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DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ
ANAYASAL SİSTEM
Yeni Türkiye, 78 milyonun, aynı vatan toprağı üzerinde, aynı bayrağın
gölgesinde, aynı hedef ve idealler çerçevesinde, bir ve beraber yaşamayı
sürdürecekleri bir Türkiye’dir.
Yeni Türkiye, 78 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, devlet, imkanlar
ve fırsatlar karşısında tamamen eşit olduğu bir Türkiye’dir.
Yeni Türkiye, 78 milyonun, ayrımsız şekilde, bu vatan topraklarının sahibi
olduğu, bu vatan topraklarının tapusunu üzerinde taşıdığı bir Türkiye’dir.
Yeni Türkiye, hiç kimsenin, dininden, dilinden, etnik kökeninden, derisinin
renginden, mezhebinden, yaşam tarzından dolayı dışlanmadığı, horlanmadığı,
kendisini yalnız, ötelenmiş ve kimsesiz hissetmediği bir Türkiye’dir.
Yeni Türkiye, tarihinden ve medeniyetinden aldığı güçle, özgüvenle dimdik
ayakta duran, geleceğe güvenle bakan, bugünü ve geleceği inşa edebilme
potansiyelinin idrakinde bir Türkiye’dir.
Türkiye’nin hiç bir sorunu çözümsüz değildir.
Türkiye, topraklarında umutsuzluğun asla yeşeremeyeceği, kök
salamayacağı bir ülkedir.
İşte, AK parti, 2001 yılında böyle bir anlayışla kurulmuş, 2002 sonunda da bu
anlayışa olan teveccüh eseri tek başına iktidara gelmiştir.
13 yıllık iktidarımız döneminde, Türkiye’nin potansiyelinin açığa
çıkarılabilmesi, Türkiye’nin, tarihinde olduğu gibi bugününde ve geleceğinde
de, huzurlu bir millet ve güçlü bir devlet olarak ilerleyebilmesi için üstün bir
performans sergilenmiştir.
AK Parti, sorunlardan korkmamış, sorunların üzerine gitmiştir.
AK Parti, sanal tehditlerden korkmamış, onların üzerine gitmiştir.
AK Parti, on yıllardır devam eden ve çözümü konusunda umutların
neredeyse tükendiği sorunlarla cesaretle yüzleşmiştir.
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AK parti, söylenemeyenleri söylemiş, yapılamayanları yapmış, hayal dahi
edilemeyenleri gerçeğe dönüştürmüştür.
Vizyoner, kucaklayıcı, milletle aynı dili konuşan AK Parti kadrosu, 13
yılda Türkiye’yi her alanda ilklerle tanıştırmış, her alanda milletimizi rekorlarla
buluşturmuştur.
AK Parti iktidarları döneminde Türkiye, söyleyecek sözü olan, gücü olan,
etkisi olan, istikbale de umutla bakabilen bir ülke konumuna yükselmiştir.
Şurası özellikle vurgulanmalıdır ki, Türkiye’nin geçmişinde olduğu gibi,
geleceğinde de en önemli gücü, varlığı, hazinesi, birliğidir, bütünlüğüdür,
kardeşliğidir.
78 milyonun, kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle, inancıyla ve yaşam tarzıyla,
birbirine anlayış ve hoşgörü içinde bakması, Yeni Türkiye’nin de, geleceğin güçlü
Türkiye’sinin de yegane kaynağıdır, yegane hazinesidir.
Milli iradenin en mükemmel şekilde tecelli etmesi, özgürlüklerin en modern
ve sınırları en geniş şekilde gerçekleştirilmesi ve teminat altına alınması, Yeni ve
güçlü Türkiye’nin olmazsa olmaz itici gücüdür.
13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde, yasakların kaldırılması, özgürlüklerin
genişletilmesi, birlikte yaşama kültürünün daha da güçlendirilmesi için çok sayıda
cesur reform yapıldı.
Türkiye’de sadece demokrasi, özgürlükler ve birlikte yaşama kültürü
güçlenmedi; aynı zamanda, bu sayede oluşan istikrar ve güven zemininde
ekononimiz büyüdü, sofradaki ekmeğimiz çoğaldı, uluslararası gücümüze güç,
itibarımıza itibar katıldı.
Hiç kuşkusuz, AK Parti’nin büyük değişim hamlesi, değişimi istemeyen, ya
da Eski Türkiye’den kazanç sağlayan çevrelerde rahatsızlık oluşturmuştur.
Eski Türkiye’nin aktörleri, değişimi engellemek, yavaşlatmak, değişimin
dinamiklerini ortadan kaldırmak için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır.
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Terör, darbe girişimleri, sokak eylemleri, ulusal ve uluslararası algı
operasyonları, Türkiye’deki büyük değişimi engellemek, Türkiye’nin büyümesini
durdurmak, Yeni ve güçlü Türkiye’nin ayakları üzerinde doğruluşunu yavaşlatmak
adına sahneye konulmuştur.
Cesur AK Parti kadroları, bu saldırıların hiç birine boyun eğmemiştir.
AK Parti milletin partisidir, bugüne kadar milletle yürümüştür; millet
yanında olduğu müddetçe de emaneti yere düşürmeden geleceğe yürüyecek,
sorumluluğunu hakkıyla yerine getirecektir.
Bu anlamda, Türkiye’deki büyük değişim ve dönüşüm, hız kesmeden devam
edecektir.
Her alanda büyük reformlar, büyük yatırımlar, büyük adımlar Türkiye’yi
kesintisiz büyütecektir.
Ekonomik kalkınmamızın, uluslararası güç ve itibarımızın teminatı olan
demokrasi ve özgürlükler, 13 yıl boyunca olduğu gibi, bu yeni dönemde de azimle,
kararlılıkla, cesaretle sürdürülecektir.
Hiç bir tuzak, hiç bir kumpas, hiç bir operasyon, Yeni Türkiye’yi, Büyük
Türkiye’yi yolundan alı koyamayacaktır.
“Korkaklar, zafer anıtı dikemezler”...
AK Parti ve kadroları, korkmadan, çekinmeden, tarih yapmaya, ihya ve inşa
etmeye devam edecektir.
Tekrar vurgulanmalıdır ki, önce 2023, ardından 2053 ve 2071 hedeflerimizin
itici gücü, birliğimiz, kardeşliğimiz, demokrasi ve özgürlüklerdir.
Temel hak ve hürriyetler, 13 yılda en ileri standartlara kavuşmuştur; bu yeni
dönemde ilerleyiş azimle sürdürülecektir.
Yeni bir Anayasa için, AK Parti kadroları gayretlerini daha da artıracaktır.
Adalet sisteminde dönüşüm, hızlı ve tatminkar bir adalet dağıtma hedefiyle,
tüm sorunların ve yargı içine sirayet etmiş paralel yapıların tasfiyesiyle Yeni
Türkiye’nin zemini olacaktır.
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Güvenlikten de özgürlükten de taviz verilmeyecek; güvenlik ve özgürlük
dengesi hassasiyetle bir arada tutulacak ve güçlendirilecektir.
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarınca, milletin her bir ferdinin devlet
karşısında ve devlet hizmetleri karşısında eşit konumda olması için, devlet
hizmetlerinde kalitenin, yaygınlığın ve hızın artması için reformlarımız devam
edecektir.
Tıpkı yasaklar ve yoksulluk gibi, yolsuzluğa da asla geçit verilmeyecek,
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, temiz, şeffaf yönetim anlayışı için
mücadelemiz sürecektir.
AK Parti’nin 13 yıl içinde yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır.
AK Parti, kısır çekişmelerin, fayda sağlayamayan polemiklerin, kutuplaşmayı
ve gerginlikleri artıran siyaset anlayışının karşısında durmaya, ülke ve millet için
hizmet üretmeye devam edecektir.
Yeni dönemde de, dinamik, heyecanlı, tecrübeli, vizyoner ve cesur
kadrolarla, milletin desteği ve hayır duasıyla, Türkiye’nin büyük değişimi devam
edecektir.
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TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
Tarihi tecrübemiz, kadim medeniyet birikimimiz, insanı yücelten manevi
değerlerimiz bugünün dünyasında temel hak ve hürriyetleri sağlam bir zeminde
inşa etmemizin de güvencesidir.
Yeni Türkiye’de şiarımız; etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun
herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilkeler ve değerler
temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı, daha güçlü
bir şekilde hayata geçirmektir.

Neler Yaptık
Düşünceyi ifade etmenin önündeki engeller geçmişle kıyas kabul etmeyecek
ölçüde kaldırılmıştır.

MEDYA DAHA DA ÖZGÜR
İfade hürriyetiyle ilgili suçların tamamına, “eleştiri amacıyla yapılan düşünce
açıklamaları suç oluşturmaz” kuralını koyduk ve eleştiri hürriyetini teminat altına
aldık.
Basımevi ve eklentileri ile basın araçlarının, suç aleti olduğu gerekçesiyle
zapt ve müsadere edilemeyeceği veya işletmeden alıkonulamayacağını anayasal
kural haline getirdik.
Geçmişte alınmış binlerce yayın yasaklama, toplama ve el koyma
emirlerini kaldırdık. Yasaklanmış, toplanmış ve el konulmuş eserleri hürriyetine
kavuşturduk.

İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS
İşkence, Türkiye’nin gündeminden çıkmıştır. İktidarlarımız döneminde işkenceye
sıfır tolerans politikasını hayata geçirdik. İşkence suçlarına uygulanan cezaları arttırdık,
bu suçları işleyenler bakımından zaman aşımını kaldırdık. “İşkenceye Karşı BM
Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol” onaylanarak iç hukuka dahil edildi.
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FAİLİ MEÇHULLER DÖNEMİ SONA ERDİ
Faili meçhul cinayetler dönemine son verdik, mafya ve çeteleri ülke
gündeminden çıkardık.
Bilgi edinme hakkını kabul ederek, vatandaşlarımızın bilgi edinmesini
imkânsızlaştıran uygulamaları ortadan kaldırdık.

28 ŞUBAT MAĞDURLARI GÖZETİLDİ
28 Şubat döneminde mağdur edilenlerin mesleklerine geri dönmelerini
sağladık.

UZUN YARGILAMAYA TAZMİNAT
Uzun yargılamalardan kaynaklanan AİHM önündeki derdest başvuruları
çözmek için, iç hukukumuzda tazmin komisyonu kurduk. 2013 yılı Şubat ayından
bu yana faaliyet gösteren İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, vatandaşlarımızın
mağduriyetlerini önleyecek çok sayıda karar aldı.
İnsan hakları konusundaki sorunları tek tek ele alarak belirli bir takvim
içerisinde çözmek için, AİHM içtihatları çerçevesinde, “İnsan Hakları İhlallerinin
Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nı hazırladık ve hayata geçirdik.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNU KURDUK
Vatandaşlarımızın idare karşısında uğradıkları haksızlıkları gidermek ve
şikâyetlerini mahkemeye gitmeden sonuçlandırmak amacıyla Kamu Denetçiliği
Kurumunu kurduk.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin
uluslararası anlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
halinde, milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınmasını anayasal kural
haline getirdik.

TOPLANTI VE GÖSTERİ HAKKINI GENİŞLETTİK
Örgütlü toplumun bir gereği olarak, özgürlükçü bir Dernekler Kanunu ile
Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çıkarılmıştır. Toplantı ve gösteri hakkının
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kullanılması imkânlarını genişlettik, azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülk edinmelerinin
kolaylaştırılması ve özgürlük alanlarının genişletilmesi konusunda esaslı değişikliklere
gittik.
Anayasamızdaki aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye
olunamaz hükmünü kaldırarak sendika özgürlüğünü geliştirdik.

MEMURA TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
Kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı getirerek kamu
çalışanlarının sendikal haklarını geliştirdik.

BİREYSEL BAŞVURU HAKKINI GETİRDİK
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını getirdik.
YAŞ ve HSYK kararlarını kısmen yargısal denetime açtık, yıllarca vesayet
altında kalmış siyaset kurumuna, itibarının iadesi ve özgüveninin yeniden
kazandırılmasını sağladık.

ÇOCUKLARA POZİTİF AYRIMCILIK
BM Çocuk Hakları Sözleşmesini göz önüne alarak, mevzuatta esaslı
değişiklikler yaptık. Anayasada, çocuklar konusunda pozitif ayrımcılık esasını
benimsedik.

KADINLAR İÇİN TARİHİ REFORMLAR
Kadın-erkek eşitliğini, anayasal hükme dönüştürdük ve güçlendirdik. BM
nezdinde, “İnsan Ticaretinin Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine,
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol”ü onaylandık. İş
Kanununda yaptığımız değişiklikle kadınlar lehine hükümler getirilmesini sağladık.
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu kurduk. Ceza kanunlarında kadın
haklarını güçlendirici değişiklikler yaptık.
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BAŞÖRTÜSÜ SERBEST, İNANÇ ÖZGÜR
Kız öğrenciler, kadın kamu çalışanları ile milletvekillerinin kıyafetlerine ilişkin
kısıtlamaları kaldırdık. Bu çerçevede, başörtüsü ile sair kısıtlayıcı düzenlemeler
artık tarihe karışmıştır. Böylece, yıllardır süregelen ve toplumumuzda gereksiz
yere gerilim oluşturan bir sorunu, temel haklar ve milletimizin beklentileri
doğrultusunda köklü bir çözüme kavuşturduk.
Kişi güvenliği konusunda, orantısız güç kullanımının cezasını arttırdık,
gözaltı koşullarını iyileştirdik, BM ve Avrupa Konseyi standartlarını karşılayamayan
cezaevlerini kapattık, tutuklu ve hükümlülere yakınlarının cenazesine katılma ve
ağır hastalık durumlarında ziyaret imkânını getirdik, anadilde savunma yapma
imkânını tanıdık.
Kişisel kaygılara son vermek için vatandaşlarımızın kişisel verilerinin
korunmasını anayasal bir hak olarak ilk defa düzenledik.

SİYASETİ GÜÇLENDİRDİK
Daha fazla siyasi partinin devlet yardımı alması için, siyasi partilere devlet
yardımının kapsamını genişlettik.
Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) yönelik önemli idari ve yasal düzenlemeler
yaparak, örgütlenme hak ve özgürlüğüne daha fazla imkân sağlayan bir ortam
oluşturduk.

Neler Yapacağız
HER VATANDAŞ, BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ
Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de topluma kimlik ve yaşam tarzı
dayatılmasının karşısında olacağız. Bütün insanlarımızın birinci sınıf vatandaş ve
toplumun içinde birer özgür fert olarak yaşamasını sağlamaya devam edeceğiz.
Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde,
birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz.
Bütün etnik, mezhebi ve dini kesimlere, başörtülü veya başı açık, köylü
veya şehirli, kadın veya erkek, yoksul veya zengin, şu veya bu siyasi görüşten
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tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duruyor; her bir bireyin temel hak ve
özgürlüğünden en ileri derecede yararlanacağı bir Türkiye’yi hedefliyoruz.
Toplumdaki her bireyin yaşam tarzına gösterdiğimiz saygıyı, bundan sonra
da özenle devam ettireceğiz.

ÇOĞULCU, KATILIMCI, EŞİTLİKÇİ DEMOKRASİ
Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasi hedefimiz, Türkiye’yi dünya
demokrasileri liginde daha da üst sıralara taşıyacaktır. Temel hak ve özgürlükler
alanında uluslararası normlar, bundan sonra da tüm politikalarımıza temel teşkil
edecektir.
Temel hak ve özgürlükler konusunda eksiklikleri gidereceğiz. Anayasanın
temel haklara ilişkin kısmını bu esaslara göre tanzim edeceğiz. Devletin siyasi,
idari, yargısal ve ekonomik düzenini, temel hakları merkeze alacak şekilde
tasarlayacağız.

KURUMLAR DAHA DA ETKİN OLACAK
Bu çerçevede, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği
Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları Kurumunu etkinleştireceğiz. Bu kurumların,
AİHM ve BM kapsamında Türkiye’nin üstlendiği sorumlulukları hayata geçirmesi
için gerekli tedbirleri alacağız.

CEZAEVLERİ DAHA ETKİN DENETLENECEK
Ceza ve Tutukevlerini etkin bir şekilde denetleyecek, kolluğa yönelik
şikâyetlerin üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz.

SİYASİ ETİĞE YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ
Siyasi etiğe yönelik kuralları belirleyerek hayata geçireceğiz.
AİHM, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası temel hak mekanizmaları ile
mevzuat ve uygulama uyum düzeyini yükselteceğiz.
Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin iç hukuka dahil
edilmesine devam edecek, özgürlükçü demokratik düzen mantığıyla bağdaşmayan
şerhleri kaldıracağız.
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SİVİL TOPLUMA YENİ DÜZENLEME
Önümüzdeki dönemde çerçeve bir mevzuat hazırlayarak, bütüncül ve
demokratik bir yaklaşımla; sivil toplum kurumlarının hukuki statüleri, kurumsal
yapıları, faaliyetleri, kamu kurumları ile ilişkileri, mali kaynakları gibi alanları
düzenleyeceğiz.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için ayrı finansal raporlama standartları
getireceğiz.
STK’ların ve kamu yetkililerinin karşılıklı rollerinin daha iyi anlaşılmasını
sağlayacak eğitim seminerleri ve STK’ların uluslararası değişim programları
gerçekleştirmesini sağlayacağız.
Ekonomik ve Sosyal Konseyi etkin bir biçimde çalıştıracağız.
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ÇÖZÜM SÜRECİ
Çözüm Süreci, Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olmasını temin edecek en
büyük projelerimizden biridir.
Ekonomisiyle kalkınmış, dış politikasıyla itibarlı bir Türkiye, ancak ve ancak,
78 milyonun birliği, kardeşliği ve dayanışması sayesinde mümkün olacaktır.
İçerdeki tartışmalarını sonlandırmış, sorunlarını çözmüş, enerjisini ihtiyaç
duyulan başka alanlara yoğunlaştırmış bir Türkiye’nin yürüyüşünü kimse
engelleyemeyecektir.
AK Parti Hükümetlerinin kararlı ve cesur duruşu sayesinde, Türkiye’de artık
red, inkar ve asimilasyon dönemi geri gelmemek üzere kapanmıştır.
Devlet vatandaşına kimlik dayatamaz.
Devlet, inançlara, dillere, yaşam tarzlarına müdahale edemez; standart
vatandaş tanımı yaparak, vatandaşların bir kısmını makbul, bir kısmını makbul
olmayan diye ayıramaz.
78 milyonun her bir ferdi, devlet karşısında, imkanların ve fırsatların önünde
eşittir.

Neler Yaptık
Vatandaşlarımızın kimliklerini, kültürlerini yok sayan, inançlarının gereğini
yapmalarını engelleyen, yaşam tarzlarını kısıtlayan her türlü yasak, AK Parti
Hükümetleri tarafından tek tek kaldırılmıştır.

OHAL’E SON VERDİK
İktidara gelir gelmez, OHAL uygulamasını ortadan kaldırarak normalleşme
sürecini hızlandırdık.

KÜLTÜREL VE EĞİTİM HAKLARINDA SESSİZ DEVRİMLER YAPTIK
Kültürel hakların genişletilmesi ve eğitim sisteminin daha demokratik ve
çoğulcu bir yapıya kavuşturulması için adımlar attık.
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MEDYADA KÜRTÇE SERBEST
Farklı dil ve lehçelerde devletin resmi kanallarında yayın imkânı sağladık.

ANADİLE ÖZGÜRLÜK
Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşebilmesi,
vatandaşlarımızın çocuklarına arzu ettikleri isimleri verebilmesi, üniversitelerde
farklı dil ve lehçelerle akademik çalışmaların yapılabilmesi ve enstitülerin
kurulması, bunların orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulabilmesi
ve nihayetinde farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasını
mümkün hale getirdik.

SANATTA SINIRLARI KALDIRDIK
Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda, sinema, video ve müzik eserlerine
yönelik yasakları kaldırdık. Bu çerçevedeki kültürel faaliyetlere destek verdik.

ESKİ YER İSİMLERİNİ GERİ VERİYORUZ
Vatandaşlıktan çıkarılanlara haklarını ve yerleşim birimlerine eski isimlerini
iade ettik.

KLAVYEYE YASAK YOK
Klavyeler üzerindeki yasakları kaldırdık, kullanımı yasak olan bazı harflere
özgürlük getirdik.

İLK KEZ ALEVİ ÇALIŞTAYLARI
Farklı dillerin yanı sıra, farklı inanç ve mezhepler konusunda da cesur
adımlar attık. İlk defa “Alevi Çalıştayları” düzenleyerek, İslam inancının farklı
yorumlarının daha özgür bir ortamda tartışılmasına ve sorunlarının demokratik bir
ortamda aşılmasına zemin hazırladık.

DERSİM’DEN ÖZÜR DİLEYEN DEVLET
TBMM bünyesinde darbeleri araştırmak üzere, bir Meclis Araştırma
Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu bünyesinde de “Dersim Alt Komisyonu”nu
kurduk.
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DEVLET İLK KEZ ROMANLARI DİNLEDİ
Devlet, ilk kez Roman vatandaşlarımızla buluştu, Roman vatandaşlarımızın
sorunlarını dinledi ve çözümler üretmeye başladı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA YATIRIM HAMLESİ
Doğu ve Güneydoğu illerimize, yıllardır ihmal edilen yatırımları götürdük.
İllerimiz, bölgelerimiz arasında hiç bir ayrım yapmadan, Türkiye’nin köylerine,
yayla ve mezralarına kadar çok yoğun bir hizmet hamlesini başlattık. Yollar,
okullar, hastaneler, üniversiteler, toplu konutlar, barajlar, havalimanları
inşa ederek, devlet ile milleti kucaklaştırdık, milletin her bir ferdinin devletin
hizmetleriyle buluşmasını sağladık.
Terör örgütünün elinden, bütün istismar araçlarını aldık.
Sorunların silah yoluyla, çatışma yoluyla değil; konuşarak, uzlaşarak, ortak
akılla, en önemlisi de siyaset zemininde çözülebilmesi için bütün kanalları açtık,
sağlam, güvenilir bir zemin inşa ettik.

Neler Yapacağız
ÇÖZÜM SÜRECİNE DEVAM
Yeni dönemde de Çözüm Süreci tam bir kararlılıkla ilerleyecektir.
Silahların susması, kan ve göz yaşının dinmesi için kararlı adımlar atılacak,
Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde tam bir huzur ve kardeşlik ikliminin
sağlanması için çabalarımız artarak devam edecektir.
Bu süreçte, sabotajlara, kumpaslara, tuzaklara asla aldırış etmeyeceğiz.
Terör ve çatışma ortamından beslenenlere, yani Türkiye’yi yeniden o eski
Türkiye’ye döndürmek isteyenlere asla prim vermeyeceğiz.

TERÖR DEĞİL, SİYASET
13 yıl içinde yapılan sessiz devrimlerin ardından, şu anda çözümün önünde
tek engel olarak terör örgütü kalmıştır.
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Terör örgütü silahları gömmediği müddetçe, terörle mücadele kesintisiz
şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.
Ancak geçmişte zaman zaman yapıldığı gibi, güvenliği tesis etmek adına
özgürlüklerden taviz verilmeyecek; vatandaşımızın güvenliği de asla ihmal
edilmeyecektir.
Terörün istismar zemini kalmamıştır. Özellikle son yıllarda, Çözüm
Sürecinde gösterdiğimiz kararlılık sayesinde, Doğu ve Güneydoğu’daki
vatandaşlarımız rahat, huzurlu bir iklime kavuşmuştur.

78 MİLYONUN KARDEŞLİĞİNİ KORUYACAĞIZ
Bu ikilimin bozulmasına fırsat tanımadan, 78 milyonun kardeşliği için,
Anayasa ve yasalar çerçevesinde atılması gereken her adım, önümüzdeki
dönemde de atılacaktır.
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YENİ ANAYASA
AK Parti bu yeni dönemi, halkımızın uzun zamandır beklediği yeni Anayasa
ile taçlandırmaya kararlıdır. Yaptığımız büyük dönüşümler ile Türkiye yeni bir
Toplum sözleşmesinin eşiğindedir.

İNSANI MERKEZE ALAN YENİ BİR ANAYASA
Yeni Anayasa, Cumhuriyetimizin insan hakları ve demokrasi konularındaki
kazanımlarını geleceğe taşıyacak; vesayetin izlerini tamamen silecektir. Yeni
Anayasa, bireysel hak ve özgürlükler ile toplumsal meşruiyeti, sistemin ahlaki ve
demokratik temeli kabul edecek; bireyin ve toplumun geleceğe dair beklentilerini
karşılamak üzere tasarlanacaktır.

YENİ ANAYASA, TÜRKİYE’NİN TARİHİ MESELESİ
AK Parti, yeni anayasayı; bir parti, bir grup veya bir kesimin sorunu olarak
değil, Türkiye’nin tarihsel meselesi olarak görmektedir.
AK Parti, anayasal sistemin demokratik usullere, bireysel ve toplumsal
katılım esaslarına göre dönüştürülmesi gerektiğine inanmaktadır.

ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, ADALET
Yeni anayasa özgürlük, eşitlik ve adalet üzerine inşa edilecek; insan onuru
yeni anayasanın temel ahlaki referansı olacaktır.
Yeni Anayasa, vatandaş ve toplum odaklı olacak, sivil bir anlayışla
insanımızın mutluluk ve refahını artmayı hedefleyecektir. Yeni yapısıyla
Anayasamız, değişen dünya ve ülke şartlarında akılcı siyasi programların
oluşmasını ve etkin bir şekilde hayata geçmesini mümkün kılacaktır.

SİYASİ PARTİLER DAHA DA GÜÇLENECEK
Yeni anayasada, siyasi partilerin çalışmalarını etkin olarak koruyacak ve parti
kapatmalarını uluslararası standartlarda düzenleyeceğiz.
Yeni Anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan,
herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımına
yaslanacaktır.
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TOPLUMU KUCAKLAYAN BİR ANAYASA
Yeni Anayasa, toplumun herhangi bir kesiminin dışlanmasına yol açacak
değer yargıları ve siyasal tercihler barındırmayacaktır. Anayasamız tüm toplumu
kucaklayan, kader birliğimizi yansıtan, demokratik denge ve denetim ilişkisini
esas alan bir mahiyette hazırlanacaktır.

ORTAK DEĞERLERE SAYGI
Yeni Anayasa, ortak değerleri ve çeşitlilik içinde birlik anlayışını esas
alacaktır. Toplumsal hayatın ve siyasetin her alanını ayrıntılı bir biçimde
düzenlemeyecek, her bir alanın kendi dinamiğinin ortaya çıkmasına imkân
sağlayacaktır.
Yeni Anayasa, sorunların çözümünün imkân ve araçlarını barındıracaktır.
Sorunları, demokratik bir ortamda bireyler, toplum ve siyaset kurumu çözecektir.
Yeni Anayasa ile Türkiye’nin katılımcılığı ve çoğulculuğu esas alan ve etkili
işleyen bir hükümet modeline kavuşmasını elzem görüyoruz.
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YÖNETİM MODELİ VE 		
BAŞKANLIK SİSTEMİ
TÜRKİYE BAŞKANLIKLA BÜYÜR
Milletimizin teveccühüyle hazırlayacağımız özgürlükçü ve insan odaklı
yeni Anayasa ile seçimlerin istikrar üretebildiği, yasama ve yürütmenin müstakil
olarak etkin olduğu, demokratik denge ve kontrol mekanizmalarının öngörüldüğü,
toplumsal farklılıkların siyasal temsilinin sağlandığı, ademi merkeziyetçi bir idare
sisteminin güçlendirildiği, karar alma süreçlerinin hızlandığı, her türlü vesayetin
engellendiği yeni bir siyasal sisteme geçebiliriz.
Bu çerçevede öngördüğümüz başkanlık sistemi, Türkiye’nin AK Parti
iktidarında geçirdiği demokratik dönüşümü nihai sonuca erdirerek, 2023 ve
sonrasına yönelik kalkınma hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak bir çerçeveye
sahip olacaktır.
Bu unsurlarıyla Başkanlık Sisteminin, Türkiye’nin siyasal tecrübesine ve
gelecek vizyonuna daha uygun olduğuna inanıyoruz.
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ADALET SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM
AK Parti olarak, adaleti mülkün ve meşruiyetin temeli, hukuk devletinin esası
olarak görüyoruz. Bizim için adalet, hukukun üstünlüğüne dayalı, herkesin güven
duyduğu, her türlü güç odağından bağımsız, tarafsız, vatandaş taleplerine hızlı
cevap verebilen bir yapıda olmalıdır.
Yargının, hukuk güvencesi oluşturması, uluslararası standartlarda ve
demokratik usullerle işlemesi temel prensibimizdir.
Toplumsal düzenin gerektirdiği ve ürettiği bir işlev olarak gördüğümüz yargı
erkinin güven veren; öngörülebilirliği sağlayan; ideoloji, siyasal tasavvur veya
inanç dikte etmeyen ve bunların etkisinde kalmayan bir çerçeveye kavuşması
gerektiğine inanıyoruz.
Paralel devlet yapılanması kadar, paralel yargı yapılanması da ülkemizin
istikrarı, güvenliği ve istikbali adına son derece tehlikelidir.

Neler Yaptık
HAK ARAMA YOLLARINI ÇOĞALTTIK
Anayasada hak aramayı engelleyen hükümleri kaldırdık, vatandaşlarımızın
hak arama yollarını çoğalttık.
Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verdik.

ASKERİ YARGIYI DÜZENLEDİK
Askeri Yargıtayın ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hukuk devletinin
gereklerine göre görev yapmasını anayasal kural haline getirdik.

YAŞ KARARLARINA HAK ARAMA YOLUNU AÇTIK
Yüksek Askerî Şûranın ilişik kesme kararlarına, kamu görevlileri hakkında
uygulanan uyarma ve kınama cezalarına, hâkim ve savcılar hakkında HSYK’nın
verdiği meslekten ihraç kararlarına karşı mahkemeler nezdinde hak aramayı
yasaklayan hükümleri Anayasadan çıkardık.
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DGM’LERE, ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERE SON VERDİK
Özel yargılama usullerine son verdik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini, CMK
250’nci madde uyarınca kurulan Özel Yetkili Mahkemeleri, TMK 10’uncu madde
uyarınca oluşturulan Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık.

HSYK SEÇİMLE OLUŞUYOR
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirdik. Sadece Yüksek
Mahkemelerden gelen üyelerden oluşan HSYK’yı, geniş tabanlı olarak yeniden
yapılandırdık. İlk defa hakim ve savcıların, Kurula üye seçmesini sağladık.

HAKİM VE SAVCI SAYISINI ARTIRDIK
2002 yılında 9.349 olan hâkim ve savcı sayımızı, Şubat 2015 itibarıyla
14.837’ye ulaştırdık. Ceza infaz kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere
personel sayımız, 2002 yılında 26.274 iken, bu sayıyı Ocak 2015 itibarıyla 52.187’ye
yükselttik.

İLK DERECE MAHKEMELERİNİ ÇOĞALTTIK
Makul sürede yargılanmanın temini için ilk derece mahkemelerinin sayısını
artırdık. 2002 yılında adli yargıda 3.581 olan mahkeme sayısını 2015’te 6.116’ya;
idari yargıda 146 olan mahkeme sayısını ise 191’e yükselttik.

AİLE VE ÇOCUĞA ÖZEL MAHKEMELER
Vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet sunulması için aile ve çocuk
mahkemeleri ile ceza infaz kurumları başta olmak üzere, adalet teşkilatında görev
yapan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve pedagog gibi uzman personelin
sayısını artırdık.
Türkiye Adalet Akademisini kurduk.
Daha hızlı yargılama için Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayılarını
artırdık. Yüksek Mahkemeleri savcı, tetkik hakimi ve personel açısından
güçlendirdik.
İlk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki denetimi için
yeni başvuru yolları geliştirdik.
25

UYAP İLE YARGI DAHA HIZLI
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile yargılamayı geciktiren birçok nedeni
ortadan kaldırdık.
Adliyelerde hizmetler daktilolarla yerine getirilmekteyken, UYAP
kapsamında 2002 yılından itibaren adliyeleri bilgisayarlarla donattık ve tüm
hakimler ile savcılara dizüstü bilgisayar vererek çalışmalarını elektronik ortamda
yürütmelerini sağladık.
Vatandaşlarımız, haklarındaki adli işlemlerden SMS Bilgi Sistemi sayesinde
anında haberdar oluyorlar.

ADALET ALT YAPISI DEĞİŞTİ
Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeleri, savcılıkları ve
ceza infaz kurumlarını ayrı bir video konferans ağıyla birbirine bağladık.

ÖNEMLİ KANUNLARI DEĞİŞTİRDİK
Türk Ceza Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Türk Ticaret Kanununu değiştirdik.

İSTEYENE ÜCRETSİZ AVUKAT
Maddi durumu elverişli olmayanların adalet hizmetlerinden yararlanmasının
önündeki engelleri kaldırdık. Ceza soruşturma ya da davalarında avukatı olmayan
herkese istemi halinde avukat tayin edilmesini ve dava masraflarından muaf
tutulmasını sağladık.
İlk defa suç mağdurlarına da devlet tarafından avukat tayin edilmesi
uygulamasını getirdik.

ADLİ SİCİLDE KOLAYLIK
Cumhuriyet başsavcılıkları yanında, kaymakamlıkların da adli sicil belgesi
vermesi uygulamasını getirerek, vatandaşlarımızın adliye kapılarında sıra
beklemesini engelledik ve savcılık olmayan yerlerde vatandaşlarımızın işlerini
kolaylaştırdık.
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Tutuklu ve hükümlülere yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü halinde
mazeret izni hakkı tanıdık. Hükümlülere belirli sürelerle mahrem aile görüşmesi
imkânı sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdik.
İcra-iflas dairelerinin modernleşmesini sağladık ve icra-iflas işlerinden
kaynaklanan mağduriyetlere son verdik.

LÜZUMLU EŞYANIN HACZİNE SON VERDİK
Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların
haczini yasaklayarak, yıllardır yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırdık.
İcra dairelerine yapılacak ödemelerin tamamen banka eliyle yapılmasını
sağlayarak muhtemel usulsüzlüklerin önüne geçtik.

195 YENİ ADALET SARAYI İNŞA ETTİK
Ülkemizin dört bir yanına modern adalet sarayları inşa ettik. 2003 yılı
öncesine kadar adalet hizmetlerinin verildiği kapalı alan toplamı 570 bin
metrekareyken, yapımı tamamlanarak hizmete açılan 195 adalet sarayının
toplam kapalı alanı 3 milyon metrekareyi geçmiştir. Her türlü teknik donanıma
sahip adalet saraylarına ön bürolar ve danışma masaları kurarak, adliyelerde
vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırdık.
Ceza infaz sisteminin modernizasyonunu tamamladık. Basit suçlardan dolayı
cezaevlerinde kalan birçok hükümlünün cezasını dışarıda çekmesi için “denetimli
serbestlik” uygulamasını hayata geçirdik.

57 CEZAEVİ KAPATTIK
Uluslararası standartlara uymayan cezaevlerini kapatıyoruz. Bu kapsamda,
12 yılda 57 cezaevini kapattık.
Açık ceza infaz kurumu sayısını artırdık.
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YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK
Dünya genelinde ceza adaleti sisteminin önemli bir parametresi olarak kabul
edilen tutukluların cezaevlerinde kalanlara oranı, ülkemizde 2001 yılında yüzde
54 iken bugün itibarıyla yüzde 14,5’e gerilemiştir. Avrupa Birliği’nde ise bu oran
yüzde 20’den fazladır.

Neler Yapacağız
YARGIDA AB STANDARTLARI
Mevzuatın bu niteliklere sahip olabilmesi için, demokratik usullerle
oluşturulmasını ve “özgürlük güvenlik dengesi”ne dikkat edilmesini sağlayacağız.
Bunun için Avrupa standartlarını dikkate alacağız.

YARGI DAHA DA HIZLI OLACAK
Yargıda etkinlik, hızlılık, hesap verebilirlik, ekonomiklik ve şeffaflığı
sağlayacağız.
Anayasal değişikliklere bağlı olarak yüksek yargıda içtihat düzeyinde
dağınıklığını gidereceğiz. Bu çerçevede, disiplin mahkemeleri dışında askeri
yargıya son verilecektir.

TEMYİZİ HUKUKİ DENETİMLE SINIRLANDIRACAĞIZ
Temyiz mahkemelerinin alt derece mahkemeleri üzerindeki hukukilik
denetiminin ötesine taşan etkilerini azaltacağız ve temyizi, hukuki denetim ile
sınırlandıracağız.
Yargı üst yönetimi ile temyiz mahkemelerinin oluşumunda milli iradeyi
temsil eden Meclisimizin rolünü güçlendireceğiz, yargının toplumsal meşruiyetini
artıracağız.
Yüksek Mahkemeler, bölge adliye ve idare mahkemeleri ile ilk derece
mahkemelerinin faaliyet raporları hazırlayıp kamuoyuna duyurmalarını
sağlayacağız.
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YÜKSEK MAHKEME ÜYELİĞİNİ SINIRLANDIRACAĞIZ
Yüksek mahkeme üyeliğini Avrupa örneklerine benzer şekilde makul
sürelerle sınırlayacağız.

İHTİSAS MAHKEMELERİ ÇOĞALACAK
İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracağız. Ticaret ve iş mahkemesi gibi
bazı ihtisas mahkemelerinde meslekten olmayan hakimlerin de yer almasını
sağlayacağız.

HAKİMLER İÇİN TEK KANUN
Hakimleri yeknesak bir hukuki statüye kavuşturacak ve tüm hakimler için
geçerli tek kanun çıkaracağız.
Yargı mensuplarının mesleki ahlak ve davranış kurallarını uluslararası
ölçütlere göre belirleyeceğiz.
Toplum yararına hukuk hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde
uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapacağız.

HUKUK EĞİTİMİ GÜÇLENECEK
Hukuk eğitimini güçlendireceğiz. Bu kapsamda, hukuk fakültelerine giriş
şartları yeterli bilgiyi sağlayacak şekilde tasarlanacak, hukuk eğitimi içerik itibarıyla
teorik bilgi ile uygulama uyumunu sağlayacak, karşılaştırmalı örnekler dikkate
alınarak yeniden düzenlenecektir.
Adalet alanında meslek içi eğitimi, meslek hayatı boyunca ölçme ve
değerlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenleyeceğiz.
Yargı mensuplarının alanlarında uluslararası gelişmeleri yakından takip
etmelerini sağlayacak çalışmaları daha da artıracağız.
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BİLİRKİŞİYE YENİ DÜZENLEME
Bilirkişilik müessesesini yeniden yapılandıracağız.
Hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ağırlık
verecek, yargıya ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla savunma hakkı ve adli
yardımı güçlendireceğiz.
Koruyucu ve önleyici hukuk yaklaşımını yaygınlaştırılacağız.
Bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesine getirdiği aşırı iş yükünün,
mahkemenin işlevselliğine zarar verme ihtimali karşısında bu uygulamayı gözden
geçireceğiz.

KADIN VE ÇOCUKLARA KOLAYLIK
Adalet sisteminde kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik kolaylaştırıcı
uygulamaları hayata geçireceğiz.
Mağdurlara, savunmasız gruplara ve adalete erişime yönelik uygulamalar
geliştireceğiz.
Ülke genelinde ideal yargılama sürelerinin belirlenmesini ve yargıda zaman
yönetiminin uygulanmasını sağlayacağız.

HUKUKİ YARDIM SİGORTASI GETİRİYORUZ
Vatandaşlarımızın daha kolay adalet hizmeti alabilmesi için birçok gelişmiş
ülkede uygulanan Hukuki Yardım (Himaye) Sigortası Sistemi geliştireceğiz.
Maddi durumu yeterli olmayanlar için adli yardım sisteminin imkânlarını
artıracak ve kalitesini geliştireceğiz.

NOTERLİK YENİDEN DÜZENLENECEK
Noterlik sistemini yeniden yapılandırarak, noterliklerden idarenin ve yargı
organlarının iş yükünün azaltılması için faydalanacağız.
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AİLE İÇİ ŞİDDETE GEÇİT YOK
Adalet sisteminin aile içi şiddet suçları konusundaki kapasitesini
güçlendireceğiz.
Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesini
sağlayacağız.

DAHA ÇOK ADLİYE SARAYI YAPACAĞIZ
Başta büyük şehirler olmak üzere adliye saraylarının inşasına devam
edeceğiz.
Ceza infaz sistemini mükerrer suçluluğu önleyecek şekilde etkili hâle
getireceğiz.
Ceza infaz kurumlarının standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz.
Denetimli serbestlik sistemini daha etkin hale getirecek ve kamu-sivil toplum
işbirliğinin artırılmasını sağlayacağız.
Adalet istatistiklerine ilişkin kapasiteyi geliştirecek, istatistiklerin uluslararası
uygulamalarla uyumlu hale gelmesini ve sağlıklı istatistiklere dayalı politika
geliştirilmesini sağlayacağız.

ADALETİN TEKNİK ALTYAPISI GELİŞECEK
Başta UYAP olmak üzere, yargıda bilişim hizmetlerinin daha da
etkinleştirilmesini sağlayacağız. Bu alanda ileri bir adım olarak başlattığımız Sesli
ve Görüntülü Bilişim Sistemini (SEGBİS) ülke geneline yaygınlaştıracağız.
Adli Tıp Kurumun kapasitesini geliştirileceğiz. Bu alandaki hizmetleri ülke
geneline yaygınlaştıracak, dosya ve raporların bekleme sürelerinin daha da
kısalmasını sağlayacağız. Ayrıca, Adli Bilimler Akademisini kurarak bu alandaki
ileri araştırmalara ve eğitimlere ortam hazırlayacağız.
Uluslararası adli yardımlaşma faaliyetlerini etkinleştirecek, bölgesel ve ikili
düzeyde adli işbirliğini geliştireceğiz.
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GÜVENLİK
Bizim siyaset anlayışımız insanı, insan onurunu merkez kabul eder. Bu
onurun güvencesi ise özgürlük ve güvenlik dengesidir. Bunlar birbirini dışlayan
değil, birbirlerini bütünleyen kavramlardır.

Neler Yaptık
Mevzuatımızı bu yaklaşıma göre gözden geçirdik. Güvenlik kurumlarını buna
göre yeniden yapılandırdık.
AK Parti hükümetleri olarak, ulusal güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit
eden unsurlarla mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU KURDUK
Ulusal güvenliğimiz açısından önem arz eden istihbarat hizmetlerine yönelik
olarak, gelişmiş demokrasilerdeki uygulamalara benzer şekilde, Güvenlik ve
İstihbarat Komisyonunu kurarak Meclis denetimine açtık.
Güvenlik birimlerimizin imkân ve kabiliyetlerini geliştirdik, ihtiyaçlarını
azami seviyede karşıladık.

KENTLERİMİZ DAHA GÜVENLİ
Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerini il merkezlerinde ve büyükşehir
belediyeleri dışında 225 ilçe merkezinde tamamladık.
81 ilimizi ve turizm bölgelerimiz başta olmak üzere büyük ilçelerimizi suçu
önleme ve aydınlatmada büyük katkı sağlayan MOBESE sistemine kavuşturduk.
Suç ve olay aydınlatmada en ileri teknolojik imkânlara sahip modern
kriminal laboratuvarları kurduk.
Birden fazla olan acil çağrı numaralarının, tek numara (112) altında
toplanmasını amaçlayan Acil Çağrı Merkezleri Projesini başlattık ve mevcut
durumda 12 ilde faaliyete geçirdik.
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Suçları işlenmeden önce önleyebilmek amacıyla önleyici kolluk hizmetlerine
büyük önem ve öncelik verdik.

SUÇLARI AYDINLATIYORUZ
Geliştirilen ileri teknoloji ve uzmanlık sayesinde, işlenen suçları ve olayları
aydınlatmada en başarılı ülkelerden biri haline geldik.
Geçmişte «faili meçhul» konusunda suçlanan ülkelerden biri olan Türkiye’yi,
iktidarımız döneminde eleştirilen değil, övülen bir sicile kavuşturduk.

SİBER SUÇLAR TAKİP ALTINDA
Siber suçlarla mücadele için eylem planı hazırladık ve Emniyet Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir birim kurduk.
Toplum Destekli Polislik uygulamasını hayata geçirerek, polisimizin
vatandaşlarımızla daha yakın ilişki içinde olmasını, polise duyulan güvenin
artmasını, polis-halk yardımlaşmasını sağladık.
Toplumun huzurunu bozan, korku ve endişeye neden olan suçların başında
gelen asayiş suçları ile mücadele için özel ekipler oluşturduk.

UYUŞTURUCUYLA ETKİN MÜCADELE
Terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve örgütlü suçlarla mücadele alanında önemli
gelişmeler sağladık. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uyuşturucuyla daha
etkin mücadele yapabilmek amacıyla Narkotik Daire Başkanlığını kurduk. Özellikle
okul çevrelerinde NARKOTİM’ler oluşturduk.

Neler Yapacağız
SUÇLA MÜCADELE SÜRECEK
Önümüzdeki dönemde de terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar
ve kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğini
güçlendirecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu suçlarla ilgili kararlı
mücadelemizi devam ettireceğiz.
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GENÇLERİMİZİ UYUŞTURUCADAN KORUMAYA DEVAM
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemlerini artıracak,
bu alandaki suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz.
Bu kapsamda, uyuşturucu maddelerin yasadışı imal, ticaret ve kullanımıyla
mücadelede personel ve teknik kapasitemizi güçlendireceğiz.
Uyuşturucu ile mücadelede faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki
koordinasyonu geliştirecek, çevre ülkelerle ve uluslararası alandaki işbirliğini
artıracağız.
Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine öncelik verecek ve risk yönetimine
geçeceğiz.
Önümüzdeki dönemde de vatandaşla kolluk güçleri arasındaki ilişki güven
esasına dayalı olacaktır. Toplum destekli kolluk yaklaşımını güçlendireceğiz.
Kolluk teşkilatlarının fonksiyonlarını gözden geçirecek, sivil bir anlayışla
yeniden yapılandıracağız. Bu kapsamda, Jandarma Teşkilatının İçişleri Bakanlığı
ile bağını güçlendirerek kolluk hizmetlerinin bütüncül bir anlayış içerisinde
yürütülmesini temin edeceğiz.

BAĞIMSIZ KOLLUK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK
İç güvenlik birimlerinin sivil gözetimi kapsamında Bağımsız Kolluk Denetim
Mekanizması kurulmasını sağlayacağız.

SINIRLARIMIZ DAHA HASSAS KORUNACAK
Sınırlarımızın korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır
kolluğu teşkilatının kurulmasını sağlayacağız.
Güvenlik hizmetleri alanındaki personelimizin nitelik ve nicelik bakımından
geliştirilmesi ve profesyonelleşmesini sağlayacak her türlü tedbiri almaya
kararlıyız.
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ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİLECEK
Özel güvenlik personelinin eğitimi geliştirerek niteliğini yükseltecek, görev ve
yetkilerini gözden geçirecek ve denetimine daha da ağırlık vereceğiz.
Kayıp çocuk bulma konusundaki Kayıp Alarmı, Uluslararası Polis Eğitim
Merkezi (UPEM), Türkiye’nin Doğu Sınırlarında Mayın Temizlenmesi Projesi ve
Geri Gönderme Merkezleri Yapımı projelerini gerçekleştireceğiz.

ÜLKE GENELİNDE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ
Acil Çağrı Merkezlerini ülke geneline yaygınlaştıracağız.
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YÖNETİŞİM
AK Parti olarak kamu yönetimini sürekli iyileştirilme gerektiren bir
alan olarak görüyoruz. Şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi ve
insan onurunu esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bürokratik atalet ve
rutinleşmeye karşı katılımcı bir anlayış içerisinde, yönetim anlayışımızı, yapımızı
ve uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz. Vatandaşımızın gözetimi altında siyasi
sahiplenme ile iş ve yaşam kalitemizi sürekli bir şekilde artırmaya kararlıyız.

Neler Yaptık
SAYIŞTAY’IN DENETİM ALANINI GENİŞLETTİK
Sayıştay’ın denetim alanını genişlettik, Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulunu Sayıştay’a devrederek denetimdeki çift başlılığı giderdik.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNU KURDUK
Kamu Denetçiliği Kurumuyla, idarenin daha iyi işlemesi ve idari yargının iş
yükünün azaltılması hususunda önemli bir adım attık.

YEREL YÖNETİMLER ARTIK DAHA GÜÇLÜ
Yerel yönetimleri güçlendirdik.
Yerel yönetimlere ayrılacak payların oranları ve dağıtım esaslarını
değiştirdik. Nüfus kriterinin yanı sıra gelişmişlik endeksi ile özel idareler için illerin
yüzölçümü, köy sayısı, kırsal alan nüfusu gibi yeni kriterler geliştirerek, hizmet
alanı ve ihtiyacı yüksek yörelere daha fazla kaynak aktarılmasını mümkün hale
getirdik.
Büyükşehirler dâhilindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliğine son
vererek, belediye sayısını azalttık.

14 YENİ BÜYÜKŞEHİR
14 yeni Büyükşehir Belediyesi kurduk ve mevcut büyükşehir belediyelerinin
sınırını il mülki sınırı olarak genişlettik. Hizmetleri tek merkezden yürüterek, ölçek
ekonomisine geçişi sağladık. Hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin
artırılmasının önünü açtık.
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Kamu idarelerinin hizmet sunumu için vatandaşlarımızdan istediği
belgelerde sadeleştirmeye giderek, birçok bilgi için beyan esasını getirdik.

DEVLETTE TEKNOLOJİ: E- DEVLET’İ KURDUK
e-Devlet hizmetleriyle, vatandaşlar ve girişimciler tarafından sıklıkla
kullanılan pek çok kamu hizmetini, elektronik ortamda sunarak, bu kesimler
üzerindeki mali ve idari yükleri azalttık. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir kamu
yönetimi oluşturulması sürecinde önemli ilerleme kaydettik.

MERNİS HAYATA GEÇTİ
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini (MERNİS) hayata geçirerek,
vatandaşlarımızın nüfus kayıt örnekleri ve nüfus cüzdanlarını, ikamet ettikleri
nüfus idarelerinden anında alabilmesine imkân sağladık.

ADRESLER KAYIT ALTINDA
Adres Kayıt Sistemiyle (AKS) vatandaşlarımızın adres bilgilerinin elektronik
ortamda güncel olarak tutulmasını sağladık. Adres konusundaki dağınıklığa son
verdik.
Geçmişte sağlıklı olmayan bir şekilde, yüksek maliyetlerle ve vatandaşımızın
özgürlüklerini kısıtlayarak yapılan nüfus sayımlarını modern bir anlayışla
dönüştürdük. Artık her yılın sonunda nüfusumuzun büyüklüğünü ve temel bazı
parametrelerini adrese dayalı bir sistemle ölçebilen hale geldik.
Yeni şirket kaydı ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesine olanak tanıyan Merkezi Sicil Kayıt Sistemini (MERSİS)
oluşturduk. Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasını sağladık.

TAPULAR KAYIT ALTINDA
Kurduğumuz Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemiyle (TAKBİS) güvenilir arazi
bilgilerinin teminini; tapu kayıtlarının ve kadastro haritalarının sayısal ortama
aktarılmasını sağladık. Oluşturulan veri tabanını, ilgili kamu kurumlarının
hizmetine sunduk.
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YENİ KİMLİK KARTI
Kamu hizmetlerine erişimde kimlik doğrulama ve yetkilendirme amacıyla
kullanılacak olan T.C. Kimlik Kartı Projemizi, son aşama olan kart dağıtımı
aşamasına getirdik.

SAĞLIK NET FAALİYETE GEÇTİ
Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla
Sağlık.NET sistemini faaliyete geçirdik.
Vatandaşlarımızın, Alo182 hattından veya web üzerinden istedikleri hastane
ve hekimden randevu alabilmelerine imkân tanıyan Merkezi Hastane Randevu
Sistemini hayata geçirdik.
Türkiye’de genel sağlık sigortası ile sağlık tesisleri arasında, fatura bilgisini
elektronik olarak toplamak ve hizmet bedellerinin ödenmesini gerçekleştirmek için
MEDULA sistemini oluşturduk.

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK ALT YAPI
Veli ve öğrencilere alternatif kanallar aracılığı ile bilgilendirme yapılmasını
sağlayan e-Okul Projesini uygulamaya koyduk.
Burs, kredi ve yurt başvurularının tek noktadan çevrimiçi ortamda
alınabilmesi ve sonuçlarının açıklanmasını sağladık.
Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların faturalarının sanal ortamda Gelir
İdaresi Başkanlığına transfer edebilmesini sağlayan Elektronik Fatura Kayıt
Sistemini hayata geçirdik. Elektronik Defter Uygulamasını ise kullanım aşamasına
getirdik.

Neler Yapacağız
Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan izin alma, görüş sorma gibi süreçleri
kısaltacağız.
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YEREL YÖNETİMİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ
Merkezi idareden mahalli idarelere yetki ve görev aktarımını, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler doğrultusunda yasal bir zemine
kavuşturacağız.

MAHALLİ İDARELERE ASGARİ HİZMET STANDARDI
Mahalli idarelerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet
standartları belirleyerek; standartlara uygunluk denetimini merkezi idare eliyle
yapacağız.

İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI
Devlet personel rejimimizi etkinleştirecek, kamuda insan gücü planlaması
yapacağız.
Nispeten geri kalmış yörelerimizde yeterli ve nitelikli personel istihdamına
yönelik tedbirler geliştireceğiz.

VATANDAŞ DAHA DA GÜÇLENECEK
Mevcut ve geliştireceğimiz yeni mekanizmalarla vatandaş denetimini
güçlendireceğiz.
Kamu idarelerindeki iç denetim ve performans esaslı dış denetimi
güçlendireceğiz.
Mecliste Sayıştay tarafından hazırlanacak raporları ve kesin hesap
sonuçlarını inceleyen bir alt komisyon oluşturacağız.
e-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü
ve etkin bir koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlayacak yönetim ve
organizasyon yapısını oluşturacağız.
Yerel yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak norm ve standartlarda
sunulmasını sağlayacak ve e-Devlet Kapısına entegre edilen yerel yönetim
hizmetlerinin sayısını artıracağız.
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e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile
ortak altyapılardan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemi Altyapısı, Kamu Güvenli Ağı, Kamu Entegre Veri Merkezi projelerini
gerçekleştirileceğiz.
Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planını hazırlayacağız.

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZA YENİ KİMLİK
T.C. Kimlik Kartının tüm vatandaşlarımıza dağıtımını tamamlayacak ve
e-devlet hizmetlerinde yaygın kullanımını sağlayacağız.

AKILLI KENTLER OLUŞTURACAĞIZ
Kent hizmetlerinin hızlı, sağlıklı ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir şekilde
verilebilmesi için entegre kent yönetimi bilgi sistemini kuracağız. Akıllı kentler
oluşturacağız.

KAMU BULUTU GELİYOR
Kamu veri merkezlerinin bütünleştirilmesi ve etkin hizmet verilmesi
amacıyla Kamu Bulutu Projesini hayata geçireceğiz.
Kamu yönetiminde BİT destekli katılımcılık uygulamalarını geliştirecek,
Başbakanlık BİMER’i katılımcı yönetim mekanizmasının bir unsuru olacak şekilde
yeniden yapılandıracağız.
Öncelikli dönüşüm programı olarak hazırladığımız “İstatistiki Bilgi Altyapısını
Geliştirme Programımız”la paylaşımcı, güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve
sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesi
gereken istatistik yelpazesinin genişletilmesi ve idari kayıtların sağlıklı bir şekilde
tutulmasını amaçlamaktayız.
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ŞEFFAFLIK
AK Parti olarak, devletin gerçek ve tek sahibi olarak gördüğümüz
vatandaşlarımız adına yürüttüğümüz tüm işlerin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir
bir biçimde gerçekleşmesi temel şiarımızdır.
Bu şiarla, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine dayalı; başarılı, şeffaf
bir yönetimin esasının adalet temelli olduğunu biliyoruz. Kamu yönetimindeki
politika ve uygulamalarımızda yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığımız bu temele
dayanmaktadır. Halkımızı gerektiğinde en üst siyasi ve bürokratik düzeyde
bilgilendirmeyi ve onlara hesap vermeyi demokratik hukuk devleti anlayışımızın
bir parçası olarak görüyoruz.
Kamunun gerçek sahibinin vatandaşlarımız olduğunun bilinciyle onlar adına
kamuyu yönetirken; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmayı geçtiğimiz dönemde
olduğu gibi yeni dönemde de taahhüt ediyoruz.
Şeffaflığın yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin bir zihniyet ve kültürel
dönüşüm gerektirdiği bilinciyle, bireyden başlayarak tüm alanlarda daha ileri bir noktayı
hedefliyoruz.

Neler Yaptık
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu yasalaştırıp uygulamaya koyduk.

SAYIŞTAY’I YENİDEN YAPILANDIRDIK
Kamuda hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde;
kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışmasını
teminen, denetimin kapsamının genişletilmesi ve performans denetimini içeren
Sayıştay Kanununu yürürlüğe koyduk.

BANKACILIKTA YENİ DÖNEMİ BAŞLATTIK
Finansal piyasalarda güven, istikrar ve şeffaflığın sağlanmasını,
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla Bankacılık Kanununu çıkardık.
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İHALELER ŞEFFAF
Bizden önce kapalı kapılar ardında yapılan kamu ihaleleri, bugün TV’lerde
canlı olarak yayınlanmaktadır.
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi
Stratejisini uygulamaya koyduk.
Uygulamaya koyduğumuz Bilgi Edinme Hakkı Kanunuyla vatandaşlarımızın
kanunda belirtilen istisnalar dışındaki ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeye
ulaşmalarının önünü açtık.

BİMER’LE VATANDAŞIN SORUNU TAKİP ALTINDA
e-devlet uygulamaları ile vatandaş şikâyetlerini izleyen BİMER’i kurduk.

KAMU GÖREVLİSİNE STANDART
Kamu Görevlileri için etik kuralların ve standartların belirlenmesi ve
bu ilkelere aykırı davranan üst düzey kamu görevlilerine ilişkin şikâyetlerin
incelenmesi için Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturduk.

YOLSUZLUKLA ETKİN MÜCADELE
Yolsuzlukla daha etkin mücadele için şahsa verilen cezai düzenlemeler, ilk
olarak iktidarlarımız dönemimizde yapıldı. Özel hukuk tüzel kişilerine de idari para
cezası verilmesine imkân sağlayan Kabahatler Kanununu yürürlüğe koyduk.
Türk Ceza Kanununda Türk veya yabancı kamu görevlileri tarafından
işlenebilen rüşvet, irtikâp, zimmet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama gibi yolsuzluk suçlarına ilişkin düzenleme yaptık.
Yolsuzlukla mücadelede etkin bir sistem kurulabilmesi için Ceza
Muhakemesi Kanununda yaptığımız değişiklikle yeni tedbir ve düzenlemeler
getirdik.
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunuyla yapılan düzenleme ile yatırımcıların
ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan, açık, anlaşılır ve şeffaf bir doğrudan yatırım
mevzuatı oluşturduk.
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AKARYAKITTA KAÇAK YOK
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan “ulusal
marker” uygulamasını başlattık. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin
çalışmalar yaptık.

Neler Yapacağız
Kamuoyuyla paylaştığımız şeffaflık paketini süratle hayata geçireceğiz.
Siyasi partilerin seçimden önce kaynaklarını ilan etme zorunluluğunu
getireceğiz.

SİYASETİN FİNANSMANINI DÜZENLEYECEĞİZ
Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının
şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanununda değişiklikler yapacağız.
Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımların, kendi
adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılmasını ve şeffaflığı sağlayacağız.

ADAY VE SİYASİ PARTİ YARDIMLARINA DÜZENLEME
Adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara bazı
sınırlamalar getireceğiz.
Siyasi partilere yapılan bağış miktarının, elektronik ortamda ilan edilmesini
ve seçim hesaplarıyla yapılan harcamaların denetiminin yapılmasını ve
sonuçlarının elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız.

SEÇİM BİLANÇOLARI İLAN EDİLECEK
Seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra, siyasi partilerin seçim
bilançolarının elektronik ortamda ilan edilmesini sağlayacağız. Partilerin bu
konuda aldığı yardımın nerede kullandığının açık ve berrak olmasını sağlayacağız.
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MAL BİLDİRİMİ 5 YILDAN 2 YILA DÜŞECEK
Mal bildirimlerinin şeffaf olmasını sağlayacağız. Mal bildirimlerinin
elektronik ortamda verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak bilişim alt yapıları
kuracağız. Bunlar, elektronik ortamda bildirilecek ve isteyen herkes, kimin hangi
gelirle neyi elde ettiğini görebilecek.
Mal bildiriminin yenilenme süresini de 5 yıldan 2 yıla indireceğiz, ara
bildirimleri kaldıracağız.

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANLARI TBMM’YE MAL BİLDİRİMİ
YAPACAK
Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanlarının, TBMM
Başkanlığına mal bildiriminde bulunmasını sağlayacağız.

GÖREVİNDEN AYRILAN MEMURA YENİ DÜZENLEME
Görevinden ayrılan kamu görevlilerinin ve üst düzey bürokratların 2
yıla kadar eski çalıştığı yerle iş yapamamasını ve görevden ayrıldıktan sonra
görevleriyle ilgili şirketlerde vazife alamamasını etkili hale getireceğiz.

İMARDA HAKSIZ KAZANCA SON VERECEĞİZ
İmar planlarında oluşan değer artışlarından doğacak rantın, belediyelere ve
bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılmasını sağlayacağız. İmar
uygulamalarını tepeden tırnağa yenileyeceğiz.
Taşınmazlarının plan değişikliğinden sonraki ilk satışından veya yapı ruhsatı
aşamasından önce değer artış payı ödenmesini sağlayacağız.
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