alanlarda ücretsiz yapacağız.
İnternet erişimini, elektrik ve su gibi temel bir altyapı hizme olarak ele alarak, ülkemizin her yerindeki
vatandaşlarımıza kaliteli ve ekonomik şekilde arzını sağlayacağız ve bilgiye erişimde rsat eşitliği yaratacağız.
Bu amaçla, Evrensel Hizmet Fonu'nu yeniden yapılandıracağız, kamusal alanlarda ücretsiz internet hizme
sunarak, vatandaşlarımızın internete erişimi kolaylaş racak ve e-devlet kullanımını yaygınlaş racağız. Mobil
internet erişimini özendireceğiz.
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KAMU PERSONEL REJİMİ
KAMU PERSONEL REJİMİ REFORMU; DEVLET YÖNETİMİNDE EHLİYET, LİYAKAT VE
ADALETİ ESAS ALIR.
48- Kamu Personel Rejimini gözden geçireceğiz, bilgi çağının gereklerine göre kamu görevlerine giriş, atama
ve terﬁlerinde liyaka esas alacağız.
Kamu hizmetlerinin sunumunda ve ih yaç duyulan insan kaynağının temininde siyasi etki ve baskıyı ortadan
kaldıracağız. Devlet memurlarının verimliliği ile iş süreçlerinin etkinliğinin ar rılması için Devlet Personel
Başkanlığı ve Devlet Memurları Kanunu yeniden düzenleyeceğiz. Kamu hizmetlerine atanma ve görevde
yükselmelerde “kıdem, kariyer ve liyakat” ilkelerine uyulması hususunda, sıralı amirlere ciddi yasal
sorumluluklar ge receğiz; atamaya fesat karış rıldığının tespi halinde keyﬁ ya da hileli atamaların iptal
edilmesinin yanında, bu atamaları yapanların da atanan kişiyle birlikte cezai sorumluluğunu
ge receğiz.Kamudaki en üst kademe yöne cilerinin (devlet memuru ünvanı haiz yeni kişilerle) siyasal ik darla
birlikte değişimi kuralını ge receğiz.
Uzun zamandan beri is smar edildiği için, ar k iyice yozlaşmış bulunan “is snai memuriyet” statüsünü
kaldıracağız; teknik ve idari zorunluluklar hariç, kamu kesimi dışından kamuya eleman teminine ilişkin hiçbir
uygulamaya meydan vermeyeceğiz. Kamuoyunda kamuya yapılan atamalara ilişkin olarak oluşan tereddütleri
gidereceğiz, kamu görevlilerinin işe alınmalarında merkezi sınav sistemini geliş receğiz. Sınav güvenliği
sağlanarak her türlü is smarın önlenmesi ve görüntülü mülakat sisteminin de uygulandığı adil bir sınav sistemi
oluşturulması için gerekli tedbirleri alacağız ve kamuya personel atama sürecini liyakata dayalı şeﬀaf bir yapıya
kavuşturacağız.
Her kurumun, nitelikli “meslek elemanı” ih yacını kendi içinden karşılaması ilkesi ge receğiz; meslek
memurluklarına atanmada kurumlar arası nakil işlemi türünden uygulamalara meydan vermeyeceğiz.
Kamudaki hizmet statüleri ve hizmet sınıﬂarını yeniden düzenleyeceğiz. Kamu hizmetlerinde Dijital Dönüşümü
koordine edeceğiz ve yönlendireceğiz ve Dijital Dönüşüm Liderleri'ni görevlendireceğiz.
Norm kadro uygulamasına işlerlik ve derinlik kazandıracağız. Görev tanımlarının kesin ve anlaşılır olmasına
özen göstereceğiz.
Kamu görevlilerinin sicil ve başarı yönlerinden değerlendirilmesinde, mevcut sistemin kökten çürüdüğü de
dikkate alınarak; dürüst ve objek f bir sistem kuracağız. Aynı statüdeki görevliler arasındaki maaş farklılıklarını
gidereceğiz.
Kamuda uzmanlaşma süreçlerini iyileş rerek devam e receğiz.
49- Kamu hizmetlerinin gerek rdiği asli ve sürekli görevleri, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
yürüteceğiz.
Devle n, kamu ik sadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerek rdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri
eliyle yürütülmesine devam edeceğiz.
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50- “Mali Hizmetler Sını ” ihdas edeceğiz. Maliye Bakanlığı çalışanlarının özlük haklarını iyileş receğiz.
Mali Hizmetler Sını nı ihdas edeceğiz. Maliye Bakanlığındaki Müdür ve Müdür Yardımcılığı ünvanını kaldırarak
yerine 3600 ek göstergeye sahip ''Devlet Gelir Uzmanlığı'' ünvanı vereceğiz.
Maliye Bakanlığında görev yapan diğer özlük haklarını, diğer kurumlardaki uzman personelin özlük hakları
ile eşitleyeceğiz.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanlarının
mağduriye ni “Kurum İçi Uzmanlık Sınavları”nı derhal açarak gidereceğiz.
51- Kamu Hizmet Alanlarında İş Yükü Analizlerine Dayalı Norm Kadro uygulamasını geliş receğiz.
Kamu kurum ve kuruluşlarında daha etkili ve verimli hizmet üre lebilmesi amacıyla iş yükü analizleri yapacağız,
hizmetlerin eksiksiz ve kesin siz bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli olan asgari kadro sayısını
belirleyeceğiz.
Personel ih yacı olan alanlara personel takviyesi yapacağız, kamu görevlilerinin sayısı nüfus ile oran lı hale
ge rerek iş yoğunluğunu azaltacağız.
52- Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalış rılmasının önüne geçeceğiz.
Kamu görevlilerinin yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tara ndan gördürülmesi ve
birbirine eşit olan işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş tüm kadro ve
pozisyonların görev tanımları yeniden yaparak personelin yetki ve sorumluluklarını kesin ve net olarak
belirleyeceğiz.
53- İdari hizmet sözleşmeli ve geçici personeli kadroya geçireceğiz.
Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin is snasız olarak 657 sayılı Kanun kapsamında
değerlendirilmesini sağlayacağız. İs snasız bütün sözleşmeli 4-B'li, idari hizmet sözleşmeli ve geçici personeli
kadroya geçireceğiz.
54- Kamu görevlileri ve emeklilerin özlük hakları ve maaşlarını iyileş receğiz, enﬂasyona ezdirmeyeceğiz,
refahtan onlara pay vereceğiz
Daha adil bir gelir dağılımı, daha müreﬀeh bir ülke hedeﬁne ulaşmak amacıyla, ücret poli kalarında
yapacağımız vizyon değişikliği ile kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarının ar rılmasını ve yaşanan ekonomik
gelişmeye bağlı olarak refahtan daha fazla pay almalarını sağlayacağız.
Memurlara yapılan bütün ek ödemeleri, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında da desas alacağız
ve emeklilerin de eş ve çocuk yardımından faydalanmasını sağlayacağız.
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55- Memurların disiplin cezalarını haﬁﬂeteceğiz, grev yasağını kaldıracağız.
657 sayılı kanunda öngörülen disiplin cezalarını haﬁﬂeteceğiz, memurların iş güvencelerini zayıﬂatan
hükümleri çıkaracağız, grev yasağını kaldıracağız.
56- Uzman er ve erbaşların görev süreleri sonunda kadroya geçirilmelerine yönelik bir çalışma yapacağız.
Sözleşmeli statüdeki uzman er ve erbaşların görev süreleri sonunda uygun kadrolara geçirilmesi için yasal
altyapı çalışmaları yapacağız.
57- Riskli mesleklerdeki kamu personeline ilave haklar vereceğiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile mesleklerin tehlikelerini belirleyeceğiz. Fiili hizme en faydalanacak olan
personeli güncel bir şekilde belirleyeceğiz, bu konuda bir kurul oluşturup, bu kurulun yapacağı çalışmalar
uyarınca başta sağlık personeli, posta dağı cıları olmak üzere kamu görevlilerinin ﬁili hizmet zamlarını yeniden
belirleyeceğiz.
58- Polislerin ek gösterge farklılıklarını gidereceğiz. Benzer durumdaki kamu personeli arasında ek gösterge
adaletsizliğini çözüme kavuşturacağız.
Yardımcı Hizmetler Sını nda çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele ek
gösterge vereceğiz ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek, genel müdür ile genel müdür
yardımcılıkları ve müdürlük kadrolarında yaşananlar başta olmak üzere ek gösterge farklılıklarını gidereceğiz.
Aynı eği m düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözeceğiz. Ek
gösterge uygulamasını 9. dereceden başlatacağız ve belirlenmiş olan ek gösterge rakamlarını da ar racağız.
Polislerimizin ek gösterge rakamlarını, kadro dereceleri esas alınarak 3600 ve üzerine çıkaracağız.
59- Kamu Çalışanlarının Sendikal Örgütlenmesini yeniden düzenleyeceğiz.
Kamuda çağdaş bir sendikal örgütlenmeyi sağlayacak düzenlemeler yapacağız.
60- 666 sayılı KHK nedeniyle ortaya çıkan KİT personelinin yaşadığı sorunları çözeceğiz.
Kamu görevlilerine ödenmekte olan ek ödeme miktar ve oranlarını belirleyen 666 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname'de değişiklik yapılarak KİT personelinin yaşadığı sorunları çözeceğiz. Üre mi teşvik primi, fazla
mesai, yangın tazmina gibi ödemelerle ek ödemenin ilişkilendirilmesi, mahsuplaşma yapılması veya bu
ödemelerin tamamen kaldırılması uygulamasından vazgeçeceğiz.
61- Taşeron işçilerin tamamını kadroya geçireceğiz.
Herhangi bir nedenle kadroya geçemeyen taşeron işçilerin tamamının kadroya geçebilmeleri için gereken yasal
düzenlemeleri ivedilikle yapacağız.
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62- Öğretmenler ve Öğre m Görevlilerinin ek ders ücretlerini ar racağız. Öğretmenlerin 3600 ek gösterge
alabilmelerinin yolu açacağız.
Ek ders veren akademisyen ve öğretmenler için 657 sayılı Kanunun 176. Maddesindeki gösterge rakamları
yüksel lerek ek ders ücretlerini günün şartlarına uygun hale ge receğiz ve ek ders gösterge rakamlarını
yeniden düzenleyeceğiz. Öğretmenlerin kadro dereceleri, hizmet süreleri ve performanslarına göre 3600 ek
gösterge alabilmelerinin yolu açacağız

Sayfa 31

Sayfa 32

YEREL YÖNETİMLER
İYİ Par nin yerel demokrasi anlayışının temelini, demokra k mahalli idare, halka hizmet, etkin ka lım, adil ve
eşit temsil, birlikte yöne m, siyasal sorumluluk, verimlilik, şeﬀaﬂık ve hesap verebilirlik ilkeleri
oluşturmaktadır.
63- Mahalli İdareler Reform Kanunu ile mahalli idareleri yeniden yapılandıracağız
Mahalli idarelerin vatandaş duyarlılığını ar rmak ve karar süreçlerini etkilemek amacıyla mahalli idarelerin
karar komisyon ve kurullarında ilgili toplum kesimlerinin, muhtarların, meslek odalarının ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerine yer verilmesini sağlayacağız.
Mahalli idarelerin meclis üyelerinin seçim çevreleri, köy, mahalle ve semt düzeyi şeklinde belirlenerek temsilde
adalet ve eşitliği sağlayacağız.
Mahalli idarelerin karar organlarının gündemlerinin ve aldıkları kararların yerel medya organlarında
yayımlanması zorunlu hale ge rilerek etkin bir kamuoyu dene mini sağlayacağız.
Mahalli idarelerin başta kamu malları ve hemşerilerin ortak kullanımına tahsisli alanlar üzerinde yapacakları
tasarruﬂar için “halkla görüş birliğine varmayı” mecburi hale ge receğiz.
Kamu vicdanını kanatan imar yolsuzlukları, rant ve kent yağmacılığının önlenmesi için mahalli idarelerin imar
yetkilerini yeniden düzenleyeceğiz. İmar planlarının hazırlanması süreçlerine üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve meslek odalarının ka lımını sağlayacağız ve merkezi idarenin dene m yetkisi ar racağız.
Ülkenin yerinden yöne m poli kasını yeniden belirleyeceğiz; mahalli idarelerin güçlendirilmesi ve halkın
hizmet ih yaçlarının en yakın hizmet birimince karşılanmasını öncelikli hedef haline ge receğiz.
Mahalli idareleri; büyükşehir, il ve ilçe ölçeğinde yeniden yapılandıracağız, bütünşehir uygulamasından
vazgeçeceğiz.
Mahalli idarelerin görev alanlarını yeniden tanımlayacağız; merkezi yöne min sağladığı kaynakların bunlar
tara ndan kullanımını etkili bir şekilde denetleyeceğiz.
Mahalli idare organlarının (meclis, encümen, başkan), birbirlerinin kararlarına karşı idari yargıya başvurabilme
haklarını yasal teminat al na alacağız.
64- Yerleşme Merkezleri Sistemi Araş rmasını yapacağız.
Yerleşme Merkezleri Sistemi Araş rması yapılarak, Türkiye'de köy/mahalle-ilçe-il hiyerarşisi ile fonksiyonel
bölgeleri tespit edeceğiz. Türkiye'de ilçeleri nüfus, ekonomik ve sosyal hizmet merkezleri olma özelliği, coğraﬁ
yakınlık bakımından değerlendirerek, il olmada öncelikli ilçeleri belirleyeceğiz. İdarenin etkinliği ve hızını
ar racak poli ka önerileri geliş receğiz.
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65- Belediyelerin kurumsal kapasitelerini güçlendireceğiz.
Belediyelerin kurumsal kapasitelerini güçlendireceğiz. Mevcut imkânlar çerçevesinde, kendilerine verilmiş olan
görevleri etkili şekilde yerine ge rmeleri için onların kapasitesini ar racak ve gerekli donanıma kavuşmalarını
sağlayacağız.
Belediyeler üzerindeki idari vesayet azaltacağız; teşkilat yapılarına ve kadro miktarına kendilerinin karar
vermesine olanak tanıyacağız. İş ve işlemleri merkezi yöne min onayına (milli güvenlik, uluslararası mali ve siyasi
ilişkiler is sna olmak üzere) bağlı olmayacak, fakat kaynak isra ve yolsuzlukları önlemek için, merkezi yöne m
belediyeler üzerinde etkili bir dene mini gerçekleş receğiz.
66- e-Belediye Hizmetlerini “ka lımcı mekanizmaları” içerecek şekilde yaygınlaş racağız.
Tüm belediyeler için Internet üzerinden sunması gereken asgari hizmetler ile ka lımcılık mekanizmaları, şeﬀaﬂık
ve hesapverebilirlik kriterlerini belirleyeceğiz. Başta Büyükşehir belediyeleri olmak üzere e-Belediye Hizmetlerini
yaygınlaş racağız.
Belediyenin sunacağı hizmetlerde; hizmet bölgelerinde "T.C. Kimlik Numarası ve Adres Bilgisi üzerinden"
vatandaşların görüşlerini iletebileceği ve herhangi bir hizmete ilişkin mini referandumlara oy verebileceği
“Sorumlu Ka lımcılık Mekanizması”nı hayata geçireceğiz.
Belediyelerin gelir, gider ve ihale süreçlerine ilişkin bilgilerin şeﬀaﬂık ve hesapverebilirlik ilkeleri çerçevesinde o
hizmet bölgesinde yaşayan vatandaşlara düzenli olarak sunulmasını gerçekleş receğiz.
67- Muhtarları, hizmet bölgelerinde Belediyelerin karar mekanizmalarına dahil edeceğiz. Mahalle bazında
belediye bütçelerinden "ödenek" tahsisi yapacağız.
Belediyelerin hizmet bölgelerinde Muhtarları karar mekanizmalarına dahil edeceğiz. Kendi mahalle ve
köylerinde uygulanacak projelere ilişkin görüşlerini alacağız. Hizmet bölgelerinde acil ve öncelikli müşterek
ih yaçları karşılamak üzere belediye bütçelerinden belli oranda Muhtarlara "ödenek" tahsisi yapacağız.
68- Belediyelerin; hâlihazırdaki ortaklık, işletme ve şirketlerinin işlevlerini yeniden düzenleyeceğiz.
Belediyelerin; hâlihazırdaki ortaklık, işletme ve şirketlerinin işlevlerini gözden geçireceğiz; sektörel ve mahalli
ih yaçlar da dikkate alınarak, devle n ekonomik haya a azal lmaya çalışılan rolünün belediyeler tara ndan
üstlenilmesine izin vermeyeceğiz.
69- Büyükşehir uygulamasını gözden geçireceğiz, Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki
görev, yetki ve sorumluluk ilişkilerini yeniden tanzim edeceğiz.
Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki, görev ve sorumluluk ilişkilerini, vatandaşa kolaylık,
ka lım, hizme e sürat ve ulaşılabilirlik, kalite ve verimlilik anlayışı üzerinden yeniden tanzim edeceğiz.
Belediyelerin birer şehir yöne mi olduğu göz önünde tutularak büyükşehir uygulamasını yeniden gözden
geçireceğiz. Kent ve kırsal ayrımında nüfus kıstası yanında coğraﬁ koşullar, ulaşım imkânları, hizmet sunumu,
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kırsal kalkınma hedeﬂeri, vatandaş memnuniye ve ölçek ekonomisi gibi unsurlar dikkate alınarak yeni bir
kentsel idari yapılanmaya gideceğiz.
6360 sayılı Kanun bölgesindeki köyleri tekrar ihdas edeceğiz. Ancak, bu süreçte il özel idarelerini tekrar
kurmayacağız. İl özel idarelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını köy birliklerinin üstlenmesini sağlayacağız.
70- Turizm beldelerine sahip mahalli idarelerin, bütçe gelirlerinden % 5 daha fazla pay alması ve daha
nitelikli personel is hdam edebilmesini sağlayacağız.
Turizm beldelerine sahip mahalli idarelerin ih yaç duyduğu hizmetleri gerçekleş rebilmeleri için genel bütçe
gelirlerinden, yaz aylarındaki artan nüfuslarını da dikkate alarak, % 5 daha fazla pay alması, kendi özel
durumlarına uygun daha nitelikli personel is hdam edebilmesini sağlayacağız.
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAYAN KENTLER
71- Kentsel Dönüşümde Sürdürebilir Kent kriterlerini referans alacağız.
Kentsel ranta dayalı, inşaat sektörünü başat kılan ekonomik poli kalardan vazgeçeceğiz. Kentsel rantların
kişilere değil kamuya döndürülmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
Doğal ve tarihsel çevre korumasına ilişkin yerel ve merkezi yöne me ayrılan bütçe paylarını ar racağız. Çevreyi
kirleten ve tahrip eden enerji üre minden vazgeçeceğiz. Sürdürülebilir temiz enerji üre m poli kalarını
uygulayacağız.
72- Kentsel Dönüşümü, “Rant kaygısıyla değil, İYİ Kent Hedeﬁyle” bütünlüklü bir kent planının parçası olarak
ele alacağız.
Kentsel Dönüşümü, “Rant kaygısıyla değil, İYİ Kent hedeﬁyle” bütünlüklü bir kent planının parçası olarak ele
alınacağız. Deprem tehlikesi ve riski karşısında yapı stokunu daha güvenli hale ge rmek anlayışıyla başla lan
kentsel dönüşüm uygulamalarının oluşturduğu sorunları, bölgenin kendi özelliklerini de dikkate alarak plan
bütünlüğündeki ilke ve kararlar doğrultusunda çözeceğiz.
73- Kıyı Kanunu'nu is snasız uygulayacağız.
Kıyı Kanunu'nu is snasız uygulayacağız “Bütünleşik Kıyı Yöne mi Planları” hazırlanarak kıyıları kamu yararına
kullanıma açacağız.
74- Koruma ile ilgili yasal, yönetsel ve idari bir reform yapacağız.
Koruma ile ilgili yasal, yönetsel ve idari bir reform yapacağız. Doğal çevre ile bir bütün olan yerler (Kapadokya,
arkeolojik sitler, ören yerleri vd.) için daha duyarlık ve özel bir yöne m modeli uygulayacağız. İYİ Par olarak,
ulaşımı insan odaklı plan ve uygulamalarla düzenleyeceğiz, kentleri daha yaşanabilir hale ge receğiz ve yaşam
kalitesini ar racağız.
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İYİ KENT MODELİ
EKOLOJİK ve ENGELSİZ İYİ KENTLER
75- İYİ Kent Modelini hayata geçireceğiz.
İnsan karakterine, ülkenin doğal zenginliklerine ve binlerce yıllık Anadolu kültürüne uygun bir kentleşme
anlayışını benimseyerek, halkın da ka lımıyla beraber İyi Kent Modelini hayata geçireceğiz.
Kentsel mekanları Ekolojik Planlama'yı göz önüne alarak planlayacağız, insan ve çevre arasındaki ilişkileri doğa ile
uyumlu hale ge receğiz.
”İYİ Kent” projesi kapsamında, Kentlerin imar rantları baskısı al nda şekillenmesine neden olan Kentsel
Dönüşüm düzenlemelerinin, toplumsal gelişmeyi ve çevreyi korumayı esas alan nitelikte olmasını sağlayacağız,
kentlere “ihane ” sona erdireceğiz.
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde şehirlerimizde özellikle sosyal bakıma muhtaç yaşlı,
çocuk ve engellilerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaş racağız, 'Engelsiz Kentler' uygulamasını başlatacağız.
Şehirlerimizin, bilgi ve ile şim teknolojilerini, şehrin yaşanabilirliğini, çalışılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini
sağlamak için kurulan “Akıllı Kentlere” dönüştürülmesini sağlayacağız.
“Hepimiz Kentliyiz” projesi kapsamında, kentlerin toplumsal ve kültürel boyutuyla da modernleşmesi
sağlanarak, kent haklarının etkin kullanımı, kent halkının eği m, kültür ve sanat faaliyetlerine ak f ka lımı ve
kolay erişimini sağlayacağız.
76- TOKİ'yi yeniden yapılandıracağız.
Toplu Konut İdaresi'ni (TOKİ) asli görevine döndürerek düşük gelirli vatandaşların sağlıklı konutlara sahip
olmasını temin edeceğiz. TOKİ'yi doğal ve kültürel çevreyi ihmal etmeyen, kamu yararını esas alan yeni bir idari
yapıya dönüştüreceğiz.

KENTİÇİ ULAŞIM
77- Kentlerin özelliklerini dikkate alan Akıllı Ulaşım Sistemleri geliş receğiz.
Ken çi ulaşımın hızlı, ucuz ve güvenli olması, Karayolu traﬁk güvenliğinin tesisi, can ve mal kayıplı kazaların
minimuma indirilmesi için altyapı eksikliklerini gidereceğiz, eği m ve dene mi sistemli hale ge receğiz ve bu
sistemi Akıllı Ulaşım Sisteminin (AUS) uygulamaları ile destekleyeceğiz.

78- Şehirlerde Bisiklet İle Ulaşım Teşvik Edeceğiz
Şehiriçi ulaşımda emisyonsuz ve halk sağlığına duyarlı bisiklet ve yürüyüş yolları gibi “önce insan” odaklı ulaşım
sistemlerini uygulamasını geliş receğiz.
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79- Kentlerde traﬁk yoğunluğunu azaltmak ve karbon emisyonunu düşürmek için Elektrikli Bisikletlere vergi
indirimi uygulayacağız, belediyeler tara ndan şarj istasyonları kurulmasını sağlayacağız.
Kentlerde traﬁk yoğunluğunu azaltmak ve karbon emisyonunu düşürmek için Elektrikli Bisikletlere Vergi
İndirimi Uygulayacağız, öğrencilerden traﬁk tescil bedeli almayacağız, belediyeler tara ndan nüfus ve traﬁk
yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler ile üniversite kampüslerine şarj istasyonları kuracağız. Yerli Elektrikli
Bisiklet üre mini teşvik edeceğiz.
80- Ken çi ulaşımın omurgasını raylı sistemler ile oluşturacağız.
Bütün Büyükşehirlerimize, par li belediye başkanı ayırımı yapmaksızın kent içi ulaşım planlarının
hazırlanmasında ve raylı toplu taşıma sistemlerinin yapımında ilgili bakanlık aracılığı ile gerekli teknik ve mali
destek vereceğiz. Mali ve teknik yetersizliklerden ötürü bi rilemeyen büyük şehirlerimizdeki raylı sistem
projelerini bakanlık bünyesine alarak ivedilikle bi receğiz. İs snasız tüm büyükşehirlerimizde Kent Merkezleri,
Havaalanı, Gar ve Otobüs Terminalleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversiteler ve Teknoloji Geliş rme
Bölgeleri arasında raylı sistemler kuracağız.
81- Kentlerde otoparkları ar racağız.
Toplu taşıma ana terminallerinde otomobil park alanları oluşturacağız, kent merkezlerindeki otoparkları
otomobil kullanımını azaltmayı teşvik edecek biçimde planlayacağız.
82- Akıllı Şehir Dönüşümlerini teşvik edeceğiz.
Akıllı Şehir Dönüşümleri ile birlikte, ak f yolculuk (yürüme ve bisiklet) ve entegre toplu taşıma sistemlerinin
kullanımını teşvik edeceğiz.
Şehir genelindeki yolların anlık traﬁk akışının sensörler aracılığı ile ölçülmesi prensibine dayanan akıllı traﬁk
sistemlerini yaygınlaş racağız.
Durak ve terminal düzenini, konut ve iş yerlerine yürüyüş mesafesine uygun olarak planlayacağız.
83- Traﬁk Güvenliği Eylem Planını gözden geçirerek, etkin bir şekilde uygulayacağız.
Traﬁk Kazalarının asgari düzeye indirilmesi, mal ve can kaybının asgarileş rilmesi için “Traﬁk Güvenliği Eylem
Planı” gözden geçirerek, uygulanmasını sağlayacağız.
Okul ve Öğrenci Servisleri kriterlerini gözden geçireceğiz, akreditasyon ve izleme sistemini kuracağız,
dene mleri sıklaş racağız.
Tüm cari araç sürürücüleri için “Ulusal Akreditasyon Sistemi”ni kuracağız, meslek uygunluğu ve psiko-teknik
testler yapılarak, yetkilendirme sistemini gözden geçireceğiz.
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YOLSUZLUĞA KARŞI SIFIR TOLERANS
Mevcut ik darın kendi zenginlerini yaratma arzusu, yolsuzluk hastalığının siyaset, devlet ve toplum içinde kanser
gibi yayılmasına neden olmuştur. Giderek artan ve biçim değiş ren yolsuzluklar siyasal sistemi çürütmüş, devle
yöne mi ve toplumu yozlaş rmış r.

YOLSUZLUKTAN BESLENEN DÜZENİNİ SONA ERDİRECEĞİZ, MİLLETİN PARASINI İYİ KULLANACAĞIZ.
84- Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin “Kamuda Şeﬀaﬂık ve Siyasi Ahlak Yasası” çıkaracağız.
Öncelikle yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız ve cezai uygulamaları ortaya koyacağız.
“Kamuda Şeﬀaﬂık ve Siyasi Ahlak Yasası” ile yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzua gözden geçirerek yeniden
düzenleyeceğiz. Düzenlemeleri İk darımızın ilk al ayında uygulamaya geçireceğiz. Yolsuzluk yapanlara verilecek
cezaları caydırıcı niteliğe kavuşturacağız.
85- Yolsuzluk suçlarında zamanaşımını kaldıracağız, bu suçları yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkaracağız.
Yolsuzluk suçlarında zamansaşımını kaldıracağız, bu suçları yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkaracağız.
Yolsuzluk yargılamaları için İh sas Mahkemeleri ile Yargıtay'da özel bir Ceza Dairesi oluşturacağız.
86- Siyase n ﬁnansmanını şeﬀaf hale ge receğiz.
Siyase n ﬁnansmanını şeﬀaf hale ge receğiz. Siyasi par lerin ﬁnansman kaynaklarını açık bir şekilde
belirleyeceğiz.
87- Sayıştayın etkili ve bağımsız dene m yapması sağlayacağız, dene m raporlarının düzenli ve zamanında
TBMM'ye sunumunu sağlayacağız.
Parlamentonun bütçe yapma hakkına dayalı dene m işlevi gören Sayıştay'ın görev ve yetkilerinin kapsamını
yeniden tanımlayacağız; denetçilere, dene mler sırasında tespit edecekleri yolsuzlukları doğrudan yetkili
savcılıklara tevdi etme imkânı sağlayacağız.
88- Kamu Özel İşbirliği modeli projelerini Sayıştay dene mine tabi kılacağız.
Kamu Özel İşbirliği Modeli ile ihale edilen projeleri, yıllık ya rım bütçesi içerisine ayrı bir fasıl olarak alınması için
yasal düzenleme yaparak Sayıştay dene mine tabi kılacağız. Dene m raporlarını TBMM'ye sunacağız.
89- Kamu İhale Mevzua nı basitleş receğiz ve AB mükteseba na uyumlu hale ge receğiz.
Kamu İhale Kurumu'nu siyasi etkilerden arındıracağız, özerkliği tesis edeceğiz. Kamu İhale mevzua nı sade,
şeﬀaf, anlaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartlara uygun hale ge receğiz.
Mevzua n uygulanmasında etkinlik sağlayacağız. İhale süreçlerini medya ve internet üzerinden kamuoyuna
duyuracağız. Yolsuzluğun önlenmesi amacıyla "Dinamik Kamu Alımları Sistemi”ne geçeceğiz.
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Kamu alımlarında dave ye usulu vb. suis mal edilen is snai uygulamaları sınırlandıracağız. Bu konuda AB
mevzua na uyum sağlayacağız.
90- Devlet Malzeme Oﬁsi'ni "Kamu Merkezi Sa n Alma Kurumu"na dönüştüreceğiz.
Farklı kurumların benzer ih yaçları için toplu alım yöntemiyle maliyet etkinliği sağlamak amacıyla Devlet
Malzeme Oﬁsi'ni "Kamu Merkezi Sa n Alma Kurumu"na dönüştüreceğiz. Böylece kamunun pazarlık gücünü
kullanarak kamu mal ve hizmet alımlarında maliye düşüreceğiz, kamu kaynaklarının tasarruﬂu kullanılmasını
sağlayacağız.
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DÜNYADA VE BÖLGEMİZDE BARIŞI HEDEFLEYEN GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA, HUZURLU
TÜRKİYE
DIŞ POLİTİKA
91- Milli, İ barlı, Barış Odaklı ve Gerçekçi Bir Dış Poli ka Anlayışını Benimseyeceğiz.
Türkiye'nin tarihten gelen kazanımları, coğrafyasının zenginlikleri, stratejik ve jeopoli k konumu, siyasal
gerçekçilik zemininde değerlendirilerek hazırlanan dış poli ka anlayışı; Türkiye'nin egemenlik haklarının ve çok
boyutlu menfaatlerinin korunması esasına dayandırılacak r. Bu bağlamda Par miz, ülkemizin milli güç
unsurlarının gerçekçi bir analizinden hareketle “milli bir dış poli ka” uygulayacak r.
Büyük Atatürk'ün "Yur a Barış, Dünyada Barış" düsturu temelinde, uluslararası hukuku esas alan, caydırıcı,
dengeli, barışçı, etkin, akıllı, kararlı, saygın, güvenilir, is krarlı, gerçekçi, sadece sorunların çözümünü değil
krizlerin önlenmesini de hedeﬂeyen, sonuç odaklı ve çok yönlü bir dış poli ka izleyeceğiz. Türkiye'yi dış
poli kada yalnızlıktan kurtaracağız. Ülkemizin son zamanlarda dini-mezhepsel ve toplum mühendisliği
yaklaşımlarıyla içine çekildiği “Ortadoğululaşma” yanlışına son vereceğiz.
Çevre komşularımızla, bölge ülkeleriyle dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği ilişkileri oluşturacağız, bu suretle bölge
ve dünya barışına katkı sağlayacağız.
Ba ile köklü ve kurumsal ilişkileri olan ülkemizin bu ilişkileri daha da ileri götürülürken, poli k, ekonomik,
ﬁnansal, kültürel ve askeri olarak dünyanın yeni sıklet merkezi haline gelen Asya-Pasiﬁk bölgesi ülkeleriyle olan
ilişkilerimizin çok boyutlu olarak ve karşılıklı çıkar temelinde geliş rmesine önem vereceğiz.
92- Taraf olduğumuz ikili ve çok taraﬂı uluslararası antlaşmalara, kurucusu veya üyesi olduğumuz uluslararası
kuruluşlardaki sorumluluklarımızı ahde vefa ilkesine uygun olarak yerine ge receğiz.
Taraf olduğumuz ikili ve çok taraﬂı uluslararası antlaşmalara, kurucusu veya üyesi olduğumuz uluslararası
kuruluşlardaki sorumluluklarımızı ahde vefa ilkesine uygun olarak ve milli çıkarlarımızı gözterek yerine
ge receğiz. Komşu, mü eﬁk ve ortaklarımızın da Türkiye'ye karşı ahdi yükümlülüklerini yerine ge rmesi
konusunda kararlı, ısrarlı ve takipçi bir tavır sergileyeceğiz.
93- Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal yapısı, merkez ve yurtdışı teşkila nı güçlendireceğiz.
Milli bir dış poli kanın izlenmesinin ön şar olan kurumsal kimliği, gelenekleri profesyonel yapısı güçlü bir
Dışişleri Bakanlığı kadrosunu yeniden ihdas edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı'nın ehliyetli kadrolarını
güçlendirilirken diplomat sayısını ih yaca göre belirleyeceğiz.
94- Dış poli kanın iç poli ka malzemesi olarak kullanılmasına son vereceğiz.
Dış poli kada sadece milli çıkarları gözeteceğiz, iç poli ka malzemesi olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
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95- AB ile müzakere sürecini hızlandıracağız.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği için de önemli olduğunu
düşünmekteyiz. Mevcut tam üyelik süreci karşılıklı çıkarlara hizmet etmemektedir Sağlıklı bir ilişki zeminine
oturmuş Türkiye-AB ilişkileri sadece iki taraf açısından değil, Ortadoğu, Ka asya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz
için de önem taşımaktadır. Bu çerçevede, İYİ Par İk darı ile birlikte AB ile müzakere sürecini hızlandıracağız.
Müzakere sürecinde taraﬂarın karşılıklı çıkarlarını temsil edeceğiz, doğru ilişki zemininin oluşturulmasını
sağlayacağız.
96- Türk Dünyası ile ilişkileri güçlendireceğiz, Yurtdışında Yaşayan Türklerin sorunlarıyla yakından
ilgileneceğiz.
Avrasya coğrafyasına yayılmış olan Türk Dünyası'nı dış poli kanın önemli bir boyutu haline ge receğiz. Türk
Cumhuriyetleri başta olmak üzere Türk dünyası ile sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel çok boyutlu ilişkiler
geliş receğiz.
Türk Dünyası ve akraba topluluklarımızın yanı sıra, ortak inanç, tarih ve kültürü paylaş ğımız topraklardaki
milyonlarca insanı siyasi sınırların ötesinde bir “kardeş” olarak kucaklayacağız. Avrasya coğrafyasının ayrılmaz
parçası olarak gördüğümüz Balkanlardaki soydaşlarımızın yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında dostluk
köprüsü kuracağız.
“Avrupa Türkleri” başta olmak üzere dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın, eği m, kültür, din, sosyal
ve ekonomik konulardaki sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz ve bunların çözümü konusunda destek vereceğiz.
97- Bölgesel sorunların çözümünde komşularımızla yakın işbirliği yapacağız.
Bölgede barışını korumak, iş birliği rsatlarını ar rmak, saldırmazlık ve iyi komşuluk ilişkilerini geliş rmek üzere
içişlerine müdahale etmeksizin bölgenin sorunlarına sahip çıkacağız. Bölge ülkelerinin kendi çözüm süreçlerini
oluşturmalarına katkıda bulunacağız, bu ülkelere yakın ve uzak coğrafyalardan gelecek dış müdahaleleri
önlemek, barış güven ve huzur ortamını sağlamak üzere bölge ülkeleri ile yakın işbirliği içinde çalışacağız.
Yeral kaynakları konusunda bölge ülkeleri ile birliktelikler oluşturacağız ve enerji arz güvenliği konusunda
ulusal çıkarlar çerçevesinde ortak hareket edeceğiz.
98- Kıbrıs Milli Davamızdır.
Kıbrıs konusu Türkiye için bir Millî Davadır. Ada'daki Türk varlığının bekası, Türkiye'nin millî güvenliği ve Türkiye
ile Yunanistan arasında Lozan Barış Antlaşmasıyla kurulmuş bulunan hassas stratejik dengelerle doğrudan
ilgilidir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye ile Türkiye Cumhuriye arasında karşılıklı saygıya dayanan samimi ilişkilerin ve iş
birliğinin “tek millet iki devlet” anlayışıyla yürütülmesini Par miz için esas kılacağız. KKTC ile Ekonomi,
Savunma, Güvenlik ve İş birliği Anlaşması yapılması Kıbrıs poli kamızın hedeﬁ arasında yer alacak r.
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Par miz, Kıbrıs Rum tara nın, Ada'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının doğal kaynaklar üzerindeki asli
haklarını göz ardı eden, Kıbrıs'ın etra ndaki hidrokarbon kaynaklarında araş rma faaliyetlerinde bulunmasına
karşıdır. Kıbrıs Rum Yöne minin bu tek yanlı faaliyetlerinin ve Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ne
tecavüz teşkil eden hareketlerinin önlenmesi için karalılıkla çalışacağız.
99-Türkiye'nin Ege'deki haklarının korunmasında ve ihlâllerin önlenmesinde kararlı davranacağız.
İki devlet arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yöntemleriyle çözümlenmesi için iyi niyetle ve samimiyetle
çalışacağız.
Aynı uluslararası örgüt ve i faklar içinde olunmasına rağmen, uluslararası hukuk ve anlaşmaların temel
hükümlerine aykırı davranışlarla Türkiye Cumhuriye 'nin haklarını ve egemenliğini ihlal eden yaklaşımlar
karşısında Türkiye'nin Ege'deki haklarının korunmasında ve ihlâllerin önlenmesinde kararlı davranacağız.
100- Türk Dış Poli kasında yumuşak güç unsurlarına ağırlık vereceğiz. Başta TİKA olmak üzere ilgili
kurumları yeniden yapılandıracağız.
Türkiye'nin kalkınma ve gelişme yolundaki tecrübelerini yumuşak güç unsuru olarak dış poli kasına entegre
ederek benzer süreçlerden geçen ülkelerle paylaşacağız ve onlara yol gösterici olacağız. TİKA, Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşlarımızı bir bakanlık yapılanması bünyesinde günün gereklerine
göre yeniden düzenleyeceğiz.
101- Küresel Terörle Mücadelede Uluslararası toplum ile işbirliği halinde hareket edeceğiz
Küresel anlamda terörle mücadele bugün uluslararası ilişkilerde ve ülkelerin dış poli kalarında çok önemli bir
yer işgal etmektedir. Savaş ve iç ça şmalar nedeniyle yaşanan dış göçler de dünya barışını tehdit eder hale
gelmiş r. Bu göç eğilimlerinin perde arkasında ortaya çıkan insan, silah ve narko k kaçakçılığı gibi vakıalar da
sorunla mücadelenin sadece ulusal değil uluslarası alanda da sürdürülmesini gerekli kılmaktadır. Dış göçlerin
önlenmesinde gerekli tedbirleri alacağız ve uluslararası iş birliğini geliş receğiz.
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İÇ GÜVENLİK
Güvenlik anlayışımızın temeli, hukuk devle ilkelerinden taviz vermeden, Türkiye Cumhuriye Devle 'nin
ülkesi ve mille yle bölünmez bütünlüğünü, Türk Mille nin milli birlik ve beraberliğini, Cumhuriye n
niteliklerini, hür demokra k düzeni, insan hak ve hürriyetlerini, serbest bir ik sadî haya , ülkenin huzurunu ve
toplumsal barışını hedef alan her türlü suç tehdidini; daha suç işlenmeden önce, suçun ortamına odaklanarak
ortadan kaldırmak, güçlü tedbirler alarak toplumda güven, barış ve huzur ortamını sağlamak r.

İÇ GÜVENLİK SORUNUNU ÇÖZMÜŞ, HUZURLU, GÜVENLİ VE İYİ TÜRKİYE.
102- Kolluk teşkilatlarının atama ve terﬁ sistemi yeniden gözden geçireceğiz.
Kolluk teşkilatlarının atama ve terﬁ sistemi yeniden gözden geçirerek kolluğa siyasi müdahaleyi çağdaş
demokra k ölçülere çekeceğiz, atama ve terﬁlerde ehliyet, liyakat ve başarıyı esas alacağız.
103- “Suçların Önlenmesine Dair Kanun” ile önleyici kolluğu güçlendireceğiz. Adli Tıp Kurumunu özerk bir
yapıya kavuşturacağız.
“Suçların Önlenmesine Dair Kanun” çıkarılarak önleyici kolluğu güçlendireceğiz ve özellikle aile içi şiddet, kadın
cinayetleri, cinsel is smar, cinsiyet ayrımcılığı, uyuşturucu temini, çocuk is smarı başta olmak üzere toplum
vicdanını yaralayan suçlar için önleyici ve ıslah edici özel tedbirler alacağız.
İnsan onuru, hak ve özgürlükleri ve hukuk devle ilkelerinden taviz vermeden, ülkenin asayiş ve toplumsal
barışını hedef alan her türlü suç tehdidini daha suç işlenmeden önce ortadan kaldıracak etkili tedbirleri alarak
toplumda güven ve huzur ortamını sağlayacağız. Ceza soruşturmalarında olay yeri delil toplama ve delil
değerlendirmenin etkin bir şekilde yapılabilmesi için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı Adli kolluk
teşkilatlarını oluşturacağız.
Adli Tıp Kurumu'nu özerk ve bilimsel bir yapıya kavuşturarak hızlı ve etkin çalışmasını sağlayacağız.
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TERÖR İLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARINI GELİŞTİRECEĞİZ.
104- Terörle etkin bir şekilde mücadele edeceğiz.
Terörle etkin mücadele etmek amacıyla hazırlayacağımız strateji dokümanı çerçevesinde, siyasi, bürokra k,
psikolojik, toplumsal, ekonomik, kültürel, mali, hukuki, askeri, polisiye, is hbari ve diploma k alanlarda tüm milli
güç unsurlarını iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütüceğiz.
Terör örgütlerin sınırlarımızda yerleşmesine, terör kuşağı ve terör adacıkları oluşturmalarına izin vermeyeceğiz;
bu kapsamda bölgede etkili olan meşru otoritelerle ortak mücadele ve müdahale stratejileri geliş receğiz.
Küresel ve bölgesel terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerinin amaç ve hedeﬂerini ayırmaksızın
uluslararası güvenlik teşkilatları ile her türlü iş birliği ve koordinasyon sağlayacağız.
Bugün ülkemizde yıkıcı-bölücü terör başta olmak üzere genel iç güvenlik sorunlarımızın kaynağında yasa
eksikliğinden ziyade, etkin ve kararlı mücadelede siyasi irade yokluğu vardır. Kararlılıkla her türlü terörün üstüne
gideceğiz.
Şiddet eylemleri ile başta yaşam hakkı olmak üzere insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldıran, ülkemizi eylem
alanı haline ge ren ve sınırlarımızı tehdit eden küresel bağlan lı terör unsurları, devle ele geçirmeye çalışan
darbeci yapılanmalar ve mille mizin başına musallat olan başta PKK, FETÖ, Seleﬁ Cihatçı Örgütler olmak üzere
tüm terör örgütleriyle askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm araçlar kullanarak kararlı bir mücadele
yürüteceğiz.
105- Terörle mücadeleyi, hukuk devle prensiplerinden taviz vermeden, “dengeli” ve “oran lı” olarak
yürüteceğiz.
Terörle mücadele, hukuk devle ve hukukun üstünlüğü prensiplerinden taviz vermeden, tehdidin boyutu ile
tehdidi ortadan kaldırmada kullanacağız, ﬁziki güç bakımından “dengeli” ve “oran lı” olarak yürütüleceğiz.
HER İNSAN, DOĞDUĞU TOPRAKLARDA MUTLUDUR.
106- Yeni Bir Suriye Poli kası Uygulayacağız. Suriyeli Misaﬁlerimizin Ülkelerine Geri Dönmelerini
Sağlayacağız. 2019 yılı Ramazan'ında Suriyeli Kardeşlerimizin Misaﬁri Olarak Suriye'de birlikte i ar yapacağız.
Göç ve mülteci sorununa ilişkin Uluslararası iş birliği ve ortak mücadele kapsamında başta kaynak ülkelerde
güvenlikli alanların oluşumunu sağlayacağız, bu ülkelerden göçü ve mülteci akınını önlemeye yönelik poli kalar
geliş receğiz, geri kabul anlaşmalarına üçüncü ülkeleri de katarak göçe neden olan veya kolaylaş ran ülkelerin
maliyete katlanmalarını sağlayacağız.
Geçmiş hüküme n Suriye konusunda yanlış poli kaları sonucunda ülkemize sığınan ve misaﬁrimiz olan Suriyeli
mültecilerin Suriye'de iç savaşın bi rilmesi konusunda yürüteceğimiz diplomasi ve gayretlerle ülkelerine
dönmelerine yardımcı olacağız.
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Suriye Poli kamız;
§ Suriye konusunun, Türkiye'de iç poli ka malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.
§ Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye resmi devlet yöne mini tanıyacağız.
§ Herhangi bir gücün gölgesinde değil, Türkiye olarak doğrudan barışçıl müzakereleri başlatacağız.
§ Afrin operasyonunda temizlenmiş bölgelerde Suriye Devle ile mutabakat halinde, uluslararası
toplumun destekleriyle teşekküllü kamplar kurulmasını sağlayacağız.
§ Bu kampların maliye ni Türkiye bütçesinden değil, BM ve ilgili uluslararası kuruluşların ödeneklerden
karşılayacağız.
§ Ülkemizdeki geçici koruma al ndaki Suriyelileri ülkemizde kontrol al na alacağız.
§

“Herkes kendi vatanında mutludur” ilkesinden hareketle, Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin
vatanlarına dönmesi için Suriye Devle ile işbirliği yapacağız.

§ Türkiye vatandaşı olmayan ve kayıt dışı faaliyet gösteren her kimse
engelleyeceğiz.

carî faaliye e bulunmasını

§ Türkiye' de doğan çocukların anne ve babalarına vatandaşlık değil geçici ikamet vereceğiz.
§ Yeni geçici koruma ve il ca taleplerini kabul etmeyeceğiz.
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DIŞ GÜVENLİK
107- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ni, 21. Yüzyılın askeri ih yaçlarına göre yeniden teşkilatlandıracağız.
Türk Silahlı Kuvvetleri hüküme n değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Türk ordusunun milli ordu
kimliğinden uzaklaşıp bir par ordusuna dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. TSK'yı günlük siyase n dışında
tutacağız. TSK içinde herhangi bir grubun, hangi neden ile olur ise olsun örgütlenmesine izin vermeyeceğiz.
Değişen tehdit ortamı ve artan asimetrik tehditler, içinde bulunduğumuz dönemden i baren orduların savaş
organizasyon ve metotlarının keskin değişimini ge rmiş r. Bu gelişmeler göz önünde tutularak TSK'nın
Genelkurmay-Kuvvet-Ordu-Kolordu düzenini hızla yeniden yapılandıracağız.
Türk ordusunu kendi ih yaçlarının karşılanması bağlamında kendi kendine yeterli bir konuma ge receğiz. Bu
bağlamda Türk ordusunun bünyesinden kopar lan askeri hastaneler ve askeri fabrikalar/tersaneler yeniden
Türk Ordusunun bünyesine kazandırılacak r. GATA merkezli olarak askeri sağlık sistemini yeniden kuracağız.
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan is hbarat ve is hbarata karşı koyma birimleri içinde yeni bir askeri iç
is hbarat teşkila kuracağız. Bu teşkila , yeni yasal düzenlemelerle, FETÖ ve benzeri terör örgütleri ve organize
suç örgütlerinin askeri personele karşı faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik görev ve yetkilerle
donatacağız.
108- Yüksek Askeri Şura'yı yeniden yapılandıracağız.
Son dönemde orduyu siyase n içine sokabilecek şekilde oluşturulan Yüksek Askerî Şûra'yı (YAŞ), orduyu
siyase n dışında tutmak ilkesinden hareketle yeniden şekillendireceğiz.
Demokra k bir ülkede olması gereken siyasi iradenin yetki ve sorumlulukları esas alınarak komutanların
beraber çalışacağı, gelecekte Ordu'yu yönetecek makamlara gelecek kişilerin belirlenmesinde gereken oranda
söz sahibi olmasını sağlayacağız. Şuranın terﬁ ile ilgili aldığı kararların şeﬀaf ve hesap verilebilir olması
sağlayacağız. TBMM'nin YAŞ'ta temsilini ge receğiz, bu kapsamda TBMM Başkanı ve Milli Savunma Komisyonu
Başkanı'nı YAŞ üyesi yapacağız.
109- Askeri okulları yeniden yapılandıracağız, GATA ve başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri okulları
tekrar açacağız.
Kapa lan astsubay sınıf okulları, başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere askeri liseler, Harp Okulları ve Harp
Akademilerini yeniden açacağız.
110- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı yeniden Genelkurmay Başkanlığı teşkilat
yapısı al na alacağız.
Son yıllardaki düzenlemelerle askeri kuvvet olma konumundan çıkarılıp silahlı güvenlik gücü haline
dönüştürülmek istenen Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı yeniden Genelkurmay
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Başkanlığı teşkilat yapısı al na alacağız. Jandarma ve Sahil Güvenlik'in mülki görevleri kapsamında İçişleri
Bakanlığına bağlı çalışmasını sağlayacağız.

111- Milli Güvenlik Akademisini tekrar faaliyete geçireceğiz.
Milli güvenlik siyase nin belirlenmesinde kamu güvenlik bürokrasinin farkındalığının ar rılması
gerekmektedir. Milli Güvenlik Akademisi tekrar faaliyete geçirilerek kamu güvenlik bürokrasisi ve gerek ğinde
özel sektör temsilcileri ile STK temsilcilerinin ulusal güvenlik ve milli çıkarlar konusunda bilgilendirilmesini
sağlayacağız.
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DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN ÜRETKEN EKONOMİ, KAPSAYICI BÜYÜME
Mevcut ekonomi yöne minin, yalpalayan ve yozlaşan uygulamaları, israf ve is smar eden yöne m anlayışı,
bilgisiz, ilkesiz ve is krarsız siyasi yaklaşımı, kuralsız, ölçüsüz ve tutarsız poli kaları sonucu sanayisiz kalan, aşırı
borçlanan Türkiyemiz; yoksullaşan, yağmalanan ve sıcak paraya mahkûm bir yapıyla karşı karşıya bırakılmış r.
Ekonomi Programımız 3 temel eksen üzerinde konumlanmış r: Makroekonomik İs krar, Ekonomik Coğrafya ve
Hızlandırıcı Sektörler.
Makroekonomik İs krar Programımız ile kontrolden çıkmış durumdaki enﬂasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol
al na alacağız. Bu sayede özel sektörün önünü görebilmesini sağlayacağız.

§ Makroekonomik is krar programı şu bileşenlerden oluşmaktadır.
1.
Dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma
2.
Enﬂasyonla mücadele
3.
Finansal is krar ve mali sektör poli kaları
4.
Sermaye piyasaları
5.
Vergi poli kaları
6.
Tasarruﬂar
Ekonomik Coğrafya yaklaşımımız ile Kalkınma Paradigmasını değiş receğiz. Merkez-yerel ilişkisini
güçlendirerek, yerel-ulusal-küresel olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kalkınma hamlemizi yerelden
başlatacağız. Her ilimizin önce Türkiye ekonomisine, ardından dünya ekonomisine eklemlenmesi için gerekli
poli kaları uygulayacağız.
Türkiye'de yerel ekonomileri Makroekonomik Ulusal Hedeﬂeri gerçekleş recek şekilde yeniden organize
edeceğiz. Bu hedeﬁ gerçekleş rmek üzere, her il ve/veya bölgenin kalkınma düzeylerine göre ekonomik havza ve
il düzeyinde Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programları uygulayacağız. Ya rım ve Teşvik Sistemini, Kalkınma
Kurumlarını yeniden tasarlayarak her bir il için GSYH katkısı, is hdam ar şı, ihracat ve bilgi ekonomisi hedeﬂeri ile
sosyal kalkınmaya ilişkin eği m, sağlık ve gelir dağılımı hedeﬂeri belirleyeceğiz. Bu hedeﬂeri temin etmek üzere
Ya rım ve Teşvik Sistemini yenileyeceğiz. Kent ekonomilerini dünya ile rekabet ve entegrasyonunu güçlendirecek
Sanayileşme ve Tarımda Dönüşüm ve Yenilik Stratejilerini hayata geçireceğiz.

§ Ekonomik Coğrafya yaklaşımımız 3 temele dayanmaktadır.
1. Ya rım ortamı ve teşvik sistemi
2. Sanayileşme
3. Tarımda dönüşüm ve verimlilik stratejisi
Hızlandırıcı sektörler (Ulaş rma, Enerji ve Bilişim) ile tüm sektörlerde teknolojik dönüşümü gerçekleş rirek,
erişebilirliği ar rarak, enerji maliyetlerini düşürerek hem rekabet gücümüzü hem de refah düzeyimizi ar racağız.
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DENGELİ, KAPSAYICI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALKINMA
112- Orta vadede Fertbaşı geliri 16.000 $'a, GSYH'ı 1.4 Trilyon $'a çıkaracağız. Üre m ve is hdam odaklı yeni bir
ekonomik büyüme ve kalkınma modeline geçeceğiz.
Milli gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracağız. Ya rım ortamının iyileş rilmesine, üre m faktör
verimlilikleri ile yurt içi tasarruﬂarın ar rılmasına yönelik tedbirler alacağız.
İşletmelerin gelir ve kazanç düzeylerini yükselteceğiz. Uluslararası üre m, pazarlama ve değer zincirlerine
eklemlenebilecek üre m ve iş modellerini destekleyeceğiz.
Başta işsizlik, enﬂasyon, cari açık ve dış borç olmak üzere ekonomideki yapısal sorunların kalıcı bir şekilde
çözümünü sağlayacağız.
Reel sektörün nitelikli ve is krarlı bir şekilde büyümesi, yurt dışı rekabet imkanları ile cari işbirliği ve ilişkilerinin
geliş rmesi ve karlılığının ar rılması için gerekli yasal, idari ve yapısal düzenlemeler yapacağız.
Yüksek dış caret açığı, yüksek cari açık, yüksek dış borç üreten, kırılgan ve is krarsız büyümeye sebep olan
koşulları ortadan kaldırmak, kurumsal ve yapısal olarak dengeli, is krarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı
oluşturmak temel hedeﬁmiz olacak r.
113- Yapısal Reform Programını hayata geçireceğiz.
Yapısal reformlara ilişkin detaylı bir programı ik darımızın ilk 60 günü içinde kamuoyuna sunacağız ve derhal
uygulayacağız.
114- Mali Kural Uygulaması ile Kamu Maliyesini disipline edeceğiz.
Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye engel olan mevcut kamu maliyesini, “Mali Kural” yaklaşımı çerçevesinde
disiplin al na alacağız. Kamu Mali Yöne mi ve Kontrol Kanununu “harcamaların yerindeliği” dene mini esas
alarak gözden geçireceğiz ve devlet harcamalarında isra önleyeceğiz. Sayıştay vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi Dene mini tekrar etkinleş receğiz.
Her bütçe dönemi sonunda şeﬀaﬂık ve hesapverebilirlik ilkelerine uygun olarak kamu harcamalarının detaylarını
sade ve anlaşılabilir şekilde basın, yayın ve internet aracılığı ile kamuoyuyla paylaşacağız.
115- TÜİK'in Doğru, Güncel ve Güvenilir Veri Üretmesini ve Üre rmesini temin edeceğiz.
TÜİK'in İsta s ki verilerinin üre lmesinde siyasi amaçlı müdahalelere izin vermeyeceğiz, kurum özerkliğini
garan al na alacağız. TÜİK'in uluslararası standartlarda veri üre mi yapabilmesi için kurum kapasitesini
ar racağız, geçmişe yönelik verilerin doğruluğu teyit edeceğiz. Akredite edilen özel kesim kuruluşları ile ista s ki
“yerel sosyo-ekonomik görünüm”, “küresel sosyo-ekonomik görünüm” raporları hazırlayacağız.
İdari kayıtları tüm kurumlarda iyileş receğiz. TÜİK ile işbirliği içerisinde dijital ortamda kişisel verilerin güvenliği
korunarak kurumlar arası veri entegrasyonunu sağlayacağız, aynı alanda üre len verilerin tutarlılığı ve
doğruluğunu garan al na alacağız.
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116- Varlık Fonunu Kaldıracağız.
Kamu ﬁnansmanı ve borç yöne mini mali kural çerçevesinde etkin şekilde yöneteceğiz, bütçe disiplini ve bütçe
birliğini sağlayacağız. Bu kural çerçevesinde “Varlık Fonu”nu kaldıracağız, bütçe dışı fonları dene m ve disiplin
al na alacağız.
117- "Torba Kanun" uygulamasından vazgeçeceğiz
Kanun yapım tekniği ile bağdaşmayan, alelacele birbiriyle ilgisiz birçok kanunda değişiklik yapmak için
kullanılan "Torba Kanun" uygulamasına son vereceğiz. “Torba Kanunlar” üzerinden oluşturulan mali, hukuki ve
idari mağduriyetleri gidermek üzere yasal düzenleme yapacağız.

Sayfa 57

Sayfa 58

ENFLASYONLA MÜCADELE
118- Merkez Bankasının yöntem ve araç bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz.
Merkez Bankası'nın siyasi baskılardan etkilenmeden temel amacı olan ﬁyat is krarına odaklanabilmesi için
para poli kası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığını daha güçlü bir şekilde yeniden tesis edeceğiz.
Güçlendirilmiş bağımsızlık karşılığında Para Poli kası Kurulunun enﬂasyonla mücadele performansını somut
kriterlere dayanarak ölçen ve idari sonuçları olan bir hesap verme mekanizması kuracağız.
119- Merkez Bankası için Ankara'da ﬁziki ve teknolojik altyapısı bakımından dünya standartlarını yakalamış
modern yeni bir yerleşke inşa edeceğiz.
Devle n egemenliğinin simgelerinden olan para basma yetkisini münhasıran taşıyan ve aynı zamanda
ekonomik müşaviri ve haznedarı olduğu hükümet ile yakın is şarede bulunması gereken bir kurum olan Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın devle mizin yöne m merkezi olan başkent Ankara'da kalması sağlayacağız.
Bununla birlikte, Merkez Bankası için ﬁziki ve bilgi işlem altyapısı bakımından dünya standartlarını yakalamış
modern yeni bir yerleşke inşa edeceğiz.
120- Enﬂasyon Hedeﬂemesi Rejimini Koruyarak Fiyat İs krarını sağlayacağız.
Toplumun yaşam kalitesini ve refah seviyesini düşüren, tüke m ve tasarruf alışkanlıkları ile gelir ve servet
dağılımını bozan, özel sektörün ya rım ve üre m planlarını sekteye uğratan, risk alma iştahını azaltan, kamu
mali yöne minin bütçeleme, borçlanma, tasarruf ve harcama poli kaları ile ya rım, dış caret, teşvik, vergi
poli kalarında zaaf ve hassasiyetlere yol açan yüksek enﬂasyonu OECD ortalaması seviyesine indireceğiz.
Enﬂasyonla mücadelede en etkin yöntem olan "Enﬂasyon Hedeﬂemesi"ni ciddiyetle uygulayacağız. Merkez
Bankası'nın kredibilitesini yeniden tesis edeceğiz. Hükümet büyüme hedeﬂerini ekonomide ﬁyat ve ﬁnansal
is krarı bozmayacak şekilde belirleyeceğiz, is krarlı bir ekonomi için para poli kası, mali poli ka ve ya rım
teşvik poli kaları arasında uyum sağlayacağız.
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FİNANSAL İSTİKRAR VE MALİ SEKTÖR POLİTİKALARI
121- Finansal Sektör Poli kalarını Gözden Geçireceğiz.
Finansal sektör poli kaları, kredi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işleyerek ekonomik büyümeye azami
destek vermesini sağlayacak şekilde tasarlayacağız ve ilgili tüm kurumların yakın işbirliği ve eşgüdümü ile
uygulayacağız.
Makro ih ya poli ka araçları ve bunların kullanımına ilişkin usul ve esasları Merkez Bankası ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iç mevzuatlarında tanımlayacağız.
122- Finansal İs krar Komitesini Güçlendireceğiz.
Sistemik riskin tespi ve değerlendirilmesi konusunda Finansal İs krar Komitesinde temsil edilen kurumlar
arasındaki işbirliği ve eşgüdüm faaliyetlerini daha kurumsal ve şeﬀaf bir yapıya kavuşturarak Komite'yi
güçlendireceğiz. Bu amaçla Komite'nin sekretaryasını Hazine Müsteşarlığından Merkez Bankasına
devredeceğiz, Komite'nin faaliyetleri ile ilgili somut bir toplan takvimi ve ile şim stratejisi oluşturulup
kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacağız.
123- Yurtdışı tasarruﬂarın Türkiye'ye transfer edilmesini teşvik edeceğiz.
TCMB ve Hazine Müsteşarlığı'nın işbirliği ile yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının döviz cinsi tasarruﬂarını
ikamet e kleri ülkelerdeki ya rım alterna ﬂerine göre daha yüksek ge ri ile Türkiye'de değerlendirmelerini
sağlayacağız. Hazinenin görece düşük maliyetle dış ﬁnansmana erişimine imkan tanıyacak yeni bir mekanizma
kuracağız.
124- BDDK'yı yeniden yapılandıracağız ve özerkliğini sağlayacağız.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu siyasi etkilerden arındıracağız, kurumsal yapısı ve dene m
kapasitesini güçlendireceğiz.
125- Kamu Bankaları başta olmak üzere tüm bankaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde dene mini
sağlayacağız.
Başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankaların, BDDK bankalar yeminli murakıpları tara ndan "bağımsız ve
tarafsız" bir şekilde denetlenmeleri sağlayarak, özellikle kamu bankalarının oluşturabileceği sistemik risklerin
zamanında tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması sağlayacağız.
126- Kamu bankalarının kredi poli kalarını siyasi etkilerden tamamen arındıracağız.
Kamu bankalarının kredi poli kalarını siyasi etkilerden tamamen arındıracağız ve bu bankaların asli görevlerine
odaklanmaları sağlayacağız. Ziraat Bankasının ana faaliyet alanı tarım ve hayvancılığın ﬁnansmanı, Halk
Bankasının ki ise KOBİ'lerin ﬁnansmanı olması politakasına devam edeceğiz.

Sayfa 61

127- Finansal is krar ve bankacılık alanında uluslararası standartlara tam uyum sağlayacağız.
Finansal is krar ve bankacılık düzenlemeleri alanında üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar tara ndan yayınlanan
standartlara tam uyum sağlayacağız, yerel mevzua mızdaki eksiklikleri gidereceğiz.
128- Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırarak etkin hale ge receğiz.
Ekonomik Kalkınma Programı'mızla uyumlu şekilde Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandıracağız, iş modelini
gözden geçireceğiz ve teknik kapasitesini geliş receğiz.
129- TMSF'yi asli fonksiyonuna geri döndüreceğiz, mülkiyet haklarını ihlal eden suis malleri engelleyeceğiz.
Tasarruf Mevdua Sigorta Fonu'nu bağımsız, şeﬀaf ve hesapverebilir hale ge rerek, asli işlevi olan mevduat
sigortacılığına odaklanması sağlayacağız. Siyasi saiklerle mülkiyet haklarını ihlal aracı olarak kullanmayacağız. Kamu
alacaklarının tahsil ve sa ş süreci rekabetçi ve şeﬀaf bir yaklaşımla yürüteceğiz, suis malleri engelleyeceğiz. TMSF
sa şlarında Devlet İhale Kanunu hükümlerini uygulayacağız.
SERMAYE PİYASALARI
130- Sermaye Piyasası Kurulu'nun özerkliğini yeniden tesis edeceğiz.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsızlığını yeniden tesis edeceğiz. Girişim sermayesi vb. fonların geliş rilmesine
yönelik faaliyetleri etkin hale ge receğiz. Hisse senedi piyasalarını küçük ya rımcının sürekli mağdur edildiği bir alan
olmaktan çıkaracağız.
131- Sermaye hareketlerinin serbestliğini güvence al na alacağız.
Ülkemizin uluslararası ﬁnansal sisteme entegrasyonunu güçlendireceğiz. Sermaye hareketlerinin serbestliğini, gerek
yabancı ya rımcıların gerekse yur çinde yerleşik yabancı para tasarruf sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde
sürdüreceğiz.
132- Özel kesimde halka arzlar ile özel sektör tahvil arzlarını teşvik edeceğiz.
Özel sektörde halka açılmayı ve tahvil ihracını özendirmek amacıyla vergisel düzenlemeler yapacağız, halka açık ﬁrmalar
üzerindeki yükümlülükleri gözden geçirerek uluslararası standartlarla uyumunu sağlayacağız.
133- Kitlesel fonlama ve kripto paraya ilişkin hukuki ve idari düzenlemeler yapacağız.
Kitlesel fonlamayı "start-up"ların ﬁnansa erişimini kolaylaş racak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Kripto para gibi
gelişmekte olan alanlara ilişkin düzenlemeler yapacağız. Bu yeniliklerin, ﬁnansal piyasalar üzerinde yeni riskler
oluşturmaması ve teknolojik gelişimin engellenmemesi sağlanarak sağlıklı bir şekilde gelişmesini hedeﬂeyeceğiz.
134- Finansal Teknolojileri destekleyeceğiz.
Finansal Teknolojileri destekleyeceğiz, ﬁnansal kapsayıcılığın gelişmesi için farklı ﬁnansal uygulamaların
yaygınlaş rılmasına yönelik çalışmalar yapacağız.
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135- Finansal okur-yazarlığı yaygınlaş racağız.
Sermaye piyasalarının gelişimini desteklemek üzere, ﬁnansal okur-yazarlığın yaygınlaş rılmasına özel önem
vereceğiz. Finansal-okuryazarlığı lise ve üniversite müfreda na alacağız.

İSTİHDAM ve ÇALIŞMA HAYATI
136- İşsizlik Oranını OECD ortalamasına çekeceğiz, %5.6'ya düşüreceğiz. Dinamik ve Yerel Ekonomileri
dikkate alan Yeni bir İs hdam Stratejisi Belirleyeceğiz.
Türkiye'de üre min merkez-yerel yerine, yerel-ulusal-küresel şeklinde sektörel ve mekansal
reorganizasyonuna uygun olarak, gerçekçi Yeni bir İs hdam Stratejisini uygulayacağız. Bu stratejiyi ulusal
düzeyde sektörlerarası ilişkileri, mekansal düzeyde Türkiye içinde ekonomik havzalar ile bu ekonomik
havzaların küresel ekonomi ile ilişkilerini dikkate alacak şekilde, dinamik hesaplanabilir genel denge modeline
göre kurgulayacağız. Sektörel ve ekonomik havzalar düzeyinde indika f işgücü, is hdam ve işsizlik hedeﬂerini
belirleyeceğiz. Ayrıca, yoksulluğun azal lması ve adil gelir dağılımı poli kalarında da bu modelden
yararlanacağız.
137- İşgücünün gerçek zamanlı takibine ilişkin ulusal karar destek sistemi kuracağız.
"Ulusal İşgücü Karar Destek Sistemi" kurarak işgücünün nitelik gelişimleri bu sistem üzerinden takip edilerek, iş
garan li eği m programları düzenleyeceğiz. Bu sistemi yur çinde benzer faaliye e bulunan özel kesim
sistemleriyle entegre edeceğiz. Bu sistem bünyesinde ev kadınları ile gençlerin işgücü piyasalarına ka lımlarını
sağlamak için beceri eği mlerinin tespi ne yönelik “Mesleki İh yaç, Talep, Takip Sistemi” oluşturacağız.
İşsizlerin sadece yur çinde değil, uluslararası alanda da is hdam edilebilmelerine yönelik çalışmalar yapacağız.
Türkiye'nin taraf olduğu ve bütçelerine katkı sağladığı uluslararası kuruluşlarda yöne m ve uzman kadrolarına
daha fazla Türk Gençlerinin görevlerindirilmesini sağlayacağız. Böylece hem uluslararası kri k kurumlarda
yumuşak gücümüzü ar racağız, hemde yüksek nitelikli gençlerimizin uluslararası alanda önünü açmış olacağız.
138- İşsizlik Sigortası Fonu'nu amacına uygun kullanacağız.
İşsizlik Sigortası Fonu'nun asli amacının dışında kullanılmasını engelleyeceğiz. Fon'u başta genç işsizliği olmak
üzere, işsizlikle mücadelede etkin bir şekilde kullanacağız.
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139- İş-Kur'u yerel ve ulusal düzeyde ak f şekilde faaliyet gösterecek “Türkiye İnsan Kaynaklarını Geliş rme
Kurumu”na dönüştüreceğiz.
Pasif is hdam poli ka uygulamalarından ziyade ak f is hdam uygulamalarına ağırlık vereceğiz. İş-Kur'u ulusal ve
uluslararası insan kaynakları işletmeleriyle işbirliği halinde çalışan, “Türkiye İnsan Kaynaklarını Geliş rme
Kurumu”na dönüştüreceğiz. İŞ-KUR kaynaklarını üre m sektörlerinin ih yaçlarına uygun olarak ve is hdamı ar racak
şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
140- Genç İşsizliği ile mücadele edeceğiz. Genç İşsizliğini 5 yıl içinde yarıya düşüreceğiz.
Genç İşsizliği ile mücadeleyi is hdam poli kamızın merkezi yapacağız. KÖİ modeliyle sanayileşme çalışmalarında
oluşturulacak isihdamda önceliği gençlere vereceğiz. Genç işsizliğini %8'e düşüreceğiz.
141- Gençlerin temel bilimler ve Ar-Ge alanlarında is hdam edilmelerini teşvik edeceğiz.
Üniversitelerin Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıbbi Bilimler, Bilim ve Teknoloji Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin özel
sektörün üre m, araş rma, teknoloji ve kuluçka merkezlerinde is hdam edilmeleri halinde; aldıkları ücre n tutarına
bakılmaksızın her türlü vergi ve SGK primleri 5 yıl süre ile bütçeden karşılayacağız ve kendilerine net asgari ücret karşılığı
ilave ek ödeme yapacağız.
142- Ar-Ge ve Bilim Ordusu Kuracağız. Tam Zamanlı Eş-Değer Araş rmacı Sayısını 140 binden 300 bine çıkaracağız.
Türkiye'de bilgi ekonomisine geçiş için kilit unsur olan Tam Zamanlı Eş-Değer Araş rmacıların “gerçek” envanterini
çıkaracağız.. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek hedeﬂeri için belirlenen kri k teknoloji alanlarında ve
İleri Teknoloji Destekleme Programının ih yaç duyduğu Ar-Ge personelinin ye ş rilmesini sağlayacağız.
143- Kadınlarda İşgücüne ka lım oranını %50'ye çıkaracağız. Kamuda kadın yöne cilerin oranını %30'a çıkaracağız
İş gücüne ka lım oranını ar rabilmek için çalışma saa ve prim ödemelerine yönelik esnek iş gücü piyasası
düzenlemeleri yapacağız. Kadınlarda işgücüne ka lım oranını %32'den %50'ye çıkaracağız. Kamuda kadın yöne cilerin
oranını %30'a çıkaracağız.
144- İş kazalarını asgari düzeye indireceğiz.
Tersane, madenler ve inşaatlar başta olmak üzere, iş kazalarına neden olan çalışma şartlarını dene mlerle uygun hale
ge receğiz. İş yeri dene mlerinin sonucunda şartlar mevzuata uygun değilse cezai yap rımlar uygulayacağız.
145- İşgücü sağlığı ve işgücü güvenliğine ilişkin mevzua uluslararası normlara uyumlaş racağız.
İşçi sağlığı ve işçi güvenliğine dair mevzua , başta ILO normlarına ve uluslararası mevzuata göre yeniden düzenleyeceğiz.
Meslek hastalıkları ILO standartlarına göre yeniden değerlendirilip, meslek hastalıklarına sebep olan nedenlerin ortadan
kaldırılması için iş hukuku ve p alanını kapsayacak çalışmalar yapacağız.
Fazla çalışma şartları ve ücretleri, ILO standartlarına uygun bir şekilde düzenleyeceğiz.
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VERGİ POLİTİKALARI
146- Vergi adale ni tesis edeceğiz.
Adaletli, sade ve uygulanabilir, kapsamlı bir Vergi Reformu gerçekleş receğiz. Bu çerçevede, kayıt-dışılığın önüne
geçeceğiz. Vergi tabanını genişleteceğiz. Böylece daha düşük oranlı vergilendirmeyi gerçekleş rmiş olacağız.
Harcamayı değil geliri vergilendireceğiz. Mükelleﬁn güveneceği ve vergi disiplinin sağlandığı bir sistem kuracağız.
147- ÖTV oranlarını düşüreceğiz.
Başta akaryakıt olmak üzere belirli mallar üzerindeki Özel Tüke m Vergisi (ÖTV) oranlarını kademeli olarak
düşüreceğiz.
148- Asgari ücre en vergi almayacağız.
Asgari ücret üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldıracağız. Asgari ücret üzerinde gelir elde elden çalışanlardan
daha az gelir vergisi tahsili için vergi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz.
149- Esna n vergi yükünü azaltacağız.
Gelir vergisine tabi küçük esnaf ve sanatkârların asgari geçim standartları göze lerek vergi yüklerini azaltacağız.
150- Gelir ve Kurumlar Vergisi mevzua nı sade, adil ve uygulanabilir hale ge receğiz.
Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu ile ikincil mevzua nın karmaşık olması nedeniyle yaşanan
mağduriyetleri gidermek için gereken sadeleş rmeyi yapacağız, mevzua n anlaşılır ve uygulanabilir olmasını
sağlayacağız.
151- Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi oranlarını düşüreceğiz.
Tüm dünyada düşürülmekte olan Kurumlar Vergisi oranını önce %20'ye sonra %15'e indireceğiz. Gelir Vergisi
tarifesi kademeli olarak asgari %10 ve azami %30 olacak şekilde yeniden belirleyerek ülkemizin ya rımcı çekme
potansiyeli ar racağız ve kayıt dışılığı azaltacağız. Böylece vergi tabanının yaygınlaş rılmasını mümkün hale
ge receğiz.
152- Ranta dayalı gelirleri vergilendireceğiz.
Ranta dayalı gelirlerin vergilendirilmesi sağlanarak daha adil bir vergilendirme sistemini uygulayacağız.
153- Yükümlülüğünü düzenli ve zamanında yerine ge ren mükellefe vergi indirimi sağlayacağız.
Vergi'de tahsilat oranlarını ar rarak bütçe disiplinini destekleyen ve sürdürülebilir kılan bir yapıyı sağlamak için
vergi yükümlülüğünü zamanında yerine ge ren mükellefe sağlanan vergi indirim desteğini uygulanabilir hale
ge receğiz.
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TASARRUFLAR
154- Tasarruﬂarın uzun vadeli ya rım araçlarında değerlendirilmesini özendirerek yur çi tasarruf oranlarını
ar racağız.
Yur çi tasarruﬂarı ar rmaya yönelik özendirici programlar uygulayacağız, mali ve ﬁnansal piyasalara olan güven ve
disiplin tesis edilerek söz konusu piyasaların yeniden düzenlenmesi, çeşitlendirilmesi ve derinleş rilmesini
sağlayacağız. Ulusal fonları daha etkin ve verimli kullanacağız. Tasarruf alışkanlıklarının edinilmesi için
vatandaşlarımızın ﬁnansal okuryazarlığını ar racağız.
Enﬂasyon oranının düşürülmesiyle tasarruﬂarın uzun vadeli ya rım araçlarında değerlendirilmesini özendireceğiz.
Mali araçların çeşitliliğini ar racağız ve güvenilirliğini sağlayacağız.
155- Tamamlayıcı sigortaların güvenilirliği ve ge risini ar racağız.
Tamamlayıcı sigortaların güvenilirliği ve ge risini ar racağız. Bireysel Emeklilik Sigortası ile ilgili yeni opsiyonlar
sunarak, tamamlayıcı sigorta sahibi kişi sayısını ar racağız.
156- İdari ve mali yükleri haﬁﬂeterek kayıtdışı is hdamı düşüreceğiz.
Kayıt dışı is hdamın düşürülmesine yönelik poli kalar uygulayacağız. İdari ve mali yükleri azaltacağız, işgücü
piyasasını etkileyen kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonu ar racağız. Gerekli mevzuat
düzenlemesini yapacağız.
157- Kamu maliyesini güçlendireceğiz, harcamalar ve kamu ya rım kararlarını objek f, şeﬀaf ve hesapverebilir
kriterlere göre oluşturacağız.
Kamu maliyesini güçlendireceğiz, verimli ve nitelikli ya rımları destekleyeceğiz. Kamu ya rımlarının etkin, verimli
ve rasyonel yapılabilmesi için yeni düzenlemeler ge receğiz. Kamu harcamalarına (makam aracı ve makam uçağı
sa n alma ve kiralamaları, fuzuli kamu bina kiralamaları ile temsil ve ağırlama giderleri vb.) yönelik isra önlemek
amacıyla harcamaları yeniden gözden geçirerek tasarruf tedbirleri uygulayacağız.

YATIRIM ORTAMI ve TEŞVİK SİSTEMİ
158- Ya rım Teşvik Sistemi'ni sadeleş receğiz. “Ya rım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız ve teşvikleri tek
elden koordine edeceğiz.
Vergi, ya rım, dış caret ve teşvik mevzua nı sade, basit, anlaşılır ve uygulanabilir hale ge receğiz ve bu sayede
yabancı ve yerli sermaye için güvenilir ve öngörülebilir bir ya rım ortamı sağlayacağız.
Teşvik ve destek sisteminin tek elden planlanması, yöne lmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin analiz
edilmesi görevlerine haiz, özel sektörün karar mekanizmasında yer aldığı yarı-özerk yapıda, Kalkınma
Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, “Ya rım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız. Mevcut sistemin çok başlı,
dağınık, kopuk ve mükerrer, ölçme ve değerlendirmeden yoksun yapısını ortadan kaldıracağız. Kamu
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını hedeﬂeyen; ihraca a yüksek katma değerli üre mi, ithala a girdi
bağımlılığının azal lmasını amaçlayan, sermayeyi tabana yayan, bölgesel gelişmişlik farklarını bertaraf eden,
ekonomik is krar ile sağlıklı, güçlü bir kalkınma ve büyüme amacını destekleyen, çevre ve ekolojik
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yapıya saygılı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını önceleyen, kurallı piyasa ekonomisi ve
kurumsallaşmış demokra k yöne m yapısını güçlendiren, uluslararası marka oluşumunu destekleyen nakdi ve
gayri nakdi teşvik ve destek poli kaları oluşturacağız.
Sürekli uza lan geçici teşvikler yerine, kalıcı öngörülebilir bir program oluşturacağız. Etki analizleriyle doğru
teşvik modelleri seçerek kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlayacağız.
159- Ulusal düzeyde belirlenmiş makro hedeﬂerin gerçekleş rilmesi için il ve/veya ekonomik havza
düzeyinde Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programları geliş receğiz ve uygulayacağız.
İk sadi olarak her bölgenin kalkınma seviyesine göre farklılaş rılmış ve o bölgenin refah düzeyini ar rıcı
gerçekçi çözümler içeren; ﬁrma başı ihracat, ihraca n teknoloji düzeyi, rekabet gücü, fertbaşı gelir, ortalama
ücretler, ortalama yaşam beklen si, ortalama eği m yılı vb. somut indika f hususları dikkate alan poli ka
programları geliş receğiz. Böylece ulusal büyüme, is hdam, sanayi, tarım, dış caret, Ar-Ge ve yenilik
hedeﬂerinin yerel düzeyde gerçekleşmesini temin edeceğiz, ekonomide merkez-yerel etkileşimini
güçlendireceğiz
160- Ya rım Seferberliği başlatacağız. Türkiye'ye 5 yılda asgari 100 milyar $'lık Nitelikli Doğrudan Yabancı
Ya rım çekeceğiz.
Ya rım ortamını iyileş rmeye yönelik tedbirleri acil olarak alarak ilk 100 gün içinde yerli ve yabancı
ya rımcılarla toplan lar düzenleyerek ya rım seferberliği başlatacağız. 5 yıl içinde Türkiye'ye asgari 100 milyar
$ nitelikli doğrudan yabancı ya rım çekeceğiz. Bu hedeﬁ gerçekleş rmek üzere, uluslararası alanda faaliyet
gösterecek “Ya rım Tanı m ve Teşvik Birimleri” oluşturacağız.
161- Nitelikli doğrudan dış ya rımı teşvik edeceğiz, ya rımcılar için peşin özelge (mukteza) sistemini
etkinleş receğiz.
Ya rımcılar için peşin özelge (mukteza) sistemi ile vergisel yükümlülükler üzerindeki belirsizlikleri gidereceğiz,
öngörülebilirliği ar racağız. İstanbul Tahkim Merkezi'nin daha cazip hale gelmesi için çalışmalar yapacağız.
162- Özel kesim ya rım teşviklerinde merkez-yerel bağı oluşturacağız, il düzeyinde "Ya rım Tanı m, Teşvik
ve Koordinasyon Başkanlıkları” kuracağız.
Özel kesim ya rım teşviklerinde merkez-yerel bağı güçlü bir şekilde tesis edeceğiz, il ve/veya ekonomik havza
düzeyinde "Ya rım Tanı m, Teşvik ve Destek Başkanlıkları” kuracağız. Bu Başkanlıkları ulusal düzeyde "Ya rım
Teşvik ve Koordinasyon Kurumu"na bağlı yerel teşkilatlar olarak konumlandıracağız. Bölgesel Kalkınma
Ajansları, Ya rım Destek Oﬁsleri ve KOSGEB il müdürlüklerini bu Başkanlık al na alacağız. Bu başkanlıklar
yerelde kamu ya rım tekliﬂerinin projelendirilmesi, yöne lmesi, izleme ve değerlendirme faaliyetleriyle, özel
kesim ya rımlarının teşvik ve desteklenmesinden sorumlu yapacağız. Gerek ğinde stratejik ve kri k ya rımları
doğrudan kendisinin gerçekleş rmesine olanak vereceğiz. Halen faaliye e olan Valiliklere bağlı Ya rım İzleme
Koordinasyon Başkanlıkları ve işlevsiz hale gelmiş il koordinasyon kurullarını kapatacağız.
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163- Ya rım Bankacılığını Güçlendireceğiz.
Finans sektörünün yurtdışından fonlama imkanlarını geliş rmek için uluslararası kalkınma bankaları ve
kurumsal ya rımcılar ile işbirliğini kolaylaş rıcı yasal altyapıyı gözden geçireceğiz. Ya rım Teşvik ve Girişimcilik
faaliyetlerini Kalkınma Bankası üzerinden destekleceğiz.
164- Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Modelini gözden geçireceğiz ve bölgesel kalkınma ve is hdam amaçlı olarak
yeniden yapılandıracağız.
Kamu-Özel sektör iş birliği modelini gözden geçireceğiz; mevcut ya rımların kamu maliyesi disiplini
çerçevesinde risk analizi, izlenmesi, değerlendirmesi ile sözleşme yöne mi için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde
bir birim kuracağız.
Kamu-Özel İşbirliği Modelini, yüksek gelirli bölgelerde teknolojik sıçramayı sağlayacak alanlarda ve kronik
işsizlik sorununu çözmeyi önceleyen ekosistem etkisi oluşturacak alanlarda uygulayacağız.
Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri
165- Üre m yapısındaki dönüşümü Sanayi 4.0'a uygun şekilde gerçekleş receğiz ve bu çerçevede
Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri (SMM) kuracağız.
Sektörlerde ileri teknoloji ve katma değer içeren, yenilikçi ve yara cı ürün ve iş süreçlerinin üre lmesi
maksadıyla, kamu otoritesinin planlama, dene m, göze m ve danışmanlığı al nda, tasarım, üre m, ya rım ve
yenilikçilik değer zinciri oluşturacağız.
Mikro, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelerin kümelenme modeliyle bir araya ge rildiği, bölgesinde nitelikli eği m
üniteleri ile sosyal yaşam ünitelerini barındıran, kamu otoritesinin ortaklığında ve devlet destekleriyle teşvik
edilen Sürdürülebilir Mükemmeliyet Merkezleri (SMM) kuracağız.
Küme Temelli Ya rım ve Ticaret Bölgeleri
166- Küme Temelli Ya rım ve Ticaret Bölgeleri” kuracağız.
Yerelde Sanayileşme Poli kalarını, il veya birkaç ilden teşekkül bölgelerin is hdam, gelir, refah ve kalkınma
seviyelerini yükseltmeleri, o il veya bölgeye özgü gelişme ve büyüme potansiyelini haiz sektörlerin katma değer,
markalaşma ve rekabetçilik düzeylerini ar rmalarına yönelik yeni bir sistem göre oluşturacağız.
Bu sistem çerçevesinde; caret ortamının küreselleşmesi, mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin
serbestleşmesi, küresel işbirlikleri ve ilişkiler ağının gelişmesi dikkate alınarak il veya bölgelerin geleneksel veya
yenilikçi ve yara cı ürün ve üre m modelleriyle üre m, tanı m, sa ş ve pazarlama yapabilmeleri, ihracat
imkanlarına kavuşabilmeleri, uluslararası düzeyde rekabet edebilmeleri için “Küme Temelli Ya rım ve Ticaret
Bölgeleri” kuracağız.
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Trans Asya Ya rım ve İşbirliği Pla ormu
167- Trans Asya Ya rım,Ticaret ve İşbirliği Pla ormu kuracağız.
Asya Pasiﬁk bölgesinden başlayıp, Avrupa'ya kadar uzayacak “Kuşak ve Yol” projesi kapsamında
oluşturacağımız lojis k caret merkezlerini, Kara-Deniz-Demir ve Havayolları ile bütünleş receğiz.
Projenin hedeﬂeri;
Ÿ

Teknoloji transferini sağlamak,

Ÿ

Üre m ve is hdam ar şına imkan vermek,

Ÿ

Yüksek katma değer ve teknoloji ih va eden doğrudan yabancı sermaye ya rımlarının girişini ar rmak,

Ÿ

Mikro, KOBİ ve büyük ölçekli girişimcileri yeni pazarları içeren ihracata yönelik ya rım ve üre mlere
teşvik etmek ve

Ÿ

Uluslararası ya rım, caret ve işbirlikleri ile rekabet kapasitelerini ar rmak olacak r.

Pla orm ile, yerli ve yabancı girişimcilerin münferiden ya da ortak olarak yürütecekleri faaliyetler için yapı ve
tesislerin oluşturulmasını sağlayacağız.
e-Ticaret Pla ormu
168- e-Ticaret Pla ormu kuracağız.
İhraç ürünlerinin yurt dışı piyasalarda ﬁyat, kalite, nitelik ve içerik olarak rekabet edilebilirliğinin sağlanması,
ihraca n miktar ve değer olarak ar rılması, ülkemizde ihraç piyasalarına ürün ve hizmet tedarikinde bulunan
ﬁrmaların kar ve kazançları ile is hdam ve katma değerlerinin yüksel lmesi gibi hedeﬂerin yerine ge rilmesi
için kara, demir, deniz ve hava yolları kesişme noktalarında yer alacak şekilde konumlandırılan bir “E-Ticaret
Pla ormu” kuracağız.
Etkin ve sürdürülebilir nitelikte yurt dışı cari ilişki ve iş birliği ağı oluşturacağız. Piyasa imajını yükseltecek ve
destekleyecek ürün dene m ve güvenliğine ilişkin “Türk Malı” e ketli “Devlet Güven Belgesi” düzenleyeceğiz.
Yurt dışı piyasaların gelişen ve değişen ürün ve üre m modelleriyle uyumlu ürün standardizasyonu ve
ser ﬁkasyonunu yapacağız.
İhraç ürünlerinin temin ve tedariki gibi iş ve işlemlerin sağlıklı ve is krarlı bir şekilde yürütülmesi için ﬁrma bazlı
izleme, değerlendirme ve denetlenme mekanizması kuracağız.
İhraç ürünlerinin depolama, tasniﬂeme, ayıklama, paketleme, ambalajlama, montaj, demontaj, elleçleme,
gümrükleme, nakliye gibi hizmetlerinin yer aldığı lojis k altyapı tesisleri kuracağız.
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SANAYİLEŞME
2000'li yılların başından i baren izlenen ik sadi poli kalar sonucu hızlı bir sanayisizleşme ve is krarsızlaşma
sürecine giren Türkiye Ekonomisinin son 10 yılda içine düştüğü orta teknoloji tuzağından kurtulması için bilim,
sanayi ve teknoloji alanındaki küresel dönüşüm, değişim ve gelişmelerin farkında olarak, güncel, etkili
poli kalar belirleyeceğiz ve uygulayacağız.
Ülkemizin kronik yüksek dış caret açığı sonucu karşı karşıya kaldığı yüksek cari açık, dış borç ve enﬂasyon
sarmalından kurtulabilmesi ve açık değil fazla veren bir ülke olabilmesi için üre m ve ürün kompozisyonunda,
orta yüksek ve yüksek teknoloji ih va eden ürünlerin toplam ihracat içindeki paylarının ar rarak ithalata
bağımlılık oranlarımızın düşürülmesi için kararlı ve rasyonel poli kalar uygulayacağız.
Dönüşen ve değişen teknoloji ve üre m yöntemlerine uygun yeni iş modelleri geliş receğiz. Hammadde ve
girdi tedariğinde sürdürülebirliği ve güvenliğini sağlayacak poli kalar geliş receğiz.
Sanayi ve üre m poli kalarımızda yerel ekonomiler ve özellikleri dikkate alınacak, yerel kalkınma ve ulusal
büyüme hedeﬂeri arasında bütünlük sağlanacak, böylece hem yerel düzeyde refah ar şı tesis edeceğiz, hem
büyük kentlere göç ile nüfusun yığılmasının önüne geçeceğiz, hemde Türkiye ekonomisini küresel ekonomik
sisteme uyumunu sağlayacağız.

SANAYİLEŞEREK KALKINAN İYİ BİR TÜRKİYE
169- Sanayi ve dış caret poli kalarını bilgiye dayalı olarak belirleyeceğiz. Bu kapsamda, “Sanayi Üre m Karar
Destek Sistemi” ve “Dış Ticaret Karar Destek Sistemi” kuracağız
Sanayi, dış caret ve teşvik poli kalarının belirlenmesine katkı vereceğiz, sektörel ile şim, ulusal ve uluslararası
düzeyde yöne şim ve iş birliklerini geliş receğiz, üre min değişen ve dönüşen teknolojik yapısına uyum
sağlayacağız, üre mde etkinlik ve verimliliği destekleyecek ya rım ve caret modellerinin oluşturulması için
“Dış Ticaret Karar Destek Sistemi” ve “Sanayi Üre m Karar Destek Sistemi” kuracağız. TÜİK'in mevcut sanayi
envanterleri ve dış caret veri tabanları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili veri tabanlarını entegre
edeceğiz.

170- "Bilgiyle Büyüyen İşletmeler Programı"nı hayata geçireceğiz. Mikro, Küçük ve Orta Boy İşletmeler için
mentorluk (danışmanlık ve know-how) destekleri vereceğiz.
"Bilgiyle Büyüyen İşletmeler Programı" ile işletmelerin üre m ve pazarlama kanallarına uyum sağlayabilmeleri,
ulusal ve uluslararası piyasaların dönüşen ve değişen teknolojik üre m yapısına eklemlenebilmeleri,
piyasaların ih yaç ve taleplerine nitelik ve içerik olarak cevap verebilmeleri; kendi aralarında ve kamu kurum ve
kuruluşları, yurt içi ve dışı diğer paydaşları ile iş birliği ve ilişkilerini geliş rebilmeleri, idari, hukuki, bürokra k
bilgi ve mevzuat ile ﬁnansman ve mali piyasalara erişimlerini kolaylaş rabilmeleri sağlayacağız.
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İşletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge, üre m, tanı m pazarlama ve dış carete yönelik poli kaları oluşturabilmelerini, ArGe'ye ayırdıkları payları, ciro, verimlilik, , is hdam ve ihracat ar şlarını sağlayacağız.
Program ile küresel elektronik caret kanallarına adaptasyonu destekleyeceğiz. Mikro, Küçük ve Orta Boy
İşletmelerin büyümeleri ve yerel, ulusal ve uluslararası değer zincirlerinde daha etkin konumlanabilmeleri için
mentorluk (danışmanlık ve know-how) destekleri vereceğiz.
171- İmalat Sanayini "Sanayi ÜR-GE Programı" ile destekleyeceğiz.
Büyüme ve kalkınma programlarını; ithalata olan bağımlılığı azaltan, ihraca nitelik ve değer olarak ar ran, yüksek
katma değer içeren, is hdamı önceleyen, teknoloji ve yeniliğe odaklı imalat sanayii projelerinin desteklendiği ve
teşvik edildiği bir yapıya kavuşturacağız.
Oluşturacağımız yeni ya rım teşvik modelinde; işletmelerin ölçeğini büyüteceğiz, is hdam ar şı ve ithalat
bağımlılığını azaltacak yüksek katma değerli üre mi hedeﬂeyen SANAYİ ÜR-GE PROGRAMI uygulayacağız.
172- İthalat girdi bağımlılığını azaltmak için "İthal Girdi Karar Destek Sistemi" kuracağız.
İthal girdi bağımlılığını azaltmaya yönelik, “Ulusal Girdi Tedarik, Planlama, İzleme ve Değerlendirme Kurumu”
kuracağız ve “İthal Girdi Karar Destek Sistemi”ne geçeceğiz. Bilgiye dayalı ithalat poli kası yöne m süreci tesis
edeceğiz; ürün, sektör ve bölge bazında üre m ve teşvik planlamasına girdi sağlayacağız.
173- Mevcut sanayinin sektörel ve bölgesel ih yaçlarına uygun sayı ve nitelikte mesleki teknik ara işgücü
ye ş receğiz.
Mesleki ve teknik liseler ile meslek yüksek okullarını cazip hale ge receğiz, sayıları ve niteliklerini ar racağız,
müfredat ve staj programlarının içeriği Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoparklarda yer alan
ﬁrmaların teknolojik, ﬁziki, ﬁkri, beşerî sermaye ve birikimleri sonucu üre lmiş iş ve yöne m modellerine uyumlu
hale ge receğiz.
Meslek liselilerin, devlet tara ndan ödenen staj sigortalarını, sigortalı gün sayısına dahil edeceğiz.
Meslek Liselerinin müfredatlarını ilgili meslek odaları ile birlikte yapacağız.
174- Meslek Yüksek Okulu mezunları için kısa dönem (6 ay) askerlik imkanı sağlayacağız.
Meslek Yüksek Okulu mezunlarına kısa dönem askerlik imkânı vereceğiz, MYO ve Meslek Lisesi mezunları
branşlarında çalışmaları durumunda asgari ücre n üzerindeki mevcut ücretlerinden kesilen gelir vergisini 5 yıl
süreyle yarıya indireceğiz.
175- Geri Dönüşüm Sektörünü teşvik edeceğiz.
A k ve ar klardan toplama, tasniﬂeme ve ayrış rma işlemleri yoluyla elde edilen geri dönüşüm alanında faaliyet
gösteren işletmeleri teşvik edeceğiz.
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TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ
TARIMDA DÖNÜŞÜM ve VERİMLİLİK STRATEJİSİ
176- "Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik" Stratejisi'ni uygulamaya koyacağız.
Tarımda ölçek verimliliğinde yıllık ortalama en az % 5 reel ar ş sağlamayı ve kırsalda tarım is hdamını ar rmayı
hedeﬂeyen; Türkiye'nin üre cisinin işletmeci, işletmecisinin ihracatçı, ihracatçısının uluslararası rekabetçi
olacağı “Tarımda Dönüşüm ve Verimlilik Stratejisi Çerçeve Programı”nı uygulamaya koyacağız.
177- Tarımsal Ar-Ge'yi teşvik edeceğiz, "Atatürk Orman Çi liği Tarımsal Araş rma ve Teknoloji Geliş rme
Ens tüsü” kuracağız.
Tarımda AR-GE çalışmalarını teşvik edeceğiz. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ Tarımsal Araş rma ve Teknoloji
Geliş rme Ens tüsü” kuracağız. Bunun için gerekli kaynağı AOÇ'nin bütçesinden sağlayacağız.
Toprak, sulama ve tohum araş rma ve geliş rme çalışmalarına hız vereceğiz. Ülkemize ait geleneksel
tohumlardan yararlanılarak gene k teknolojilerinden azami düzeyde faydalanmak sure yle, insan sağlığına
uygun, verimli ve hastalıklara karşı dirençli tohumlar geliş receğiz. Toprak ve suyun tarımsal üre mi ve verimi
ar rmasını hedeﬂeyen Ar-Ge projelerini ﬁnanse edeceğiz.
178- "Tarımsal Üre m ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız, işletme toplulaş rmasını gerçekleş receğiz.
Tarımdaki verimliliği ve etkinliği ar rabilmek, ölçek ekonomilerini yakalayabilmek, çi çinin gelir ve refah
düzeyini yükseltebilmek için üst kullanım hakkına dayalı "Tarımsal Üre m ve Ticaret Bölgeleri" kuracağız.
İşletme toplulaş rmasını içeren bölge ve koopera f temelli üre m ve caret modeli geliş receğiz ve
destekleyeceğiz. Bu model kapsamında;
Ÿ

Arazi ve üre min planlaması ve yöne mi,

Ÿ

Toprak, su ve ürün güvenliğinin dene mi,

Ÿ

Yüksek teknolojinin kullanımı,

Ÿ

Girdi ve stok maliye nin yöne mi,

Ÿ

Lojis k, pazarlama ve sa ş sistemin oluşturulmasına

ilişkin gerekli işbirliği ve altyapının tesisi için “Tarımsal Üre m Karar Destek Sistemi” kuracağız. Tüm destek ve
teşvikler bu sistem üzerinden uygulayacağız, izleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Bu model, uygulamaya geçene
kadar küçük çi çinin vergi muaﬁyet oranlarını genişleteceğiz. "Tarımsal Üre m ve Ticaret Kurumu Başkanlığı"
kuracağız.
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ÇİFTÇİNİN GELİR ve REFAH DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ

TÜRKİYE'NİN 5 YIL İÇİNDE TARIM ve HAYVANCILIKTA KENDİ KENDİNE YETEN BİR ÜLKE
OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ.
179- Çi çilerimizin mazotu %50 indirimli kullanmasını sağlayacağız.
Çi çilerin kullandığı mazotu %50 indirimli vereceğiz. Çi çi Kayıt Sistemine kayıtlı, ﬁilen üre mde olan
çi çilerimizi bu imkandan yararlandıracağız.
180- Çi çilere İŞKUR aracılığı ile işletmecilik eği mleri vereceğiz.
Çi çinin hem hayvansal hem de bitkisel üre mde teknik ve ekonomik anlamda işletmecilik bilgi eksikliklerinin
giderilmesi amacıyla İŞKUR ile işbirliğinde işletmecilik ve ﬁnans alanlarında eği m programları oluşturacağız.
181- Çi çi Çağrı Merkezi kuracağız.
Çi çilerimizin, bitkisel üre m ve hayvancılık ile ilgili problemlerine cevap vereceğiz, uzmanların (ziraat
mühendisleri, veteriner hekim, vd.) hizmet verdiği bir çağrı merkezi kuracağız. Bu merkezi; tarım ve hayvancılık
ile ilgili bilgilendirme, tarımsal üre m destekleri, tarımsal ya rım ve hibe destekleri, meteorolojik veriler,
tarımsal girdi ürün bilgilendirme ve 2B arazi hukuku gibi konularda çi çilerimizin sorularına yanıt verecek
şekilde oluşturacağız.
182- Sulama birliklerine su kullanım hakkı iade edeceğiz.
Çi çimizin tarımsal sulama suyunun kullanım hakkının özelleş rilerek Sulama Birlikleri'ni tasﬁye eden kanun
maddelerini iptal edeceğiz, su kullanım haklarını Çİ çilerimze iade edeceğiz. Tarımsal sulama suyundaki kayıpkaçak oranı azaltacağız. Sulama Birliklerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji teknolojileri ile kullanımına
ilişkin destekleme modellerini devreye sokacağız.
183- Büyükşehirlerin kırsal kesiminde mahalleye dönüşen köylerine tekrar köy statüsü vereceğiz.
Büyükşehir sınırları içinde kalan köylerin mahalle olması sebebiyle emlak, çevre-temizlik vergileri ile alt yapı
hizmetlerine yönelik katkı paylarının, ruhsat ve izin harçlarının tahsiline imkân tanıyan Büyükşehir yasasının
ilgili maddelerini iptal edeceğiz, 6360 sayılı yasaya göre kurulan kırsal mahallelerin eski köy statülerini iade
edeceğiz.
184- Meraları, köy tüzel kişiliğine devredeceğiz, meraların ıslah edilmesini sağlayacağız.
Büyükşehir Yasasında yapacağımız değişiklik ile mera, yaylak ve kışlakları köy tüzel kişiliğine tekrar
devredeceğiz. Hayvancılığı geliş rme ve sürdürme poli kamızın temelini oluşturan meraların köy tüzel
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kişilikleri tara ndan kullanım hakkını yok eden yasal düzenlemeleri iptal edeceğiz ve meraların ıslah edilmesini
sağlayacağız.
185- Türkiye tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip ürünlere yönelik coğraﬁ işaret bazlı üre m
planlaması yapacağız, üre cinin hakkını koruyacağız.
Üre m ve ihracat miktarı ile etkilediği çi çi sayısı bakımından stratejik olan tarımsal ürünlere yönelik çi çilerimizle
işbirliği halinde, coğraﬁ işaret bazlı ürün ve bölge bazlı orta vadeli üre m planları yapılarak, üre cinin hakkını
koruyacağız.
Ülkemiz tarımı ve gıda sanayisi için stratejik öneme sahip ndık, kayısı, üzüm, pamuk, tütün, şeker pancarı gibi
tarım ürünleri ile yem bitkisi üre m alanlarının geliş rerek verimliliklerini ar racağız, destek poli kaları
oluşturacağız ve bu ürünlerin işlenerek pazarlanması esnasında ortaya çıkma ih mali olan tekelleşmenin önüne
geçecek yasal düzenlemeleri yapacağız.
186- Çi çimizin, suyuna ve toprağına dokunmayacağız.
7139 sayılı Kanun ile ge rilen Arazi Toplulaş rma iş ve işlemlerine ilişkin DSİ'ye verilen yetkileri gözden geçireceğiz,
tarımsal üre min azamileş rilmesi, verimliliğin ar rılması ve çi çinin korunması hususlarını dikkate alacak şekilde
uygun kurumsal yapılanma ve uygulama modelleri geliş receğiz.
187- Çi çilerimizin yasal takibe düşen borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız.
Borç yükü al nda bunalan çi çilerimizin borçlarını faizsiz şekilde yeniden yapılandıracağız ve uzun vadeye
yayacağız.
188- Ürün Borsalarını Etkinleş receğiz.
Ürün pazarlanmasında ve ürün ﬁyatlarının oluşmasında önemli işlevi olan Ürün Borsalarını destekleyerek etkinlik
kazandıracağız.

TARIMDA ÖLÇEK EKONOMİLERİNE GEÇİŞ
189- Organize Hayvancılık Bölgelerini yaygınlaş rarak, hayvansal üre mi teşvik edeceğiz. Türkiye'yi “Et ve
Ürünleri Üre minde kendi yeter ülke haline” ge receğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz.
Organize Hayvancılık Bölgelerini yeniden düzenleyeceğiz ve hayvancılıkta işletme toplulaş rması yapacağız. Bu
uygulama kapsamında, devle n göze mi ve desteği ile mera ve yem bitkileri ekim alanları etra nda hayvancılık
işletmelerinin toplulaş rılması sağlanarak, küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin düşürülmesini
sağlayacağız.
Türkiye'yi “Et ve Ürünleri Üre minde kendi yeter ülke haline” ge receğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz.
190- Şeker Fabrikalarının Sa ş İşlemlerini iptal edeceğiz. TÜRKŞEKER'i yeniden yapılandıracağız. Pancar
üre mini destekleyeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ-NEŞ) kotalarını düşüreceğiz.
Sayfa 78

Özelleş rme kapsamındaki şeker fabrikalarının verimlilik ve işletme niteliklerine göre faaliyetlerine yön
vereceğiz, son dönemde özelleş rilen şeker fabrikalarının sa ş işlemlerini iptal edeceğiz. Nişasta Bazlı Şeker
(NBŞ-NEŞ) kotaları düşürerek, AB ülkelerindeki oranlarla uyumlu olması sağlayacağız.
191- Türkiye Bütünleşik Su Projesi'ni hayata geçireceğiz.
Türkiye Bütünleşik Su Projesi kapsamında havza temelli sulama modeline geçeceğiz. Bu model ile öncelikle su
havzalarını rehabilite ederek, su taşınması ve depolanması sırasındaki buharlaşma kaynaklı kaybın önüne
geçeceğiz. Su havzalarından kurak ovalara, boru sistemiyle su taşınmasını sağlayacağız. Açık p sulama
kanallarını kaldıracağız, yerine yer al sulama kanalları kuracağız.
192- Türkiye'yi Tarım Havzasına dönüştüreceğiz. Türkiye'yi Tıbbi ve Aroma k Bitki üre minde Avrupa'da
birinci yapacağız.
Türkiye'yi dünyanı'nın önemli meyve, sebze ve bunların işlenmiş ürünlerinin ihracat merkezi haline ge receğiz.
Bu amaçla, ilk 5 yıl içerisinde her biri asgari 2 hektar olmak üzere 5.000 adet meyve bahçesi ve bağ plantasyonu
kuracağız.
Tıbbi ve aroma k bitkilerin üre mini destekleyeceğiz. Tarımsal ürünlerin yüksek katma değerli sektörlerle ileri
bağlan ilişkilerini güçlendireceğiz. Türkiye'yi İlaç ve Kozme k Sanayiine girdi sağlayacak Tıbbi ve Aroma k
Bitkilerde Avrupa'nın 1 numaralı merkezi yapacağız.
193- Verimsiz hazine arazilerinin değerlendirilmesi için Genç Çifçilerimize destekler sağlayacağız.
Hazine adına kayıtlı veya tescil dışı kalmış tarıma uygun toprak reformu kapsamındaki arazileri, en az 15 yıllık bir
süre için ölçek ekonomisine uygun proje uygulayacak olan genç tarım müteşebbislerine karşılıksız olarak
devredeceğiz.

GIDA GÜVENLİĞİ
194- Gıda ve İçecek Sektörünü ekosistem yaklaşımı çerçevesinde yeniden yapılandıracağız, gıda arz
güvenliğini garan al na alacağız ve gıda enﬂasyonunu düşüreceğiz.
Gıda ﬁyatlarını düşüreceğiz. Tarım ve gıda sanayi entegrasyonunu gözetecek gıda lojis ği master planı
hazırlayacağız, hal sistemi ve değer zincirini gözden geçirerek gıda enﬂasyonu düşüreceğiz. Sürdürülebilir bir
şekilde yeterli miktarda, kaliteli hammaddeye ulaşımın sağlanması için verimliliği ve endüstri ih yaçlarını göz
önüne alan tarım ve hayvancılık destekleri uygulamasına geçilmesi, destek poli kalarının etki analizlerini
yapacağız.
195- Gıda güvenliğini temin etmek üzere cezaları caydırıcı hale ge receğiz.
Dene m sistemini daha sık işleyen ve daha nitelikli hale ge receğiz. Gıda güvenliğini riske sokacak hareke e
bulunan gerçek/tüzel kişilere uygulanacak cezalar sadece mali yap rımları içermeyecek, suçu işleyen gerçek
kişi
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veya tüzel kişi ise tüm ortakları ve sorumlu yöne cisinin de suçun niteliğine bağlı olarak belirli süre sektörden
men edilmesini ge receğiz.
Gıdanın tarladan sofraya izlediği süreçte, tüke cinin gıda güvenliğinin korunması amacıyla gıda kontrol ve
dene m faaliyetlerinin düzgün ve zamanında yapılmasını sağlayacak “Gıda Müfe şliği Sistemi'ni etkin hale
ge receğiz

196- Hayvansal üre mde bilinçsiz an biyo k kullanımını ortadan kaldıracağız.
Hayvansal üre mde bilinçsiz an biyo k kullanımını, ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
birlikte çalışmasıyla ve bu alanda oluşturulacak bir koordinasyon kurulu ile ortadan kaldıracağız.
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TURİZM
197- Türkiye'yi turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından dünyada ilk 5 ülke arasına sokacağız. 5 yıl sonunda
yıllık 45 milyar $ turizm geliri elde edeceğiz.
Turist ve gelir açısından uluslararası turizm pazarında Türkiye'yi ilk 5 ülke grubuna gireceğiz. 5 yıl sonunda, yıllık
45 milyar $ turizm geliri elde edeceğiz.Tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerimizi bilinebilir, görülebilir ve
tanıtabilir hale ge rmek için özel sektör imkanları ve işletme modellerini yaratacağız.
198- Turizm sektörü için kamu ve özel sektör işbirliğinde Milli Turizm Strateji belgesi hazırlayacağız.
Turizm sektöründe kamu strateji belirleyen, koordine eden, destekleyen ve denetleyen; özel sektör ise bu
stratejilere uygun olarak ya rımlarını planlayan, gerçekleş ren ve kendi iç dene m mekanizmalarını kurmuş
bir sektör olarak yeniden yapılandıracağız.
Mevcut des nasyonların geliş rilmesi ve yeni des nasyonların belirlenmesinde turizm yaşam döngüsü ve
taşıma kapasitesi hususlarını dikkate alacağız, buna ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları yapacağız. Turizm yaşam
döngüsü ve taşıma kapasiteleri dikkate alacak şekilde des nasyon bazında hedeﬂer belirleyeceğiz.
Ülke tanı mı yerine, des nasyonların tanı mına ağırlık vereceğiz
199- Turizm Yüksek Kurulu ve Turizmi Geliş rme Fonu kuracağız.
Kültür ve Turizm bakanlığının ve özel sektör birlik temsilcilerinin yer aldığı, “Turizm Yüksek Kurulu” oluşturarak;
Milli Turizm Stratejisi'nin oluşturulması yanında, siyasi, yapısal, mali sorunların yasal ve ekonomik olarak üst
seviyede çözümlerini sağlayacağız, bu Kurula bağlı olarak oluşturulacak “Turizm Geliş rme Fonu”nu
uluslararası tanı m ve pazarlama ile lobi faaliyetleri ve ya rım bütçelerinde des nasyonların desteklenmesi
için kullanacağız.
200- Bölgesel Turizm Master Planları Uygulayacağız.
DAP ve GAP Turizm Master Planlarını uygulamaya koyacağız. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadoludaki
doğal, kültürel ve inanç turizm kaynaklarını turizme açmak üzere uygulama planlarını hayata geçireceğiz.
Doğu Akdeniz Turizm Master Planı"nı uygulamaya koyacağız. Gazipaşadan-Samandağına kadar olan kıyı
bandını kapsayan “Doğu Akdeniz Turizm Master Planı” yaparak 100.000 turizm yatağını öngören kıyı, kış,
termal, inanç, yayla, doğa ve yat turizminin olduğu yeni bir “turizm des nasyonu” oluşturacağız.
201- Ege des nasyonunu canlandıracağız.
Ege des nasyonu İzmir, Aydın, Muğla odaklı olmak üzere yeniden ele alacak, İzmir ken nin kentsel
planlamasında yer alan İnciral , Balçova turizm kaynaklarının termal-sağlık-eğlence kapsamlı planlamalarını
bi rerek teşviklerle canlandırılmasını sağlayacağız.
İnanç turizmi kaynaklarını, a l kalan Pamucak turizm des nasyonlarını, Bozcaada-Gökçeada turizm
potansiyellerini hayata geçireceğiz.
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202- Kongre ve Fuar Turizmini teşvik edeceğiz.
Barış ve huzur poli kamız ile uygulayacağımız özel teşviklerle azalan kongre ve fuar turizmini canlandıracağız,
turizmin 12 aya yayılmasını sağlayacağız.
203- Gençlik ve Bilim Turizmi Stratejisi hazırlayacağız, yıllık 5 miyar TL gelir elde edilecek.
Türkiye'yi Gençlik ve Bilim Turizmi Merkezi yapacağız. Bu hedeﬁ gerçekleş rmek için, Türk Üniversitelerine 5 yıl
içinde 200 bin yabancı öğrenci çekeceğiz. Türkiye'yi dünyada bölgesel eği m üssüne dönüştüreceğiz. EÖğrenim pla ormları ile çok dilli, diploması akredite edilmiş Uzaktan Üniversite seçeneklerini uluslararası
eği m pazarına sunacağız. Uzun vadede 1 milyon öğrenci hedeﬁmize erişeceğiz.
Gençliği hedeﬂeyen turizm programları oluşturacağız. Türkiye'nin tanı mı, turizm gelirlerinin ar rılması ve
yumuşak güç stratejimize uygun şekilde bu programlarda TİKA fonlarını kullanacağız.
204- Yat ve kurvaziyer turizmini geliş receğiz.
Yat turizminin geliş rilmesine yönelik eylem planı uygulamaya geçireceğiz. Kurvaziyer turizmlerini yeniden
canlandıracağız. Deniz turizmini geliş rmek için yat limanlarının yapımında devlet olarak özel sektöre gerekli
kolaylıklar sağlayarak ülkemizin yat bağlama kapasitesini ar racağız. Denizyolu ile yolcu taşımacılığında gerekli
altyapı çalışmaları yaparak gelişmesini sağlayacağız, kıyılarımızda deniz ve kültür turizmi açısından kurvaziyer
gemilerin yanaşabileceği uygun alanlara kurvaziyer limanları yapacağız.
205- Sağlık Turizmini teşvik edeceğiz. Yıllık 20 milyar $ Sağık Turizmi geliri sağlayacağız.
Sağlık turizmi alanında Türkiye'nin potansiyelini değerlendireceğiz, termal turizm, tedavi hizmetleri, geriatri
hizmetleri (hasta ve yaşlı bakımı) turizmi alanlarında kapasite geliş receğiz, turizm gelirlerini ar racağız. Sağlık
turizminde Türkiye'nin yıllık 20 milyar dolar olan hedeﬁne ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeydeki
sağlık turizmi girişimlerine yasal, mali, idari ve siyasi destek vereceğiz.
206- Turkiye'yi Gastronomi turizminde önemli des nasyon yapacağız.
Dünyada oluşan yeni trend gastronomi turizminde yer almak ve kendi markamızı yaratmak için gerekli
planlama yapılarak eği m personel, kalite ve kan te ilkeleri belirlenerek kendimize özgü bir yıldızlama modeli
oluşturarak gastronomi turizminde yer almamızı sağlayacağız.
207- İç turizmi canlandırmak üzere, turizm bölgelerindeki vatandaşlarımıza ait a l durumdaki ikinci
konutları turizme kazandıracağız.
Ülke ekonomisinde a l durumda olan ikinci konut kaynaklarının turizm amaçlı kullanılabilmesi için, gerekli
hukuki ve idari düzenlemeler yapacağız, kentsel dönüşüm modeli örneği kullanarak paylaşım modeli ile
değerlendirilmesi projesini uygulayacağız.
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ENERJİ ve MADENCİLİK
ENERJİ POLİTİKALARI
208- Enerji poli kalarımızı AB enerji poli kalarıyla uyumlu hale ge receğiz.
Enerji poli kalarımızı AB enerji poli kalarıyla uyumlu hale ge receğiz. Enerji poli kalarını oluştururken yerli ve
yenilenebilir kaynaklara öncelik vereceğiz, arz çeşitliğini ar racağız, enerjide dışa bağımlılığın azal lması için
karşılıklı bağımlılık poli kasını benimseyeceğiz.
209- Enerji şirketlerinin halka açılmasını teşvik edeceğiz.
Enerji üre m ve dağı mı yapan şirketlerin halka açılmasını devlet poli kası olarak destekleyeceğiz.
210- Üre m ve dağı m şirketlerinin Ar-Ge faaliye nde bulunmalarını özendireceğiz.
Enerji üre m ve dağı m yapan şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını teşvik edeceğiz, bu şirketlerde
üre m ve dağı m altyapısında verimliliği ar rmayı hedeﬂeyen Ar-Ge faaliyetleri ile Ar-Ge is hdamını
destekleyeceğiz.
Enerji üre mi ve dağı mında kullanılan teknolojileri geliş rebilmek için sürdürülebilir mükemmeliyet
merkezleri (SMM) içinde Ar-Ge ve kuluçka merkezleri kuracağız.
211- Enerji teknolojileri üreten işletmelere teşvik uygulamalarında öncelik vereceğiz.
Türkiye'nin, enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında enerjinin transit geçişine imkân sağlayan terminal bir ülke
olmasının yanında; katma değeri yüksek enerji teknolojileri üre mi ve alt yapısına sahip olmasını sağlayacağız.
Enerji teknolojilerini üreten işletmelere öncelik vereceğiz. Üre m altyapısına ilişkin büyük ölçekli ya rımlarda
gerek ğinde KÖİ modeliyle fabrikalar kuracağız, stratejik ve kri k enerji teknolojilerinde Ar-Ge üre minde
kamunun öncü olmasını sağlayacağız. Özel sektörün bu alanda önünü açacağız.
212- Enerji piyasalarında devle n düzenleyici ve denetleyici rolünü etkinleş receğiz.
Düzenleyici çerçeveyi gözden geçireceğiz, AB mükteseba na uyum sağlayacağız. Devle n düzenleyici ve
denetleyici rolünü etkinleş receğiz. Başta enerji dağı m şirketleri olmak üzere, sektör oyuncularının
dene minde kamu menfaa ni gözetececeğiz.
213- Enerji sektörüne ilişkin devle n kurumsal yapılanmasını yeniden tasarlayacağız. Bürokra k süreçleri
sadeleş receğiz.
Enerji kurumlarını çağın ih yaçlarına göre yeniden tasarlayacağız, bürokra k süreçleri basitleş receğiz, çoklu
izin/onay süreçlerini ortadan kaldıracağız. Elektrik, doğalgaz ve petrol ile m hatlarına ilişkin ülkenin stratejik ve
kri k alt yapı projelerini efek f bir şekilde gerçekleş receğiz.
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214- Enerji Teknolojileri Araş rma Üniversitesi kuracağız.
Sadece enerji alanında araş rmalar, teknoloji geliş rme, inovasyon faaliyetleri yürütmek, Türkiye'nin enerji
teknolojilerine ilişkin araş rma altyapısını güçlendirmek amacıyla Türk ve uluslararası öğrencilere yüksek
lisans, doktora ve doktora sonrası araş rma imkanlarını sunan, “Enerji Teknolojileri Araş rma Üniversitesi”
kuracağız. Yeni üniversite ile dünyada muadili araş rma üniversiteleri ile yakın işbirliği halinde çalışacağız,
akademik personel ve öğrenci değişim programları uygulayacağız.
215- Elektrik kayıp-kaçak oranlarını düşürerek, tüke ciye ucuz ve kaliteli elektrik temin edeceğiz.
Elektrik enerjisinin kaliteli, zamanında, yeterli, ucuz ve kesin siz olarak kullanıcıya ulaş rılması hedeﬁmizdir.
Ülkemizde üre len elektriğin %15'i ile m-dağı m kayıpları ile kaçak kullanım kaynaklı olarak heba olmaktadır.
Verimliliği ar rmak, kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için ile m ve dağı m hatlarını yenileyeceğiz. Kaçak
elektrik kullanımına karşı daha etkin bir mücadele yöntemi benimseneceğiz. Kayıp-kaçak oranını OECD
ülkelerindeki %6 seviyelerine indireceğiz.
216- Trafo merkezi kapasite sorunlarını çözeceğiz.
Elektrik üre mi yapmak isteyen girişimcilerimizin önündeki en büyük engellerden olan trafo merkezi
kapasiteleri sorununu, bölgesel dağı m şirketleri ve devlet kurumları arasındaki koordinasyonu ar rarak ve
gerekli kapasitelerin tesisini sağlayarak çözeceğiz.
217- Biyoyakıta dayalı enerji üre m merkezleri kuracağız.
Biyoyakıt enerji üre m merkezleri kurarak, özellikle kentsel ve kırsal a kların elektrik üre minde etkin şekilde
kullanılmasını sağlayacağız. Bu amaçla faaliyet gösterecek, özel sektör, belediyeler ve ilgili kurumları
destekleyeceğiz.
218- Yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemi ile ısınma ve sıcak su ih yacının karşılanmasına yönelik
pilot bir proje uygulayacağız.
Yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemi ile ısınma ve sıcak su ih yacının karşılanmasına yönelik pilot bir
proje uygulayacağız. Projenin başarılı olması halinde uygun yerleşim yerlerinde yaygınlaş rılmasına yönelik
eylem planı hazırlayacağız. Özellikle yeni kurulan yerleşim merkezlerinde kojenerasyon sistemleri tesis ederek
vatandaşın ucuz ve kesin siz ısınma ve sıcak su ih yacını karşılayacağız, böylelikle enerji kaynaklarının daha
verimli ve düşük maliyetli olarak kullanımını sağlayacağız.
219- Doğalgazda arz güvenliğini temin etmek üzere kaynak çeşitlendirmesine gideceğiz, doğalgaz
poli kalarını revize edeceğiz. LNG terminalleri kuracağız.
Doğalgazda arz güvenliğini temin etmek üzere kaynak çeşitlendirmesine gideceğiz, doğalgaz poli kalarını
günün ih yaçlarına uygun şekilde revize edeceğiz.
Doğalgaz alanında serbest piyasa şartlarını geliş receğiz, depolama kapasitesini ar racağız, ile m ağını
geliş receğiz, yeni boru ha projelerini hayata geçireceğiz.
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Mevcut gaz anlaşmalarını, ülkenin çıkarları ve enerji stratejisi ile uyumlu şekilde gözden geçireceğiz,
kaynakların çeşitlendirilmesi ile ucuz gaz temini sağlanması hedeﬂeyecek şekilde bu anlaşmaları revize etmek
üzere gerekli girişimleri yapacağız. Doğalgaz depolama tesislerinin ar rılmasını sağlayacağız. Doğalgaz arzında
tek bir ülkeye olan yüksek bağımlılık oranının düşürülmesi gerekmektedir. Arz güvenliği için anlaşmaların ve
kaynakların çeşitlendirilmesi ile ucuz gaz teminini hedeﬂeyeceğiz.
LNG (sıvılaş rılmış doğal gaz) dönüşüm tesislerinin kapasitesinin ar rılması arz güvenliği ve kaynak
çeşitlendirmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda toplam doğalgaz tedariğinde LNG nin
payının ar rılmasına öncelik vereceğiz. LNG ithal terminalleri kuracağız.
220- Elektrik ve Doğalgazda serbest piyasa mekanizmasını güçlendireceğiz, kamunun müdahalesini
sınırlandıracağız.
Rekabe n tam veya yeterince oluşmadığı enerji piyasası faaliyetleri ile arz güvenliği temini için alınacak
önlemler hariç, kamunun elektrik ve doğalgaz ﬁya oluşumuna doğrudan veya dolaylı müdahalesini
sınırlandıracağız. Doğalgazda ﬁyatların EPİAŞ göze minde rekabetçi piyasada oluşumunu sağlayacağız.
221- Doğalgazdan elektrik üre mini kademeli olarak azaltacağız. Alterna f kaynaklara geçiş için bir yol
haritamızı uygulayacağız.
Doğalgazın başta elektrik üre mi olmak üzere, sanayide kullanımını sınırlandıracağız, alterna f enerji
kaynaklarına geçiş için yol haritamızı uygulayacağız. Doğalgazdan elektrik üre mini düzenleyen ikincil
mevzua , arz temin güvenliği çerçevesinde yenileyeceğiz.

222- TPAO'nun arama ve üre m faaliyetlerini ar racağız.
TPAO'nun arama–üre m faaliyetlerini yur çinde ve yurtdışında yakın coğrafyalardan başlayarak gerek bütçe,
gerekse lokasyon bazında ar racağız ve efek f hale ge receğiz. Uluslararası sektör oyuncuları ile işbirliği
halinde Doğu Akdeniz Havzası ile ankonvansiyonel (Trakya, Batman, Şırnak vd. bölgeler) arama faaliyetlerine
öncelik vereceğiz.
223- Boru hatları ile taşımacılığı geliş receğiz.
Boru hatları ile taşımacılık faailyetlerini milli menfaatlerimiz göze lerek yeniden düzenleyeceğiz. Taşımacılık
maliye nin düşürüleceği sıvı ve gaz maddelerin nakliyesi ile yanıcı, parlayıcı, çevreye ve insan sağlığına zararlı
maddelerin boru hatları ile taşınmasını özendireceğiz, gerekli yasal tedbirleri alacağız.
224- Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz.
Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Kara sınırlarında ve deniz yollarında dene mleri
sıklaş racağız.
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225- Hidrokarbon kaynaklarımızın tespit çalışmalarına devam edeceğiz.
Hidrokarbon kaynaklarımızın tespit çalışmalarına devam edeceğiz. Karadenizde, deniz alanlarında arama
faaliyetleri yürüteceğiz.
226- Akaryakıt üzerindeki vergileri düşüreceğiz.
Benzin ve Mazo aki yüksek vergileri indireceğiz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
227- Enerji Verimliliği Op mizasyon Modelini Uygulamaya geçireceğiz.
Türkiye'nin yerli veya ithal doğal enerji kaynaklarından ve a klarından sürdürebilir biçimde yüksek ekonomik
değer elde edebilmeyi sağlayacak yapay zeka temelli Türkiye Enerji Op mizasyon Modelini uygulamaya
koyacağız.
Uygulayacağımız çembersel ekonomik model içerikli yapay zeka programlaması sayesinde, Türkiye'nin enerji
alanındaki alt/üst yapı planlamalarını, doğal kaynakların sahip olduğu iş üretme potansiyellerini en yüksek
oranda ve sürekli olarak ekonomik çık ya dönüştüreceğiz.
Böylelikle, yeni enerji/ hammadde üre m santrallerinin hangi tasarımlarla ve ne kadar kapasitelerle, nerelere
kurulması gerek ği, doğal kaynak ve a kların bu santrallerde nasıl değerlendirileceğine ilişkin poli kaları
dinamik ve bilgiye dayalı olarak belirleyeceğiz.

ÇOCUKLARIMIZIN KARANLIKTA OKULA GİTMEMESİ İÇİN SAAT AYARLAMASI YAPACAĞIZ.
228- Enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Şehirlerimiz için enerji verimliliği hedeﬂeri belirleyeceğiz.
Kademeli bir şekilde verimli aydınlatma sistemlerine geçeceğiz. Şehirlerin enerji verimliliği proﬁlleri
çıkaracağız, şehirlerimiz için enerji verimliliği hedeﬂeri belirleyeceğiz. Belli bir süre sonunda enerji verimliliği
bakımından başarılı olan belediyelere ilave kaynaklar tahsis edeceğiz. Bu sistemi periyodik olarak
tekrarlayacağız.
229- Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programını hayata geçireceğiz.
Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programı hayata geçirilerek, elektrik üre minde yenilenebilir enerjinin payını ilk 5
yıl içinde %18'e çıkaracağız. Yeni yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliş rilmesi ve carileş rilmesi için
teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Güneş ve rüzgâr santrallerinin baz yük santral gibi davranmaları
için pil depolama teknolojilerine ya rım yapacak teşvik mekanizmaları geliş receğiz.
Deniz pi rüzgâr santralleri için altyapı çalışmaları yapacağız, sahalar belirleyeceğiz. Tüm yasal süreçler
çözülmüş halde im yaz hakkı devri ihalesine çıkacağız.
230- Konut ve işyerlerinde yenilenebilir enerji üre mini destekleyeceğiz.
Konut ve işyerlerinin bünyelerinde kendi tüke mlerine yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji
üretmeleri halinde, vergi is snaları uygulayacağız.
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231- Fabrikalara enerji verimliliği kriterlerine uyma zorunluluğu ge receğiz.
Enerji verimliliği konusunda değişimi hızlandıracağız. Fabrikalara enerji verimliliği kriterlerine uyma
zorunluluğu ge receğiz.

MADENCİLİK
232- Maden Kanunu'nu revize edeceğiz, Stratejik Maden Kaynakları için özel düzenlemeler ge receğiz.
Maden Kanunu'nu revize ederek, özellikle yerli madencilik ya rımlarının önü açacağız. Stratejik maden
rezervlerimiz tespit edeceğiz, bu madenler için özel düzenlemeler yapacağız.

233- Mermerde katma değerli ihraca ar racağız. Metalik madenciliğe önem vereceğiz
Türk mermerlerinin üre mdeki standart eksikliğini giderecek, sektördeki ﬁrmalar arasında işbirliği pla ormu
kuracak, üre mde Ar-Ge faaliyetlerine önem vererek dünya piyasalarına katma değerli ihraca teşvik edeceğiz.
Yeni teknolojilerle metalik madenciliğe (nikel, pla n, al n, bakır vb.) önem vereceğiz, nadir toprak elementleri
üzerine yoğunlaşarak ekonomiye kazandıracağız.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÇEVRE
234- Kamu ve Özel Sektör Ya rım Yeri Tercihlerinde, ya rımın çevreye etkisini ve yöre halkının rızasını dikkate
alacağız.
Kamu ve Özel Sektör Ya rım Yeri Tercihlerinde ekolojik dengeyi bozmamasına özen göstereceğiz ve yöre yaşayan
vatandaşların rızası alacağız.
Başta Ergene Havzası olmak üzere ekolojik dengenin bozulduğu yerlerin rehabilitasyonuna ilişkin yerel eylem planlarını
uygulamaya koyacağız. Bu rehabilitasyon eylem planlarının uygulanması için gerekli maliyetlere, ekolojik dengenin
bozulmasına neden olan sanayi kuruluşları ve izin veren belediyelerin ka vermesi zorunluluğu ge receğiz.
235- İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı hazırlayacağız.
İklim değişikliğinin ekonomik, sosyal, coğraﬁ ve doğal etkilerine göre mücadele hedeﬂeri belirleyeceğiz. Ulusal ve
bölgesel olarak ekonomik ve sosyal etkilerini tespit edeceğiz. Sanayi, enerji, tarım, çevre ve eği m poli kaları, ya rım
teşvikleri, dış caret, yerel yöne mler ve bölgesel kalkınma hedeﬂeri ile bütünleşmiş bir ulusal eylem planı
hazırlayacağız.
236- Türkiye Karbon Borsası kuracağız.
Küresel karbon piyasalarına hazırlık ve düşük karbon ekonomisine geçiş amacıyla Türkiye Karbon Borsa'sı kuracağız.
Sözkonusu emisyon care sistemine enerji yoğun sektörler, hava yolu şirketleri, belediyeler ve yenilenebilir enerji
santrallerini kota edeceğiz. Bu merkezde; ilgili kamu kurumları ile iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlayacağız. Özel sektöre düşük karbon ekonomisine geçiş için gereken
teknolojilerin uygulanması ve yaygınlaş rılması için imkân sağlayacağız. Finansal destek mekanizmalarının kapsamını
genişleterek devreye sokacağız.
237- Orman vas nı yi ren sahalar için düzenleme yapacağız.
Orman vas nı yi rdiği gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan sahaları, ekosistemin korunması amacıyla yeniden
ağaçlandıracağız. Özel çıkar amacıyla yeni sahaların tahribini engelleyeceğiz ve caydırıcı düzenlemeler yapacağız.
238- Ekolojik Dengenin Korunması, verimsiz ormanların verimli hale ge rilmesi için Ağaçlandırma Seferberliği
başlatacağız.
Ekolojik denge içerisinde, sürdürülebilir bir Orman Yöne m anlayışı ile çevre kirliliğinin, çölleşmenin ve erozyonun
önlenmesi amacıyla; havza bazında toprak muhafaza ve endüstriyel amaçlı ağaçlandırma çalışmaları yapacağız, verimsiz
orman arazilerinin tamamını verimli hale ge receğiz. Ormanlarını koruyan her köyün kendi sınırlarındaki ormanlardan
yararlanmasını sağlayacağız.
239- Endüstriyel Ağaçlandırmayı destekleyeceğiz.
Endüstriyel ağaçlandırma konusundaki araş rmaları destekleyeceğiz, ağaç ürünleri ve yeni ahşap malzemeleri
konusunda yetkinlik geliş rilmesini sağlayacağız.
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ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK
KARAYOLU
240- "Herkes İçin Hızlı, Ucuz ve Güvenli Ulaşım" projesini gerçekleş receğiz
Herkese ve Her Keseye Uygun Hızlı ve Güvenli Bir Ulaş rma Sistemi tesis edebilmek için mevcut
uygulamalardaki usulsüzlük ve yetersizliklerin üzerine gidilerek, planlamalar gözden geçirilerek “öncelikli yeni
projeler”, ülke ih yaçlarına ve kaynaklarına uygun olarak belirleyip uygulamaya geçireceğiz.
241- Kri k ve Yarım Kalmış Ulaş rma Altyapısı Projelerini süratle tamamlayacağız.
Kri k ve Yarım Kalmış Ulaş rma Altyapısı projelerini süratle tamamlayacağız. Karayollarında ülkemizin
doğusunu ba ya bağlayan 5 ulaşım koridoru ve kuzeyini güneye bağlayan 18 ulaşım koridorundan bölünmüş
yol eksiklikleri gidereceğiz ve ayrıca ana arterlerdeki otoyol ağımızın eksiklikleri gidererek baştanbaşa ulaşımın
kalitesi, güvenliği ve hızını ar racağız.

242- Yol ve köprü geçiş ücretlerini düşüreceğiz.
Kamu Özel İşbirliği Ulaş rma projelerinde Yabancı Para Cinsinden belirlenen Pahalı Geçiş Ücretlerini Makul
düzeye çekeceğiz, hizmet kalitesini düşüren ve kamuya ciddi yük oluşturan geçiş garan si uygulamasına son
vereceğiz.
243- Şoför esna ve nakliyecilerin sorunlarını çözeceğiz. Haksız rekabe önleyeceğiz. Karayolu Taşımacılığı
Sektörünün problemlerini çözüme kavuşturacağız.
Haksız rekabet önlemek için söför esna ve nakliyecilerin sorunlarını .çözüme kavuşturacağız. Taşımacılıkta “K”
belgesinden alınan yüksek ücretleri makul seviyeye düşüreceğiz.
Karayolu taşımacılığı sektörünün yur çi dene mlerde karşılaş ğı sorunlar ile yurtdışı transit geçişlerinde alınan
yüksek ücretlerin düşürülmesi, geçiş sürelerinin kısal lması vd. dış kaynaklı sorunlar için gerekli diploma k
girişimler yapacağız.

DEMİRYOLU
244- Türkiye'yi Demirağlarla Öreceğiz. Demiryolları Önceliğimiz Olacak. OSB'ler ile Limanları demiryolları ile
birleş receğiz. Taşıma maliyetlerini düşüreceğiz.
Demiryollarının doğudan ba ya, kuzeyden güneye ana akslara bağlan daki altyapı eksiklikleri gidereceğiz,
ancak projeleri kesin proje seviyesinde detaylandırılarak ihale edilerek inşaat ve maliyet açısından ucu açık
yıllarca süren proje olmaktan çıkaracağız. Mevcut demiryolu hatlarımızın standartlarının yükseltme çalışmaları
yapılmayan kesimlerinin yenilenmesini sağlayacağız ve elektriﬁkasyon ve sinyalizasyon eksikliklerini
belirleyerek, öncelikle sırasına göre tamamlayacağız.
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Lojis k entegre taşımacılığın geliş rilmesi için liman-karayolu-demiryolu bağlan larını kuracağız. Demiryolu ile
yük taşımacılığının özendirilmesi için demiryolu konteyner taşımacılığı sübvanse edeceğiz. Bu kapsamda,
demiryolu hat kiralaması mevzua nı yenileyeceğiz.
Demiryolu ulaşımının toplam ulaşımdaki payı, yük taşımacılığında %15 ve yolcu taşımacılığında %10
seviyelerine çıkarılması için gerekli tedbirler alacağız ve düzenlemeler yapacağız. Bu çerçevede, özellikle yük
taşınmasını ar rmak için ana demiryolu hatları ile OSB'ler arasında bağlan yolları yapacağız. Daha hızlı ve
verimli lokomo ﬂer tedarik ederek, yük taşımacılığı sürelerini düşüreceğiz. Demiryollarında yapımı devam
eden ve tamamlanan lojis k köylerin sayıları ar rarak bunların liman ve havayolu taşımacılığı ile bağlan larını
sağlayacağız.

245- Yüksek Hızlı Tren Projelerini süratle tamamlayacağız.
İnşaat çalışmaları devam eden Ankara-Sivas YHT projesi ön görülen proje süresinde tamamlanmasını
sağlayacağız.
Ankara-İzmir YHT projesinin inşaat çalışmaları devam eden Polatlı- Afyonkarahisar YHT projesi ön görülen proje
süresinde tamamlanması sağlayacağız ve Afyonkarahisar-Uşak, Uşak-İzmir arasının da yapımına başlayacağız.
246- Demiryollarında Milli Teknolojiyi Teşvik Edeceğiz.
Demiryolu teknolojisinin geliş rilmesi için TCDD'nin alt kuruluşları TÜLOMSAŞ, TÜVESAŞ ve TÜDEMSAŞ ve
yetkin özel sektör kuruluşlarına Ar-Ge ve ya rım teşvik desteği sağlayarak yerli üre min payı süratle ar racağız.

HAVAYOLU
247- Hava yolu taşımacılığını geliş receğiz.
Hava yolu taşımacılığının gelişmesinin önündeki alt yapı eksikliklerini gidereceğiz. Hava yolu taşımacılığı
işletmelerinde uluslararası sivil havacılık standartlarında rekabetçi bir piyasanın oluşması için gerekli
düzenlemeleri yapacağız. Ülkemizin turizm bölgelerindeki hava alanlarına yönelik yerel ve uluslararası
taşımacılığını özendireceğiz, teşvik uygulamaları ge rerek hem turizm kapasitesinin hem de hava yolu
taşımacılık kapasitesinin üst düzeyde kullanılmasını sağlayacağız. Çok modlu taşımacılığı destekleyen havayolu
taşıma ya rımlarına, lojis k merkez projelerine ve bağlan larına önem ve öncelik vereceğiz.
248- Hava taşımacılığı piyasasını rekabetçi hale ge receğiz.
Özel sektörün hava taşımacılığındaki payının ar rılması, uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun,
rekabetçi bir hava taşımacılık piyasasının oluşması için gerekli yasal tedbirleri alacağız.
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DENİZCİLİK
249- Kıyı Yapıları Master Planını hazırlayacağız.
Deniz Yolu ulaşımından en üst seviyede yararlanabilmek için, Kıyı yapıları master planını güncelleyeceğiz, liman
yöne mi ve ya rımları mevcut dağınık ve keyﬁ yapısından kurtaracağız; şeﬀaf ve denetlenebilir ve ülkenin ve
vatandaşın ih yacına cevap verecek şekilde gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
250- Kabotaj ha

taşımacılığının payını ar racağız.

Deniz taşımacılığında kabotaj ha taşımacılığın payı hem yolcu hem de yük taşımacılığın da ar rılması için gerekli
tedbirleri alacağız.
251- Limanların altyapı sorunları derhal çözeceğiz. Çandarlı ve Filyos Limanlarını tamamlayacağız.
Uluslararası transit taşımacılıktan daha fazla pay alabilmek için aktarma limanı ve hub liman rıh m, dalgakıran,
geri saha ve modern ekipman gibi temel alt yapı eksiklikleri gidererek uluslararası taşımacılıktan Türk ﬁrmalarının
daha fazla pay almasını sağlayacağız. Bu kapsamda, Ege'de Çandarlı Limanı'nı tamamlayacağız, Karadeniz de
Filyos limanını bi receğiz.
252- Gemi İnşa sektörünü teşvik edeceğiz.
Proje ﬁnansmanında yüksek kredi maliyetleri nedeniyle Gemi İnşa Sektörünün rekabet gücü kısıtlanmakta,
sektör teşvik uygulamalarından yeterli düzeyde faydalanamamaktadır. Gemi İnşa sektörünü teminat desteği
kapsamına alacağız, sektörü ekosistem yaklaşımı çerçevesinde ele alarak etkin bir destekleme mekanizması
kuracağız.
Denizcilik ve Gemi Adamı eği mini geliş rerek, ye şmiş gemi adamı ve denizcilerimizin yerli ve uluslararası
ﬁlolarda is hdam imkânı bulmaları sağlayacağız.
253- Gemi inşa sanayinde Ar-Ge faaliyetleri destekleyeceğiz.
Gemi inşa sanayi ve tersanecilikde Ar-Ge çalışmaları destekleyerek milli teknolojinin geliş rilmesini sağlayacağız.
254- Tersanelerimizin ﬁziki altyapılarını iyileş receğiz.
Gemi sanayimizin bugüne kadar sadece tersane ﬁziki yapı ya rımları yap ğı ve bunlarında çoğunun a l durumda
olduğu bir gerçek r. Bu a l kapasitenin harekete geçirilebilmesi için proje teşvikleri ile sektörü destekleyeceğiz ve
ekonomimize is hdam ve ihracat ar şı ile katma değer üretmesini sağlayacağız.
255- Balıkçı barınaklarının altyapılarını geliş receğiz, eksikliklerini gidereceğiz.
Yapımı devam eden ve mevcut balıkçı barınaklarımızda, balıkçılarımıza yönelik olarak yeterli altyapı hizmetleri
sunulmaması nedeniyle, balıkçı barınaklarımızda soğuk hava depoları ve dinlenme tesisleri yapılarak balıkçılık
sektörüne ve balıkçılara destek olacağız.
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BİLGİ EKONOMİSİNE GEÇİŞ
ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
256- Yerel Araş rma ve Geliş rme Altyapıları Programını hayata geçireceğiz. Yerel ih yaçları öncelik
verecek şekilde yeni Ar-Ge merkezleri açacağız.
Türkiye'de sadece 3 büyükşehirde yoğunlaşmış olan Araş rma ve Geliş rme altyapılarından göreli olarak küçük
yerel ekonomiler faydalanamamaktadır. Yerel ih yaçları karşılamak üzere o ilin teknoloji geliş rme bölgeleri
bünyesinde yeni Ar-Ge merkezleri açılacak r .
257- Havacılık ve Uzay Projelerinde Ar-Ge faaliyetlerini destekleyeceğiz.
Havacılık ve uzay teknolojilerinde yerli üre min payının ar rılmasını sağlamak için Ar-Ge ve ya rım desteği gibi
gerekli düzenlemeler yapılarak yerli sanayinin gelişmesini sağlayacağız.
258- Teknoloji Transfer Oﬁslerini yaygınlaş racağız.
Teknoloji Transfer Oﬁslerini yaygınlaş racağız; görev tanımlarını Teknoloji Geliş rme Bölgelerindeki ﬁrmalar ile
Organize Sanayi Bölgelerindeki işletmeler arasında köprü kuracak şekilde yeniden oluşturacağız.
259- Savunma Sanayiinde Stratejik ve Kri k teknoloji alanlarında dışa bağımlılığı azaltacak Savunma Sanayii
Stratejik Teknolojiler Destek Programını uygulayacağız.
Savunma Sanayinde stratejik ve kri k teknoloji alanlarında dışa bağımlılığı azaltacağız Savunma Sanayi
Stratejik Teknolojiler Destek Programı uygulayacağız, Araş rma ve Geliş rme faaliyetlerini destekleyeceğiz
yerli savunma sanayi işletmelerinin küresel rekabetçi olmasını teşvik edeceğiz.
260- TÜBİTAK'ı yeniden yapılandıracağız.
Türkiye'de bilimin gelişmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin geliş rilmesi, teknoloji geliş rilmesi ve yenilikçiliğin
ekonomik ve sosyal hayata nüfuz etmesi için bu alandaki kurumsal yapılanmayı gözden geçireceğiz. Bilim ve ArGe üzerindeki TÜBİTAK vesaye ni kaldıracağız. Kişileri değil, projeleri destekleyeceğiz. TÜBİTAK içinde daha
etkin bir denetleme ve yönlendirme mekanizması oluşturarak, verilen kaynakların daha verimli kullanılmasını
sağlayacağız ve is smarların önüne geçeceğiz.
261- Türkiye'nin GSYH içinden Ar-Ge'ye ayırdığı payı %3'e çıkaracağız.
Türkiye'de GSYİH içinde Ar-Ge harcamalarının payını, OECD ortalamasının üzerine çıkaracağız. Türkiye'de 5 yıl
içinde ileri teknoloji dönüşümü gerçekleş receğiz.
Özel ve kamu kuruluşları ile TÜBİTAK, TÜBA ve üniversitelerin laboratuvarları ve teknoloji merkezlerinde Ar-Ge
ve patent çalışmalarına hız ve önem vereceğiz.
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262- Yapay Zeka ve Robot Teknolojilerinde Ar-Ge çalışmalarına öncelik vereceğiz.
Yapay zekâ ve siber ﬁziksel sistemlere dayalı bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemizde güçlü bir alt yapıya
kavuşabilmesi için tüm yasal, idari ve teknolojik düzenlemeleri gerçekleş receğiz.
263- Türk Teknoloji Şirketlerinin, Küresel İş Ekosistemlerine Entegre Olmasını ve İşbirliği Yapmasını
Destekleyeceğiz.
Teknoloji üreten kişi, kurum ve şirketlerin, ABD, Almanya, Çin, İngiltere gibi ülkelerdeki merkezi ve küresel teknoloji
merkezleri ile iş birliğini ar rmasını sağlayacağız. Teknolojik yetkinliğin ar rılması için yapılacak stratejik
birleşmeler, sa n almalar ve teknoloji transferleri için uzun vadeli ﬁnansman kaynakları yaratacağız.
264- İleri Teknoloji Destekleme Programını uygulayacağız
İleri Teknoloji Destekleme Programını uygulayacağız. Yarı-iletken üre mi ile kri k teknolojilerin geliş rilmesine
yönelik büyük öçekli ya rımlara özel teşvikler vereceğiz, akü teknolojileri, biyoteknoloji, insansız hava-kara-deniz
araçları, malzeme bilimleri, mekatronik ve robo k, mikro-elektronik ve mekanik sistemler, nanoteknoloji, oyun
yazılım ve donanımları, rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileri, sensör teknolojileri, siber güvenlik, ile şim cihazları,
kayıt-zinciri, yapay zeka ve kablosuz teknojiler alanında üre m yapacağız, girişimci ve işletmelere bu alanlarda her
türlü imkanı sağlayacağız.
265- Teknoloji Geliş rme Bölgeleri sistemini revize ederek, tüm Büyükşehirlere ih saslaşmış “İleri Teknoloji
Vadileri” kuracağız.
Teknoloji Geliş rme Bölgeleri sistemini gözden geçireceğiz, ih saslaşmayı sağlayacağız. Tüm büyükşehirlere
ih saslaşmış “İleri Teknoloji Vadileri” kuracağız. Bu ih saslaşmış vadiler ile yerel ekonomilerin küresel piyasada
rekabet etmelerini sağlayacağız.

TÜRK YILDIZLARI PROGRAMI
266- Türk Yıldızları Programını hayata geçireceğiz, Yenilikçi ve Yüksek Katma Değerli Ürünlerde İhracat
Potansiyeli Yüksek İşletmeleri Destekleyeceğiz.
Her program yılında 2-5 yaş aralığındaki uluslararası pazarlara yeni ve rekabetçi ürünler ile açılma potansiyeline
sahip olduğu değerlendirilen en fazla 20 ﬁrmanın gelişimini 3 yıl (1 yıl uza labilmek üzere) “Türk Yıldızı” e ke
al nda, yönlendireceğiz ve program yöne mi al nda uygun destekler vereceğiz.
Programa kabul kriteri olarak ﬁrmanın yeni pazar/yeni ürünleri hedef olarak tanımlamış ve bu hedefe yönelik
faaliyetleri bir iş planı forma nda hazırlamış olmasını isteyeceğiz. İlgili iş planı program için oluşturulacak bir kabul
komitesi tara ndan değerlendirilerek, en uygun ﬁrmaları programa kabul edeceğiz. Programa kabul kararlarında
halen programda desteklenen diğer ﬁrmaların faaliyetleri de dikkate alınarak, birbirini tamamlayan bir ﬁrma
por öyünün oluşturulmasına özen göstereceğiz.
Ayrıca programa özgün olarak ﬁrma odaklı destekler (danışmanlık, rehberlik ve koçluk vb.) ile proje odaklı
destekler (ürün geliş rme, tasarım vb.) sağlayacağız. Programa dahil olan her ﬁrmaya bir “gelişim sorumlusu”
atayacağız, gelişim sorumlusunun ﬁrmanın tüm iş planının uygulanmasının izlenmesi ve raporlanmasından
sorumlu olmasını sağlayacağız. Aynı şekilde programdan mezun olan ﬁrmalarda program yöne mi tara ndan
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izlenerek programın etkinliği ve değerlendirme kriterlerinin geçerliliği değerlendirilerek iyileş rme için gerekli
tedbirler alacağız.

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
267- Yazılıma ilgi duyan gençlerimizin, mobil uygulama ve oyun geliş rmelerini teşvik edeceğiz.
Yazılıma ilgi duyan gençlerin, mobil uygulama ve oyun geliş rmelerini teşvik ederek, mobil uygulama ve oyun
gelirlerini ihraca mızda önemli bir kaynak haline ge receğiz. Bunun için bağımsız geliş rici statüsü
tanımlayarak, bu statüye kaydolan geliş ricilere vergi teşvikleri (sı r vergi gibi), uygulama market kesin
subvansiyonu, tanı m destekleri ile dünya marketlerinde söz sahibi olmalarını ve Türkiye'ye önemli bir döviz
girişi yapmaları sağlayacağız. Bu statünün gençlerimizin girişimciliğe hızlı ve güvenli bir giriş sağlamasının
yanında, elde e ği ek gelirler ile daha konforlu, özgüvenli bir öğrencilik geçirmelerine de katkı sağlayacağız.
268- Türkiye'nin ﬁberop k ile şim ağ altyapısını 1 milyon kilometreye çıkaracağız.
Türkiye'nin genişbant ve yüksek hızlı internete sahip olması için telekom sektöründe gerekli altyapıları yeni
ya rımlar ile geliş receğiz. Haberleşme altyapısının ulusal ve uluslararası düzeyde geliş rilmesi ve
genişle lmesindeki uydu, geniş bant-yüksek hız telekomünikasyon hatları, baz istasyonları ve terminaller gibi
temel alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için gerekli ya rımlara öncelik vereceğiz. Mevcut 280 bin kilometre
ﬁberop k ile şim altyapısını geliş rmek üzere kurumsal yapılanma gerçekleş receğiz. Hızlı internet erişimi için
gerekli ile şim altyapısında maliyet etkinliğini sağlayacağız. Vatandaşlarımıza daha hızlı daha ucuz internet
erişim imkanını sağlanmış olacağız.
269- Türkiye'yi İnternet Değişim Noktası yapacağız, uluslararası internet şirketlerinin Türkiye'de ya rım
yapması sağlayacağız, Türkiye'nin yurtdışı internet çıkış hızını ar racağız.
Türkiye'nin coğraﬁ konumunun avantajını değerlendirerek dünyada internet traﬁğinde değişim noktası
(merkez) olacağız. İstanbul'u internet hub'ı haline ge rerek uluslararası bilgi ve ile şim teknolojileri
şirketlerinin Türkiye'ye ya rım yapması teşvik edeceğiz, dünyanın önde gelen e-içerik pla ormlarının
Türkiye'de üs kurmasını sağlayacağız, Türkiye'nin uluslararası internet erişimini hızlandıracağız.
İstanbul Internet değişim noktasında Türkiye'de faaliyet gösteren tüm Telekom Operatörü ve Internet servis
sağlayıcılarının yurtdışı ile şim çıkışları için güvenli bir pla orm sağlamış olacağız.
270- "Siber Güvenlik" Alanında İnsan Kaynağı Ye ş receğiz. Siber Güvenlik teknolojilerinin üre mini
destekleyeceğiz.
İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de Siber Güvenlik Teknoloji Ağları oluşturacağız Mühendislik fakültelerinde
Siber-Güvenlik yüksek lisans programları açacağız. Siber Güvenlik teknolojilerinin geliş rilmesi ve üre mini
destekleyeceğiz.
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271- Bilişim okur-yazarlığını ar racağız. Talep eden Vatandaşlarımıza, en yakın okullarda mesai saatleri
dışında temel e-Devlet Hizmetleri eği mi vereceğiz.
Bilgi ve ile şim teknolojileri alanında nitelikli insan gücü kaynağının ar rılması, halkımızın bilişim
okuryazarlığının yaygınlaş rarak e-dönüşüme uyum sürecini sağlayabilecek gerekli tedbirleri alacağız. Talep
eden Vatandaşlarımıza, en yakın okullarda mesai saatleri dışında temel e-Devlet Hizmetleri eği mi vereceğiz.

BEYİN GÖÇÜ
272- Beyin Gücü Programını uygulamaya koyacağız.
Yurtdışında yaşayan bilim insanlarımızın bilimsel araş rmalarını Türkiye'de sürdürebilmeleri amacıyla rsatlar
yaratacağız ve tersine beyin göçünü destekleyip beyin gücüne dönüşeceğiz.
Dünya genelinde üstün yetkinlikteki yabancı araş rmacılar, uluslararası öğrenciler ve uluslararası öğre m
üyeleri için Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline ge receğiz. Türkiye'nin küresel ekonomi ve teknoloji
ekosisteminde konumlanmasını temin etmek üzere beyin transferini teşvik edeceğiz.

GİRİŞİMCİLİK
273- Girişimciliği teşvik edeceğiz, Kalkınma Poli kalarının Merkezine yerleş receğiz.
Her yaşta girişimciliği özendireceğiz. Girişimciliği yerel ekonomi poli kalarının ana unsuru haline ge receğiz.
Bu kapsamda, iş planı, ﬁnansal ve bilişim okur-yazarlarlığı ile meslek edinimi, teknik, idari ve mali analizler vd.
hususlarında eği mler vereceğiz.
274- İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programı uygulayacağız.
İnternet ve Teknoloji Girişimciliğini geliş rmek üzere; destekleri Mentorluk ve Nakdi olarak iki aşamada
sağlayacağız. Uygulamalı internet girişimciliği derslerini eği m müfreda na dahil edeceğiz. Melek ya rımcılık
ve mentorluk ağları geliş receğiz. Örnek teşkil edecek başarılı girişimciler aracılığı ile ülke genelinde, gençlere
yönelik tanı m etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Girişimcilik projeleri için yarışmalar düzenleyeceğiz ve bu alanda başarılı olmuş birey ve şirketleri
ödüllendireceğiz. Üniversitelerde internet girişimciliğini konu alan dersler ve seminerlerin, girişimcilik alanında
uzman danışmanlarca verilmesini sağlayacağız.
İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programını hayata geçireceğiz. Gerekli mevzuat altyapısını
hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik ederek girişimcilerin erken
aşamada müşteri bulmalarını ve hızlı büyümelerini kolaylaş rıcı tedbirler alacağız. Erken aşama teknoloji
ya rımcılarının ve girişimcilerinin ya rım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki zemin
iyileş rmelerinin yapılmasını ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız.

Sayfa 99

275- Girişimcilerin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaş racağız.
Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaş rıcı ve destekleyici mekanizmalar tasarlayarak hayata
geçireceğiz. Türkiye'deki girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmasını, yurt dışındaki şirketlerin Türk şirketlerini
tanımasını, iş birliktelikleri yapmasını ve uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye'nin ak f olarak yer
almasını sağlayacağız ve buna yönelik yapı ve organizasyonlar kuracağız.
İşletmelerin teknoloji, yöne m, ihracat becerileri, uluslararasılaşma, ihracat ar şı, yeni ürün geliş rme, Ar-Ge
ve Patent süreçleri, Markalaşma, Pazarlama, ERP kullanımı, İş Planı Geliş rme, B2B vb. alanlarda kapasite
geliş rilmesi için yine bölge bazında farklılaş rılmış programlar tasarlayarak, bu konuda gerekli destekleri
vereceğiz.
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İYİ EĞİTİM, İYİ GELECEK
EĞİTİM POLİTİKALARI
276- Türkiye'yi Uluslararası Eği m Sıralamalarında hak e ği yere ge receğiz. PISA sıralamasında ilk 20'yi
hedeﬂeyeceğiz. Dünyada ilk 100 üniversite arasında 5 Türk Üniversitesi girmesini sağlayacağız.
Türkiye'nin ilk ve ortaöğre mde PISA endeksinde ilk 5 yıl içinde ilk 20 ülke arasına girmesini, yükseköğre mde
dünyadaki ilk 500 listesinde, ilk 100 üniversite arasına 5 üniversite ve ilk 500'de ise 30 üniversite ile girmesini
sağlayacağız. Türk üniversitelerinin eği m ve araş rma kalitesi, bilimsel üretkenliği, ülke içinde ve uluslararası
paydaşlarıyla rekabe , toplumun ih yaçlarına cevap verebilme kapasitesini arzu edilen seviyeye çıkaracağız.
Bu çerçevede; yurt dışında önemli üniversitelerde başarılarını kanıtlamış öğre m üyelerimizin tersine beyin
göçü ile üniversitelerimize kazandırılmaları için gayret sarf edeceğiz.
277- Eği m Poli kalarını iyi yöne şim ilkeleri çerçevesinde belirleyeceğiz.
Eği mde Sosyal Diyalog mekanizması ile eği m sisteminin paydaşlarını eği m poli kalarının belirlenmesinde
etkin kılacağız. Talim Terbiye Kurulunu yeniden yapılandıracağız. Mesleki Eği m Programlarını günün ih yaçları
ve ekonominin taleplerine uygun şekilde oluşturacağız.
278- Eği m müfreda nı öğrencilerin anali k becerileri, üre ci ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini
kazandırma amaçlı oluşturacağız.
Öğrencilerimizin, yara cı, özgür, eleş rel düşünebilme, birlikte yaşama ve birlikte çalışma becerilerini
geliş receğiz. Öğrencilerin problem çözme, araş rma, sorgulama, teknolojiyi etkili kullanma ve girişimcilik
becerileri ile analiz, değerlendirme ve sentez yetkinliklerine ve milli değerlere sahip, insan haklarına, doğaya ve
çevreye duyarlı, ''iyi insan'' olarak ye ş rilmesi için çabalayacağız.
Ders kitaplarını Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak eği m birliği ilkesi üzerinden yeniden yazacağız.
Müfredat anarşisini ortadan kaldıracağız, modern becerileri müfredata ekleyeceğiz. Eği m müfreda nı
öğrencilerin anali k becerileri, üre ci ve yenilikçi yetkinlikler edinimlerini kazandırma amaçlı yapacağız. Bilgi
ve kazanım ağırlıklı yapıdan beceri odaklı, yara cı ve sorgulayıcı bir yapıya geçeceğiz. İnsan odaklı bir eği m
felsefesinin oluşturulması ve uygulanması sağlayacağız.
İlkokul ve liselerde yap-boz haline ge rilmiş olan müfredat ve sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz.
İlköğre min tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın yetenek sahibi oldukları, ilgi duydukları ve gelişim
gösterdikleri alanlara göre teknik, meslek, sağlık, sosyal ve fen liselerine yönlenmesi sağlayacağız.
279- Eği me ayrılan kaynakları hem nicelik hem de nitelik olarak ar racağız.
GSYH'nin eği me ayrılan payın kademeli olarak uluslararası standartlar seviyesine çıkaracağız. Eği me ayrılan
kaynak tahsislerinde nitelik ar rmaya dönük faaliyetlerin payını ar racağız.
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280- Okullarda rehberlik mekanizmasını işler hale ge receğiz. Mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin
rehberlik yapmasını sağlayan 10 Kasım 2017 tarihli Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğini iptal edeceğiz.
Okullarda rehberlik mekanizması işler hale ge receğiz. Öğrenci koçluğu sistemi ile öğrencilerin okuldan sonrada eği m
ve öğre m içinde kalması için çalışmalar yapacağız, öncelikle pilot uygulamalar başla larak çık lar alacağız. Tüm temel
eği m kurumlarında rehber öğretmen sayısını ar racağız.
Okullarda rehberlik sisteminde yeni sorunlara neden olan, mesleki yeterliliği olmayan ve branş dışı kişilerin rehberlik
yapmasını sağlayan, Milli Eği m Bakanlığının 10 Kasım 2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Rehberlik
Hizmetleri yönetmeliğini iptal edeceğiz.
281- Okul öncesi ve temel eği mi zorunlu hale ge receğiz; 1 yılı okul öncesi, 12 yılı temel eği m olmak üzere 13 yıla
çıkaracağız.
Okul çağındaki nüfusun tamamının eği me erişimini sağlayacağız. Okul öncesi ve temel eği mi zorunlu hale ge receğiz,
eği m 1+5+3+4 şeklinde uygulayacağız. 1 yıl okul öncesi, 12 yıl temel eği m olmak üzere 13 yıla çıkarılması için gerekli
çalışmalar yapacağız.
282- Derslik sayılarını ar racağız, öğrenci yurtlarını yaygınlaş racağız.
İkili öğre m ve birleş rilmiş sınıf uygulamalarını hızlı bir şekilde sonlandıracağız ve derslik sayılarını ar rmak için
kaynak aktarımı yapacağız. Başta ih yaç duyulan bölgelerde olmak üzere tüm ülkede, eği m ve konaklama standartları
çağdaş seviyeye yüksel lmiş öğrenci yurtlarını yaygınlaş racağız.
283- Öğretmen Akademileri kuracağız.
Mesleğine sevdalı, alanlarında iyi ye şmiş, dünyayı izleyecek ölçüde yabancı dil bilen, demokra k değerleri, sanat ve
sporu bir hayat felsefesi olarak özümsemiş öğretmenlerin ye ş rileceği, ''Öğretmen Akademileri'' açarak, öğretmen
ye ş rmede yeni bir başlangıç yapacağız. “Öğretmen Akademileri”ni temel eği m kademeleri ile mesleki ve teknik
öğretmen ih yacına yönelik olarak yapılandıracağız. En başarılı öğrencilerin Öğretmen akademilerini tercih etmelerini
sağlayacak poli kaları hayata geçireceğiz.
284- Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.
Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge vereceğiz.
Öğretmenliği, akademik, malî, sosyal ve idarî düzenlemelerle, saygın ve cazip bir meslek haline ge receğiz.
Öğretmenlerin; maaş, ücret, sosyal haklar ve emeklilik hakları açısından yıllardır bekleyen sorunlarını acilen çözeceğiz.
Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz, mevcut sözleşmeli öğretmenleri 4-A kadrosuna alacağız.
285- Atanamayan öğretmenlerin kadroya alınmalarını sağlayacağız veya is hdama ka lımları için ek tedbirler
alacağız.
Ataması yapılmayan öğretmenlerin atamasını, norm açığı dikkate alınarak yapacağız, norm fazlası olanlara yeni
is hdam alanları oluşturacağız, emekliliği özendireceğiz. Öğretmenlere yaygın eği m, yaşam boyu öğrenim ve kurs
merkezlerinde görev yapmak üzere kadro tahsis edeceğiz. Farklı mesleklere geçişlere ilişkin meslek edindirme
kurslarına yönlendirerek, is hdama ka lımlarını destekleyeceğiz.
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286- Temel eği mde yazılım kodlama ve ﬁnansal okur-yazarlık vb. beceri derslerini müfredata ilave edeceğiz.
Temel bilgisayar programlama, robo k, ﬁnansal okur-yazarlık, vatandaşlık bilgisi, hitabet, el becerileri gibi hayata
ait konular ile ilkokuldan i baren tüm seviyelerde kodlama ve programlama derslerini müfredata ekleyeceğiz.
287- Çocuklarımızın Sanat ve Spor alanlarında gelişimlernini teşvik edeceğiz.
Eği min tüm seviyelerinde sanat ve sporun ak f olarak öğrencilerin yaşamının bir parçası olmasını sağlayacağız.
Zorunlu eği m sürecinde her öğrencinin sporun veya sana n en az bir dalı ile ilgilenmesine özen göstereceğiz.
288- Fen ve Teknoloji Liseleri ve yabancı dil eği mi ağırlıklı Anadolu Liselerini ar racağız.
Fen ve Teknoloji Liseleri ile belirli dersleri yabancı dil ile yapan Anadolu Liselerinin açılmasına ağırlık vereceğiz.
289- Burs ve parasız ya lı imkanları ar racağız.
Maddi bakımdan yardıma muhtaç öğrenciler için devlet bursu ve parasız ya lılık imkânları ih yacı karşılayacak
düzeye ge receğiz.
290- Öğrencilerin, kişisel gelişimlerini desteklemek üzere okul-dışı faaliyetlere ka lımlarını özendireceğiz.
Bilim merkezleri, müzeler, botanik bahçeleri gibi bilimsel, sosyal ve kültürel mekânların sayıları ar racağız,
bunların öğrenme alanları olarak etkin kullanımını sağlayacağız.
291- Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına yönelik seçmeli Türkçe ve Kültür dersleri okutulması için gerekli
girişimleri yapacağız.
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının kültürel kimliklerini korumaları ve geliş rmeleri için öğrenci değişim
programları gibi diğer yaygın ve örgün eği m imkânlarını ar racağız. İlgili ülkelerle iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayış
içinde Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Tarihi, Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin seçmeli ders olarak
okutulması için gerekli destekleri sağlayacağız.
292- Yaşam Boyu Öğrenim ile yaygın eği mi geliş receğiz ve e-Öğrenme Pla ormlarıyla destekleyeceğiz.
Halk eği mine süreklilik kazandıracağız, okul dışı eği m ve kültür çalışmalarını destekleyeceğiz. Hayat boyu
öğrenme anlayışı ile e -öğre m dâhil olmak üzere her türlü yaygın eği m imkânlarını geliş receğiz, tüm bireylerin
beceri kazanması ve meslek edinmesi için azami gayret sarf edeceğiz.
Yaşam boyu eği m anlayışı hâkim kılacağız, “Her ev bir okul olacak” projesiyle ebeveynleri çocuk bakımı ve eği mi
konusunda eği me tabi tutacağız. Başta ebeveynler olmak üzere tüm çocuklara okul öncesinden i baren
rehberlik yönlendirme hizmetleri vereceğiz. Öğrencilerimizin tüm eği m haya boyunca girdikleri sınavlara
hazırlıklarını destekleyeceğiz. Onların eği mlerini destekleyecek şekilde e-Öğrenme Pla ormlarını geliş receğiz.
Bu şekilde tüm öğrencilerimizin internet üzerinden hazırlandıkları sınavlar için gerekli eği m içeriğine bu
pla ormlar ile Türkiye'nin her yerinden erişebilmelerini sağlayacağız.
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Kırsal kesimde çi çi ve besicilerin, modern ve organik tarım ile hayvancılığa geçişi için ih yaç duyduğu temel
bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini verecek olan halk eği m merkezleri açacağız.
293- Erken Çocukluk Bakımı ve Eği mi Programını (EÇBEP) hayata geçireceğiz.
Eği me erişim imkânları kısıtlı olan kesimlerden başlayarak tüm çocukların gelişimini destekleyeceğiz. Erken
Çocukluk Bakımı ve Eği mi Programı (EÇBEP) hayata geçireceğiz. EÇBEP, ih yaçlarını temin etmekte güçlük çeken
veya imkân bulamayan ailelere insani koşullarda sağlık ve beslenme desteği ile her çocuğun ﬁziksel, duygusal,
kültürel, sanatsal ve bilişsel gelişimini destekleyecek imkânları sağlayacağız. Okul öncesi eği m kadrosu ve ﬁziki
imkânları devlet tara ndan karşılayacağız ve özel okullar ve veli inisiya f koopera ﬂerini teşvik edeceğiz.
EÇBEP ile, 24-60 aylık tüm çocukları kapsayacağız. Bu modelde; çocuklara 24 -36 ay (oyun grubu), 36-48 ay, 48 -60
ay olmak üzere sınırlandırılarak 3 yıl süreli eği m vereceğiz.
ÇOCUKLARIMIZ ÜŞÜMEYECEK. ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ İLE DAHA İYİ BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ.
294- Kreş Ekosistemi Modeli geliş receğiz. Çocuklarımızın gelişiminde
başlatacağız.

rsat eşitliğini okul öncesinden

Ülke çapında kreş sisteminin yaygınlaş rılması ve ulaşılabilir olması için, devlet, özel sektör, STK , üniversite ve yerel
yöne mlerden oluşan bir Kreş Ekosistemi Modeli geliş receğiz. Bu model çerçevesinde, okul öncesi çocukların
eği m haya na başlamalarında rsat eşitliğini sağlayacağız.
295- Özel eği me ih yacı olan dezavantajlı çocukların eği me erişimini sağlayacağız.
Özel eği me ih yacı olan ve dezavantajlı çocukların eği me erişimini sağlayacağız. Bu amaçla, engelli öğrencilerin
ilgi, ih yaç ve potansiyellerine uygun eği m ve öğre m uygulamaları için yeterli ﬁziki tesis ve donanım temin
edeceğiz. Özel eği m almaları gereken çocuklarımıza, bütünleş rici eği mlerle toplumdan ve akranlarından
soyutlanmadan, eği m öğre mlerine devam edebecekleri eği m ortamı sağlayacağız.
296- Üstün Zekalı Çocuklarımızın Eği m ve Kariyer Planlamasına İlişkin Ulusal Stratejimizi uygulayacağız.
Ulusal strateji ih yaçlara yönelik belirleyeceğiz. Üstün bireylerin özelliklerine göre is hdam ih yacı göz önüne
alınarak onlara öncelik tanıyacağız. Bu bireyleri eği m evrelerinden başlayarak, yakından izleyeceğiz.
Bu çocukların, yurt dışı eği m olanaklarından faydalanmalarını destekleyeceğiz. Onların tüm eği m masraﬂarını
karşılayacağız. Üst öğrenim kurumlarına geçişleri yetenekleri doğrultusunda farklı uygulamalarla mümkün
kılacağız. Üstün zekâlı ve yetenekli çocukları, eği mleri boyunca takip edip geleceğe hazırlayacağız. Bu öğrencilerin
bilim adamı, sanatçı ve sporcu ye ş rme programlarına entegrasyonu sağlayacağız.
297- Özel sektörün eği m girişimlerini teşvik edeceğiz.
Özel sektörün eği m alanındaki girişimlerini her eği m kademesinde teşvik edeceğiz. Özel Öğre m alanında
önemli deneyimlere sahip sivil toplum kuruluşlarının Bakanlık birimleri ile koordinasyon içinde, dene m ve
göze m sürecine dahil edececeğiz.
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Özel sektörü, mesleki eği m alanında okul açması yönünde teşvik edeceğiz. Bu türden okulların uluslararası
ortaklıkları ve teknoloji transferlerini destekleyeceğiz.
Özel eği m veren kurumlarını, nesnel eği m ölçütleriyle denetlenmeye hazır, salt cari kaygılar taşımayan,
öğretmen is hdamı, öğrenci alımı gibi hususlarda z davranan ve verimliliğiyle rekabetçi ve öncü kuruluşlar
şeklinde yapılandıracağız ve çalışan öğretmenlerin özlük haklarını devlet güvencesi al na alınacağız.
298- YÖK'ü Kaldıracağız. Akademik Özgürlüğü Tesis edeceğiz. Yüksek Öğre m Reformunu Gerçekleş receğiz.
Nicelik açısından çok üniversiteye sahip olmaktan daha önemlisi üniversitelerimizin nitelikli hale ge rilebilmesi ve
bilimsel olarak güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda, üniversitelerimizi siyasi ve ideolojik tar şmalardan kurtarmak ve
uluslararası seviyede rekabet edebilir “bilim merkezleri”ne dönüştürmek için yasal ve idari düzenlemeleri
gerçekleş receğiz.
Yüksek öğre mi; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, şeﬀaﬂık, hesap verilebilirlik,
ka lımcılık, rekabet ve kalite ilkelerini esas alarak planlayacağız.
YÖK'ü kaldıracağız.
Üniversiteleri, araş rma ve öğre m üniversiteleri olarak ulusal ve bölgesel ih yaçlar çerçevesinde yeniden
yapılandıracağız. Tek p üniversiteleşmeye son vereceğiz; gelişmiş ülkelerdeki paydaşlarıyla yarışabilir şekilde
eği m ve öğre m yapan, fakülte, yüksekokul, ens tü ve araş rma merkezleri ile bölüm ve programları yeniden
yapılandıracağız. Katma değeri yüksek teknoloji geliş rme ve gerekli insan kaynağı ye ş rilmesi için üniversitelerin
ih saslaşmasını teşvik edeceğiz.
299- Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut ik darın böldüklerini yeniden birleş receğiz.
Üniversitelerin bölünmelerine izin vermeyeceğiz, mevcut ik darın böldüklerini yeniden birleş receğiz.
Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız ve akademik
çalışmalar, araş rma ve geliş rme faaliyetlerini ve yenilikçi girişimleri özgür ve özerk bir yükseköğre m eko-sistemi
için oluşturacağız.
300- Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ih yaçlarını öncelik veren çalışmalar yapmalarını
sağlayacağız.
Akademik çalışmalar üzerinde her türlü siyasi etki, baskı ve kısıtlamaları ortadan kaldıracağız. Akademik çalışmalar,
araş rma ve geliş rme faaliyetleri, yenilikçi girişimler için özgür ve özerk bir yükseköğre m eko-sistemini
oluşturacağız. Üniversitelerin bulundukları illerin yerel sosyo-ekonomik ih yaçlarına öncelik veren çalışmaları
yapmlarını sağlayacağız.
301- Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz.
Üniversitede akademik, sanatsal, sosyal sorumluluk, spor vb. alanlarda üstün başarı kazanmış öğrencileri tespit
ederek, üniversitenin bi mini takiben öğrencinin akademik çalışmalarını sürdürebilmesi için gerek yurt içi gerekse
yurt dışı okullarla temasa geçilmesi için Akademik Gençlik Programını hayata geçireceğiz.
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Yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, nesnel ölçütler ve liyakat usulünce seçeceğiz ve kuracağımız merkezi
ağla performansları öğrenimleri boyunca izlenerek burslarla destekleyeceğiz. Lisans öğrencilerinden talep
edenlerin son eği m senelerini yurtdışında devle n anlaşma yap ğı okullarda tamamlamalarını sağlayacağız.
302- Öğrenim kredisi borcu olan gençlerin kredi borç faizlerini aﬀedeceğiz. Gençlerimize yüksek
standartlarda yurt imkanları sunacağız.
Öğrenim kredisi borcu olan gençlere, borçlarını faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkanı
sağlayacağız.
Devlet yurtlarını öğrencilerin ih yaçlarına cevap vereceği ve yaşam standartlarına uygun şekilde tekrar
düzenleyeceğiz. Üniversitede eği m hakkını kazanmış ve bu yurtlara başvuran her öğrenciyi yurtlara
yerleş receğiz. Kontenjanları bir odada en fazla iki öğrencinin konaklayacağı sayıda ar racağız. Hiçbir gencin
yurda girmek için birkaç ay sıra beklemek zorunda kalmayacağı ortam oluşturacağız. Bu düzenleme ile
gençlerimizin suis mal edilmesini engelleyeceğiz, imkânsızlık ve mağduriyetlerden faydalanılmasının önüne
geçmiş olacağız.
KYK'nın kredi ve burslarını kentlerin pahalılık endeksine göre belirleyeceğiz. Bu sayede hayat pahalılığı farklılık
arz eden kentlerde öğrenim gören öğrencilere eşit miktarda burs verilmesinden doğan adaletsizlik ortadan
kaldırmış olacağız.
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SAĞLIKLI TOPLUM
303- Sağlıkta İYİ'lik Reformunu gerçekleş receğiz. Sağlık yöne minde çok başlılığı ortadan kaldıracağız. Kapsamlı bir Sağlık
Reformu gerçekleş receğiz. Sağlık göstergelerinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hedeﬂerine ulaşacağız.
Gerçekçi olmayan bir yaklaşımla temel yapı ve dinamiği bozulmuş olan, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra yapılanmasını tamamen
yeniden düzenleyeceğiz. Bu reformun ana unsurları:
§

Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı,§

§

Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi,

§

Güçlendirilmiş temel sağlık hizmetleri ve aile hekimliği,

§

Etkili, kademeli sevk zinciri,

§

İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri,

§

Bilgi beceri ile donanmış, yüksek mo vasyonlu sağlık insangücü,

§

Sistemi destekleyecek eği m ve bilim kurumları,

§

Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon,

§

Akılcı ilaç ve malzeme yöne minde kurumsal yapılanma,

§

Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi'dir.

Herkesi tek ça al nda toplayan Genel Sağlık Sigortası,

Bu yapılandırma şahsi referans ve siyasi yaklaşımlardan uzak, ülkemizin ih yaçları merkezinde, sağlık realiteleri çerçevesinde
ehliyet ve liyakat ölçeğinde baştan aşağı yeniden tasarlayacağız. Hastanelerde hizme e kalite ve verimliliğin sağlanması için
gerekli ekonomik ve yönetsel değişimi gerçekleş receğiz. Sağlık Hizmetlerinin kaliteli olması yanında bu kalitenin kontrolü,
akreditasyonu, ulaşılabilir olmasını sağlayacağız.
Kalite öncelikli olacağız, akredite edeceğiz, hasta hekim ve diğer sağlık personellerinin ciddiyet ve saygınlığını yeniden
kazandıracak düzenlemeleri içeren toplumsal güveni tesis edeceğiz. Temel hiçbir düzenlemeye dayanılmaksızın, birleş rilen sağlık
kurumlarının iç organizasyonları yeniden tanımlayarak, rolleri ve etkinlik alanlarını ve yetkilerini sağlık personeli ve vatandaş
odaklı olarak yeniden tanımlayacağız.
Hastası için en iyisini yapmaya çalışan hekim ve hekimine saygı duyan hasta sosyolojisi oluşturacağız. Sağlık hizme veren
kuruluşları, hastanın hekimini, hekimin hastasını velinimet olarak gördüğü saygın kurumsal yapılara dönüştürüleceğiz.
Sağlık kuruluşlarını herkesin kolayca erişilebileceği bir şekilde plânlayacağız, ulaşım konusunda ve erişimde sıkın yaratan Şehir
Hastanelerini tekrar değerlendireceğiz. Sağlıkta hakça ve hakkaniyete dayalı olacağız. Tüm ülkede eşit kalitede sağlık hizme
sunacağız.
Sağlık sevk zinciri yeniden tasarlayacağız, aile hekimlerinin etkin çalışacağı sistemler kurgulayacağız, hastasını bölgesinde takip
eden, hastasının tedavisini izleyen ve denetleyen, iyilik hallerini yakından takip eden sistemler oluşturacağız.
Erken tanı ve uygun tedavi, aşılama, ilaçla koruma, beslenmenin iyileş rilmesi, sağlık eği mi, aile planlaması yanında en temel
çözümün gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek olduğu bilinciyle tüm tedbirler alacağız.
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Türkiye'yi sağlık göstergelerinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hedeﬂerine ulaş racağız. Bölgesel
dengesizliklerin ortaya çıkardığı anne ve çocuk sağlığının korunması ve tedavisi için her türlü tedbiri alacağız.
304- Sağlık'ta KDV'yi %5'in al na düşüreceğiz. Sağlık personelinde “mecburi hizme ” kaldırıp, özendirici
sistem ge receğiz.
Sağlıkta KDV'yi, AB Ülkelerinde olduğu gibi, yüzde beşin al na çekeceğiz.
Sağlık personelinde “mecburi hizme ” kaldırıp, özendirici sistem ge receğiz.
305- “Aile Sağlık Merkezleri”ni yeniden düzenleyeceğiz, ikinci basamak sağlık merkezlerini
yaygınlaş racağız.
Vatandaşımıza daha kaliteli; teşhis teknolojilerinin olduğu, ayakta tedavilerin yapılabildiği, koruyucu sağlık
hizmetlerinin sunulduğu, sağlığına kavuşmada zaman kazandırıcı birinci basamak sağlık hizmetleri sunan “Aile
Sağlık Merkezleri”ni güçledireceğiz
Sağlık hizmetlerinin bir arada, bütünlük içinde verilmesini sağlayacak olan içinde yeteri kadar uzman doktor
bulunan, Dahiliye, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Radyolog, Biyokimya
Uzmanlarından oluşan ikinci basamak sağlık merkezleri kuracağız. Kamu Sağlık Merkezlerinde sadece koruyucu
sağlık hizmetleri vereceğiz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamen devle n kontrolünde olmasını ve süreklilik
arzetmesini sağlayacağız.
306- Tıpta Uzmanlık Eği mini yeniden düzenleyeceğiz ve Sağlık Akademisi kuracağız.
Tıpta uzmanlık eği mini yeniden düzenleyeceğiz. Bir uzmanlık dalı olarak Aile Hekimliği dalını özendireceğiz,
gereken sayıda Aile Hekimi ye ş receğiz. Sağlık Akademisi kuracağız. Akademi özerk olmasını ve sağlık
poli kaları geliş rerek, projeler üretmesini sağlayacağız.

307- Sağlıkta “muayene ve ilaç katkı payını”, emeklilerden almayacağız.. Sağlık personeli "Performans
Sistemi"ni kaldıracağız. Sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarını emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli
ar racağız.
Emeklilerimizden “muayene ve ilaç katkı payı” almayacağız. Sağlık sistemini derinden sarsan performans
sistemini kaldıracağız. Sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarını emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli
ar racağız. Yeni bir ücret sistemiyle, hekim ve diğer sağlık personelinin sistemde en verimli hizme vermelerini
sağlayacağız. Bu sistemde, alınan ücret sadece çalışıldığı sürece alınan değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının
emekliliklerine yansı lan bir düzenleme gerçekleş receğiz. Poliklinik ve diğer sağlık hizmetlerinde bir hekimin
muayene ve müdahale edebileceği hasta sayısı sınırlandıracağız. Hasta muayenesinde kalite ve detaylı hizme
özendireceğiz ve hasta başı muayene ve cerrahi performansını kaldıracağız.
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308- Kamu hastanelerini modernize edeceğiz. Şehir Hastanelerinden faaliyete geçenleri bölge ih sas hastanesi
anlayışıyla ve ih yaçlar doğrultusunda borçlanma sözleşmeleriyle birlikte yeniden düzenleyeceğiz.
Şehir Hastanelerinden faaliyete geçenleri ih yaçlar doğrultusunda bölge ih sas hastanelerine dönüştüreceğiz.
Hastanın, ziyaretçinin, sağlık personelinin kaybolduğu devasa yapılar yerine, çok daha fonksiyonel bu k sağlık
merkezleri ve ih sas hastaneleri anlayışı ile yaygın yapılanmalara dönüştüreceğiz.
309- e-Sağlık Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız TC Kimlik numaraları üzerinden kendi sağlık geçmişlerini
takip etmesini sağlıyacağız.
e-Devlet sistemine entegre e-Sağlık Sistemi kuracağız. Vatandaşlarımız, yaşam boyu sağlık yaklaşımı çerçevesinde kendi
sağlık geçmişlerini TC. Kimlik Numaraları üzerinden takip edebilecek r. Veri mahremiye kapsamında olan kişisel sağlık
bilgilerinin acil durumlar ve yetkili bbi personel dışında paylaşılmasına engel olacağız. Veri madenciliği yöntemiyle,
demograﬁk, sosyal, ekonomik ve bölgesel sınıﬂandırmalara göre sağlık poli kalarına girdi sağlayayan bir Karar Destek
Sistemi kuracağız.
310- Geriatri (Yaşlı-Bakım) Sağlık Merkezlerini yaygınlaş racağız.
Bütün hizmet ve sağlık ih yaçları için, ih yaç sahibi emekli vatandaşların cebinden kesinlikle hizmet bedeli ya da katkı
payı adıyla herhangi bir ödeme almayacağız. Önleyici sağlık hizmetleriyle erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı
Geriatri Sağlık Merkezleri açacağız.
311- Üniversite Hastanelerini güçlendireceğiz, “Aﬁliasyon” uygulamasına derhal son vereceğiz.
Üniversite hastanelerini, yetki ve yönetsel kademeleri ile nitelik ve hedeﬂeri belirlenmiş verimli akademik kurumlar
haline dönüştürüleceğiz.
Hastane yapılanması ve sağlık hizmet sunumu ile kurumsal aidiyet ve yönetsel kademeleri derinden sarsan ve kişisel
çekişme dışında hiçbir faydalı çık oluşturmayan Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinin birlikte kullanılması olan
“Aﬁliasyon” uygulamasına derhal son vereceğiz.
312- Yerli “Medikal Sanayi”ni teşvik edeceğiz. Kanser ve Kalp-Damar Hastalıklarına yönelik Ar-Ge Programı
uygulayacağız.
Yerli ilaç, serum, bbi malzeme, bbi cihaz ve aşı Ar-Ge ve üre mi için “Medikal Tıbbi Sanayi”ni geliş receğiz ve yerli
üre m teşvik edeceğiz. . Kanser ve Kalp-Damar Hastalıklarına yönelik ilaç ve tedavilerin geliş rilmesine münhasır Ar-Ge
destek programı uygulayacağız.
313- Tip-1 diyabet hastası çocukların tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz masraﬂarını SGK kapsamına alacağız.
Tip-1 diyabet hastası çocukların tanı ve tedavisinde kullanılan tüm teknolojik cihazların ödemelerini Sosyal Güvenlik
kapsamına alacağız.
314- Gelir tes uygulamasını yeniden düzenleyeceğiz.
Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tes uygulamasını yeniden düzenleyeceğiz, ih yaç sahibi olanlardan sağlık
sigortası primi almayacağız ve prim ödeme yükümlülüğünde yaş sınırını yükselteceğiz, yaşlılardan prim almayacağız.
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SOSYAL POLİTİKA, EŞİT ve ADİL YAŞAM
TÜRKİYE DAYANIŞMA FONU
315- Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız, kriterlere uyan zor durumdaki vatandaşlarımızın borçlarını
sileceğiz.
İk darımızın ilk 100 gününde Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuracağız.
Bu Fon ile, 30 Nisan 2018 tarihi i barıyla borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve de borçları tahsilat
şirketlerine sa lmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüke ci kredisi, kredi kar ve kredili mevduat hesaplarından
doğan borçlarını sa n alacağız.
Asgari ücretlinin, İşsizlerin, Emeklinin ve Şehit ve gazi ailelerinin bu kapsamdaki borçlarını sileceğiz.
Maddi durumu nispeten yerinde olan vatandaşın borcunun yüzde 80'ini siliceğiz. Kalan yüzde 20, 10 yıl takside
böleceğiz. Borç ödemesi bitene kadar yeni kredi çekilmesine izin vermeyeceğiz.

SOSYAL YARDIMLAR
316- Sosyal Yardım Sistemini yeniden yapılandıracağız
Hükümetlerin sefale ve fakirliği bir sosyal yardım poli kası olarak kullanmasına son vereceğiz. Sosyal
yardımları, sosyal poli ka aracı olarak, işsizliği değil, iş bulmayı özendirecek şekilde gelir dağılımı adaletsizliğini
azaltmak ve dezavantajlı grupların temel ih yaçlarını karşılamak amacıyla yeniden düzenleyeceğiz.
Sosyal Yardım Sistemini, tek ça al nda toplayarak yeniden yapılandıracağız. Bilgiye dayalı poli ka üreten,
şeﬀaf ve hesapverebilir bir yapıya büründüreceğiz.
317- “Bireysel ve Hane bazlı Gelir Tes Sistemi” kuracağız. Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik Sisteminde bu
yeni sistemi referans alacağız. ".
Bireysel ve Hane bazlı Gelir Tes Sistemi kuracağız. Sosyal Yardım ve Sosyal Güvenlik Sisteminde bu yeni sistemi
referans alacağız.
Gelir grupları arasında refah farklarını tespit etmek üzere Bireysel ve Hane Gelir Tes sistemi geliş receğiz, alt
gelir grupları ile üst gelir grupları ve bölgeler arasındaki sosyal uçurumu (eği m, sağlık, sosyal faaliyetler vb.)
azaltacak uygulamaları ivedilikle hayata geçireceğiz.
318- İYİ Kart ile düzenli geliri olmayan ailelere düzenli maaş ile gayri-nakdi ulaşım ve gıda desteği vereceğiz.
İYİ KART uygulaması ile düzenli geliri olmayan ailelere aylık net asgari ücre n yarısı tutarında nakdi düzenli gelir
sağlayacağız. Bu kart ile işsizlere ve ailelerine süre kısıtlamasına bağlı olmaksızın ulaşım ve gıda desteği
vereceğiz.
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319- Emeklilere 1.500 TL tutarında "İYİ Bayramlar İkramiyesi" vereceğiz
Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1500'er TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” vereceğiz.
320- "Bebekler İyi Olacak Programı"nı uygulayacağız
İh yaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının 36 aya kadar gıda ve temel ih yaçlarını karşılayacak bir sistem
kuracağız.
321- Bakıma muhtaç çocuğu olan anneler için "Hem Aile, Hem İş" uygulamasına geçeceğiz
Bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin, iş haya ndan kopmalarını ve işgücü kaybını engellemek, iş gücüne
ka lım oranlarını ve gelir düzeylerini ar rabilmek için esnek çalışma saatleri ve prim ödemesi uygulamasını
hayata geçireceğiz. Bu annelere yönelik iş garan li mesleki eği m programları düzenleyeceğiz.
322- Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız.
TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara uygun ﬁyatlı konut sağlama görevi kapsamında, ev sahibi olmak isteyen düşük
gelir grubundaki vatandaşlarımıza sa n alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle, peşinatsız ve taksitsiz ev sahibi
olma imkânı vereceğiz.
323- Bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yönelik tedavi ve bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.
Yeni bir Sosyal Hizmet Progrramı çerçevesinde, bakıma muhtaç, kronik hasta ve yaşlılara devlet tara ndan
sağlanan tedavi ve bakım hizmetlerini ve desteklerini yaygınlaş racağız.
324- Elektrik faturalarını tüke ci lehine düşüreceğiz, TRT payını kaldıracağız.
Elektrik faturalarının düşürülmesi amacıyla ek ödemeleri yeniden düzenleyeceğiz ve TRT payını kaldıracağız.
Dağı m şirketlerinin kaybını engellemek amacıyla enerji op mizasyon modelini devreye alacağız. Altyapıda
verimlilik odaklı yenilenme sağlayacağız.
325- Dezavantajlı kesimlerin is hdamını ar racağız.
Engelli, terör mağduru, eski hükümlü, şehit aileleri ve gazilerin is hdamına yönelik işverenlere sigorta prim
desteği vereceğiz. Bu vatandaşlarımızın, 50 kişi ve üzerinde işçi çalış ran iş yerlerindeki kontenjanlarını %4'e
yükselteceğiz.
326- Alt gelir gruplarına hane bazlı “Enﬂasyondan Koruma Programı” uygulayacağız.
Alt gelir gruplarında hane geliri en çok barınma, gıda ve ulaşım alanlarında harcanmaktadır. Bu üç alana yönelik,
hane harcamalarını düşürecek tedbirler alacağız.
Alt gelir gruplarının gıda enﬂasyonundan daha az etkilenmesini temin etmek üzere, bireysel ve hane başına
gıda desteklerini özel kesim ile işbirliği halinde ih yacı olanlara tahsis edeceğiz.
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AİLE
327- Aile danışmanlık hizmetlerini etkinleş receğiz.
Aile kurumuna olan inanç ve güvenin artması, ailenin güçlenmesi, huzur ve refahının korunması amacıyla evlilik
öncesi eği m ve aile danışmanlık hizmetlerini geliş receğiz. Ailelerin problemlerine çözüm ge rmek, kadın ve
çocukların şiddete uğradıklarında, bilgi, hukuki destek alabilecekleri, uzmanlaşmış personele sahip “Aile
Danışma Merkezleri”ni her mahallede oluşturacağız. Bu merkezlerde yerel ih yaçları adresleyen, sonuç ve
etkileri düzenli olarak ölçülen, ebeveyn eği mi, çocuk suçluluğunun azal lması uyuşturucu vb. konularda
farkındalık ve bilgilendirme programları düzenleyeceğiz.
328- Çalışan Anneler ile Çocuklarını kavuşturacağız. Tüm kamu ve büyük özel sektör kuruluşlarında kreş ve
çocuk bakım merkezi teşkilini zorunlu kılacağız. İş - Yaşam Dengesini gözeteceğiz.
Tüm kamu ve büyük özel sektör kuruluşlarında kreş ve çocuk bakım merkezleri zorunlu kılacağız. İşyeri
bünyesinde ebeveyn ile çocuğun birbirine yakın olmasını sağlayacağız. Ekonomik ve sosyal alanda yaşanılan
sıkın ları giderecek ve aile ve iş yaşamının uyumlaş rılması sağlayacak uygulamaları gerçekleş receğiz.
OECD ülkeleri arasında iş-yaşam dengesinde son sırada yer alan ülkemizde, iş yaşam dengesinin daha insani
şartlara ulaş rılmasına yönelik strateji çalışması yapacağız, aile bütünlüğü ve çocukların anne ve babalarıyla
daha fazla zaman geçirmelerine yönelik tedbirlere yer vereceğiz. Ebeveynlerin esnek çalışma saatleri ile mesai
uygulamalarına ilişkin yasal düzenlemeleri iyileş receğiz.
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ÇOCUK
329- Çocukları tüm kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlandıracağız. “Çocuk Stratejisi ve Eylem Planı”nı
uygulamaya geçireceğiz.
Eği m ve sağlık başta olmak üzere çocukları tüm kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlandıracağız, çocukların
yaşam kalitesnii iyileş rilerek ve gelecekerini güvence al na alacağız. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi
uyarınca, “çocuğa uygulanan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu” hariç, on sekiz yaşına kadar her
insan çocuk sayılır. Çocukların aile ve toplum tara ndan is smarı ve sokakta çalış rılmalarını engelleyeceğiz.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin önermelerini, yapılan taahhütlere uygun olarak hazırlayacağız.
Bu tasviyeleri, kanun ve yönetmeliklerle eksiksiz olarak hayata geçireceğiz.
Çocukların sokağa düşmeleri ve uyuşturucuya bulaşmaları önleyeceğiz. Sokağa düşmüş olanların, barınma,
eği m, rehabilitasyon, meslek edinme, sağlık ve bakım olanakları ar rırak aile ve topluma yeniden
kazandırılmalarını sağlayacağız. Çocuklukları yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten,
ﬁziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işlerde çocukların çalış rılmaları ve çalışmalarını önleyeceğiz.
330- Çocuk ve Gençlik Merkezlerini yeniden yapılandıracağız.
Düşük gelir grubundaki çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve ar rılması Çocuk ve Gençlik
Merkezleri marife yle gerçekleş recek r. Çocuk ve Gençlik merkezlerini nesil-içi uçurumu azaltmak ve rsat
eşitliğini sağlamak üzere yeniden yapılandıracağız. Gençlerin spor, sosyal ve kültürel faaliyetleri ücretsiz olarak
gerçekleş rebilmesi için belediyelerle işbirliği yapılarak her ilçede en az bir tane olmak üzere gençlik spor
merkezleri kuracağız.
331- Çocuk is smarı ile etkin mücadele edeceğiz.
Çocukların karşılaşabileceği ihmal ve is smar riskleri önceden, eği m poli kalarımızın ön gördüğü rehberlik
destek programları ve takviye kadroları ile tespit edilerek talep ya da müracaata gerek kalmadan yerinde,
zamanında müdahalelerde bulunularak sorunları kaynağında çözeceğiz.
Suça sürüklenen veya suç mağduru çocuklara yönelik, yaşına, cinsiye ne, mağduriyet veya suça sürüklenme
türüne göre bireyselleş rilmiş rehabilitasyon programları oluşturacağız ve hizmet veren kuruluşları
ih saslaş racağız.
Çocuklarımıza yönelik şidde ve her türlü is smarı engellemek için toplumsal duyarlılığı ar rıcı çalışmalara
öncelik vereceğiz, bu suçu işleyenlere ağır cezai yap rımlar uygulayacağız.
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GENÇLİK
332- Genç girişimciliği ve is hdamını teşvik edeceğiz.
Şirket kurmayı planlayan veya 2 yıl içinde şirket kurmuş olan genç girişimcilere, projeleri ve şirketleri gerekli
yeterlilikleri sağladığı takdirde 100 bin liraya kadar, 5 yıl ertelemeli 0 faizli kredi imkânı sağlayacağız. Gençlerin
kurduğu şirketlere belirli bir süre vergi muaﬁye uygulayacağız ve yeni genç is hdamı sağlayan şirketler için
gelir vergisi muaﬁye uygulayacağız.
333- Gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaş rmak amacıyla "Teknik Personel Eği m, Staj ve Değişim
Pla ormu" kuracağız.
Gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaş rmak ve işletmelerin ih yaç duydukları bilgi ve teknolojiye
yönelik yeterlilik ve yetkinliklerini ar rabilmek için Ulusal İşgücü Karar Destek Sistemiyle entegre çalışacak
“Teknik Personel Eği m, Staj ve Değişim Pla ormu'' kuracağız.
334- Üniversite Öğrencileri ve Mezunları için Yetenek Geliş rme ve Kariyer Merkezleri kuracağız,
Üniversitelerin başarı kriterleri arasına mezun is hdamını da ekleyeceğiz.
Üniversitelerin eği m birimleri dışında öğrenciler ve mezunlarına hizmet vereceği "Yetenek Geliş rme ve
Kariyer Merkezleri" kuracağız. Bu birimlerin temel görevi öğrenciler için kariyer gelişimi ve yaşam koçluğu
olacak r. Üniversite çağındaki gençlerimiz için beceri ve yetenek gelişimlerine bu birimler ile katkı sağlayacağız.
Bu merkezler İşkur başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kariyer ve insan kaynakları kurumları ile yakın
işbirliği içinde çalışacak r.
Bu merkezlerde öğrencileri işgücü piyasasına hazırlayacağız ve mezunların is hdama ka lmaları için çaba
göstereceğiz. Üniversitelerin başarı kriterleri arasına mezun is hdamını da ilave edeceğiz.
Öğrenciler, mesleki temel bilgileri ve becerileri akademik eği mden, piyasada geçerli mesleki eği mleri de
"Yetenek Geliş rme ve Kariyer Merkezleri"nin özel kesimden tedarik edeceği eği mlerden isteğe bağlı olarak
sağlayacak r. Bu eği mleri başarı düzeyine ve öğrenciler arasında ayrım yapılmaksızın talep eden tüm
öğrencilere devam zorunluluğu olacak şekilde vereceğiz.
335- Stajlar ücretli hale ge receğiz, genç emeğinin suis malini engelleyeceğiz.
Ücretsiz staj uygulaması sonlandırılarak, genç emeğinin suis malini engelleyeceğiz. Lise eği mindeki 15-18
yaş aralığındaki tüm gençler için ücretli staj olanağı sunarak iş deneyimi edinmelerini sağlayacağız.

GENÇLERİN EMEĞİ GÜVENCE ALTINDA
336- Yeni mezun is hdamını teşvik edeceğiz.
Kamu kurumlarında yeni mezun is hdamını zorunlu hale ge receğiz. Özel kesimde ise yeni mezun is hdamını
teşvik edeceğiz. İşe başlayan yeni mezun gençlerin ilk 6 ay işten çıkarılmalarını engelleyeciğiz.
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337- “Özgür Kart” ile 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları
vereceğiz. Türkiye'nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından indirimli bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız.
25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz.
Milli Sayısal Kütüphane üzerinden Gençlerimize kitaplar hediye edeceğiz.
“Özgür Kart” ile gençlerin Türkiye'nin tüm illerinde toplu taşıma araçlarından aynı kar kullanarak indirimli bir
şekilde faydalanması sağlayacağız.
Aynı kart ile gençlerimiz; sinema, yatro, bale, opera ve konserlerde %25 indirim hakkına sahip olacak.
338- Üniversiteler Gençlerindir. Üniversitelerin sosyal ve ﬁziki altyapılarını "öğrenci merkezli" olarak yeniden
düzenleyeceğiz.
Üniversiteler Gençlerindir. İdari ve Akademik Personel'e tanınan öncelikleri (Yemekhane, Otopark vd.), öğrencilere
de sağlayacağız. Üniversitelerin sosyal ve ﬁziki altyapılarıni "öğrenci merkezli" olarak yeniden düzenleyeceğiz.
Üniversite kampüslerini %25 yeşil alan, öğrenci kapasitelerine uygun yeterlilikte spor kompleksi ve sosyal tesis
içermek üzere geliş receğiz.
339- Ulusal Gençlik Fonu kuracağız.
Ulusal ve uluslararası fonlarla beslenen bir gençlik fonu kuracağız. Bu fon ile başarı yeterliliği sağlayan lise ve
üniversite öğrencilerinin uluslararası öğrenci değişimi programları, yurt dışı staj programları ve mesleki uygulama
eği mlerinden ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız.
340- Öğrencilerden Sınav Ücre almayacağız.
Öğrencilik statüsü devam eden gençlerimizden hiçbir sınav için harç ücre almayacağız.
341- Genç işsizlere vatandaşlık maaşı vereceğiz.
Yoksulluk riski al nda bulunan genç işsizlere, iş sahibi olana kadar 600 TL tutarında vatandaşlık maaşı vereceğiz.
342- Eği mde ve İs hdamda Olmayan Gençlerin is hdama kazandırılmasını teşvik edeceğiz.
Eği m ve is hdamda bulunmayan gençlerin meslek edinmeleri sağlayarak ailelerine olan bağımlılığını düşüreceğiz.
İs hdam oranını ar racağız.
343- Dar gelirli ailelere mensup yükseköğrenim gören gençlerimize karşılıksız eği m bursu vereceğiz.
Dar gelirli ailelerin çocuklarının tamamına yükseköğrenimde karşılıksız eği m bursu vereceğiz.
344- Genç çi çileri teşvik edeceğiz.
Gençlerin tarım sektöründe, yüksek katma değerli tarımsal üre me özendirilmesi için girişim esaslı hibe
desteklerini yeniden düzenleyeceğiz. Hazine arazileri tahsis edeceğiz.
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KALKINMANIN ODAĞINDA KADIN

KADINLAR ÜLKEMİZİN POLİTİKALARINI İYİ'LEŞTİREN, GELİŞTİREN BİREYLER OLACAKTIR.
345- Kadın, poli kanın odağında ve poli ka üreten olacak. Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planı'nı hayata
geçireceğiz.
Kadınları haya n her alanında özne haline ge receğiz. Kadınların karar alma mekanizmalarında, siyase e, ekonomi,
kültürel ve sosyal haya a var olması için tüm engelleri kaldıracağız. Siyase e, devlet kurumlarında ve yerel yöne m
kadrolarında kadınlar için kota ge rilerek kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliye ni ve ka lımını
ar racağız. Yöne min her kademesinde, özellikle Millî Eği m Bakanlığının tüm teşkilatlarında kadın yöne ci sayısının
ar rılmasını sağlayacağız.
Kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileş rmelerine destek olma, yeteneklerini geliş rebilme, yetkinlik
kazanacağı pla ormlar yaratma ve kadınların ekonomik sürece ka lımlarını ar rma amacıyla sosyal ve ekonomik
boyutları içeren Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planını hayata geçireceğiz.
346- “Kadın, Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı” kuracağız.
“Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığını” yeniden yapılandırarak, “Kadın, Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı”na
dönüştüreceğiz. Bu yeni yapılanma ile; bakanlığın mevcut görevlerine ilave olarak, “Kadın”ın toplumsal ve ekonomik
haya aki konumunun güçlendirilmesine yönelik poli kalar geliş receğiz. Kadının Güçlendirilmesi Eylem Planını
kararlılıkla uygulayacağız. “Kadın yoksulluğunu” ve kadının içinde bulunduğu dezavantajlı koşulları ortadan
kaldıracağız. Kadına yönelik şiddete karşı sı r tolerans anlayışıyla mücadele edeceğiz.
347- Kadınların Doğum Öncesi Borçlanma Sorunlarını çözüme kavuşturacağız.
Doğumdan sonra ilk defa sigortalı olan kadınların doğum yap kları tarih i barıyla SGK primi borçlanmalarına imkan
sağlayacağız. Bu konudaki mağduriyetler ortadan kaldıracağız.

KADINLAR TÜRKİYE'YE İYİ GELECEK.
348- Kadınlarımızın iş gücüne ka lımını ar rmak amacıyla, bakım hizmetleri için ayrılan sosyal yardım kaynaklarını
iki ka na çıkaracağız.
Kadınlarımızın iş gücüne ka lımının önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk ve aile büyüklerinin bakımı için
ayrılan sosyal yardım kaynaklarını iki ka na çıkaracağız.
349- Kadının Emeğini Koruyacağız, Kayıtdışı Çalışan Kadınları Sosyal Güvenlik kapsamına alacağız.
Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların her türlü sosyal güvenceden faydalanmaları
sağlayacağız.
Kırsal kesimde yaşayan kadınlar için, yöre ih yaçlarına göre beceri kursları düzenleyerek, yöresel ürünlerin
pazarlanması amacıyla gerekli mekanlar sağlanarak, kadınları üre me yönlendireceğiz. Bakım hizme veren kadınları
sosyal güvenlik kapsamına alacağız.
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350- Annelerin iş haya ndan uzaklaşmamaları için, işe geri döndüklerinde çocukları için kreş desteği vereceğiz.
Çalışan kadınların iş haya ndan uzaklaşmamaları için, işe başladıklarında çocuklar için kreş desteği vereceğiz. Bu
destekleri, bireysel ve hanehalkı gelir düzeyine göre kademeli olarak sağlayacağız.
351- Tarım sektöründe sigortasız çalışan kadınları, sosyal güvenlik kapsamına alacağız, primlerini karşılayacağız.
Tarımda sigortasız çalışan 18-40 yaş grubu kadınları, sosyal güvenlik kapsamına alacağız, sigorta primlerini ilk 5 yıl
karşılayacağız.
352- Kadın Girişimciler için gelir vergisi oranlarında 3 yıl süre ile 3 puan indirim yapacağız.
Kadın girişimciliğini teşvik edeceğiz. Yeni faaliyete başlayacak olan kadın girişimciler için 3 yıl süre ile gelir vergisi
oranında 3 puan indirim uygulayacağız.
353- Kadınlarda okuryazarlık oranını beş yıl içinde %100'e çıkaracağız. Kız çocuklarında okullaşma oranını
yükselteceğiz.
Kırk yaş al nda kadınlarda okuryazarlık oranı beş yıl içinde %100'e çıkaracağız. Kadınların eği mine önem vererek,
etkin bir yaygın eği m programı uygulayacağız. Bu çerçevede; Halk Eği m Merkezlerini daha etkin kullanacağız. Kız
çocuklarının okullaşma oranlarını ar racak poli kalar uygulayacağız, eği mlerinin önündeki engelleri kaldıracağız,
özellikle kırsal kesimde ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
354- Kadınların yaşam tarzı temina mız al ndadır. Kadına yönelik her türlü şiddet ve baskıyı engelleyeceğiz.
Kadın Cinayetlerinde “İyi Hal İndirimi Uygulamasını” derhal kaldıracağız. Şiddet uygulayan erkeğin,
oluşturulacak Terapi Evlerinde tedavi görmesine yönelik uygulamayı hayata geçireceğiz.
Kadına yönelik şidde n, cinsel ve ekonomik is smarın önlenmesi, muhtaç durumdaki kadınların desteklenmesi ve
korunması, öncelikli poli kalarımız arasında yer alacak r. Kadınlarımızın yaşam biçimine ve kıyafet seçimine
müdahale edilmesinin önüne geçilmesi konusunda idari ve hukuki tedbirleri ar racağız.
Kadın Cinayetlerinde “İyi Hal İndirimi Uygulamasını” derhal kaldıracağız.
Kadın in harlarının, töre ve namus cinayetlerinin sık görüldüğü yörelerde kadınlara ve ailelerine yönelik önleyici ve
eği ci çalışmalar yapacağız. Yerel yöne mlerin, kadın sorunlarına ilişkin çalışmalarını teşvik edeceğiz.
İstanbul Sözleşmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve ilgili uluslararası
sözleşmeler ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şidde n Önlenmesine Dair Kanun'un hükümlerini
etkin şekilde uygulayacağız. Bu konuda yargı mensuplarına farkındalık eği mleri vereceğiz.
Erken ve zorla evlilikleri önleyeceğiz.
Şiddet gören kadının, sığınma evlerine yerleş rilmesi ve böylece evden uzaklaş rılıp ikinci bir kez
cezalandırılması yerine, şiddet uygulayan erkeğin, oluşturulacak Terapi Evlerinde tedavi görmesini sağlayacak bir
uygulamayı hayata geçireceğiz.
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EMEKLİLER ve BÜYÜKLERİMİZ
355- Emeklilerimizin için “in bak yasası” çıkaracağız, maaşlarını enﬂasyon karşısında ezdirmeyeceğiz.
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik sorununu çözeceğiz.
Emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmayı sonlandıracağız. 2000 yılından sonra emekli olan kişiler için “in bak
yasası” çıkaracağız. Emeklilerin maaş ar şlarını, reel enﬂasyon oranları ve özellikle temel gıda enﬂasyonu dikkate
alarak iyileş receğiz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın emeklilik sorununu çözeceğiz.

356- Emeklikte Yaşa Takılanların Sorununu Çözeceğiz.
Prim ve gün sayısını doldurmuş olan ve yaş nedeniyle emekli aylığı bağlanamayan vatandaşlarımızın
mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli mevzuat çalışması yapacağız.
357- Yaşlı Bakım Hizmetlerini iyileş receğiz. Yoksul veya kimsesiz yaşlılar için “mutlu yaşam merkezleri”
kuracağız. Evde bakım ve mobil sağlık hizmetlerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız
Yoksul veya kimsesiz yaşlılar için “mutlu yaşam merkezleri” kuracağız; onları mümkün olan ölçüde evinden ve
sosyal çevresinden ayırmadan; beslenme, barınma, sağlık ve temizlik hizmetleri periyodik olarak yürüteceğiz.
Eği mli ve donanımlı yaşlı bakım personelinin ye şeceği bölümler açacağız, bakıcıların ser ﬁkalı olmasını
sağlayacağız. Evde bakım ve mobil sağlık hizmetlerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız .
ENGELSİZ YAŞAM
358- Engellilere yönelik her türlü ayrımcılık ve ön yargıların ortadan kaldırılması birinci önceliğimiz olacak r.
Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesinde yer alan tüm yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Engellilere
yönelik her türlü ayrımcılık ve ön yargıların ortadan kaldırılması birinci önceliğimiz olacak r. Engelli
vatandaşlarımızın sosyal haklarından eği me, is hdamdan bağımsız yaşam hakkına dek tüm insan haklarına
sahip olmalarını eksiksiz sağlayacağız.
SİZİN HAKKINIZDAKİ KARARLARI, SİZİNLE BİRLİKTE ALACAĞIZ.
359- Engelli Bireyler Eşitlik Komisyonu kuracağız. Engellilerin karar mekanizmalarına ka lımını sağlayacağız.
Engelli Bireyler Eşitlik Komisyonu kuracağız. Engellilerin karar mekanizmalarına ka lımını ve onların söz sahibi
olmalarını sağlayacağız.
360- Engelli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonu için “Sosyal Yaşam, Rehberlik ve
Meslek Evleri” kuracağız.
Engelli vatandaşlarımızın gündüz vakit geçirebileceği, spor yapıp yeteneklerini geliş rebileceği, bir araya gelip
öğrenme becerisini ar rabileceği ve sosyal faaliyetlere ka labilmelerine imkân verecek “Sosyal Yaşam,
Rehberlik ve Meslek Evleri” kuracağız. Bu merkezler ile engellilerin spor f, ekonomik, kültürel ve sosyal
becerilerini geliş receğiz.
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Başta bilgi ve internet teknolojileri ile diğer mesleki eği mleri teşvik ederek, engelli vatandaşlarımızın ekonomik yaşama
ka lımlarını destekleyeceğiz.
361- Engelli spor kulüplerini destekleyeceğiz.
Engelli spor kulüplerini tesisleş receğiz, ayni ve nakdi destekler vereceğiz.
362- Engellilerin otomobil alımlarında ﬁyat sınırlamasını kaldıracağız.
Engelliler vatandaşlarımızın, özel ih yaç durumlarında, otomobil alımlarında ﬁyat sınırlamasını kaldırılacağız. Muaﬁye
sadece ÖTV için değil KDV için de geçerli kılacağız.
363- Kamu ve özel kesimdeki engelli is hdamını ar racağız.
Kamu ve özel kesimde ki engelli is hdamını ar racağız. Özel kesimde engelli is hdamı için işverenleri teşvik edeceğiz,
engelli çalış rmayanlar için cezaları caydırıcı hale ge receğiz.
364- Engelli is hdamını ar rmak için “Engelsiz İş ve Meslek Edindirme Merkezleri'' kuracağız.
Engelli vatandaşlarımızın işgücü piyasalarına ka lımlarını sağlamak için moral ve ﬁziki şart ve imkanlarına uygun olarak
düzenlenmiş “Engelsiz İş ve Meslek Edindirme Merkezleri'' kuracağız.
Engelli vatandaşları kodlama ve teknoloji geliş rme alanlarında yetkinleş rilerek toplumsal hayata ve ekonomiye katma
değer üreterek dahil olmaları sağlayacağız. Özel sektördeki teknoloji şirketlerinde özellikle bilişim alanındaki işler için
engelli bireylerin is hdam edilmesi teşvik edeceğiz.
365- Engellilerin eği mini teşvik edeceğiz.
Engellilerin eği mini teşvik edeceğiz. Ortopedik engellilerin diğer öğrencilerle birlikte eği m alabilmesi için okullara
erişilebilirlik standartlarına uygun koşulları sağlayacağız.
366- Zihinsel ve görme engelliler ile o zmli vatandaşlarımız için okul ve rehabilitasyon merkezlerini
yaygınlaş racağız.
Zihinsel ve görme engelliler ile o zmli vatandaşlarımız için yetersiz olan okul ve rehabilitasyon sayısı ile eği min kalitesini
ar racağız. Koşullara uygun, nitelikli ve ücretsiz eği m sağlayacağız.
367- "Erişilebilirlik için Seferberlik" başlatacağız, Engellilerin ulaşım hakklarını yasal güvence al na alınacağız.
Erişilebilirlik için Seferberlik başlatacağız.Tüm yaşam alanlarının ﬁziksel koşullarını engellilere uyumlu hale ge receğiz.
Engellilerin ulaşım hakkı yasal güvence al na alacağız. Otobüsler ve tüm ulaşım araçlarını engelliler için sorunsuz hale
ge receğiz. Dene mleri ar racağız. Engelli alfabesi ve anlaşılması işaretlemeleri kamuya açık binalarda zorunlu
kılacağız.
368- Engellileri toplu konut programlarından öncelikli olarak yararlandıracağız.
Engellileri toplu konut programlarından öncelikli olarak yararlandıracağız. TOKİ'nin katkısıyla engelli vatandaşlarımız için
erişilebilir konutlar inşa edeceğiz.
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369- Engellilerin kullandığı araç gereçler ile ortez protez alımlarında devlet desteği sağlayacağız.
Engellilerin günlük haya nı kolaylaş rmak için kullandığı araç gereçler ile ortez protez alımlarında devlet
desteği sağlayacağız.
370- Engelli işçilerin emeklilik işlemlerinde vergi indirim belgesi alma zorunluluğunu kaldıracağız.
1 Ekim 2008 öncesi işe giren Engelli işçilerin emekliliğinin önündeki engel; vergi indirim belgesi alma
zorunluluğudur. Bu zorunluluk kaldıracağız.
371- Engellilere verilen sosyal yardımların kapsamını geliş receğiz ve etkinliğini ar racağız.
Sosyal yardımların kapsamı ve etkinliği geliş receğiz, yardımların dağı lmasında adalet sağlayacağız. Engellileri
bağımsız bir birey olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda engellilere verilen maaşları daha adil sunacağız. Bakım
hizmetlerinin kalitesini ar racağız.

Sayfa 124

ŞEHİT AİLELERİ ve GAZİLER
372- ''Şehit Aileleri ve Gaziler Kanunu'' düzenlemesi yürürlüğe konularak mevcut dağınıklık ve
mağduriyetler ortadan kaldıracağız.
Vatanın ve mille n selame uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz arasında hiçbir ayrım yapılmadan tüm
şehit yakınlarımıza ve gazilerimize eşit haklar sağlayacağız.
Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin haklarını düzenleyen özel bir yasal düzenleme bulunmamakta ve şehit
yakınlarımızın ve gazilerimizin hakları farklı yasal düzenlemelerde dağınık bir şekilde yer almaktadır. Bu
dağınıklık birçok mağduriye de ortaya çıkarmaktadır. Şehit Yakınları ve Gaziler Kanunu'' düzenlemesi
yürürlüğe konularak hem mevcut dağınıklık gidereceğiz hem de dağınıklığın ortaya çıkardığı mağduriyetler
ortadan kaldıracağız.
İs hdam edilen şehit yakınlarımız ve gazilerimizin is hdam durumları düzel lerek daha etkin çalışmalarını
sağlayacağız. Şehitlerimizin unutulmaması şehit yakınları ve gazilerimize sevgi, saygı ve minne ifade
edebileceğimiz çalışmaları yoğunlaş racağız, yeni nesillere eği mleri sürecinde bu konunun anlamı
öğreteceğiz.
373- Gazilerimizin ekonomik ve sosyal hayata ka lımını teşvik edeceğiz.
Gazilerimizin ekonomik ve sosyal hayata ka lımına ilişkin eylem planı hazırlayacağız. Ekonomik, sosyal, spor ve
kültürel faaliyetlerde bulunmalarını özendireceğiz. Gazilerimize girişimcilik desteklerinde pozi f ayrımcılık
yapacağız. Tüm büyükşehirlerde (30 il) gaziler için rehabilitasyon merkezleri açacağız. Fiziksel ve psikolojik
rehabilitasyonları ücretsiz ve uzun süren sıralamalara tabi olmadan yerine ge receğiz.
374- Şehit yakını maaşlarını asgari ücret tutarına yükselteceğiz.
Şehit ailelerine tahsis edilen düşük maaşlarını düzelterek asgari ücret tutarına yükselteceğiz.
375- İh yaç sahibi şehit ailesi veya gazilerimizin konut sorunu çözeceğiz.
Konut sorunu olan ih yaç sahibi şehit ailesine ve gazilere bila bedel konut tahsisi yapacağız.
376- Gazilerimizin tüm sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılayacağız.
Sağlıkla ilgili özel hastaneler de dahil olmak üzere katkı payı veya ilave ücret ödemeden tedavilerini
sağlayacağız.
377- Şehit ailesi ve gazilerimizin üniversiteye giden çocuklarının tüm masraﬂarını devlet tara ndan
karşılayacağız.
Şehit ailesi veya gazilerimizin üniversiteye giden çocuklarının tüm masraﬂarı devlet tara ndan karşılayacağız.
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MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE
378- Madde Bağımlılığı ile etkin şekilde mücadele edeceğiz, büyükşehirlerde madde bağımlılığı
rehabilitasyon merkezleri kuracağız ve ailelerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz.
Madde Bağımlığı ile mücade edeceğiz. İl bazında, yaşa ve cinsiyete özgü tütün ve alkol kullanımı, madde
bağımlılığının yaygınlığı ve bırakma oranlarının tespi için saha araş rmaları yapacağız. Tütün, alkol ve diğer
bağımlılık yapıcı madde kullanımının tedavisi konusunda sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerini ar racağız,
tütün ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşların hizmete erişimleri kolaylaş rmak amacıyla bu
konuda sorun yaşayan bölgelere yeni hizmet merkezleri açacağız, uyuşturucu madde bağımlılılarına yönelik
tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak geliş receğiz. Büyükşehirlerde belediyelere bağlı
madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezleri kuracağız ve ailelerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz.
Mahalle kültürünün yeniden canlandırılması, Türk toplum sisteminde vakıﬂarın tarihi misyonunun etkin hale
ge rilmesi, gençlerimizin toplumsal etkileşim içerisinde olacakları sosyal ve kültürel alanların geliş rilmesi ile
uyuşturucu kullanımının önlenmesi konusunda kapsamlı ve geniş çerçeveli çalışmalar yürüteceğiz.
Kent merkezlerinde, gençlik merkezi adı al nda oluşturulan kapalı alanlardan müteşekkil kurumlar, gençlerin
doğa ile iç içe, enerjilerini spor f ve kültürel faaliyetlere sarf edecekleri geniş ve zengin cazibe merkezleri haline
ge receğiz.
Madde bağımlılığı ile mücade eden ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarını "kamu yararına faaliyet gösteren
dernekler" statüsüne alınacağız, YEŞİLAY ile işbirliği halinde çalışmalarını sağlayacağız, ayni ve nakdi destekler
vereceğiz,

SPOR

SPORSEVERLER ÜZERİNDE BİR TEHDİT UNSURU OLARAK KULLANILAN PASSOLİG
UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ.
379- Türk sporu yeniden yapılandıracağız spor f müsabakalara girişi engelleyen Passolig'i kaldıracağız.
Türk sporunu ih yaç, ih sas ve liyakatle yönetecek şekilde tek bir yasa al nda yeniden yapılandıracağız. Sporu
siyase en arındıracağız. Sporun özerkliğini sağlayacağız. Başta futbol olmak üzere tüm spor f müsabakalara
girişi engelleyen Passolig benzeri hertürlü uygulamayı kaldıracağız.
Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere bütün federasyonların seçiminde spor yöne clerinin ve lisanslı
tüm faal sporcuların ka lımı ve söz hakkının olacağı bir sistem oluşturacağız.
Türkiye'ye de uygulanan oran sız ve kalitesiz yabancı oyuncu transferine kriter ve sınırlama ge rerek, Türk
gençlerinin önünü açacağız.
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380- Amatör Spor Kulüplerini destekleyeceğiz.
Amatör spor kulüplerini destekleyeceğiz. Bu kulüplere, sporcularının ulusal ve uluslararası başarılarına göre
ayni ve nakdi teşvikler vereceğiz.
381- Olimpiyatlarda Madalya Hasre ne Son vereceğiz.
Olimpiyatlarda Türk Bayrağını dalgalandırmak amacıyla Olimpiyat Stratejisi hazırlayacağız, bu strateji
çerçevesinde bir Türkiye Milli Olimpiyat Milli Komitesi bünyesinde ayrı bir yapılanma tesis edeceğiz. 2020
olimpiyatlarında Türkiye'ye asgari 10 al n madalya kazandıracak çalışmaları ivedilikle başlatacağız.
382- Çocuklar ve Gençleri Spora özendireceğiz.
İlk ve orta öğre m çağındaki gençlerin yetenek tespi ve spora yönlendirilmelerinin yanı sıra branşlara
yönlendirilen sporcu gruplarının ye ş rilmesi, eği cilerinin görevlendirilmesi ve buna ilişkin tesislerin
yapılmasını sağlayacağız.
Ülkemizin her yerinde hem halkın hem de faal sporcuların her türlü sporu yapmalarına imkân sağlayan, BESYO
ve Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarının is hdam edildiği spor tesisleri kuracağız.
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HAYVAN HAKLARI
383- Hayvan haklarının korunmasında UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesini referans alacağız.
UNESCO tara ndan yayınlanan Hayvan Hakları Bildirgesi'ndeki metni devlet poli kası olarak aynen
benimseyeceğiz. Yabani hayvanların kendi doğal ortamlarında rahatsız edilmeden yaşamalarını temin etmekle
birlikte; nesli tükenen hayvanlarla ilgili bilimsel çalışmalar yaparak her türlü tedbiri alacağız.
Hayvan hakları konusunda çağa uygun yasal düzenlemeler yapılarak tüm vatandaşlarımızı hayvan hakları
konusunda bilinçlendireceğiz.
Hayvan haklarının ihlaline yönelik eylemler ve ﬁiller ile bu eylem ve ﬁillerin karşılığı olacak yap rımlar yasa ile
yeniden düzenlenerek, hayvan hakları ihlallerinin karşılığı olarak uygulayacak yap rımların caydırıcı olmasını
sağlayacağız.
384- Hayvan hakları ihlallerine ilişkin her türlü dene m ve iyileş rmeyi düzenli olarak yapacağız. Hayvan
barınaklarının sayısını ar racağız
Evcil hayvan ve hayvan bakım ürün mağazaları, üre m çi likleri, barınaklar, hayvanat bahçeleri ve benzeri
yerlerde bulunan hayvanların sağlık durumları ve bu alanlarda hayvan hakları ihlallerinin meydana gelmemesi
açısından her türlü dene m ve iyileş rmeyi düzenli olarak yapacağız.
STK'lar ve Yerel Yöne mler işbirliğinde hayvan barınaklarının sayısını ar racağız ve mevcut barınakların
durumlarını iyileş receğiz, sokak hayvanlarının aşı, mama, barınak ve sağlık ih yaçlarını karşılayacağız.
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SİVİL TOPLUM
385- Ticaret ve Sanayi Odalarının aldığı sanayici ve esnafa yük olan Kayıt Ücre , Yıllık Aidat ve Munzam
aidatlar 2/3 oranında azal lacak r.
Kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarının yapısı ve fonksiyonlarını mevzuat değişikliği ile yeniden
düzenleyeceğiz. Oda yöne mlerinde iyi yöne şim ilkelerinde ka lımcılığı, şeﬀaﬂığı ve hesapverebilirliği
ar racağız. Ticaret ve Sanayi Odalarının aldığı sanayici ve esnafa yük olan Kayıt Ücre , Yıllık Aidat ve Munzam
aidatlar 2/3 oranında azal lacak r.
386- Sivil Toplum Faaliyetlerini destekleyeceğiz.
Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerini alarak, komisyonlarda
değerlendireceğiz.
Dernekler ve Vakıﬂar Kanunlarını demokra k toplum düzeninin gerekleri ve güncel ih yaçlar doğrultusunda
yeniden düzenleyeceğiz. Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıf statüsüne geçiş için objek f kriterler koyacağız, bu
kriterlere uymayanları liste dışı bırakacağız.
Sivil Toplum örgütlerini baskı al nda tutmak amacı ile uygulanan idari para cezaları, her türlü maddi külfet ve
tahakkuk yeniden değerlendirmeye tabi tutularak mevcut haksızlıkları gidereceğiz. Derneklerin ve
faaliyetlerinin Avrupa standartlarına ulaşabilmeleri için Dernekler Yasası ile ilgili gerekli değişiklikler yapacağız,
mevzuatlarla destekleyeceğiz.
Hemşehri dernekleri diye adlandırılan ve belli bir bölge insanından oluşan derneklere kendi bölgelerindeki
kültürel ve doğal zenginliklerin korunması, tanı lması ve is hdamın ar rılması hususlarında her türlü proje
desteğini vereceğiz.
387- Vakıf kültürünü yeniden canlandıracağız ve işler hale ge receğiz.
Türk Toplum Düzeninde tarihi ve vazgeçilmez misyona haiz vakıf kültürünü yeniden canlandıracağız ve işler hale
ge receğiz. Toplumsal sorunların çözümü ve yardımlaşmada vakıﬂarın rolü ar rarak vakıﬂarın gelir
dağılımında eşitsizliği giderici misyonunu işlevsel hale ge receğiz. Ülkemizdeki mevcut ve yeni kurulan
vakıﬂarın, kuruluş amaçlarına uygun faaliyet göstermelerini sağlayacağız. Bu doğrultuda vakıﬂarı, gelirleri
yönünden her türlü vergiden muaf tutarak destekleyeceğiz. Yeni vakıﬂarın kuruluşunu teşvik ederek,
bürokra k engelleri asgari düzeye indireceğiz ve kuruluş işlemlerini kolaylaş racağız. Aynı zamanda etkin bir
dene m mekanizması da işleteceğiz.
Vakıf kültürü ve vakıf eserleri hakkında tarihi bilincin ar rılmasını sağlayan projelere ve eği m faaliyetlerine
önem vereceğiz.
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KÜLTÜR ve SANAT
388- "Sanat ve Kültür" stratejisi geliş receğiz, yeni bir kurumsal yapılanma modeline geçeceğiz.
Sanat ve Kültür alanına ilişkin ayrı bir strateji hazırlayacağız. Geniş ka lımlı bir kültür-sanat konseyi kurularak,
kültür-sanat poli kalarımız bu konseyin tavsiye kararları doğrultusunda oluşturacağız. Kültürümüzün este k
kodlarını keşfederken tasavvuf felsefesi ve edebiya ndan kopuk olmayan bir este k dil oluşturacağız. Kültürel
kodlarımız ve kültürel tarihi imgelerimiz ile ilgili yapılacak tüm çalışmaları teşvik edeceğiz. Sana ve kültürü
sokağa taşıyan, haya n içine alan bir yaklaşımı esas alacağız. Türk Edebiya ile tarihinin klasikleşmiş eserleri
sinema ve televizyon ürünleri olarak canlandıracağız, bu noktada özerk bir ens tü kuracağız. Türk Dünyası ile
kültürel bağları güçlendireceğiz ve bu tür projelere özel önem vereceğiz. Bu stratejiye uygun yeni bir kurumsal
yapılanma modeli ortaya koyacağız.
389- Sinema sektöründe serbest rekabe teşvik edeceğiz.
Sinema sektöründe oluşan dağı m ve yapım tekelleri oluşmasına karşı tedbirler alacağız, sinemanın özgür
gelişimini destekleyeceğiz.
390- Güzel sanatlar eği mini yaygınlaş racağız.
Güzel sanatlar eği mi lise ve üniversite düzeyinde yaygınlaş rılıp, ih sas eği mi hâline ge receğiz. Özel güzel
sanat atölyelerini teşvik edeceğiz.
391- Her ilçede, Kütüphane, Tiyatro ve Sinema Salonlarını içeren kültür merkezi yapacağız.
Mevcut imkanlar dahilinde tüm ilçelerde bünyesinde kütüphane,
merkezleri yapacağız.

yatro ve sinema salonları olan kültür

392- Devlet Tiyatrolarını, özerk bir yapıya dönüştüreceğiz.
Tüm illerde şehir yatroları kuracağız. Devlet Tiyatrolarını, özerk bir yapıya dönüştüreceğiz. Bu kurumların kendi
kendilerini yönetmelerini sağlayacağız.
393- Tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki çalışmaları destekleyeceğiz.
Tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki çalışmaları destekleyeceğiz, ayrıca doğu-ba sentezini sağlayan
özel çalışmalar yapılmasını teşvik edeceğiz.
394- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu, sayısal haklar yöne mine ilişkin hususlar da dikkate alınarak gözden
geçireceğiz, sayısal sanatlar ve haklara ilişkin kurumsal yapılanma oluşturacağız.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu, sayısal haklar yöne mine ilişkin hususlar da dikkate alınarak gözden
geçireceğiz, Avrupa Birliği mükteseba na uygun olarak ﬁkrî mülkiyet haklarnı tam güvence al na alacağız. Eser
sahiplerinin kendi meslek birlikleriyle ortaklaşa yap kları is şareler dikkate alarak emeklerinin sömürülmesine
izin vermeyeceğiz.
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Sayısal haklar ve sayısal sanatlara mühnhasır gerekli kurumsal yapılanma oluşturacağız, teknolojik mecralarda
kültür-sanat üre mi ve este ğini destekleyeceğiz.
395- Tüm kütüphanelerin ﬁziki şartlarını iyileş receğiz.
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde Kültür Bakanlığına bağlı, her il ve ilçede sa ş oﬁsleri oluşturacağız.
Tüm sa ş oﬁslerine bağlı bir kütüphane kuracağız. İl ve ilçelerde bulunan halk kütüphanelerinin ﬁziki şartları
iyileş receğiz, daha yeterli hizmet verilebilmesi için ye şmiş uzman personel eksikliklerini gidereceğiz.
396- Milli Sayısal Kütüphane Kuracağız, vatandaşların e-Devlet üzerinden erişimini sağlayacağız.
Milli Sayısal Kütüphane kuracağız, vatandaşların e-devlet üzerinden erişimi sağlayacağız. Kütüphanelerdeki
eserlerin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaları yapacağız, işitme ve görme engelli bireylerin de
kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla, ih yaç duyulan teknik altyapıyı hazırlayacağız.
E-devlet üzerinde oluşturulacak bu pla ormla kitap yayını yapacağız. İsteyen yazar ve yayıncının eserini bu
pla ormda ücretsiz olarak yayınlayacağız. Yayınlanan eserlere, okunma sayısı, okuyucu yorumları üzerinden
telif ödeyeceğiz. Türk kültür hazinesini temsil eden tüm eserleri toplayıp, e-kitap forma nda ücretsiz olarak
halka sunacağız. Yüksek lisans ve doktora tezlerini, e-Devlet üzerinden yayına sunacağız.
397-Restorasyon ve Renovasyon Projelerini uzmanlarınca gerçekleş receğiz.
Restorasyon ve Renovasyon projeleri ehil ve sanatçı uzman kişilerin kontrolünde gerçekleş receğiz. Mimari
eserlerimizin korunması, restorasyonunun yapılması ve geleceğiz nesillere aktarılması için alanlarında uzman
kişi ve kuruluşlarla iş birliğine gideceğiz.

398- Sanat ve Sanatçıyı güvencemiz al na alacağız.
Kültür sanat alanında çalışan kişilerin sosyal güvenlik sorunları çözeceğiz. Kültür sanat alanındaki her tür eser
ve sanatçı, uluslararası telif standartları ile güvence al na alacağız. Kültür sanat alanına ya rım yapanlara,
devlet teşviki sağlayacağız.
399- Özel Tiyatrolara vergi indirimleri sağlayacağız.
Özel yatrolara vergi indirimleri sağlanarak, sanatseverlerin sanata erişimi kolaylaş racağız.
400-Türkiye'nin sanatsal faaliyetlerde uluslararasılaşmasını sağlayacağız.
Dünya standartlarında büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız, sahne sanatları ve konserlere uygun
nitelikte salonlar inşa edeceğiz. Uluslararası alanda üstün başarı gösteren sanatçılara, bir sonraki projeleri için,
koşulsuz ve tam destek vereceğiz. Yabancı kültür ve sanat otoritelerinin ülkemizle bağı güçlendirilerek “kültür
vatandaşlığı” uygulaması ge receğiz. Türk kültürünün yaşa lması, geliş rilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak
için, üniversitelerle koordinasyon içinde bilimsel çalışmalar yapmak üzere ens tüler kuracağız.
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401- Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin hakları en iyi şekilde koruyacağız.
Sinema, kısa ﬁlm ve belgesel üre mi için, yılda üç defa Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği sağlayacağız. Bu
desteği, bağımsız ve tarafsız bir heyet tara ndan kontrol edeceğiz. Sinema, kısa ﬁlm ve belgesel dalındaki
eserleri, çağın ge rdiği en iyi teknoloji standartları ile devlet arşivinde korumaya alacağız.
402- Sana a Özgür Olacağız.
Sanatçının özgün ve özgür eser üre mi ve icrası için gerekli özgür yaşam koşullarını sağlayacağız.
Devlet kültür ve sanat alanında koruyucu ve teşvik edici olacak, sana n içeriği ve sunumuna ilişkin ilgili
kuruluşlara özerklik sağlayacağız. Kültürel ve sanat faaliyetlerin özgürlüğü ve ilgili kurumların özerkliğini
gözeteceğiz. Kültür ve sanat alanında evrensel standartlara erişimi hedeﬂeyeceğiz.
403- Temel eği mde, müzik eği mini teşvik edeceğiz.
Temel eği mde, her öğrencinin bir enstrüman öğrenmesini teşvik edeceğiz. Kültürünü yaşayan ve yaşatan,
çağdaş ba müziği ile harmanlayan nesillerin ye şmesini sağlayacağız.
404- Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüklerini güçlendireceğiz, sanatçı ve diğer
personelin özlük haklarını iyileş receğiz.
Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüklerini mali, idari ve personel özlük hakları
bakımından güçlendireceğiz, burada görev yapan sanatçılar ve diğer destek personeline ilişkin kadro ve meslek
tanımlarını içeren gereken yasal düzenleme yapacağız.
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