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BİREYSEL ve 
TOPLUMSAL 
HAK ve 
HÜRRİYETLER
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Mafya ve çetelerle kamu kaynakları sömürülüp hortumlanan,

Türlü uluslararası-işbirlikçi komplolarla bankaları batırılarak 
bir gecede halkı fakirleştirilen,

Uluslararası alanda adı işkence ve kötü muamelelerle anılan,

Cezaevi ve gözaltı koşullarının insani şartlarda olmadığı,

Faili meçhullerle sarsılan ve sık sık kaos ortamına sürüklenen,

Vatandaşlarının özgürce bilgi edinme ve örgütlenme haklarının 
sınırlandığı,

Azınlıklarını ötekileştiren, baskılayan ve kısıtlayan,

Farklılıkların zenginlik olarak değil tehdit olarak görüldüğü,

Demokratik haklarını kullananların baskılanarak engellediği ve 
orantısız güce muhatap kılındığı,

Çocuk ve kadın haklarının yeterince gözetilip öncelenmediği...

...Ve bu gibi pek çok nedenle uluslararası alanda sık sık cezalara 
mahkûm edilen bir ülkeydi.

AK PArti iKtidAri 
öncesinde “esKi türKiye”;

BİREYSEL ve TOPLUMSAL HAK ve HÜRRİYETLER BİREYSEL ve TOPLUMSAL HAK ve HÜRRİYETLER

Mafya ve çetelerle mücadele edilerek ülke kaynaklarının 
sömürülüp hortumlanması devri kapandı,
İşkenceye Sıfır Tolerans Politikası ile işkence ve kötü 
muamele ülke gündeminden çıkarıldı,
Cezaevi ve gözaltı koşulları iyileştirilerek, tutuklu, hükümlü 
ve gözaltındakilerin yakınları ile görüşme şartları iyileştirildi,
Önleyici güvenlik politikaları ve etkin aşayiş uygulamalarıyla 
faili meçhul cinayetler dönemine son verildi,
Vatandaşların bilgi edinme haklarını hür ve etkin bir şekilde 
kullanmalarının önü açıldı,
Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılarak 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun hale getirildi, 
Azınlıklarımıza onları birer zenginlik olarak gören bir 
anlayışla yaklaşıldı ve azınlıklara ait cemaat vakıflarının mülk 
edinmelerinin kolaylaştırılması sağlandı; özgürlük alanlarının 
genişletilmesi için çalışmalar ve düzenlemeler yapıldı,
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirildi,
Yargısal denetim kısıtlamaları gerektiği ölçülerde kaldırılarak 
şeffaflaşmanın önü açıldı,
Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu kuruldu,
Çocuk ve kadın haklarının güçlendirilmesi için çalışmalar ve 
düzenlemeler yapıldı (Örneğin; Anayasanın 10. maddesi ile 
haklar bakımından kadın-erkek eşitliği getirildi),
Orantısız güç kullanımının cezası arttırıldı,
BM ve Avrupa Konseyi Standartlarını karşılamayan 
cezaevleri kapatıldı,
Tutuklu ve hükümlülere yakınlarının cenazesine katılma ve 
ağır hastalık durumlarında ziyaret imkânı getirildi...
...Ve bu gibi pek çok çalışma, iyileştirme ve yeniliklerle 
bireysel ve toplumsal hak ve hürriyetler alanında dev 
adımlar atıldı.

AK PARTİ İKTİDARINDA 
“YENİ TÜRKİYE” İÇİN;
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ve YARGI
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Başta askeri vesayet olmak üzere türlü vesayetlerle milli iradesi 
ipotek ve boyunduruk altında tutulan,

Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi mahkemelerle vatandaşını 
vesayet düzenine karşı ezdirip sindiren,

Demokratik hakların özgürce kullanılmasına etnik ve inanç 
farklılıklarını bahane ederek sınırlandıran ve yasaklayan,

İnsan odaklı yaklaşımdan uzak  bir bürokratik oligarşi 
anlayışıyla vatandaşının hayatını zorlaştıran,

Cumhurun   Başkanını   doğrudan seçemediği,

Halkın yönetimde yeterince belirleyici ve etkin olamadığı, 

Sivillerin askeri mahkemelerde yargılandığı ve cezalandırıldığı,

Darbecilerden ve vesayetçilerden hiçbir şekilde hesap 
sorulamadığı...

...Ve bu gibi pek çok nedenle üçüncü sınıf bir yarı-demokrasi/
askeri vesayetle yönetilen ülke görünümündeydi.

DEMOKRATİKLEŞME ve YARGI DEMOKRATİKLEŞME ve YARGI

Demokrasi standardı yükseltilerek başta askeri vesayet 
olmak üzere her tür vesayete son verildi,
Her alanda sivilleşme sağlanarak halk iradesi etkin ve 
belirleyici kılındı,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemeler 
kaldırıldı,
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi başlatılarak farklılıklar 
kaynaşma ve zenginleşme sebebi kılındı,
Haksızlıklara uğrayarak vatandaşlıktan çıkarılanlara 
haklarının iadesi sağlandı,
E-devlet ve benzeri pek çok uygulama ve düzenleme ile 
gündelik hayat kolaylaştırıldı,
Yerleşim birimlerine eski isimleri iade edildi,
“Vatandaşa güvensizlik” üzerine kurulu hantal oligarşik 
bürokrasi anlayışından uzaklaşılarak, bürokrasi ve kırtasiye 
azaltıldı, devlet mekanizmalarının işleyişi hızlandırıldı,

AK PArti iKtidAri 
öncesinde “esKi türKiye”;

AK PARTİ İKTİDARINDA 
“YENİ TÜRKİYE” İÇİN;
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Cumhurun “Başkanını” doğrudan seçebilmesi sağlandı,
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devlet erklerinin 
işleyişi ve halkın yönetime katılımı ve belirleyiciliği arttırıldı,
Askeri yargının yetki alanı daraltılarak, demokratik bir ülkede  
olması gereken sınırlarına çekildi,
Askeri müdahale ve vesayete kapı açabilecek nitelikteki 
EMASYA Protokolü kaldırıldı,
Seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülerek, seçebilenin aynı 
zamanda seçilebilmesinin de önü açıldı,
Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargı yolu açıldı,
12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerinin yargılanması için gerekli 
çalışma ve düzenlemeler yapıldı,
Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısı değiştirilerek 
demokratik bir hale getirildi,
Anayasa Mahkemesi sivilleştirilerek daha demokratik ve 
çoğulcu bir yapıya kavuşturuldu, 
İfade hürriyeti ve basın-yayın özgürlüğünün 
güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı,
Yargı sisteminin daha hızlı ve adil işlemesine yönelik olarak 
(UYAP sisteminin etkinleştirilmesi, hakim ve savcı sayısının 
arttırılması vb. gibi) çalışmalar yapıldı, 
Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri kuruldu,
Denetimli serbestlik uygulamasının kapsamı genişletildi...
...Ve bu gibi pek çok çalışma, yenilik ve düzenlemelerle 
demokratikleşme alanında yakın bir zamana kadar hayal 
bile edilemeyen büyük ve ciddi adımlar atıldı.

DEMOKRATİKLEŞME ve YARGI DEMOKRATİKLEŞME ve YARGI
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SOSYAL ve 
KÜLTÜREL HAKLAR
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Farklı dil ve lehçelerin özgürce konuşulup öğrenilemediği, 

Başta Kürtçe olmak üzere farklı dillerde basın-yayının 
yasaklandığı, hatta suç ve ceza sebebi sayıldığı,

Vatandaşlarımızın çocuklarına istedikleri isimleri hür bir şekilde 
veremedikleri,

Akademik alan ve mecralarda farklı dil ve lehçelerle ilgili 
çalışmaların bile yapılmasına imkân tanınmadığı,

Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında türlü yasaklamaların ve 
sansürlerin gerekli ve hatta artık neredeyse normal görüldüğü,

Farklı etnik kökendeki vatandaşlarımızın bazı kamu 
hizmetlerinden yararlanırken dil problemi yüzünden güçlükler 
yaşadığı,

Devletin dini inançlara karşı aşırı kontrolcü, baskıcı, 
sınırlandırıcı ve müdahaleci yaklaştığı, 

Tek tip insan anlayışıyla farklı etnik kökenlerin bir renk ve 
zenginlik olarak görülmeyip yok sayıldığı, inkâr ve baskı 
politikalarına tabi tutulduğu...

...Ve bu gibi pek çok nedenle, vatandaşlarını kendi belirlediği 
şekilde   tek tip   olmaya zorlayan, onları tüm çeşitlilik, renk ve 
zenginlikleriyle ayrım yapmaksızın kucaklamayan, farklılıklara 
karşı soğuk ve ceberrut bir devlet anlayışıyla yöneltilmekteydi.

SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR

Farklı dil ve lehçelerin konuşulması ve öğrenilmesinin 
önündeki engeller kaldırıldı,
Başta Kürtçe olmak üzere farklı dillerde basın-yayın 
serbestisi getirildi,
Vatandaşlarımızın çocuklarına istedikleri isimleri hür bir 
şekilde verebilmeleri sağlandı,
Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerle ilgili akademik 
araştırmalar yapılabilmesi, enstitü kurulması ve seçmeli ders 
konulabilmesine imkân tanındı,
Farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapılabilmesinin 
önü açıldı,  
Edebiyat, kültür ve sanat alanlarında yasaklar kaldırılarak 
normalleşme sağlandı,
Farklı dillerdeki kültürel faaliyetlere destek verilmesi için 
teşvik edici düzenlemeler yapıldı,
Mele’lerin, yani yerel din adamlarının devlet tarafından 
istihdamına imkân sağlandı...
...Ve bu gibi vatandaşlarımızı kucaklayıcı pek çok çalışma, 
açılım, yenilik ve düzenlemelerle sosyal ve kültürel alanda 
son derece yenilikçi ve özgürlükçü adımlar atılarak, 
toplumsal barışa, sosyal ve kültürel zenginliğimize büyük 
katkılar sağlayan ciddi ilerlemeler kaydedildi.

AK PArti iKtidAri 
öncesinde “esKi türKiye”;

AK PARTİ İKTİDARINDA 
“YENİ TÜRKİYE” İÇİN;
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EĞİTİM
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EĞİTİM EĞİTİM

Eğitim sisteminin demokratik anlayıştan uzak olduğu,

Üniversitelerin sayısının ve öğrenci kontenjanlarının yetersiz 
kaldığı,

Üniversiteye giriş sınavlarında katsayı uygulamasıyla İmam-
Hatip ve Meslek Liselerinin önünün kesildiği,

Başta üniversiteler olmak üzere tüm eğitim kurumlarında 
başörtüsü yasağının uygulandığı ve bu yasağa karşı çıkanların 
okullarından atıldığı, kötü muameleye maruz bırakıldığı, devlet 
güvenlik mahkemelerinde yargılandığı ve cezalandırıldığı, 

Türlü yasaklar, ayrımcı ve baskıcı uygulamalarla yüzbinlerce 
öğrencinin dışlandığı, eğitim-öğrenim hakkının engellendiği ve  
gasp edildiği,

Okullarda  Milli Güvenlik Bilgisi   dersi gibi mecburi ve suni 
dersler ve uygulamalarla askeri vesayetin eğitim çağından 
başlayarak körpe zihinlere işlenmeye çalışıldığı,

Özellikle ilköğretimde, ücretli olmasına rağmen ders kitabı 
bulmanın bile başlı başına bir sorun olduğu...

...Ve bunlar gibi pek çok olumsuzluk yüzünden eğitimde 
neredeyse her açıdan sınıfta kalan bir ülkeydi.

Eğitim sisteminde paradigma değişikliği ile geçmişe nazaran 
çok daha demokratik bir anlayış getirildi,
2003 yılında 70 olan üniversite sayısı 2017 yılı itibariyle 186’ya 
çıkarıldı,
Üniversitelerdeki öğrenci kontenjanları arttırıldı,
Üniversiteye giriş sınavlarında katsayı uygulaması kaldırıldı ve 
eşitsizlik tamamen giderildi,
Başörtüsü yasağı tamamen kaldırıldı ve kılık kıyafet serbestisi 
getirildi,
Askeri vesayet kalıntısı olan Milli Güvenlik Bilgisi dersi kaldırıldı,
Ücretsiz ders kitabı uygulamasına geçildi...
...Ve eğitim sisteminde yapılan bu gibi köklü iyileştirme, 
geliştirme ve yeniliklerle, eğitimli ve vasıflı nesiller 
yetiştirerek muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ve 
geçme yolunda ciddi adımlar atıldı. 

AK PArti iKtidAri 
öncesinde “esKi türKiye”;

AK PARTİ İKTİDARINDA 
“YENİ TÜRKİYE” İÇİN;
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SAĞLIK, 
SOSYO-EKONOMİK 
ve DİĞER ALANLAR
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Vatandaşlarına SSK ve hastane kuyruklarında ömür 
çürüttüren,

Adeta hastanelerine sağlam girenin hasta çıktığı, hasta olarak 
girebilmeyi başaranların ise sağ salim çıkabilmeye dua ve 
gayret ettiği, 

Hastaların borçlarından dolayı rehin dahi alındığı, 

Devletin ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar konusunda yetersiz 
ve duyarsız olduğu, 

Engellilerin asıl ve büyük engellerinin kırtasiyeci, bürokratik, 
katı ve duyarsız devlet anlayışı ile yetersiz, çözümden uzak 
uygulamalar olduğu,

Terör mağdurlarının zararlarının gereğince ve zamanında 
tazmin edilemediği...

...Ve bunlar gibi pek çok olumsuzluk yüzünden, sağlık 
hizmetlerinde ve sosyal yönlerden vatandaşını değersiz 
hissettirerek devletine küsme raddesine getiren üzücü bir 
noktadaydı.

Sağlık alanındaki köklü reformlarla hastane kuyrukları ve 
çilesi sona erdirildi,
Hastanelerin sayısı ve sağlık hizmetlerinin kalitesi eskisine 
kıyas kabul etmeyecek şekilde arttırıldı,
Hastaların borçlarından dolayı rehin tutulması ve 
ameliyatlarda “bıçak parası” alınması gibi gayrı insani 
uygulamalar bitirildi,
Emeklilerimizin maaş kuyruğu çilesi sona erdirildi,
Devletin vatandaşını sosyal açıdan çok daha geniş ve ilgili 
bir şekilde kucaklayarak hizmet verebilmesi için Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu,
İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar ve hizmetlerin miktarı, 
kapsamı ve çeşidi arttırıldı,
Engellilerin hayatını kolaylaştırıcı düzenlemeler ve 
uygulamalar yapıldı,

AK PArti iKtidAri 
öncesinde “esKi türKiye”;

AK PARTİ İKTİDARINDA 
“YENİ TÜRKİYE” İÇİN;

SAĞLIK, SOSYO-EKONOMİK ve DİĞER ALANLAR SAĞLIK, SOSYO-EKONOMİK ve DİĞER ALANLAR
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Şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarına yönelik yapıcı 
adımlar atıldı,
Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi başlatıldı,   
Terör mağdurlarının zararlarının tazmin edilmesi konusunda 
etkin ve hızlı çalışma ve uygulamalar yapıldı,
Özgürlükçü bir Dernekler Kanunu ile Sendika ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu çıkarıldı,
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu,
Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olarak ilk defa 
düzenlenerek güvence altına alındı,
Başörtüsü sorunu üniversitelerde ve diğer eğitim 
kurumlarında olduğu gibi, tüm kamu kurumlarında da 
tamamen çözüldü, 
28 Şubat döneminde mağdur edilenlerin mesleklerine geri 
dönmeleri sağlandı, 
Başta Suriyeli Misafirlerimiz olmak üzere, egemen dünyanın 
yok sayarak gözlerini ve kapılarını kapattığı mazlumlara ve 
savaş mağdurlarına kucak açıldı...
...Ve daha birçok çalışmalarla, “Hakk’a hizmet yolunda 
millete hizmet” maratonumuza durmaksızın, her türlü 
engelleme girişimi karşısında yılmadan ve pes etmeden, 
halkımızdan aldığımız güçle kararlı bir şekilde devam ettik...
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NOTLAR NOTLAR
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