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I. G‹R‹fi

  Türkiye sanc›l› bir zaman diliminde büyük bir de¤iflim 
arzusu yafl›yor.   Siyaset, ekonomi ve toplumsal 
yaflamdaki ciddi problemler vatandafllar›m›z›n gündelik 
hayat›n› ve gelece¤ini olumsuz yönde etkiliyor.   
Türkiye bu sorunlar›n üstesinden gelecek, 
vatandafllar›na huzur, güven ve refah sa¤layacak, 
geleceklerine güvenle bakmalar›na öncülük edecek, 
dinamik ve vizyon sahibi bir “siyasi oluflum” bekliyor. 

 
  Kavramlar›n içinin boflalt›ld›¤›, de¤erlerin eskitildi¤i, 

sözün anlam›n› yitirdi¤i bu dönemde Türkiye yeni ve 
taze bir anlay›fla, kararl›, önünü ve gelece¤ini görebilen 
bir harekete, onurlu bir mücadeleye, ayaklar› yere 
basan, yerli ancak ça¤dafl bilgilerle donanm›fl kadrolara, 
ufuk aç›c›, gerçekçi program ve projelere fliddetle 
ihtiyaç duymaktad›r. 

  
  Bütün bunlar›, ekonomik kalk›nma hamlesini 

bafllatacak, gelir da¤›l›m›ndaki bozukluklar› düzeltecek, 
yoksullu¤u ortadan kald›racak, küskünlükleri giderecek; 
birlefltirici, kucaklay›c›, toplumsal bar›fl› temin edici, 
kurumlarla yurttafllar aras›nda güven sa¤lay›c›, yeni ve 
dinamik bir siyasi irade gerçeklefltirebilir.

 
  Tüm renklili¤iyle, benzerlikleri ve farkl›l›klar›yla; k›saca 

eflsiz zenginlikleriyle Türkiye, kendi içinde, bölgesinde 
ve tüm dünyada yenili¤in, kalk›nman›n, bar›fl›n, huzur 
ve refah›n öncüsü olmaya aday bir potansiyele sahiptir. 
Yeter ki, siyasi   irade ve kararl›l›k sahibi kadrolar 
taraf›ndan yönetilsin.

 
  Türkiye’nin sorunlar› çözümsüz de¤ildir. Çünkü;

 * Türkiye’nin zengin yer alt› ve yer üstü do¤al kaynaklar› 
vard›r.
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 * Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.

 * Türkiye, çok zengin bir tarihe ve kültürel mirasa 
sahiptir.

 * Milletimizin köklü ve zengin bir devlet gelene¤i vard›r.

 * Türkiye, uluslararas› rekabet kabiliyeti yüksek bir 
giriflimci potansiyeline sahiptir. 

 
 * Türkiye, bölgesinde etkili olabilecek bir jeostratejik 

konuma sahiptir. 
 
 * Türkiye, emsalsiz tabii güzellikleri ve tarihi dokusuyla 

turistik bir cazibe merkezidir. 
 
 * Halk›m›z›n milli ve dini karakterinin ifadesi olan 

toplumsal dayan›flma ve   yard›mlaflma hasleti, önemli 
bir servetimizdir.

 * Milletimiz, tarih boyunca imkans›zl›klar içinde pek çok 
baflar›y› gerçeklefltirmifltir.

  O halde çaresiz de¤iliz. Bu büyük potansiyeli mutlaka 
harekete geçirmeliyiz. Partimizin siyaset sahnesindeki 
varl›k nedeni budur. Türkiye’nin büyük potansiyelini 
harekete geçirerek halk›m›z› mutlu ve ülkemizi itibarl› 
k›lmaya kararl›y›z. 

 
  Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, genifl bir toplumsal 

istek do¤rultusunda kurulan partimiz; binlerce y›ld›r 
ayn› co¤rafya üzerinde bar›fl, dostluk ve kardefllik 
içinde birlikte yaflayan, ortak bir kaderi paylaflan, 
sevinçleri, kederleri, k›vançlar› ortak olan tüm 
halk›m›z›n partisidir.
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  Partimiz, dürüst, dinamik, ilkeli kadrolar› ve   ülkemizin 
ufkunu açacak bir siyasal perspektif ile halk›m›z›n 
y›llard›r çekmekte oldu¤u s›k›nt›lar› sona erdirmeyi, 
siyasal sistemin problem çözme ve karar alma 
yetene¤ini gelifltirmeyi, ülkemizin kalk›nmas›n›n 
önündeki tüm engelleri ortadan kald›rmay›, Türkiye’yi 
lay›k oldu¤u ayd›nl›¤a kavuflturmay› amaçlamaktad›r. 

  
  Partimiz, gelene¤in ve geçmiflin birikimiyle ülkemizin 

sorunlar›na, dünya gerçekleriyle paralel biçimde, özgün 
ve kal›c› çözümler sunmay› hedefleyen, topluma 
hizmet etmeyi esas alan, ideolojik platformlarda de¤il, 
ça¤dafl demokratik de¤erler platformunda siyaset 
yapmay› benimseyen bir partidir.

  Partimiz bu vasf›yla tüm vatandafllar›m›z› cinsiyetleri, 
etnik kökenleri, inançlar›, ve dünya görüflleri ne olursa 
olsun ay›r›m yapmaks›z›n kucaklamaktad›r. Bu ço¤ulcu 
anlay›fl temelinde, yurttafll›k bilincinin gelifltirilmesi ve 
üzerinde yaflamakta oldu¤umuz vatana mensup ve 
sahip olma gururunun bütün yurttafllar›m›zla 
paylafl›lmas›, partimizin temel hedeflerindendir. 

  
  “Herkes özgür olmad›kça kimse özgür de¤ildir” 

özdeyifli, partimizin temel ilkelerindendir. Partimiz, 
bireyi bütün politikalar›n merkezine alarak 
demokratikleflmenin sa¤lanmas›n›, temel insan hak ve 
özgürlüklerini temin etmeyi ve korumay› en önemli 
ödevleri aras›nda sayar.

  
  Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve 

bütünlü¤ünün, laik, demokratik, sosyal hukuk 
devletinin, sivilleflmenin, demokratikleflmenin, inanç 
özgürlü¤ünün ve f›rsat eflitli¤inin esas kabul edildi¤i bir 
zemindir. 

  



6
K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L EfiM E  P R O G R A M I

  Toplumlar› ve devletleri tahrip eden yozlaflma, 
yolsuzluk, usulsüzlük, ç›karc›l›k, iltimas, hukuk önünde 
ve f›rsat aç›s›ndan eflitsizlik, ›rkç›l›k, partizanl›k, 
despotluk gibi olumsuzluklar partimizin en yo¤un 
mücadele alanlar›d›r.

  Halk›m›z çaresiz de¤ildir. Çare bizzat halk›n 
kendisindedir. Büyük Atatürk’ün belirtti¤i gibi; milleti 
kurtaracak güç, yine kendi azim ve kararl›l›¤›d›r.

  Halkla özdeflleflen partimiz, her fleyden önce toplumda 
yok olan güven duygusunu mutlaka yeniden tesis 
edecektir. Herkesin yar›nlara güvenle bakmas›n›, 
kendisini bu toplumun sayg›de¤er ve horlanmayan bir 
ferdi olarak hissetmesini sa¤lamak azim ve 
kararl›l›¤›nday›z.

  Zorlaflt›ran de¤il kolaylaflt›ran, iten de¤il kucaklayan, 
bölen de¤il birlefltiren, hakl› zay›flar› haks›z güçlülere 
karfl› koruyan bir yönetim anlay›fl›na sahibiz.

  Bütün bunlar› gerçeklefltirmek için;

 * Evrensel ölçülerde hak ve özgürlüklere dayal› bir 
anlay›fl› tüm alanlara yayacak,

 * Türkiye’nin karfl› karfl›ya bulundu¤u kronik sorunlar› 
kökten çözecek,

 * Y›llard›r at›l b›rak›lan befleri ve fiziki kaynaklar›n› 
harekete geçirerek ülkemizi sürekli üreten ve üreterek 
büyüyen bir ülke haline getirecek, 

  
 * Gelir da¤›l›m›ndaki uçurumu ortadan kald›racak, 

böylece tüm halk›m›z›n refah seviyesini yükseltecek,
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 * Kamu yönetimine vatandafllar› ve sivil toplum 
örgütlerini dahil ederek toplumda sinerji meydana 
getirecek, 

  
 * Kamusal yaflam›n her alan›nda tam fleffafl›k ve hesap 

verme anlay›fl›n› hakim k›lacak,

 * Ekonomi, d›fl politika, kültür, sanat, e¤itim, sa¤l›k, tar›m 
ve hayvanc›l›k gibi alanlarda ça¤dafl, ak›lc›, gerçekçi ve 
uygulanabilir bir siyasi program takdim ediyoruz. 

  
  Bu program›n Türkiye’nin sorunlar›n› çözece¤ine ve 

önünü açaca¤›na inanc›m›z   tamd›r. 
  
  Bu program›n en önemli özelli¤i, bugünün do¤ru 

okunmas› ve gelece¤in do¤ru projelendirilmesidir.   
Halk›m›z›n takdirlerine sundu¤umuz bu program›n 
Türkiye için yepyeni bir bafllang›ç olmas›n› diliyoruz.

  Allah’›n yard›m›yla her fley bizimle daha iyi olacak.

  Kurucular Heyeti
  

  





TEMEL HAKLAR 
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 II.   TEMEL HAKLAR VE S‹YAS‹ ‹LKELER
  
2. 1.   TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
  
  Temel insan hak ve özgürlükleri, insanl›¤›n yüzy›llar 

boyu süren mücadeleleri sonucu elde edilmifl 
kazan›m›d›r.   
Bu özgürlüklerin düzeyi medeni bir toplum olman›n 
göstergesidir.   Medeni dünyan›n bir parças› olan 
Türkiye’nin temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan 
haketti¤i konuma getirilmesi, toplumumuzun da 
beklentisidir.   Dolay›s›yla at›lacak ad›mlar, uluslararas› 
kurulufllar istedi¤i için de¤il insan›m›z bu hak ve 
özgürlüklere lay›k oldu¤u için at›lmal›d›r.

  Halk›n sa¤duyuya sahip oldu¤u ve seçimini do¤ru 
yapaca¤› inanc› peflin kabulümüzdür.   Halk›n özgür 
iradesine dayanmadan kurulacak hiçbir yap›, bireylere 
özgürlük ve topluma huzur getiremez.

  Özgürlükler demokrasinin temelini oluflturur.

  Hiçbir bireysel ve kurumsal bask› kabul edilemez.

  Bir toplumdaki en önemli güven unsuru, toplum içinde 
yaflayan bireylerin kendi hak ve özgürlüklerine sayg› 
duyuldu¤una olan inançlar›d›r.   Bu inanç tüm sosyal ve 
iktisadi dinamikleri harekete geçiren temel güçtür. 
Ayr›ca bireylerin hak ve özgürlüklerine sayg›, 
demokratik bir siyasi rejimin toplum taraf›ndan 
benimsenmesinin, toplumsal bar›fl ve huzurun temel 
flart›d›r.

  Partimiz Atatürk ilke ve ink›laplar›n›, Türk toplumunu 
ça¤dafl uygarl›k seviyesinin üstüne ç›karman›n en 
önemli vas›tas› olarak alg›lar ve bunu toplumsal bar›fl›n 
bir unsuru olarak görür.
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  Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak partimiz 
afla¤›daki hedefleri gerçeklefltirecektir:

 * Baflta ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi, Avrupa 
‹nsan Haklar› Sözleflmesi, Paris fiart› ve Helsinki Nihai 
Senedi olmak üzere Türkiye’nin taraf oldu¤u 
uluslararas› sözleflmelerin insan haklar› alan›nda 
getirdi¤i standartlar uygulamaya geçirilecektir.

 * ‹nsan haklar› alan›nda faaliyet gösteren gönüllü 
kurulufllar›n, sivil toplum örgütlerinin görüfl ve önerileri 
dikkate al›nacak, devlet organlar› ile bu kurulufllar 
aras›nda s›k› bir iflbirli¤i oluflturulacakt›r.   ‹nsan haklar› 
ihlallerinin tespiti, çözüm önerilerinin gelifltirilmesi, 
insan haklar› e¤itimi ve kolluk güçlerinin denetimi 
konular›nda bu kurulufllar›n kat›l›m›na a¤›rl›k 
verilecektir. 

  
 * Düflünce ve ifade özgürlükleri uluslararas› standartlar 

temelinde infla edilecek, düflünceler özgürce 
aç›klanabilecek, farkl›l›klar birer zenginlik olarak 
görülecektir. 

  
 * Partimiz, dini insanl›¤›n en önemli kurumlar›ndan biri, 

laikli¤i ise demokrasinin vazgeçilmez flart›, din ve 
vicdan hürriyetinin teminat› olarak görür. Laikli¤in, din 
düflmanl›¤› fleklinde yorumlanmas›na ve örselenmesine 
karfl›d›r.

 * Esasen laiklik, her türlü din ve inanç mensuplar›n›n 
ibadetlerini rahatça icra etmelerini, dini kanaatlerini 
aç›klay›p bu do¤rultuda yaflamalar›n› ancak inançs›z 
insanlar›n da hayatlar›n› bu do¤rultuda tanzim 
etmelerini sa¤lar. Bu bak›mdan laiklik, özgürlük ve 
toplumsal bar›fl ilkesidir.
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 * Partimiz, kutsal dini de¤erlerin ve etnisitenin istismar 
edilerek siyaset malzemesi yap›lmas›n› reddeder. 
Dindar insanlar› rencide eden tav›r ve uygulamalar› ve 
onlar›n, dini yaflay›fl ve tercihlerinden dolay› farkl› 
muameleye tabi tutulmalar›n› anti-demokratik, insan 
hak ve özgürlüklerine ayk›r› bulur. Öte yandan dini, 
siyasi, ekonomik veya baflka ç›karlara alet etmek veya 
dini kullanarak farkl› düflünen ve yaflayan insanlar 
üzerinde bask› kurmak da kabul edilemez.

 * Partimiz bütün vatandafllar›m›z›n özgür haber alma ve 
düflüncelerini yans›tma hakk›n› esas kabul eder.   
Ça¤›m›z demokrasilerinin vazgeçilmez koflullar›ndan 
biri, özgür medyan›n varl›¤›d›r. Baflta anayasa olmak 
üzere medyaya iliflkin tüm yasal çerçeve ele al›narak, 
medyan›n ifade özgürlü¤üne getirilen ve demokratik 
toplum düzeninin gerekleri ile ba¤daflmayan yasak ve 
cezalar kald›r›lacakt›r. Yaz›l› ve görsel medyan›n 
özgürlükleri, titizlikle korunacak ve tekelleflmeye f›rsat 
tan›nmayacakt›r.

 * ‹nsan hak ve özgürlüklerini bir davran›fl biçimi haline 
getirmek ve bu sayede insan haklar› ihlallerini ortadan 
kald›rmak için ilkö¤retim okullar›ndan ve kamu 
kurulufllar›ndan bafllamak üzere e¤itim programlar› 
düzenlenecektir. 

  
 * Hak arama özgürlü¤ü ve adil yarg›lanma hakk› bütün 

unsurlar›yla gerçeklefltirilecektir. Tüm bireylerin hak 
arama yollar› kolaylaflt›r›lacakt›r.

 * Kad›n, çocuk ve çal›flma hayat›na iliflkin hak ve 
özgürlük alanlar›nda uluslararas› standartlar ülkemizde 
de eksiksiz uygulanacakt›r.
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 *  ‹flkence, gözalt›nda ölüm, kay›p, faili meçhul cinayetler 
gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez 
uygulamalar›n üstüne ciddiyetle gidilecek ve fleffafl›k 
sa¤lanacakt›r. Bu konuda her vatandafl›n flikâyeti 
de¤erlendirilecek, cayd›r›c›l›¤› sa¤layan gerekli 
düzenlemeler yap›lacak, sorumlular cezas›z 
kalmayacakt›r. 

  
 *  ‹nsan haklar› ihlalleriyle ilgili   flikâyetlerin 

mahkemelerde harçs›z ve bizzat temsil yolu aç›k 
tutularak öncelik ve ivedilikle sonuçland›r›labilmesi için 
gerekli yasal düzenlemeler yap›lacakt›r.

 * Vatandafllar›n flikâyetlerini kamu ad›na izleyecek kurum 
ve kurulufllar oluflturulacakt›r.

 * Partimiz, tüm yurttafllar›n kamu hizmetlerinden hiçbir 
ay›r›m gözetilmeksizin faydalanmas› için gereken 
düzenlemelerin yap›lmas›n› öngörür. Bu ba¤lamda, 
devlet ve kurumlar›yla yurttafllar aras›nda gittikçe artan 
güven bunal›m› giderilecek ve yurttafl›n devlete ve 
devletin tüm kurumlar›na güvenini sa¤layacak bir 
yönetim anlay›fl› tesis edilecektir.

 2. 2.  S‹YAS‹ ‹LKELER
  
  Partimiz, siyaseti topluma hizmet etmenin bir arac› 

olarak görür. Siyasetin kirlendi¤i, siyasi alan›n iyice 
daralt›ld›¤› ülkemizde; siyasetin ve siyasetçinin yeniden 
sayg›n ve güven veren bir konuma getirilmesi 
gerçeklefltirmek istedi¤imiz bir hedeftir. Siyasetin 
dürüstlük ve liyakati esas alan bir yap›ya 
kavuflturulmas›, siyasi finansman›n denetlenebilir ve 
fleffaf olmas›, ülkemizdeki siyaset kurumunun en 
temel ihtiyac›d›r.
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  Siyasi partiler, halk›n sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
taleplerini devlete ileten ve devlet mekanizmas›n› bu 
do¤rultuda çal›flt›rmak üzere iktidara talip olan sivil 
kurulufllard›r.   Halk›n gündemini, yasama ve yürütme 
organlar›n›n gündemine tafl›mak siyasi partilerin asli 
görevidir.

  Siyaset, bir toplumun bugününü do¤ru kurallar ve 
yöntemlerle infla etme ve gelece¤ini de do¤ru 
projelendirme iradesidir. 

  
  Partimiz, Türkiye’deki siyaset anlay›fl›n›n tümden 

gözden geçirilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r. 
  
  Siyaset anlay›fl›m›za göre milletin iradesi esast›r. Millet 

iradesini gölgede b›rakacak hiç bir uygulamaya 
müsamaha gösterilemez. 

  
  Siyaset ve siyasetçiye güvenin ve itibar›n yeniden tesis 

edilmesi flartt›r. 
  
  Bu amaçla:

 * Siyasi Partiler Kanunu de¤ifltirilerek ça¤dafl demokratik 
anlay›fl›n gereklerine uyumlu hale getirilecektir.

 - Partilerin teflkilatlanmalar›, üyelikleri, aday tespitleri ve 
mali yap›lar› fleffaf olacakt›r.

 - Partilerin hesaplar› ve adaylar›n seçim harcamalar› 
fleffaf ve denetlenebilir olacakt›r.

 - Parti içi demokrasi, bireyin ve az›nl›k görüfl sahiplerinin 
hukuku ve demokratik yar›flma haklar› sa¤lanarak 
gelifltirilecektir.
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 - Siyasi parti yasaklar› ve siyasi partilerin kapat›lmas› ile 
ilgili hükümler, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi 
kararlar› ve Venedik Komisyonu’nun çizdi¤i ilkeler 
çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

 * Seçim Kanunu de¤ifltirilecektir.

 - Vatandafllar›n ve partili üyelerin özgürce seçme ve 
seçilme haklar› tüm unsurlar›yla gerçeklefltirilecektir.

 - Milletvekili seçilme yafl› 25’e indirilecektir.

 - Daralt›lm›fl bölgeli ve tercihli seçim sistemi 
getirilecektir.

 - Parti adaylar›n›n tespitinde tüm üyelerin kat›l›m›yla 
yap›lacak ön seçim sistemi esas al›nacakt›r.

 * Siyasetin kirlenmesini önleyen yasal düzenlemeler 
yap›lacakt›r.

 - Siyaset bir rant arac› görüntüsünden kurtar›lacakt›r.

 - Seçimle gelen herkesin kanunen vermek zorunda 
oldu¤u mal bildirimi fleffaf olarak kamuoyunun bilgi ve 
denetimine sunulacakt›r.

 - Milletvekili ve bakanlar›n yarg›lanmalar› önündeki 
anayasal engeller kald›r›lacak; dokunulmazl›k, tüm 
kamu görevlilerinin yarg›lanabilmeleri önündeki 
engeller ve ayr›cal›klarla birlikte ele al›nacak ve 
milletvekillerinin meclis çal›flmalar›ndaki oy ve 
sözlerine inhisar ettirilecektir.

 - Siyaset alan›n›n daralt›lmas›na ve sayg›nl›¤›n›n 
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gölgelenmesine dönük tüm teflebbüslere karfl› kararl› 
bir politika izlenecektir.

2. 3.   S‹YAS‹ YAPILANMA
  
  Partimiz Türkiye’ye yeni bir siyaset anlay›fl›n› getirmeye 

ve bu anlay›fl› öncelikle kendi içinde uygulamaya 
geçirerek di¤er partilere örnek olmaya kararl›d›r.   

  
  Demokrasinin temel prensiplerinden biri olan 

seçimlerdeki halk etkinli¤ini art›r›c› düzenlemelerle 
kat›l›mc› demokrasinin güçlendirilmesi partimizin temel 
amaçlar›ndan biridir.

  Halk›n merkezi ve yerel yönetimle ilgili karar alma 
süreçlerine daha aktif olarak do¤rudan kat›l›m›n› 
sa¤layacak olan referandum kurumunun tesisi ve 
etkinlefltirilmesi en önde gelen hedeflerimiz 
aras›ndad›r.

  Öncelikle, demokrasinin çekirdek kurumlar›ndan olan 
partilerin kendi iç yap›lar›n› demokratiklefltirmeleri ve 
fleffaflaflt›rmalar›, sistemin sa¤l›kl› ifllemesi aç›s›ndan 
zorunludur.   

  
  AK PART‹ olarak parti içi demokrasinin ve fleffafl›¤›n 

yerleflmesi için;

 * Milletvekili aday yoklamalar›nda, bütün üyelerin kat›l›m› 
ile ön seçim yap›lmas› önceli¤imizdir.

 * ‹lkeli siyaset aç›s›ndan genel baflkanl›k ve milletvekilli¤i 
süresi tüzü¤ümüzde belirtilen biçimde 
s›n›rland›r›lacakt›r.

 * Parti bütçesinin y›l içindeki harcama kalemleri 
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kamuoyuna ilan edilecek, y›l sonunda parti gelirlerinin 
nas›l harcand›¤› aç›klanacakt›r.

 * Parti bütçesinin belli bir oran›, araflt›rma ve gelifltirme 
ile parti ‹l Teflkilatlar›’na tahsis edilecektir.

 * Parti içi demokratik yar›fl, serbest rekabet ortam›nda 
yap›lacakt›r.

 * Partili üyelerin tüzük ve program dahilinde 
düflüncelerini özgürce ifade etmeleri sa¤lanacakt›r.

 * Parti gruplar›nda, ba¤lay›c› grup kararlar› tüzükte say›l› 
istisnai hallerde al›nacakt›r.

 * ‹nteraktif siyaset hayata geçirilecektir.

 * Partimizin iktidar›nda, baflta bakanlar olmak üzere tüm 
atamalarda, ehliyet ve liyakat esas al›nacakt›r. 

  
2. 4.   HUKUK VE ADALET
  
  Hukukun üstünlü¤ünü esas alan devlet, vatandafllar›n›n 

özgürlük ve haklar›n›n teminat›d›r. Dolay›s›yla hukuk 
devleti olmayan ve hukukun hakim olmad›¤› bir 
toplumda demokratik rejimden bahsedilemez. 

  
  Demokrasinin hukuk yoluyla varl›k kazand›¤› 

demokratik hukuk devletinde; hukukun evrensel 
ilkelerine sayg›, hak arama yollar›n›n aç›k tutulmas›, 
kanun önünde eflitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin 
korunmas›, devletin hukuka ba¤l›l›¤›n›n güvence alt›na 
al›nmas› temel de¤erlerdir.   Bu de¤erlerin hayata 
geçirilmesi anayasa, yasalar ve ba¤›ms›z bir yarg› ile 
mümkündür.

  Partimiz hukukun üstünlü¤üne dayal› yönetim 
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anlay›fl›n›n teminat› olacakt›r.

  Ülkemiz bugün hukuk devletinden ziyade kanun devleti 
görüntüsü vermektedir. “Devletin Hukuku” yerine 
“Hukuk Devleti” anlay›fl›n›n esas olmas› gerekir.   
Kanunlar› hukuka, hukuku evrensel adalet ve insan 
haklar› esaslar›na dayand›rmad›kça, Türkiye gerçek bir 
hukuk devleti olamaz ve uluslararas› camiada sayg›n bir 
yer edinemez.

  Yarg›s›z bir hukuk düzeni düflünülemez. Anayasa ve 
yasalar›n metinleri kadar onlar› yorumlayacak yarg› 
organlar›n›n da önemi büyüktür. 

  
  Partimiz, toplumsal düzenin teminat› olan adalet 

sistemine azami ölçüde güvenin tesisini sa¤layacakt›r. 
  
  fieffaf ve yolsuzluklardan ar›nm›fl bir düzen ancak 

adaletin ifllemesiyle mümkündür. Partimiz bireylerin 
gündelik yaflam›ndan uluslararas› iliflkilere kadar önem 
tafl›yan adalet sisteminin karfl› karfl›ya kald›¤› sorunlar› 
çözmeyi öncelikli hedefleri aras›nda görür.   

   Yukar›da zikredilen tespit ve ilkeler do¤rultusunda 
partimiz, afla¤›daki politikalar› hayata geçirecektir:

 * Özgürlükçü,   tüm toplumun ihtiyaçlar›na cevap veren, 
demokratik hukuk devleti ilkesine ve demokratik 
ülkelerin standartlar›na uygun, toplum ile devlet 
aras›nda yeni bir “toplum sözleflmesi”   kurmay› 
hedefleyen, tümüyle yeni bir anayasa önerisi 
haz›rlayacakt›r. Bu öneri, yeni bir “anayasal 
mühendislik” denemesi de¤il, halk›n iradesini ve 
taleplerini demokratik temelde devlet yap›s›na yans›tan 
bir belge olacakt›r. K›sa, öz ve aç›k biçimde 
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haz›rlanacak yeni anayasa teklifimizde;

 - Temel hak ve özgürlüklere iliflkin bölüm, evrensel 
standartlara uygun olacakt›r.

 - Cumhuriyetin temel nitelikleri korunarak devlet 
yönetiminin esas hükümlerine yer verilecektir.

 - Yasama, yürütme ve yarg› erkleri aras›ndaki iliflkiler 
aç›k, net ve anlafl›labilir bir biçimde belirtilecektir.   

  
 * Kuvvetler ayr›m› ilkesi hassasiyetle uygulanacakt›r.   

Yasama, yürütme ve yarg› güçleri aras›nda ve denge 
denetim sa¤lanacakt›r.   

     
 * Parlamentonun yasa ç›karmada ve denetimde etkin, 

ba¤›ms›z ve verimli olmas› için gerekli düzenlemeler 
yap›lacakt›r.

 * Yasama ve yürütme erkinin birbirlerinden net bir 
biçimde ayr›lmas› için baflbakan hariç di¤er tüm 
bakanlar›n meclis d›fl›ndan atanmas›n› sa¤layan sistem 
de¤ifliklikleri araflt›r›larak kamuoyunda tart›flmaya 
aç›lacak, bu konuda kamuoyunda oluflacak uzlaflmaya 
paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler yap›lacakt›r. 

  
 * Partimiz sadece kendi içinde de¤il, parlamento ve 

toplum içinde de kollektif iradenin tekil iradelerin yerini 
almas›n› sa¤layacakt›r. Yasalar sadece parlamento 
ço¤unlu¤u de¤il, toplumun ortak iradesinin ifadesi 
olacakt›r. Bu nedenle partimiz, haz›rlayaca¤› yasa 
tekliflerini sivil toplum kurulufllar›n›n 
de¤erlendirmelerini alarak oluflturacakt›r.
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 * Yeni anayasa yürürlü¤e girdikten sonra, mevcut tüm 
kanunlar gözden geçirilecek ve anayasal sisteme 
uymayanlar süratle yürürlükten kald›r›lacak ya da 
de¤ifltirilecektir. Tüm tüzük ve yönetmelikler 
incelenerek kanunlar›n çizdi¤i s›n›rlar› ve anayasal 
ilkeleri ihlal eden hükümler ay›klanacakt›r. 

  
 * Anayasan›n ve kanunlar›n herkesi ba¤lay›c›l›¤›na dair 

ilke titizlikle uygulanacakt›r.

 * Kurallara uymama al›flkanl›¤› ortadan kald›r›lacak, kay›t 
d›fl›l›k her alanda önlenecek, kanunlar ve kurallar 
konulduklar› amaç do¤rultusunda uygulanacak ve 
bunlar›n kalitesi evrensel standartlara kavuflturulacakt›r.

 * Yarg›ç tarafs›zl›¤› ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› tam olarak 
sa¤lanacak, yarg›ç güvenceleri korunacakt›r.

 * Hukuk e¤itiminden bafllamak üzere hukukçular›n 
niteliklerini artt›racak reformlar gerçeklefltirilecek, 
avukatlara, hakimlere ve savc›lara uzmanl›klar›n› 
gelifltirebilecekleri yurt içi ve yurt d›fl› mesleki e¤itim 
olanaklar› sunulacakt›r.

 * Yarg›çlar›n; örgütlü suçlar, haks›z rekabet, döviz 
ifllemleri, sigortac›l›k, kara para aklama ve sermaye 
piyasas› suçlar› gibi alanlarda uzmanlaflmalar› 
sa¤lanacakt›r. 

  
 * Mahkemeler teknolojinin son imkanlar›yla donat›lacak, 

ifl yükleri azalt›lacak, mahkeme binalar› ça¤dafl bir 
görünüme kavuflturulacakt›r. “Geç gelen adalet, 
adaletsizliktir” özdeyiflinden hareket eden partimiz, 
yarg› sürecinin h›zland›r›lmas› için gerekli tüm 
düzenlemeleri gerçeklefltirecektir.
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 * Mahkeme kararlar›n›n alenili¤ini tam anlam›yla hayata 
geçirebilmek amac›yla tüm yüksek mahkeme 
kararlar›na kamunun ulaflabilmesi için gerekli teknolojik 
alt yap› öncelikle kurulacakt›r.

 * Yüksek Mahkeme Üyeleri’nin belirlenmesi usulü, 
mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤›, mesleki ölçütler ve seçim 
yapacak organlar demokratik ülke deneyimleri dikkate 
al›narak yeniden düzenlenecektir.

 * Kolluk kuvvetlerindeki uyum ve hiyerarfliyi bozmamak 
kayd›yla, adli kolluk kurulacakt›r.

 * Suçtan zarar görenlerin korunmas› sistemi tesis 
edilecektir. Kamu vicdan›nda yaratt›¤› tahribat 
nedeniyle af kanunu ç›kar›lmas›ndan azami ölçüde 
kaç›n›lacakt›r.

 * Yarg›n›n etkinli¤ini ve iflleyiflini h›zland›rmak için usul 
kanunlar› gözden geçirilecek ve gerekli de¤ifliklikler 
yap›lacakt›r.

 * Ceza infaz kurumlar›, hükümlülerin topluma yeniden 
kazand›r›lmas› amac›yla ça¤dafl hale getirilecektir.

 * Devletin en önemli asli görevlerinden biri olan adalet 
hizmetlerinin h›zl› ve kaliteli olarak yerine getirilebilmesi 
için bütçeden ayr›lan ödenekler büyük oranda 
art›r›lacakt›r.

2.5.   DEMOKRAT‹KLEfiME VE S‹V‹L TOPLUM
  
  Partimize göre, demokratik bir düzende yurttafllar›n 

uymak zorunda olduklar› kurallar kendileri taraf›ndan 
oluflturulur. Bu nedenle demokrasi, hukuk kurallar›n›n 
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yurttafllar›n r›zas›yla olufltu¤u bir yönetim biçimidir.   
Bir demokraside nihai karar ve icra yetkisi, seçimle 
oluflturulan organ ve kurumlardad›r.   Kamusal yaflam› 
ilgilendiren temel kararlar seçilmifller taraf›ndan al›n›r.   
Demokraside egemenlik halka aittir ve bu özellik, 
demokratik rejimi di¤er tüm rejimlerden ay›ran temel 
niteliktir.

  Demokrasi hoflgörüye dayanan bir sistemdir.   
Demokrasilerde vatandafllardan bir k›sm›n›n daha üstün 
hak ve özgürlüklerden ya da ayr›cal›klardan 
yararlanmas› mümkün de¤ildir. Demokrasilerde 
vatandafllar, yasalar›n eflit koruyuculu¤u alt›nda 
özgürce yaflarlar.

  
   Farkl› tercihlerin rekabeti, sa¤l›kl› bir demokratik 

sistemin vazgeçilmez unsurlar›ndand›r.   Bu yar›flta 
ço¤unlu¤un oyunu alanlar iktidara gelir, tüm ülkenin ya 
da Yerel Yönetimler’in sorumlulu¤unu üstlenirler. 
Ancak yar›fl› kazanmak ve iktidara gelmek ço¤unlu¤un 
iradesini mutlaklaflt›rmaz. 

  
  Ça¤dafl demokrasinin en çok önemsenen 

niteliklerinden biri ço¤unlu¤un hiçbir flart alt›nda temel 
hak ve hürriyetleri tart›flma konusu yapmamas› ve 
az›nl›kta bulunanlar›n hak ve özgürlüklerine sayg›l› 
olmas›d›r. Az›nl›kta kalan görüfllerin ve muhalefet 
hakk›n›n anayasa ile güvence alt›na al›nmas› 
demokrasinin ço¤ulcu niteli¤ini pekifltiren bir unsur 
olarak kabul edilmektedir.

  Vatandafllar›n kamuya ait karar mekanizmalar›na kat›l›m 
hakk›, demokratik rejimin tek yönlü bir rejim 
olmad›¤›na, yönetenler ile yönetilenler aras›nda iki 
yönlü bir etkileflimde bulundu¤una iflaret eder. Bu 
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yönüyle kat›l›m hakk› sadece vatandafllar›n seçimlerde 
oy vermesi de¤il, kamu ile ilgili kararlar›n al›nmas›, 
uygulanmas› ve denetlenmesine katk›da bulunma 
yollar›n›n aç›k olmas›n› ifade eder.

  Partimiz demokratikleflmeyi, ülkemiz demokrasisinin 
tüm bu niteliklere tam anlam›yla kavuflturulmas› olarak 
alg›lamaktad›r.   Partimiz ça¤dafl demokrasilerde 
vazgeçilmez kabul edilen ama her fleyden önce kendi 
vatandafl›m›z›n tercihlerine sayg›n›n temel flart› olan bu 
ilkelerin ›fl›¤›nda afla¤›daki politikalar› uygulayacakt›r:

 * Vatandafllar›n siyasete kat›l›mlar›nda asli ifllevi gören ve 
demokrasinin vazgeçilmez unsurlar› olan siyasi 
partilerin hareket ve faaliyet alanlar›n› geniflletecektir.

 * Merkezi Yönetim’in Taflra Teflkilat›’na; Yerel 
Yönetimler’in, yerel sivil oluflumlar›n ve vatandafllar›n 
istemlerini karfl›layacak, diyalo¤a dayal› bir yönetim 
anlay›fl› kazand›racakt›r.

 * Avrupa Birli¤i Üyeleri’nin uymas› gereken asgari 
standartlar› gösteren Kopenhag Kriterleri’nin 
demokratikleflmeye yönelik ilkeleri esas al›narak ulusal 
hukuk düzenimizde yap›lmas› gereken de¤ifliklikler, 
mümkün olan en k›sa sürede gerçeklefltirilecektir.

 * Vatandafllar›n yönetime kat›lmas› ve yönetimi 
denetleyebilmesi için bilgi ve belgelere ulafl›labilmesini 
kolaylaflt›racak, böylece vatandafllar›n bilgiye ulafl›m 
hakk›n› etkili olarak kullanabilmesine imkan sa¤layan 
düzenlemeleri yapacakt›r.

 
 * Kat›l›mc› ve temsil gücü yüksek bir demokrasinin 

temelinde Yerel Yönetimler yatar. Vatandafllarla 
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yönetim aras›nda günlük hayattaki ba¤› kuracak olan 
Yerel Yönetimler’in güçlendirilmesi için gerekli tüm 
anayasal ve yasal düzenlemeleri gerçeklefltirecek ve 
ifllevsel yeni Yerel Yönetim Birimleri oluflturacakt›r.

 * Vatandafllar›n kendi köyleri, mahalleleri, flehirleri, 
hizmetlerinden yararland›klar› ve çal›flt›klar› kurumlar› 
ile ilgili konulardaki görüfllerini, flikayetlerini ve çözüm 
önerilerini de¤erlendirecek ve iflleme koyacak 
mekanizmalar oluflturacakt›r.

 * Sivil Toplum Örgütleri’nin görüfllerini alarak ilgili yasal 
düzenlemeleri de¤ifltirecek, sivil toplum örgütlenmesini 
ça¤dafl demokratik ülkelerdeki düzeye ulaflt›racak bir 
yasal çerçeve çizecektir. 

  
 * Memur statüsünü yeniden belirleyecek, memurlar›n 

sendikal örgütlenmelerini ve haklar›n› yeniden ele 
alacakt›r.

 * Seçilme yafl›n›n 25’e indirilmesiyle gençlerin 
demokratik süreçlere aktif kat›l›m›n› sa¤layacak ve 
genç nüfusun ülke yönetiminde sorumluluk almas›n› 
teflvik edecektir.

 * Demokrasilerin temel niteliklerinden biri olan toplant› 
ve gösteri özgürlü¤ünün daha etkili kullan›labilmesi için 
gerekli hukuki düzenlemeleri gerçeklefltirecektir.

 * Merkezi ve Yerel Yönetimler; Sivil Toplum Örgütleri, 
Mesleki Kurulufllar, Sendikalar ve Özel Sektör 
Temsilcileri’nin görüfllerini alacaklar› ortak kurul, 
komisyon, kriz masas› ve her türlü platformu 
oluflturacakt›r.
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2.6.   DO⁄U VE GÜNEYDO⁄U 
  
  Kimimizin Güney Do¤u, kimimizin Kürt, kimimizin terör 

sorunu dedi¤imiz olay, maalesef Türkiye’nin bir 
gerçe¤idir.   Partimiz bu sorunun toplum hayat›m›zda 
neden oldu¤u olumsuzluklar›n bilinciyle, bölge halk›n›n 
mutlulu¤unu, refah›n›, hak ve özgürlüklerini gözeten, 
Türkiye’nin bütünlü¤ü ve üniter devlet yap›s›yla birlikte 
bölgeyi tehdit eden terörün önlenmesinde zaaf 
yaratmayacak bir flekilde;   kal›c›, tüm toplumun 
duyarl›l›klar›na sayg›l›, etkili ve sorunlar› kökünden 
çözmeye yönelik bir politika izleyecektir.

  Bu bölgemizdeki kültürel farkl›l›klar, partimiz taraf›ndan 
zenginlik kabul edilmektedir. Resmi dil ve e¤itim dili 
Türkçe olmak flart›yla, Türkçe d›fl›ndaki dillerde yay›n 
dahil kültürel faaliyetlerin yap›labilmesini, partimiz 
ülkemizdeki birlik ve bütünlü¤ü zedeleyen de¤il, 
güçlendiren ve pekifltiren bir zenginlik olarak 
görmektedir.   
Bölgenin geri kalm›fll›¤›ndan kaynaklanan kimi 
olumsuzluklar›n giderilmesini, bölgeye dönük özel 
düzenlemeler yoluyla de¤il, genel demokratikleflme 
projesi ba¤lam›nda düflünmektedir.

  Uzun süredir yo¤un d›fl destekle varl›¤›n› koruyan ve 
otuz bin insan›m›z›n hayat›na mal olan teröre ra¤men 
bölge halk›n›n üniter devlet yap›s›na ba¤l› olmas›, 
halk›m›z›n sa¤duyusu ile meselenin etnik bir çat›flmaya 
dönüflmemesi, konunun iç meselemiz olarak 
çözülebilir olmas›n›n delilidir. 

  
  Partimiz, teröre tepki olarak maksad›n› aflan ve bölge 

halk›n› rahats›z eden baz› uygulamalar›n terk edilmesi 
ve y›llard›r devam eden OHAL uygulamas›n›n tamamen 
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kald›r›lmas›n› hedeflemektedir. Suçlu insanlar 
karfl›s›nda cayd›r›c› ve masumlar› koruyucu bir tav›r 
sergilemesi gereken devletimizin, suçsuz insanlara 
flefkatle muamele etmesi gerekti¤ine inan›yoruz.

  Yo¤un terör sonras› dönemde, Do¤u ve Güneydo¤u 
Anadolu Bölgeleri’mizde, bölgeleraras› kalk›nm›fll›k 
fark›n› yok edecek, en az›ndan asgariye indirecek 
önemli bir ad›m at›lmam›flt›r.   Partimiz yöreye yönelik 
istihdam› art›r›c› ciddi ekonomik projeler 
gerçeklefltirilecek, terör ortam›ndan flu veya bu flekilde 
zarar gören vatandafllar›m›z›n ma¤duriyetini giderici 
uygulamalar› devreye sokarak ihtiyaç duyulan 
rehabilitasyonu sa¤layacakt›r.

  Hizmetlerin yetersiz olmas›, iflsizlik, fakirlik ve bask›, 
terörün beslenmesine en elveriflli ortamlard›r. Terör ve 
bask› karfl›l›kl› olarak birbirini besler. Terörün sonuç 
oldu¤unu unutan her yaklafl›m, sadece bask› ile çözüm 
üretmeye yönelir. Oysa bu terörü daha çok güçlendirir. 
Bu nedenle terörü sona erdirmenin yolu, temel hak ve   
hürriyetlere sayg›l› bir devlet yaklafl›m› ile ekonomik 
kalk›nmay› ve güvenli¤i ayn› bütünün parçalar› olarak 
ele almaktan geçer.

  Bölgenin ticari ve ekonomik faaliyetler aç›s›ndan cazip 
hale gelebilmesi için,   bir ç›kmaz sokak konumundan 
ç›kart›l›p komflu ülkelerle s›n›r ticareti dahil, dinamik bir   
ticaret ortam› oluflturulmas› gerekmektedir. Bu amaçla 
partimiz, bölgedeki ticaretin art›r›lmas› için her türlü 
tedbiri alacakt›r. 

  
  Bürokratik otoriter devlet anlay›fl›na yaslanan çözümler, 

sadece asayifl mant›¤›na dayand›¤› için uzun vadede 
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sorunlar› daha da derinlefltirmektedir. Buna karfl›l›k 
demokratik devlet anlay›fl› çerçevesindeki yaklafl›mlar, 
ilk anda endifleyle karfl›lansada uzun vadede 
milletimizin birlik ve bütünlü¤ünü pekifltiren sonuçlar 
do¤urmaktad›r. Bu nedenle bölgedeki sorunlar aynen 
kalacak demektir. Sadece ekonomik kalk›nma 
politikalar› ile tam bir çözüme kavuflturulamayaca¤› 
gerçe¤i yan›nda bütün bunlar›n üstünde kültürel 
farkl›l›klar› demokratik hukuk devleti ilkesi çerçevesinde 
tan›yan yaklafl›mlar›n etkili olmas› gerekti¤i anlay›fl›na 
ulafl›lmas› sorunun çözümünde önemli bir ad›md›r.

  Di¤er taraftan kültürel farkl›l›klar bölge halk›yla olan 
müfltereklikleri arka plana atmay› gerektirmez.   Aksine 
Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olma bilinci, 
toplumumuzun birlik   ve beraberli¤inin çimentosudur.

2. 7.   D‹N, DEVLET VE S‹YASET ‹L‹fiK‹S‹

  Din sosyal bir olgudur. Milletimiz aç›s›ndan bak›ld›¤›nda 
bu olgu, hiç flüphesiz birlik ve beraberli¤ini sa¤layan, 
moral gücünü artt›ran en önemli unsurlardan biridir. 
Onun günlük siyasetin malzemesi yap›lmas›, hem dini 
de¤erlerin yap›lamamas›na ve dinin toplay›c› gücünün 
zay›flamas›na yol açar, hem de siyaseti gerçekçi ve 
ak›lc› olmayan bir mecraya sevkeder.

  Ancak din, dolayl› biçimde de olsa, genifl ölçekte 
siyasetle ilgilidir. Çünkü din, siyasetin muhtaç oldu¤u 
genel ve ilkesel ahlak› besler, ferdi yetkinli¤i ve 
sorumluluk bilincini canl› tutar, dolay›s›yla siyasetin 
zeminini sa¤lamlaflt›r›r. Özellikle yüce ‹slam dini için bu 
böyledir.
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  Olaya bu aç›dan bak›ld›¤›nda partimiz;

 * Teflkilat›n›n her kademesinde, dinin ve dini de¤erlerin 
günlük siyasete malzeme yap›lmamas›na özen 
gösterecektir.

 * Bir anayasa kurumu olan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n, 
anayasada belirtildi¤i gibi, “laiklik ilkesi do¤rultusunda” 
görevlerinin en iyi flekilde yapabilmesi ve 
toplumumuzda daha güvenilir bir konuma 
kavuflturulabilmesi için bu kurumun günlük siyasetin 
etki alan› d›fl›na çekilmesini, aynen din hizmeti yapan 
insanlar›n bu görevlerini siyaset üstü bir anlay›flla 
yerine getirmelerini sa¤layacakt›r. 

  
 * Din ad›na ve dinin yanl›fl yorumlanmas› yüzünden 

yaflanan olumsuzluklar›n arka plan›ndaki çarp›kl›klar›n 
bilimsel ve e¤itsel metotlarla giderilmesini, devletin 
temel niteliklerinden olan laikli¤in, din - devlet iliflkisi 
için bir uzlaflma noktas› olmas›n› gerçeklefltirecektir.

 * ‹nsan›m›z› “laiklik mi, dindarl›k m›” ikilemi aras›nda bir 
tercih yapmak zorunda kalmayaca¤›, düflünsel 
olgunlu¤a erdirici, bilimsel programlar gelifltirici ve 
toplumun laik devlet düzeni içinde huzurla inanc›n›n 
gereklerini yerine getirebilece¤i bir ortam› mutlaka 
haz›rlayacakt›r.
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 III. EKONOM‹ 
   
3.1.  EKONOM‹ ANLAYIfiIMIZ
  
  Partimizin ekonomik misyonu insanlar›m›z›n refah ve 

mutlulu¤unun art›r›lmas›d›r.

  Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, zengin do¤al 
kaynaklar›, giriflimci ruhlu insanlar›, tarihi ve tabii 
güzellikleri ve jeostratejik konumu nedeniyle büyük bir 
ekonomik kalk›nma potansiyeline sahiptir. 

  
  Partimiz, ülkemizin ender bulunan bu potansiyelini 

harekete geçirmek için “Sürekli ve Sürdürülebilir 
Ekonomik Büyüme Stratejisi” uygulayacakt›r. Bu 
stratejinin uygulanmas›yla fakirlik ve iflsizlik azalacak, 
gelir da¤›l›m›nda adalet sa¤lanacakt›r. Böylece ülkemiz, 
zamanla geliflmifl ülkeler düzeyine ulaflacak, 
vatandafllar›m›z›n yaflam kalitesi yükselecek ve 
uluslararas› camiada sayg›nl›¤› artacakt›r. 

  
  Bu strateji do¤rultusunda partimiz, ekonomik ilkelerini, 

hedeflerini, politikalar›n› belirlemifl ve bunlar› etkin 
biçimde uygulayacak bir yönetim anlay›fl› ortaya 
koymufltur.

  Partimiz afla¤›daki temel ilkeleri benimser; 
  
 * Ekonomik geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak insan› 

esas al›r. 
  
 * Tüm kurum ve kurallar›yla iflleyen piyasa 

ekonomisinden yanad›r. 
  
 * Devletin ilke olarak her türlü ekonomik faaliyetin 

d›fl›nda olmas› gerekti¤ini benimser.
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 * Devletin ekonomideki ifllevini düzenleyici ve 
denetleyici olarak tan›mlar. Bu amaçla sa¤l›kl› belge ve 
bilgi ak›fl sisteminin önemli oldu¤una inan›r. 

  
 * Özellefltirmeyi daha rasyonel bir ekonomik yap›n›n 

oluflmas› için önemli bir araç olarak görür.   
  
 * Küreselleflmenin getirdi¤i yap›sal dönüflümlerin en az 

maliyetle gerçeklefltirilmesini savunur ve bunun en 
sa¤l›kl› yolunun uluslararas› rekabet gücünün art›r›lmas› 
oldu¤una inan›r.   Bu nedenle ülkemiz ekonomisinin 
rekabet gücünün art›r›lmas›n›n, siyasi ve ekonomik 
gelece¤imiz aç›s›ndan stratejik   önem   tafl›d›¤›n› kabul 
eder.

 * Uluslararas› bilgi birikimi ve tecrübenin transferinde 
önemli rol oynayan yabanc› sermayenin, Türk 
ekonomisinin geliflmesine katk›da bulunaca¤›na inan›r. 

  
 * Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimlili¤i, etkinli¤i ve 

vatandafl›n memnuniyetini esas al›r.

 * Uluslararas›   normlarla ve kültürel de¤erlerimizin 
kar›fl›m›yla ortaya ç›kan etik de¤erlerin ekonomik 
faaliyetlerin her alan›nda hayata geçirilmesini, sürekli 
ve sürdürülebilir büyümenin flart› olarak kabul eder. 

  
 * Avrupa Birli¤i, Dünya Bankas›, IMF ve di¤er 

uluslararas› kurulufllarla olan iliflkilerimizin, 
ekonomimizin ihtiyaçlar› ve ulusal ç›karlar›m›z 
do¤rultusunda sürdürülmesi gerekti¤ine inan›r.

  Bu çerçevede partimizin temel hedefleri flunlard›r:

 * Mal ve hizmet üretimini art›rmak.
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 * ‹flsizli¤i azaltmak, hayat pahal›l›¤›n› önlemek ve gelir 
da¤›l›m›nda adaleti sa¤lamak.

 * Ekonomide istikrar› engelleyen haks›z kazanc›, haks›z 
rekabeti ve etkin olmayan yapt›r›mlar› engellemek. 
Tekelleflmeye izin vermemek.

 * Teflebbüs özgürlü¤ünü gerçeklefltirerek, özel 
teflebbüse hamle yapt›racak siyasi, bürokratik ve 
anlay›fl de¤iflimini sa¤lamak. 

  
 * D›fl ticaretin gelifltirilmesini ve ihracat›n art›r›lmas›n› 

sa¤lamak.

  Bu hedeflere ulaflmak için partimiz afla¤›daki politikalar› 
uygulayacakt›r:

 * Ülke kaynaklar›n› bilgiye, teknolojiye ve verimlili¤e 
dayal› üretim ekonomisini gerçeklefltirmek için 
kullanacakt›r. 

  
 * Ekonomik istikrar›n büyüme ile büyümenin de 

yat›r›mlarla sa¤lanaca¤›na inan›r.   Bu nedenle istihdam› 
art›racak yat›r›mlar› destekleyecektir. 

  
 * Finans sektörünün üretimi destekleyecek biçimde 

yap›lanmas›n› ve yeni finansal tekniklerin 
gelifltirilmesini temin edecektir. 

  
 * Bölgesel dengesizlikleri azaltacak düzenlemeleri 

yapacak, tüm bölgelerimizin ekonomik potansiyelinin 
etkin ve verimli bir flekilde kullan›lmas›n› temin 
edecektir. 

  
 * Vergi reformunu gerçeklefltirecektir. 
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 * Harcama reformunu öncelikle ve ivedi olarak ele 
alacakt›r. 

  
 * Kamu imkanlar›n›n özel ç›karlar için kullan›lmas›n› 

önleyecektir. 
  
 * Evrensel standartlara uygun tam tan›mlanm›fl bir hukuk 

düzenini, güvenilir ve iflleyen bir adalet mekanizmas›n›, 
garanti alt›na al›nm›fl mülkiyet haklar›n›, güvenilir 
kurumsal yap›y›, pazara ve kaynaklara serbestçe 
ulaflma imkan›n› sa¤layacakt›r.

 * Ekonomi politikalar›n›n belirlenmesine ve 
uygulanmas›na, baflta ticaret ve sanayi odalar› olmak 
üzere, ekonomiyle ilgili tüm sivil toplum kurulufllar›n›n 
kat›l›mlar›n› sa¤layacakt›r.

  Partimiz sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme 
stratejisinin, etkin ve güven veren bir ekonomi 
yönetimiyle mümkün olaca¤›na inanmaktad›r. 

  
  Bu amaçla partimiz;

 * Etkin, güven veren ve milli-ahlaki de¤erleri yüksek bir 
ekonomi yönetimi ile birlikte çal›flacakt›r.

 * Gündelik, popülist, k›sa vadeli bir ekonomi anlay›fl› 
yerine gerçekçi, uzun vadeli, reformist ve dinamik bir 
ekonomi anlay›fl›n› benimsemifltir.

 * Toplumun, temel makro göstergeler konusunda do¤ru 
ve zaman›nda bilgi edinme hakk› oldu¤una inan›r. Bu 
do¤rultuda gerekli yasal ve idari düzenlemeleri 
yapacakt›r. 
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 * Ekonomi yönetimindeki da¤›n›kl›¤› giderecek, ilgili 
kurumlar›n say›s›n›, iç örgütlenmelerini, ifl birli¤i ve 
koordinasyon düzenini, yönetim tekniklerini, politika 
üretim, uygulama ve kontrol esaslar›n› yeniden 
belirleyecektir. 

   
3.2.  KAMU MAL‹YES‹

 3.2.1. BÜTÇE
  
  Halk›n ödedi¤i vergilerin ve di¤er kamu gelirlerinin, 

tahsis yerlerinin belirlenmesi ve harcanmas› siyasi 
iktidarlara büyük bir ahlaki sorumluluk yükler. Halk›m›z 
ödedi¤i vergilerin hesab›n› sorma hakk›na sahiptir. 
Bütçelerin bu temel kurala göre haz›rlanmas› ve 
uygulanmas› gerekir.

  Partimiz;

 * Bütçe yap›m›nda dengeyi ve ekonomik istikrar› esas 
alacakt›r.

 * Bütçeye iliflkin olarak fleffafl›¤› ve hesap verme 
sorumlulu¤unu tesis edecek mekanizmalar kuracakt›r. 

  
 * “Bütçe Hakk›” kavram›n›n gere¤i olarak devlet 

bütçesinin haz›rlanmas›nda ve denetlenmesinde 
parlamentonun etkinli¤ini artt›racakt›r. Bütçeye iliflkin 
temel büyüklüklerin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 
kurulufl bütçelerinin ise ilgili ihtisas komisyonlar›nda 
görüflülmesini esas alacakt›r. 

  
 * Say›fltay’›n, bütçe uygulamalar›n› parlamento ad›na 

gerçek anlamda denetleyebilmesine ve parlamenterin 
de Say›fltay’dan kamu harcamalar› ile ilgili soru 
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sorabilmesine imkan veren yasal düzenlemeleri 
yapacakt›r. Yüksek Denetleme Kurulu, bugün ba¤l› 
oldu¤u yürütme organ› yerine, denetim sonuçlar›n› arz 
etti¤i parlamento ile irtibatland›r›lacak ve Say›fltay 
flemsiyesi alt›na al›nacakt›r.

 
 * ‹stikrar›, saydaml›¤›, etkinlik ve verimlili¤i ifade eden 

hizmet performans›n› esas alan harcama reformunun 
öncelikle ve ivedi olarak gerçeklefltirilmesine 
çal›flacakt›r.

 * Bütçe büyüklü¤ü içinde e¤itim ve sa¤l›k baflta olmak 
üzere sosyal harcama kalemlerinin paylar›n› art›racak 
ve bu hizmetlerin kalitesini uluslararas› standartlara 
yükseltecektir.

 * Kamu kurum ve kurulufllar›n›n bünyelerinde tesis 
edilen fonlar›n, döner sermayelerin, vak›flar›n, 
derneklerin, sosyal tesislerin ve özel hesaplar›n iflleyifli 
ile iç ve d›fl denetimlerini yeni esaslara ba¤layacakt›r.

 3.2.2. VERG‹

  Vergi, toplumun üretti¤i de¤erin bir k›sm›n› devletle 
paylaflmas›d›r. Bu bak›mdan vergi, ekonomik birimlerin 
harcama ve yat›r›m kararlar›n› etkilemektedir. Vergilerin 
yap›s› ve özellikleri, harcama ve yat›r›m kararlar›n›n 
yönünü ve fleklini etkiledi¤inden, sürekli ve 
sürdürülebilir ekonomik büyüme ile tutarl› vergi 
politikalar› önem tafl›maktad›r.

  Partimiz,

 * Vergi mevzuat›n› basitlefltirecek, vergi say›s›n› 
azaltacak, vergi oranlar›n› düflürecek ve verginin adil 
olmas›n› sa¤layacakt›r.



39
K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L EfiM E  P R O G R A M I

 * Vergileri sadece mali amaçla de¤il, sosyal ve ekonomik 
hedeflere ulaflman›n da bir arac› olarak   daha etkin bir 
biçimde kullanacakt›r.

 * Enflasyondan do¤an fiktif kazançlar›n 
vergilendirilmesini önleyecek tedbirleri alacakt›r.

 * Belge düzenine ifllerlik kazand›r›larak kay›t d›fl› 
ekonomik faaliyetlerin vergilendirilmesini sa¤layacak ve 
vergi taban›n› geniflletecektir.

 * Vergi sisteminde, adil olmayan ve düflük gelirlileri ezen 
uygulamalar terk edilecektir. Esnaf ve sanatkarlar›, iflçi, 
memur, emekli ve dar gelirlileri koruyacakt›r

  
 * Vergi idaresini, etkin bir vergilendirme için yeniden 

yap›land›racakt›r.

 * Baz› vergilere iliflkin yetkileri Yerel Yönetimler’e 
devredecektir. 

  
 3.2.3. KAMU BORÇLANMASI
  
  Kamu aç›klar›n›n kabul edilebilir düzeyin üzerinde 

seyretmesi, tüm ekonomiyi etkileyen sorunlara neden 
olmaktad›r. Sonuçta kamu, para piyasalar›n›n en büyük 
müflterisi haline gelmekte, özel sektörün kullanaca¤› 
fonlar yetersizleflmekte, kredi maliyetleri yükselmekte 
ve ekonominin iflleyifli sa¤l›ks›z hale gelmektedir.

  Kamunun borçlanma ihtiyac›n› azaltmak ve kontrol 
edebilmek için partimiz;

 * Yeni gelir kaynaklar›n› harekete geçirecek, harcama 
disiplinini sa¤layacak ve kamu hizmetlerinde etkinli¤i 
ve verimlili¤i art›racakt›r.
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 * Reel borçlanma maliyeti ile büyüme h›z› aras›ndaki 
uyumu gözetecektir.

 * Uzun vadeli borçlanmay›, geri ödeme kapasitesi olan 
yat›r›mlara yönlendirecektir.

 * K›sa vadeli borçlanmay› finansman amac› ile de¤il, 
nakit dengesini sa¤lamak amac› ile yapacakt›r.

 * ‹ç ve d›fl borçlar›n reel maliyetlerini dikkate alarak etkin 
bir borç yönetimine geçecektir.

 * Hazine, Merkez Bankas›, Maliye Bakanl›¤› ve 
ekonomiyle ilgili di¤er birimleri etkin bir koordinasyona 
kavuflturacakt›r. Tüm kamu kurulufllar›n›n nakit 
hareketlerini borçlanma ihtiyac›n›   tespite yönelik 
olarak izleyecektir.

3.3  ÖZELLEfiT‹RME
  
  Özellefltirme daha rasyonel bir ekonomik yap›n›n 

oluflmas› için önemlidir. Özellefltirme, ekonomide 
verimi artt›rmay›, devleti tam rekabet ortam›n› 
bozabilecek faaliyetlerden ç›karmay› sa¤layacak bir 
uygulamad›r. 

  
  Partimiz;

 * H›zl› ve toplumsal fayday› sa¤layacak bir özellefltirmeye 
imkan haz›rlayacak hukuki ve idari düzenlemeleri 
yapacakt›r.

 * H›zl› ve fleffaf bir özellefltirme gerçeklefltirecektir. 
  
 * Özellefltirme ifllemleri Say›fltay denetimine tabi 

tutulacakt›r.
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 * Özellefltirilecek kurumlar öncelikle çal›flanlara, yöre 
halk›na ve ilgili meslek kurulufllar›na sunulacak ve 
menkul k›ymetler borsalar›nda ifllem görmelerini 
sa¤layacakt›r.

 * Gerekli güven ortam›n› sa¤layarak yurtd›fl›nda çal›flan 
vatandafllar›m›z›n özellefltirme ifllemlerine kat›lmalar›n› 
özendirecektir.

 * Kritik sektörlerdeki özellefltirmelerde ulusal stratejik 
tercih ve öncelikleri göz önünde bulunduracakt›r. 

  
3.4.  ÜRET‹M VE YATIRIM POL‹T‹KALARI
  
  Uluslararas› rekabet gücüne sahip üretim yetene¤i, 

ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›nda ve baflar›l› 
ekonomik politikalar›n uygulanmas›nda büyük önem 
tafl›r. Ekonomik büyüme ancak üretim art›fl› ile sa¤lan›r. 
Bu nedenle üretimin, istihdam›n ve ihracat›n art›r›lmas›, 
uygulanacak ekonomik politikalar›n temelini teflkil eder. 
Devlet üretim için gerekli altyap›y› sa¤lar ve üretimi 
özendirir.

  Üretimin motoru olan özel giriflimciler, siyasi ve 
ekonomik istikrar›n bulundu¤u; ilkelerin belirli, güvenilir 
ve fleffaf oldu¤u; sözleflmelerin yapt›r›m gücünün 
yüksek oldu¤u; enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlar› 
dahil tüm makro ekonomik göstergelerin 
öngörülebildi¤i ve ekonomik hesap yapmay› mümkün 
k›lan bir ekonomik ortamda yat›r›m yaparlar. Partimiz 
bu ortam› oluflturmaya kararl›d›r. Oluflan güven ortam›, 
toplumumuzda zaten var olan giriflimci gücü harekete 
geçirecek yabanc› sermayenin ülkemize giriflini 
h›zland›racak ve böylece üretim art›fl› sa¤layacakt›r. 
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  Partimiz;

 * Türkiye’de gerçek anlamda bir üretim ve yat›r›m 
seferberli¤i bafllatacakt›r. 

  
 * Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmas› bak›m›ndan 

hammadde, enerji, iflgücü, ulafl›m ve pazar 
potansiyelini dikkate alarak tar›mda ve sanayide 
ekonomik havzalar veya cazibe merkezleri 
oluflturulmas›n› destekleyecektir.

 * Girdi maliyetlerini düflüren, kalite, verimlilik ve 
istihdam› art›ran teflviklere önem verecektir.

 * Ülkemize önemli miktarda döviz girdisi ve istihdam 
imkan› sa¤layan yurt d›fl› mühendislik ve müteahhitlik 
hizmetlerini destekleyecektir. Bu maksatla, yurt d›fl›nda 
istihdam› zorlaflt›ran hükümleri de¤ifltirecek, kredi 
imkanlar›n› geniflletecek ve risk sigortas› uygulamas›n› 
bafllatacakt›r.

 * Ulusal savunma sanayiini öncelikle teflvik edecektir.

 * AR-GE faaliyetlerini destekleyecektir.

 * Üretimde kalitenin ve verimlili¤in art›r›lmas› için Türk 
firmalar›n›n uluslararas› kalite standartlar›nda üretim 
yapmas›n› özendirecektir.

 * Yeni teknoloji gerektiren büyük yat›r›mlar›n 
gerçeklefltirilmesi için yap-ifllet modellerinin 
uygulanmas›n› yayg›nlaflt›racakt›r.

 * Teknoparklar kapsam›nda sanayi-üniversite iflbirli¤ini 
gelifltirecektir.
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 * Özel sektörün üretim ve rekabet gücünün art›r›lmas› 
için istihdam maliyetlerini azaltacakt›r. 

  
 * Bilgisayar, internet ve enformasyon teknolojileri gibi 

yeni ekonomi araçlar›n›n üretimini, özel sektör ve kamu 
kurulufllar›nda kullan›lmas›n› teflvik edecektir. 

  
 * Ürünlerin rekabet gücünün art›r›lmas›nda önemli bir rol 

oynayan orijinal patent ve endüstriyel tasar›mlar›n 
üretimini özendirecektir.

3.5.  SINA‹ MÜLK‹YET
  
  Patent, marka ve endüstriyel tasar›mlar›n korunmas› ve 

s›nai mülkiyet alan›nda yap›lacak yat›r›mlar›n 
desteklenmesi, geliflmifl ekonomilerin baflar›s›n›n 
alt›nda yatan önemli unsurlardan biridir.

  Yabanc› yat›r›mlar›n ülkemize çekilmesinin, son 
teknolojik geliflmelerin aktar›lmas›n›n, beyin göçünün 
önüne geçilmesinin, ihracat›n artt›r›lmas›n›n ve küresel 
rekabet için s›nai mülkiyete dayal› üretimin önemini 
kavrayan partimiz, keflif ve yeni bulufllar› engelleyen 
bütün mevzuat› de¤ifltirecek, patent ve lisans haklar›n› 
uluslararas› standartlara uygun bir anlay›flla koruyacak, 
böylece yeni bulufllar› özendirecektir. 

  
3.6.  DIfi T‹CARET
  
  Sürekli ve sürdürülebilir ekonomik geliflme stratejimizin 

en önemli politik araçlar›ndan biri ihracat›m›z›n 
art›r›lmas›d›r. ‹hracat›n art›fl› öncelikle ekonominin 
uluslararas› rekabet gücünün art›r›lmas›na ba¤l›d›r.
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  Partimiz;

 * ‹hracat›n önündeki her türlü mali, idari ve bürokratik 
engelleri ortadan kald›rarak ihracat seferberli¤i 
bafllatacakt›r.

 * ‹hracat›n en h›zl› ve kolay bir flekilde komflu ülkelere 
yap›labilece¤i gerçe¤inden hareketle, bu ülkelere 
yap›labilecek ihracat›n art›r›lmas› için uygulamaya 
yönelik her türlü tedbiri alacakt›r.

 * Eximbank kaynaklar›n› art›racak ve bankac›l›k 
sektörünün imkanlar›n›n ihracat›n ve ihracata dayal› 
üretimin finansman›nda kullan›lmas›n› özendirecektir.

 * Yurt d›fl›ndaki   temsilciliklerimizin, ihracat›m›z›n 
art›r›lmas›na yönelik faaliyetlerde yo¤unlaflmalar›n› 
sa¤layacakt›r.

 * ‹hracat politikalar›n›n gelifltirilmesinde ve 
uygulanmas›nda, bu alanda faaliyet gösteren meslek 
kurulufllar›yla yak›n iflbirli¤i yapacakt›r.

 * Yurt d›fl›nda ‘Türk ürünü’ imaj›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› için 
firmalar› teflvik edecektir.

 * ‹hracata yönelen, katma de¤eri yüksek ürünler üreten 
KOB‹’lere, üretim maliyetlerini düflürebilmeleri için 
AR-GE ve yat›r›m deste¤i sa¤layacakt›r. 

  
 * ‹hracat potansiyeli olan katma de¤eri yüksek, ileri   

malzeme, elektrik ve   elektronik, savunma ve uzay 
sistemleri, otomotiv sanayii ve benzeri alanlardaki 
üretimi teflvik edecektir.
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 * Bölgesel ticareti sürekli ve sürdürülebilir ekonomik 
geliflmenin önemli bir sinerji arac› olarak ele alacakt›r. 

  
3.7.  F‹NANSAL H‹ZMETLER 
  
  Finansal hizmetler sektörü, sahip oldu¤u güçlü ileri ve 

geri ba¤lant›lar nedeniyle ekonomik yap› ve iliflkiler 
sisteminde önemli rol oynamaktad›r. Para ve sat›n 
alma gücünün sa¤lanmas›nda ve bunun ekonomiye 
aktar›lmas›nda önemli rolü olan finansal kurumlar›n 
etkin ve verimli flekilde çal›flmas› esast›r. 

  
  Enflasyon, faiz oran›, döviz kuru ve di¤er parasal 

de¤iflkenlerin reel ve nisbi dengelerinin, f›rsat 
maliyetlerini yans›tacak göstergeler olmas› için gerekli 
ortam haz›rlanacakt›r. Böylece ekonomik birimlerin 
dinamizmi ve rekabet kabiliyeti art›r›lacakt›r. Bu flekilde 
ekonomik birimlerin karar alma ve uygulama 
süreçlerinde dinamizm ve rekabetçi e¤ilimlerin 
artmas›na imkan sa¤lanacakt›r.

  Bu amaçla;

 * Tasarruf oranlar›n›n yükseltilmesinde ve tasarruflar›n 
ekonomiye kazand›r›lmas›nda, ekonomik ve sosyo-
kültürel ihtiyaçlara uygun finansal arac›l›k türlerinin ve 
ifllemlerinin do¤mas›na ve geliflmesine imkan 
sa¤lanacakt›r. Sektörün finansal kurumlar ve finansal 
araçlar aç›s›ndan çeflitlenmesine ve piyasalar›n 
derinleflmesine önem verilecektir. 

  
 * Sektörü düzenleyen ve denetleyen kurumlar aras›nda 

koordinasyon güçlendirilecek ve bu kurumlar›n etkili 
denetim yapmalar› sa¤lanacakt›r.
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 * Sektörün uluslararas› rekabet gücünü art›racak tedbirler 
al›nacakt›r.

 * Ülkemiz ekonomik birimlerinin sahip oldu¤u imkan ve 
kaynaklar›n korunmas› ve ekonominin ihtiyaç duydu¤u 
fonlar›n temin edilmesi amac›yla özel sigortac›l›k 
sistemi teflvik edilecektir. Ayr›ca, ülkemizde 
sorumluluk hukukunun geliflmesi, üretim ve hizmet 
kalitesinin yükselmesi için mesleki faaliyetlerle mal ve 
hizmet üretiminde sigortac›l›k gelifltirilecek ve 
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

 * Tasarruf mevduat› güvence sistemi Avrupa Birli¤i 
standartlar›na göre düzenlenecektir.

 * Finansal kurumlar›n mali tablolar›n›n fleffaf ve gerçekçi 
bir yap›da haz›rlanmas› ve kamuya aç›klanmas› 
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

 * Finansal kurumlar›n kredi derecelendirme kurulufllar› 
taraf›ndan de¤erlendirilmeleri sa¤lanacakt›r.

  Sermayenin tabana yay›lmas›nda ve yat›r›mlar›n uygun 
maliyetle finansman›nda etkin rol üstlenen sermaye 
piyasalar›, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme 
hedefine ulaflmada ve uluslararas› rekabet gücünün 
art›r›lmas›nda önemli bir konuma sahiptir. 

  
  Bu çerçevede; 
  
 * Sermaye piyasalar›n› daha derin ve etkin hale getirmek 

için kurumsal yat›r›mc›lar›n piyasaya girmesi 
özendirilecektir.

 * Sermaye piyasalar›n›n yap›s› ve iflleyifli gelifltirilecektir.
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 * ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› uluslararas› bir 
konuma getirilecektir. 

  
 * Gayrimenkul yat›r›m ortakl›klar› ve risk sermayesi 

yat›r›m ortakl›klar› gibi finansman flekilleri özendirilecek 
ve gelifltirilecektir.

 * Sermaye piyasalar›nda içerden bilgiye dayanan her 
türlü ifllemi önleyecek gerekli yapt›r›mlar 
uygulanacakt›r.

 * Sermaye piyasalar›nda küçük hissedarlar›n haklar› 
korunacakt›r.

 * Piyasalardaki öngörülebilirli¤i art›rmak ve sermaye 
piyasalar›ndaki dalgalanman›n ekonomi üzerindeki 
etkisini s›n›rl› tutmak için vadeli ifllemler piyasalar› 
desteklenecektir.

3.8.  ESNAF, SANATKAR VE KOB‹’LER
  
  Ülkemizde üretim, istihdam ve katma de¤erin 

oluflturulmas›nda önemli katk›lar sa¤layan esnaf ve 
sanatkarlar ile KOB‹’ler iktisadi ve sosyal yap›m›z›n 
omurgas›d›r.

  Partimizin hedeflerinden biri de esnaf ve sanatkarlar ile 
KOB‹’leri en etkin yöntemlerle destekleyerek ülkenin 
orta s›n›f›n› yeniden infla etmektir.

  Bu çerçevede;

 * Bu kesimle ilgili olarak istihdam ve üretimi art›rmaya 
yönelik yat›r›m yapan esnaflar için projeye dayanan 
finansman deste¤i, vergi kolayl›klar› ve bürokratik 
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engellerin azalt›lmas›n› da içeren bir plan 
uygulanacakt›r.

 * Esnaf ve sanatkarlar ile KOB‹’lerin büyük iflletmeler 
karfl›s›nda haks›z rekabetten korunmalar› sa¤lanacakt›r.

 * Benzer ifl kollar›nda çal›flan flirketlerin ürettikleri mallar› 
daha etkin ve verimli bir flekilde ihraç edebilmelerini 
sa¤lamak için sektörel d›fl ticaret flirketleri 
desteklenecektir.

 * Esnaf ve sanatkarlar›m›z›n kendi konular›yla ilgili yerel 
yönetim kararlar›n›n al›nmas›na katk›da bulunmalar› 
sa¤lanacakt›r.

 * Esnaf ve sanatkarlar›m›za ç›rakl›k e¤itimi veren e¤itim 
merkezleri kurulmas›nda ve bu merkezlerin 
yayg›nlaflt›r›lmas›nda devletin ve Yerel Yönetimler’in 
deste¤i art›r›lacakt›r.

 3.9.  TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK
  
  Tar›m sektöründe verimlili¤in ve üretimin art›r›lmas›, 

üretici gelirlerinin istikrara kavuflturulmas›, bu kesime 
yönelik teflviklerin rasyonel kullan›lmas› temel 
amac›m›zd›r.

  Bu amaca ulaflmak için;

 * Tar›m sektöründe ekonomik anlamda iflletmecili¤e 
geçifl sa¤lanacakt›r.

 * K›rsal kesimde verimlili¤i art›racak ve girdi maliyetlerini 
azaltacak teknoloji kullan›m› özendirilecektir.
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 * Tar›msal üretimin yo¤un oldu¤u bölgelerde ürün 
borsalar› oluflturulacak ve bu borsalarda vadeli ifllemler 
yap›lmas› sa¤lanacakt›r.

 * Tar›mdaki fazla istihdam›n di¤er sektörlere sa¤l›kl› 
flekilde aktar›lmas›n› sa¤layacak politikalar 
gelifltirilecektir.

 * Tar›msal ürünlerin dünya pazarlar›nda de¤erlendirilmesi 
için ihracat flirketleri desteklenecektir.

 * Gelifltirilecek olan tar›m sigortas› yoluyla çiftçilerimiz, 
do¤al afetlerdeki kay›plar›na karfl› korunacakt›r.

 * Ekolojik tar›m ve yüksek kaliteli tohum üretimi 
özendirilecektir.

  Hayvanc›l›kla ilgili olarak;

 * Yüksek verimli kültür ›rk hayvanlar›n›n genel hayvan 
popülasyonu içindeki oran› art›r›lacakt›r.

 * Ülkemizin co¤rafi yap›s› dikkate al›narak su ürünlerinin 
üretimi özendirilecektir.

 * Ülkemizin ekonomik yap›s› dikkate al›narak yem 
bitkilerinin üretimi özendirilecektir.

 * Canl› hayvan borsalar› yeniden yap›land›r›lacak ve 
vadeli ifllemler yapabilecek hale dönüfltürülecektir.

 * Hayvanc›l›k potansiyeli yüksek olan Do¤u ve Güney 
Do¤u Anadolu Bölgeleri’nde bu sektörün yeniden 
canlanmas› sa¤lanacakt›r.
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  Ormanc›l›kla ilgili olarak ise;

 * De¤iflen dünya ve ülke koflullar›na uygun olarak 
belirlenecek bir ulusal   ormanc›l›k politikas› 
do¤rultusunda en az 50 y›l› hedef alan bir “Ormanc›l›k 
Ana Plan›” haz›rlanacakt›r.

 * Orman bölgelerinde yaflayanlar›n, ormanlar›n 
korunmas›nda söz sahibi olmalar› sa¤lanacakt›r. 

  
 * Mülkiyet hakk› devlette kalmak kayd›yla orman 

köylüsüne, özellikle a¤aç d›fl›ndaki orman ürünleri 
üzerinde kullanma hakk› ve muhafaza sorumlulu¤u 
verilecektir. 

  
 * Özel ormanc›l›k desteklenecek; meyve, tohum ve 

çiçeklerinden faydalan›lan a¤açlar›n uygun ekolojide ve 
özel sektörce yetifltirilmeleri teflvik edilecektir. 

  
3.10.  ENERJ‹

  Partimizin enerji politikas›n›n temelinde, ulusal 
ç›karlar›m›z› koruyarak enerji arz›n›n güvenli¤ini ve 
devaml›l›¤›n› sa¤lamak, rekabete dayal› bir enerji 
piyasas› oluflturmak ve duyarl› oldu¤umuz çevreyi ve 
insan sa¤l›¤›n› korumak bulunmaktad›r.

  Bu politika do¤rultusunda;

 * Etkin ve verimli bir biçimde iflletilemeyen mevcut 
tesisler bir an önce özellefltirilecek, yenilenip 
kapasitesinin art›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

 * Yeni yat›r›mlar yap-ifllet modelleri ile 
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.
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 * Gelece¤in enerjisi olan hidrojen enerjisi konusunda 
ciddi bilimsel ve teknik projeler bafllat›larak, di¤er ileri 
ülkelerle birlikte uygulamaya geçifl için gerekli 
çal›flmalar yap›lacakt›r.

 * Özellefltirme ve lisans verme usulleri tam anlam›yla 
fleffaf ve rekabete aç›k olacakt›r.

 * Enerji kay›plar›n› ve israf›n› önleyen projeler 
desteklenecek, tasarruf bilinci yurt çap›nda 
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

 * Günefl, rüzgar, jeotermal ve biomas gibi enerji türleri 
yan›nda yeni hidroelektrik santralleri ile yerli kömüre 
dayal›, yeni teknolojilerle donan›ml›, verimi yüksek, 
çevreye zarar› olmayacak termik santrallerin özel 
sektör taraf›ndan kurulmas› desteklenecektir. 

  
 * Petrol ve do¤algaz aramalar›na a¤›rl›k verilecektir.

 * D›fla ba¤›ml› do¤algaz›n kullan›ld›¤› enerji santrallerine 
alternatif veya ikame yat›r›m olarak, gerekli güvenlik ve 
çevre koruma önlemleri al›nmak süretiyle, nükleer 
enerji santralleri kurulacakt›r. Böylece ekonominin 
ihtiyaç duydu¤u ucuz enerji sa¤lanm›fl olacakt›r.

 * Enerjide tek kayna¤a ba¤›ml›l›k ortadan kald›r›lacakt›r.

 * Partimiz, d›fl kaynakl› petrol ve do¤algaz›n dünya 
pazarlar›na aç›labilmesi için ülkemizin bir köprü 
konumunda oldu¤unun bilincindedir. Bu stratejik 
konum etkin bir biçimde de¤erlendirilecek ve ülkemiz 
bir da¤›t›m terminali haline getirilecektir.
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3.11.  MADENC‹L‹K
  
  Yer alt› kaynaklar›m›z›n zenginli¤i ülkemize mukayeseli 

bir üstünlük sa¤lamaktad›r. Partimiz bu kaynaklar›n 
ülke ekonomisine katk›da bulunmas› için ulusal 
ç›karlar›m›za önem veren etkin bir madencilik 
program›n› süratle uygulamaya koyacakt›r.

  Hedefimiz katma de¤eri yüksek ürünlerle yerli sanayiye 
girdi sa¤lamak ve ihracat›m›z›n miktar ve çeflitlili¤ini 
art›rmak olacakt›r.

  Bu kapsamda;

 * Teknik eleman gücümüzü ve tecrübe birikimimizi 
kullanarak, maden aramadan tüketime kadar, her 
aflamada çevre bilinci gözetilerek yo¤un bir faaliyet 
dönemi bafllat›lacakt›r.

 * Özel sektör desteklenecek, yabanc› sermaye 
özendirilecek, h›zl› ve verimli üretimin önündeki 
engeller kald›r›lacakt›r.

 * Bilimsel ve teknik metodlar kullan›larak stratejik 
madenlerin aranmas›, iflletilmesi, üretim ve ihracat› 
gerçeklefltirilecektir.

 * Madenlerimiz, stratejik özellikleri dikkate al›narak ve 
farkl› metodlar kullan›lmak suretiyle iflletilecek veya 
özellefltirilecektir.

3.12.  ULAfiTIRMA VE HABERLEfiME
  
  Partimiz, ulaflt›rma ve haberleflmenin ülke 

ekonomisinin en önemli alt yap›lar›ndan birini 
oluflturdu¤una inanmaktad›r.
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  Bu nedenle, ulafl›m unsurlar› aras›nda entegrasyonu 
sa¤layan, h›zl› ve ekonomik bir hizmet sunan, büyüme 
amac›na en fazla katk›y› sa¤layabilen ve çevreyi tahrip 
etmeyen bir ulaflt›rma ve haberleflme alt yap›s›n› 
oluflturmak temel amac›m›zd›r.

  Partimiz, ülkemizdeki ulaflt›rma ve haberleflme 
sisteminin ça¤dafl standartlara kavuflturulabilmesi için;

 * Ulaflt›rma sistemleri aras›nda optimum dengeyi 
sa¤layacak olan kara, deniz, hava ve demiryolu için 
Ulaflt›rma Ana Plan›’n› uygulamaya koyacakt›r.

 * Demiryollar›n›n, özel sektörle birlikte, ça¤dafl 
iflletmecilik anlay›fl› çerçevesinde gelifltirilmesine özel 
öncelik verecektir.

 * Devlet karayollar›n› bölünmüfl yol haline getirecek, 
güvenli¤i art›r›c› e¤itim, denetim ve mühendislik 
hizmetlerini etkinlefltirecektir.

 * Deniz filomuzun gençlefltirilmesi ve yenilenmesini 
sa¤layacak, liman iflletmecili¤inde otonom liman 
iflletmecili¤ine ve özellefltirmeye gidecektir. 

  
 * Deniz   ticaret filomuzun uluslararas› rekabet gücünü 

art›racakt›r.

 * Gemi infla sektörümüzü gerek yerli gerekse yabanc› 
armatörlerin gemi ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde 
destekleyecektir. 

  
 * Deniz çevre koruma konular›nda meslek odalar› ve sivil 

toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i yapacakt›r.
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 * Havaalanlar›m›z›n kapasite ve standartlar›n› yükseltecek 
ve özel havac›l›k iflletmelerinin kurulmas›n› 
özendirecektir.

 * Serbest rekabet ortam›nda ucuz, verimli, kaliteli ve 
güvenli hizmet sunan; kullan›c›ya alternatif seçim 
imkan› sa¤layan telekomünikasyon, radyo, televizyon 
ve bilgi a¤lar›n›n kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›n› 
sa¤layacakt›r.

3.13.  TUR‹ZM
  
  Türkiye, tarihi ve kültürel birikimiyle, farkl› do¤al 

güzellikleri ve misafirperver insanlar›yla büyük bir 
turizm potansiyeline sahiptir.

  Partimiz, Türkiye’nin bu potansiyelinin tamam›n› 
turizmin hizmetine sunmak için bilinçli çal›flma 
yap›lmas› gerekti¤ine inan›r. Türkiye’de turizm 
gelirlerinin art›r›lmas› ve turistik bölgelerin 
çeflitlendirilmesi dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel 
geliflmelerin yak›ndan izlenmesine ve turizm 
potansiyelimizin etkin bir biçimde tan›t›m›na ba¤l›d›r.

  Bu genel esaslar çerçevesinde;

 * Turizm sektörünün kurumsal ve yasal altyap›s› 
iyilefltirilecektir.

 * Turizmde ürün çeflitlili¤ini art›ran, öncelikleri saptayan, 
yerel insiyatifin katk›s›n› sa¤layan, ülkemizdeki turizm 
envanterini ç›kartan ve de¤erlendiren, yerel tan›t›m için 
projeler gelifltiren Turizm Master Plan› mesleki 
örgütlerle iflbirli¤i yap›larak haz›rlanacakt›r.
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 * Turizmin, mevsimlik ve co¤rafi da¤›l›m›n› iyilefltirmek 
ve d›fl pazarlarda de¤iflen tüketici tercihleri dikkate 
al›narak potansiyel alanlar oluflturmak amac›yla k›fl, 
da¤, yayla, nehir, termal, sa¤l›k, inanç, yat, kongre, fuar 
ve üçüncü yafl turizmini gelifltirecek politikalar 
üretilecektir.

 * Kongre ve fuar turizminin yayg›nlaflmas› için fuarc›l›k 
flirketlerine ve seyahat acentalar›na gereken destek 
verilecektir.

 * Kültürel ve tarihi miras yönünden zengin bir 
potansiyele sahip olan de¤iflik bölgelerimizde 
özelliklerine göre iç ve d›fl turizmin gelifltirilmesi 
desteklenecektir.

3.14.  TÜKET‹C‹N‹N KORUNMASI
  
  Tüketicinin korunmas› alan›nda temel amaçlar›m›z; 

tüketiciler ile üreticiler-sat›c›lar aras›nda hakkaniyete 
uygun bir dengenin oluflturulmas›, tüketicinin ma¤dur 
edilmesinin ve zarar görmesinin engellenmesi, 
tüketiciler ve sat›c›lar aras›nda sa¤l›kl› bir iletiflimin 
kurulmas›d›r.

  Bu temel amaçlar do¤rultusunda;

 * Tüketiciyi Koruma Yasas›, Evrensel Tüketici Haklar› 
çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

 * Tüketici mahkemelerine ifllerlik kazand›r›lacak, 
tüketicilerin hak arama yollar› basitlefltirilecektir.

 * Tüketicilerin, tüketici sözleflmelerinde karfl›laflt›klar› 
sorunlar›n çözümü için yasal düzenlemeler 
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gerçeklefltirilecek ve tüketiciler için hukuki yollar›n 
kullan›m›n› maddi ve manevi aç›dan kolaylaflt›racak 
kurumsal yap› oluflturulacakt›r.

 * Tüketici hakk›n›n korunmas›nda üretilen mal ve 
hizmetlerle ilgili olarak ürün ve mesleki sorumluluk 
sigortas› zorunlu hale getirilecektir.



K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L E fi M E

PROGRAMIPROGRAMI

KAMU YÖNET‹M‹

K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L E fi M E

PROGRAMIPROGRAMI





59
K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L EfiM E  P R O G R A M I

IV. KAMU YÖNET‹M‹

4.1.  KAMU YÖNET‹M‹ ANLAYIfiIMIZ
  
  Anayasa ve yasarla belirlenen, iktidar› kamu yarar›na 

kullanma hak ve yetkisine sahip en üst siyasal 
örgütlenme flekli, kamu yönetimidir.   Ça¤dafl kamu 
yönetimi bu hak ve yetkileri kullan›rken insana ve 
topluma hizmeti en öncelikli amaç olarak kabul etmek 
zorundad›r.   

  
  Demokratik devlet yönetiminin sosyal adaleti ve 

geliflmeyi gözeterek nitelikli hizmet üretmesi, dinamik 
bir devlet yap›s›n›n oluflturulmas›, kamu yönetiminin 
kendini sürekli gelifltirebilme yetene¤ine 
kavuflturulmas› temel hedeflerimiz aras›ndad›r.

  Partimiz, kamu yönetimi anlay›fl›n›, demokratikleflme, 
yerelleflme ve sivilleflme eksenine oturtmay› 
hedeflemekte, ça¤dafl devletin afla¤›daki özelliklere 
sahip olmas› gerekti¤ine inanmaktad›r:

 * Vatandafllar›n evrensel hak ve özgürlüklerinin güvence 
alt›na al›nd›¤› ve bu özgürlüklerin en etkin biçimde 
korundu¤u “Anayasal Devlet” anlay›fl›, devlet 
yönetiminde egemen olmal›d›r.   Devlet sahip oldu¤u 
güç ve yetkilerini anayasa çerçevesinde kullanmal›d›r.

 * Kamu yönetiminin güç ve yetkilerinin merkezde 
toplanmas› yerine, olabildi¤ince fazla yetki, görev ve 
fonksiyonlar›n Yerel Yönetimler’e devredildi¤i ve birçok 
devlet fonksiyonlar›n›n yerinden yönetim esas›na göre 
gerçekleflebilece¤i bir devlet anlay›fl›na süratle 
geçilecektir.
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 * Sosyal devlet anlay›fl›m›z gere¤i olarak devlet, sosyal 
refah sorumlulu¤unu üstlenmek zorundad›r.   Bu 
nedenle devlet, sosyal güvenlik, sosyal yard›m ve 
sosyal hizmet programlar›n› etkin bir flekilde hayata 
geçirmelidir.

 * Devlet temel fonksiyonlar› olan iç ve d›fl güvenlik, 
adalet, temel e¤itim, sa¤l›k ve alt yap› hizmetleri 
d›fl›nda kalan tüm hizmet alanlar›ndan icrac› s›fat›yla 
çekilmeli, düzenleyici ve denetleyici ifllevleri devam 
etmelidir.   

  
 * Milletin kendisini yönetecek temsilcilerini kendi 

iradesiyle belirleyebildi¤i ve yönetime katabildi¤i 
demokratik yönetim ilkesi, yani halk›n egemenli¤i, 
baflta kamu personeli olmak üzere tüm vatandafllar›m›z 
taraf›ndan benimsenmelidir.

 * Kamu yönetiminde fleffafl›k, hesap verme sorumlulu¤u 
ve öngörülebilirlik, yönetimin her alan ve kademesine 
yerlefltirilmelidir.

4.2.  MERKEZ‹ YÖNET‹M
  
  Kamu yönetiminin esas› insana hizmettir.   

Vatandafllar›m›za daha iyi hizmet edebilmek, hizmette 
verimlili¤i ve kaliteyi art›rmak için merkezi yönetimin 
yeniden yap›land›r›lmas› kaç›n›lmazd›r.

  Partimiz devlet anlay›fl›m›z›n ve kamuda yeniden 
yap›lanma ihtiyac›n›n bir gere¤i olarak afla¤›daki 
politikalar› hayata geçirecektir:

 * Tüm kamu kurum ve kurulufllar› vatandafl›n memnun 
edilmesi hedefine yönelen bir yönetim anlay›fl› ile 
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yeniden yap›land›r›lacak ve uluslararas› kalite 
standartlar›na sahip kurumlar haline dönüfltürülecektir.

 * Merkezi yönetimin ifllem ve eylemlerinde verimlilik, 
aç›kl›k ve etkinlik ilkelerini dikkate almas›, 
harcamalar›nda tutumlu, çevreye sayg›l› bir anlay›fla 
kavuflmas› için gerekli tüm düzenlemeler 
gerçeklefltirilecektir.

 * Ülkemizde merkezi idarenin üstlenmifl oldu¤u birçok 
hizmet alan›, mahallindeki Kamu Kurum ve Kurulufllar› 
ile Yerel Yönetimler’e ve mümkün olanlar da özel 
sektöre devredilecektir. Devletin asli fonksiyonlar›n› 
yürütmekle sorumlu Kamu Kurum ve Kurulufllar›’n›n 
Yönetimleri ise h›zl› ve verimli çal›flan bir yap›ya 
kavuflturulacakt›r. 

  
 * Baflbakanl›k dev bir hizmet bakanl›¤› görünümünden 

ç›kar›lacak, bakanl›klar›n görev alanlar› yeniden 
düzenlenerek bakanl›k say›s› azalt›lacakt›r. 

  
 * Bakanl›klar›n Merkez ve Taflra Örgütleri ça¤›n 

gereklerine ve hizmet alanlar›n›n özelliklerine göre 
kalite,   verimlilik, hizmetin gecikmeden verilmesi, 
kamu harcamalar›nda tasarruf gibi ölçütler dikkate 
al›narak yeniden yap›land›r›lacakt›r. 

  
 * Merkezi Yönetim’in Yerel Yönetimler üzerindeki 

denetim yetkileri Yerel Yönetim politikalar›na uygun 
olarak yeniden düzenlenecektir.

 * Zorunlu olan haller d›fl›nda, Kamu Kurulufllar›’n›n Bölge 
Yönetimleri kald›r›lacak, yeni ‹l - ‹lçe kurulmas›na 
hakkaniyete uygun nesnel ölçütler getirilecektir.
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 * Yetki geniflli¤i ve görev ayr›m› ilkeleri yeniden ele 
al›narak taflra örgütlerine baz› konularda do¤rudan karar 
alma yetkisi verilecektir.

 * Özerk kurum ve kurulufllar›n tabi olacaklar› ilkeler, bu 
organlar›n üyelerinin seçim biçimi, hangi alanlarda 
kurulacaklar› ve Merkezi Yönetim’le iliflkileri 
demokratik bir anlay›fl çerçevesinde yeniden ele 
al›nacakt›r.

 * Merkezi idare ile ilgili personel mevzuat›ndaki “istisnai 
görev” kavram› yeniden tan›mlanarak siyasi iktidarlarla 
birlikte de¤iflecek üst kademe yöneticileri yasa ile 
belirlenmek suretiyle, bunlar d›fl›ndaki görevlilerin 
siyasi nedenlerle de¤ifltirilmesi önlenecektir.

 * Bürokratik formaliteler azalt›lacak, devlette hantall›k 
sona erdirilecektir.   Kay›rmac›l›k ve partizanl›k gibi 
Kamu Yönetimi’nin yap›sal zafiyetlerine son   
verilecektir. 

  
 * Devletin tüm kurumlar›n›n biliflim teknolojilerinden 

azami derecede yararlanmas›, yeni teknolojik 
geliflmelerin Kamu Yönetimi’nin iflleyifline h›zla 
yans›t›lmas› sa¤lanacakt›r.

 
 * ‹darenin karar alma ve uygulama usulünü belirleyecek 

genel bir yasal düzenlemeye gidilecektir.

 4.3.  YEREL YÖNET‹M
  
  Ça¤›m›z bir yönüyle küreselleflme ça¤›, di¤er yönüyle 

yerelleflme ve Yerel Yönetimler’in devlet sistemleri 
içindeki a¤›rl›klar›n›n artt›¤› bir ça¤d›r. 
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  Art›k demokrasi sadece bir seçme ve seçilme rejimi 
de¤il, ayn› zamanda kat›lma ve iflbirli¤i rejimi olarak 
alg›lanmaktad›r. Bu kat›l›m ve iflbirli¤ini 
gerçeklefltirecek temel birimler ise Yerel 
Yönetimler’dir. 

  
  Türkiye’de kamusal yaflam› ilgilendiren birçok di¤er 

konuda oldu¤u gibi, Mahalli ‹dareler alan›nda da as›l 
sorun, demokrasimizin derinlikten yoksun olufludur.   
Yap›lmas› gereken, kat›l›mc› ve ço¤ulcu demokrasinin 
günümüzde yayg›nl›k kazanan ilke ve uygulamalar›n› 
yine günümüz ‹ktisat ve Kamu Yönetimi anlay›fllar› 
çerçevesinde Mahalli ‹dareler alan›na tafl›makt›r. 
Partimiz bu do¤rultuda;

 * Mahalli ‹dareler’e yerel ihtiyaçlara göre yönetim 
biçimlerini gelifltirme yetkisini verecektir.

 * Yerel Yönetimler’in kendi görevlerini yerine 
getirebilmeleri için gerekli harcamalar› karfl›layacak 
düzeyde ve çeflitlilikte mali güce kavuflmalar›n› 
sa¤layacakt›r.

 * Yerel Yönetimler’in karar alma süreci ve baz› 
faaliyetlerine Sivil Toplum Kurulufllar›’n›n kat›l›m›n› 
sa¤layacakt›r.

 * Kendi alanlar›yla ilgili düzenlemelere gidilmeden önce 
Yerel Yönetimler’e dan›fl›lmas› ilkesini getirecektir.

 * Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›’na uygun 
olarak, anayasal sistemimize Yerel Yönetim hakk›n›n 
dahil edilmesini sa¤layacakt›r.   Yerel Yönetimler’in 
yarg› yoluna gidebilme hakk› dahil, ilgili tüm 
düzenlemeleri gerçeklefltirecektir.
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 * Yerel Yönetimler’in denetim ve gözetiminin, 
korunmaya çal›fl›lan ç›karlar›n önemi ile orant›l› olmas› 
ilkesini gözetecektir.

 * Büyükflehir Belediyesi kurulmas›na objektif k›staslar 
getirecektir.   Büyükflehir ve ‹lçe Belediyeleri aras›ndaki 
görev-yetki paylafl›m›n›, hizmetlerde aksamaya yol 
açmayacak flekilde yeniden düzenleyecektir.

 * Belediye s›n›rlar›n›n mülki s›n›rlar olarak belirlenmesine 
yönelik bir de¤iflimin yap›lmas›n› esas alacak “Yerel 
Yönetim Reformu”nu gerçeklefltirecektir.

4.4.  KAMU PERSONEL YÖNET‹M‹

  Kamu personelinin görevi, kamu hizmetlerini 
vatandafl›m›z› memnun edecek biçimde sa¤lamakt›r.   
Kamu personelinin vatandafla karfl› buyurgan tutumu 
kabul edilemez. Kamu personeli vatandafla, kendi varl›k 
sebebi olan “müflteri” anlay›fl›yla hizmet etmenin 
gereklerine uygun davranmal›d›r.

  Devlet ise kendi personeline devlete yarafl›r ve 
personelin yapt›¤› iflin karfl›l›¤› olan ücret ve sosyal 
yard›mlar› vermeli, baflar›l› olan personelini de maddi 
ve manevi olarak ödüllendirmelidir.   Ayn› zamanda 
devlet kendi personelini sürekli e¤iterek ça¤›n de¤iflen 
koflullar›na adapte olmas›n› sa¤lamal›d›r.

  Bu ilkeler çerçevesinde partimiz;

 * Hizmet gereklerine göre oluflturulacak norm; kadrolara 
atamay› objektif k›staslara göre yapacakt›r.

 * Kamu personelinde kariyer ve liyakat esas›n› temel 
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alacak ve eleman al›mlar›n› bu k›stasa göre yapacakt›r.

 * Planlama, karar verme, denetleme ve dan›flma görevini 
yürüten üst kademe yöneticilerinin “istisnai memur” 
statüsünde çal›flt›r›lmalar›n› sa¤layacak yasal 
düzenlemeleri gerçeklefltirecektir.

 * Kamu personeli aras›nda iflçi ve memur ayr›m›n›n 
sebep oldu¤u olumsuzluklar›n ortadan kald›r›lmas› için 
gerekli yasal düzenlemeleri yapacakt›r.

 * Kamu Kurum ve Kurulufllar›’nda verimlilik analizleri 
yap›larak gereksiz ifllemleri sona erdirecek, ifllevsiz 
kurulufl ve birimleri kald›racak, yatay örgütlenme 
modelini gerçeklefltirecektir. 

  
 * Kamu personelinin ücreti, yapt›¤› göreve ve baflar›lar›na 

göre belirlenecektir. Ayn› veya benzer ifller için ayn› 
ücret ödenecek, eflit ifle eflit ücret ilkesi 
gerçeklefltirilecek, benzer kurumlar aras›ndaki 
kurumsal ücret ayr›cal›klar› kald›r›lacak, kamu 
personeline verimlilik ilkesine uygun yeterli ücret 
ödenecektir. Kamu personeli ile ilgili mevzuatta 
yukar›da belirtilen hedefler do¤rultusunda gerekli 
de¤ifliklikler yap›lacakt›r.

 * Sendikalar ve siyasi haklar konusundaki engellerin 
ortadan kald›r›lmas›n› ve siyasetçilerin kamu görevlileri 
üzerindeki gereksiz müdahaleleri ortadan kald›racakt›r. 

  
 4.5.  GÜVENL‹K
  
  Güvenlik, devletin en asli ve vazgeçilmez ifllevidir. 

Türkiye’nin co¤rafi konumu güvenlik konular›n› ülkemiz 
için daha da önemli hale getirmektedir. 
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  D›fl ve iç güvenlik donan›mlar› konusunda d›fla 
ba¤›ml›l›¤›n asgariye indirilmesi milli ç›karlar›m›z›n 
gere¤idir.   Bu nedenle ulusal savunma sanayiinin 
gelifltirilmesi uzun vadeli bir perspektifle ele al›nacak 
temel bir konudur.

  Günümüzde devletlerin güvenlik politikalar› ak›lc›, 
dinamik, asgari maliyetle azami fayday› elde eden bir 
anlay›flla oluflturulmakta, ülkenin ekonomik gerçekleri 
göz önünde tutulmaktad›r. 

  
  Türkiye’nin uzun vadeli güvenli¤i, ülkemizin bir bütün 

olarak ekonomik kalk›nmas›n› gerçeklefltirmekten 
geçer. Partimiz ülke kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesinde 
bu gerçe¤i dikkate alacakt›r.

  Ça¤dafl dünyada her güvenlik ihtiyac›, demokratik 
sistem ile uyum içinde karfl›lanmaktad›r.

  Partimizin güvenlik politikalar›, bu iki temel yaklafl›m 
biçiminden hareketle hayata geçirilecektir.

 * Gerek d›fl gerekse iç güvenlik meselelerinin ele 
al›nmas›nda güvenlik kurumlar› ile siyasi karar alma 
mekanizmalar› aras›nda sürekli diyalog ve uyum 
sa¤lanacakt›r.

 * Güvenlik ve savunma alanlar›nda silahl› kuvvetler ile 
siyasi iktidar aras›nda görüfl al›fl veriflini sa¤layan Milli 
Güvenlik Kurulu, demokratik ülkelerdeki örnekleri 
dikkate al›narak Avrupa Birli¤i standartlar›na göre 
yeniden yap›land›r›lacakt›r. 
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4.6.  YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
  
  Ülkemiz son y›llarda siyasi iktidar›n kötüye 

kullan›lmas›ndan kaynaklanan bir yolsuzluklar k›skac›na 
girmifltir. Her geçen y›l Kamu Yönetimi’ndeki 
yolsuzluklar›n hacmi daha da artmaktad›r.   Kamu 
gücünün kötüye kullan›lmas› sonucu ortaya ç›kan 
yolsuzluklar baflta olmak üzere, her türlü yolsuzlukla 
mücadele partimizin öncelikli politikalar› aras›nda 
olacakt›r. 

  
  Partimiz bu amaçla afla¤›daki politikalar› izleyecektir:

 * Yolsuzluklarla mücadele için kapsaml› bir program 
haz›rlan›p derhal uygulamaya konulacakt›r. Kamu 
Yönetimi’nde fleffafl›k ve ihale mevzuat›n›n yeniden 
düzenlenmesi bu program çerçevesinde ele al›nacakt›r.

 * Yolsuzluklar›n önlenmesi, tespiti ve soruflturulmas›nda 
görev alacak tüm kurum ve kurulufllar aras›nda 
koordinasyonu sa¤layacak bir birim kurulacak, bu birim 
yolsuzluklara karfl› oluflturulacak politikalar›n ve al›nacak 
önlemlerin koordinasyonunu sa¤layacak, yolsuzluklarla 
mücadele stratejisini sürekli izlemeye alacakt›r.

 * Yolsuzluklarla mücadele alan›nda faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütlerinin yolsuzluk denetimine kat›lmalar› 
sa¤lanacak, Sivil Toplum Örgütleri’nin bu alanda 
yapacaklar› çal›flmalardan do¤rudan ve h›zl› bir biçimde 
yararlan›lacakt›r.

 * Yolsuzluk yap›lma ihtimali yüksek kamu yönetimi 
alanlar›nda çal›flacak personelin belirlenmesinde özel 
kriterler getirilecek, bu personelin denetimi de özel bir 
usule tabi tutulacakt›r.
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 * Kamu Yönetimi’ndeki yolsuzluklarla mücadele için ilgili 
baflsavc›l›klar›n yetkileri art›r›lacakt›r.   

  
 * Tüm kurum ve kurulufllarda yolsuzluklar› izlemek üzere 

özel birimler kurulacakt›r.   Bu iç denetimin yan›nda 
ba¤›ms›z d›fl denetim kurumlar›ndan da 
yararlan›lacakt›r.   Yolsuzluk bu birimlerce tespit 
edildi¤inde sorun derhal uzman savc›l›klara havale 
edilecektir. 

  
 * Maliye Bakanl›¤› Kamu Görevlileri taraf›ndan yap›lan 

mal bildirimlerinin do¤rulu¤unu araflt›racak bir sistem 
oluflturacakt›r.

 * Yürürlükteki anayasan›n Parlamento’ya verdi¤i 
Say›fltay’a denetim yapt›rma yetkisi kanuni 
düzenlemeye kavuflturulacakt›r.

 * Türkiye’nin, Avrupa Konseyi çerçevesinde oluflturulan 
Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu’na (GRECO) ifltiraki 
gerçeklefltirilecek, Konsey taraf›ndan haz›rlanan ve 
henüz Türkiye’nin imzalamad›¤›, Yolsuzluklar Hakk›nda 
Ceza Hukuku Sözleflmesi ile Yolsuzluklar Hakk›nda 
Medeni Hukuk Sözleflmesi vakit geçirilmeden 
imzalan›p onaylanacakt›r. Yolsuzluklar›n önlenmesi için 
uluslararas› iflbirli¤ine önem verilecektir.



K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L E fi M E
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 V. SOSYAL POL‹T‹KALAR
  
 5.1.   SOSYAL POL‹T‹KA ANLAYIfiIMIZ
  
  Devleti halka hizmet etme arac› olarak gören Partimiz, 

bir s›n›f ve kesimin de¤il bütün vatandafllar›m›z›n refah 
ve mutlulu¤unu sa¤layacak sosyal politikalar 
yürütecektir.   

  
  Bu ba¤lamda yoksullar, bak›ma muhtaç yafll›lar, 

çocuklar ve iflsizler için özel programlar oluflturulacak, 
zor durumdaki vatandafllara, terkedilmifl ve kimsesiz 
olduklar› duygusu yaflat›lmayacakt›r.   ‹flsizleri, fakirleri, 
düflkünleri, hastalar›, özürlüleri gözeten, onlar›n insan 
onuruna yak›flacak flekilde yaflamalar›n› sa¤layacak bir 
sosyal devlet anlay›fl›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u ortadad›r.

  Partimiz, merkezi devletin Yerel Yönetimler, Sivil 
Toplum Örgütleri ve özel sektör ile iflbirli¤i yapmas›n› 
sa¤layarak sosyal devlet hizmetlerinde verimlili¤i, sürati 
ve kaynak kapasitesini art›racakt›r. 

  
  Hiç kimseye bedensel ve zihinsel özürleri nedeniyle 

ayr›mc›l›k yap›lmas›na izin verilmeyecektir.   Yerel 
Yönetimler ve sivil kurulufllar ile ifl birli¤i yap›larak 
kentsel alanlar, iflyerleri, okullar baflta olmak üzere tüm 
kamusal alanlarda özürlülerin hayat›n› kolaylaflt›racak 
yap›sal önlemler al›nacakt›r. Özürlülere yönelik özel 
e¤itim imkanlar› art›r›lacak, ifl kurma kredileri 
sa¤lanacak, vergi muafiyetleri getirilecektir.   Özürlü 
vatandafllar ile temsil edildikleri Sivil Toplum Örgütleri, 
Merkezi Yönetim’le ortak kurul ve komisyonlar 
oluflturacaklard›r.   Özürlüler için gerekli araç ve 
gereçlerin imalat ve ithalat›na kolayl›k getiren 
düzenlemeler yap›lacakt›r.
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  Sokak çocuklar›, dilenciler ve evsizleri rehabilite eden, 
say›lar›n›n artmas›n› engelleyen projeler teflvik 
edilecektir.

  Gelecek kuflaklar taraf›ndan da yararlan›lacak do¤al 
kaynaklar›n ve çevrenin korunmas›, tekelleflmenin 
önlenmesi, bölgeler aras› dengesizliklerin giderilmesi, 
yoksullar›n korunmas›, piyasalar taraf›ndan 
sa¤lanmayan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve kamusal 
alandaki tüm düzenlemelerin hakkaniyet ilkesine uygun 
yap›lmas› amac›yla kamu kurum ve kurulufllar› 
yükümlülükler üstlenecektir.

  Kamunun sosyal harcamalar›nda mali disiplin 
sa¤lanacak, bu harcamalar›n enflasyonist ve popülist 
uygulamalar sonucu ekonominin ifllemesini aksat›c›, 
güven sars›c› ve istikrar› bozucu etkiler do¤urmas› 
engellenecektir.

  Sosyal güvenlik, sosyal yard›m ve sosyal hizmetlerin 
ortak yönetimini sa¤lamak amac› ile bu hizmetlerin tek 
bir bakanl›kta toplanmas› sa¤lanacakt›r.   Bu 
kurumlarda norm ve standart birli¤inin sa¤lanmas›, 
temel istatistiki verilerin oluflturulmas›, aktüeryal 
dengenin sa¤lanmas› ve varl›klar›n›n en verimli flekilde 
de¤erlendirilmesi için gerekli tedbirler al›nacakt›r.

 5.2.  E⁄‹T‹M
  
  Partimize göre e¤itim her alandaki kalk›nman›n en 

önemli unsurudur.   Befleri sermayeyi etkin 
kullanmayan toplumlar, rekabet flanslar›n› kaybetmeye 
mahkumdur.   Bu nedenle partimiz, kamu kaynaklar›n›n 
tahsisinde birinci önceli¤in e¤itime yap›lacak yat›r›mlara 
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verilmesi gerekti¤ine inan›r. E¤itim alan›nda oluflacak 
zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez.   Buna 
karfl›l›k e¤itim alan›nda yakalanacak üstün seviyeler, 
di¤er tüm alanlar›n toplam kalitesini yükseltir.   E¤itime 
bu bilinçle yaklaflan partimiz, bu alanda giderek artan 
zaaflar› gidermeyi öncelikli hedeflerinden saymaktad›r.

  Türkiye e¤itim alan›nda ciddi bir karmafla yaflamaktad›r.   
E¤itim kalitesi, olmas› gerekenin çok alt›ndad›r.   
E¤itimde f›rsat eflitli¤i her geçen gün yok olmaktad›r.   
E¤itim sistemi ideolojik kavgalar›n arenas› haline 
getirilmifltir.   E¤itim, araflt›rma ve istihdam planlar› 
olmaks›z›n yap›lmaktad›r. Yüksek Ö¤retim Kurumlar› 
dahil, e¤itim-ö¤retim kurumlar›m›z›n ço¤u gerçekçi bir 
anlay›fltan uzak, diplomal› iflsizler yetifltirmektedir.

  Bu nedenlerle partimiz, e¤itim alan›nda köklü bir 
reform hareketine giriflecektir. 

  
 * Ülkemizde oldukça yetersiz düzeyde olan okul öncesi 

e¤itim kamu ve özel sektör eliyle ülke genelinde 
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

 * Temel e¤itim müfredat› ça¤›n gereklerine, 
ihtiyaçlar›m›za ve ö¤rencilerin kazanacaklar› donan›ma 
göre yeniden oluflturulacakt›r. Temel e¤itim 
hizmetlerinin verilmesi pilot uygulamalarla Merkezi 
‹dare’nin Taflra Birimleri’ne ve Yerel Yönetimler’e 
aktar›lacakt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› ise denetleyici, 
düzenleyici ve standart oluflturucu bir konuma 
getirilecektir. Yoksul bölgelerde e¤itim devlet 
taraf›ndan oluflturulacak özel programlarla 
desteklenecektir.

 * Zorunlu e¤itim kademeli, tercih ve yönlendirmeye 
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imkan sa¤layacak flekilde yeniden düzenlenecek, halen 
sekiz y›l olan zorunlu e¤itim, alt yap› çal›flmalar› 
h›zland›r›larak makul bir süre içerisinde on bir y›la 
ç›kar›lacakt›r.

 * Halen yürürlükteki uygulama, hakkaniyete ayk›r› ve 
ö¤rencilerin motivasyonunu azaltan sonuçlar 
üretmektedir.   Bu uygulaman›n çarp›kl›klar› öncelikle 
ele al›nacak üniversiteye girifl s›navlar›nda tüm lise ve 
dengi okul mezunlar›na f›rsat eflitli¤i sa¤lanacakt›r.

 * Temel e¤itim, kamu taraf›ndan paras›z olarak 
sunulacakt›r.   Kamu okullar›n›n e¤itim kalitesi 
art›r›lacak,   teknolojik olanaklar› gelifltirilecektir. 
Kat›l›mc›, özgür düflünme ve analiz al›flkanl›¤›n› 
gelifltiren, ba¤›ms›z karar verme ve üretme yetene¤ini 
teflvik eden, ço¤ulcu de¤erleri sunan, vatandafl olma 
bilincini yükselten, ça¤dafl geliflme ve teknolojileri 
ö¤reten bir e¤itim anlay›fl›na geçilecektir.   Bu 
dönüflümde demokratik ve geliflmifl ülkelerin 
deneyimlerinden de istifade edilecek, ö¤retmen 
yetifltiren okullar bu anlay›fla göre yeniden 
yap›land›r›lacak ve mevcut ö¤retmenler yeni sisteme 
göre hizmet içi e¤itime tabi tutulacakt›r.

 * Temel e¤itimin beflinci s›n›f›ndan itibaren “seçmeli 
dersler” konularak ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerine 
göre genel ve mesleki e¤itime yönelmeleri 
sa¤lanacakt›r.

 * Özel sektörün e¤itim yat›r›mlar›nda bulunmas›n› 
sa¤lamak amac›yla özendirici düzenlemeler yap›larak 
özel ö¤retim kurumlar›   yayg›nlaflt›r›lacak ve mevcut 
okullar›n % 100 kapasite ile çal›flmalar›n› temin eden 
düzenlemeler yap›lacakt›r. Baflar› k›stas› esas al›narak 
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maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklar›n›n da özel 
okullarda okuyabilmelerini sa¤lamak amac›yla devlet 
taraf›ndan hizmet sat›n al›nmas› yoluna gidilecektir. 
Talep oluflturularak özel sektörün e¤itim yat›r›mlar›na 
kaynak ay›rmas› temin edilecektir.

 * Mesleki okullara özel bir önem verilecek, üniversite 
öncesi e¤itim, diploma vermenin ötesinde meslek 
kazand›rmaya yönelik bir niteli¤e kavuflturulacakt›r.   
Sanayi ve Ticaret Odalar› ve ifladamlar›n›n kurmufl 
oldu¤u Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte ifl dünyas›n›n 
ihtiyaç alanlar› belirlenerek dinamik ve günün 
ihtiyaçlar›na uyan Mesleki E¤itim Programlar› 
gelifltirilecektir. Uzun süreli okul programlar›na devam 
edemeyecek durumda bulunanlar için k›sa süreli 
meslek kazand›rma e¤itimi veren kurulufllar 
oluflturulacakt›r. Kalk›nmada öncelikli bölgelere, meslek 
e¤itimi alan›nda özel destek programlar› verilecektir.

 * Ö¤renciler yetenekleri ve birikimlerine göre e¤itim 
hizmetlerinden faydalanacaklard›r. Bu ba¤lamda maddi 
durumu elvermeyen ö¤rencilerin de kaliteli bir e¤itim 
almas› sa¤lanacakt›r.   

  
 * Kamu üniversitelerinde okuyan ö¤renciler için okul 

masraflar›n› karfl›lay›p yaflamlar›n› belli bir standartta 
sürdürebilecekleri bir kredi sistemine geçilecek, yoksul 
ö¤rencilere yap›lacak yard›mlar›n ilke ve esaslar› 
belirlenecektir. 

  
 * Ara eleman ihtiyac›n› karfl›lamak üzere kurulan Meslek 

Yüksek Okullar› bir program dahilinde yeni bir 
düzenlemeye tabi tutulacak, bu kurumlar›n nitelikli ara 
eleman yetifltirmeleri sa¤lanacakt›r.

 * Üniversitelere Yerel Yönetimler, odalar ve ifladamlar› 
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ile flirket kurabilmeleri ve ortak projeler yapmalar› 
f›rsat› yarat›lacak, Yerel Yönetimler ve özel sektörün 
üniversitelerle iliflkilerinin gelifltirilmesini sa¤layacak 
düzenlemeler yap›lacakt›r. 

  
 * Merkezi Yönetim, devletin ihtiyac› olan alanlarda 

üniversitelerde araflt›rma ve teknoloji gelifltirme 
programlar›n› destekleyecek, üniversitelere bu 
konularda fon sa¤layacakt›r. Böylece üniversitelerimizin 
sanayi ile iflbirli¤i içerisinde olmalar›, pratik fayday› 
gözeten kurumlar haline gelmeleri sa¤lanacak, 
toplumdan ve hayattan kopuk bir görüntü arz 
etmelerinin önüne geçilecektir.

 * Türkiye’de Yüksek Ö¤retim, nicelik aç›s›ndan büyük bir 
ilerleme kaydetmifl, ancak nitelik bak›m›ndan ayn› 
baflar› gösterilememifltir.   Yüksek Ö¤retim’de köklü 
bir reforma ihtiyaç vard›r.   YÖK, üniversiteler aras›nda 
koordinasyon sa¤layan, standart belirleyici bir yap›ya 
kavuflturulacak, üniversiteler idari ve akademik 
özerkli¤e sahip, ö¤retim elemanlar› ve ö¤renciler 
üzerinde bask›, dayatma ve antidemokratik 
uygulamalar›n bulunmad›¤›, bilimsel bilginin üretildi¤i, 
araflt›rma ve ö¤retim faaliyetlerinin esas oldu¤u 
kurumlar haline getirilecektir. 

  
 * E¤itim yap›lar› mimari özellikleri fiziksel ve e¤itsel 

donan›mlar› yönünden gelifltirilecektir. Okullarda s›n›f 
esas› yerine ders esas›n› temel alan fiziki yap›lanma 
benimsenecek; okul yap›m›nda tek tip bay›nd›rl›k 
modeli terk edilerek esnek bir yap›lanmaya gidilecektir.

 * Okul Aile Birlikleri’nin ve rehberlik sisteminin, sosyal 
bilimcilerin haz›rlayaca¤› projelerle desteklenmesi ve 
güçlendirilmesi sa¤lanacakt›r.

 * Dünyada bireyler, toplumlar ve milletleraras› diyalogda 
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yabanc› dil bilmenin önemi büyüktür.   Bu nedenle 
yabanc› dil e¤itimi modern imkan ve araçlarla 
kolaylaflt›r›larak nitelikli hale getirilecektir.   Partimiz, 
yabanc› dil ö¤retimini teflvik ederken, Türkçe’nin bilim 
dili olarak kullan›m›n› özendirecektir.

 * Yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z›n ve çocuklar›n›n 
ortamlar›na uygun e¤itim görmeleri sa¤lanacakt›r.

 * Din e¤itimi ve ö¤retimi konusunda anayasan›n 24. 
maddesiyle devlete verilen görevler, bu maddenin 
lafz›na ve ruhuna uygun düflecek flekilde yerine 
getirilecek; özellikle iste¤e ba¤l› din e¤itimi ihtiyac›, 
eksiksiz düzeyde karfl›lanarak elveriflsiz koflullarda ve 
ehliyetsiz kifliler eliyle yürütülen sa¤l›ks›z ve denetim 
d›fl› din e¤itimi uygulamalar›na meydan 
verilmeyecektir.

 * Geliflen teknolojiler bireylere internet ortam›nda 
ö¤retim yapma olanaklar› sunmaktad›r. Üniversitelerin 
bu tip uygulamalar› teflvik edilecek, ö¤rencilerin 
internet ortam›nda yap›lan ö¤retimden yararlanmalar›n› 
sa¤lay›c› düzenlemeler yap›lacakt›r.

 * Vak›f Üniversiteleri desteklenecek, bu üniversitelere 
bütçeden yap›lan maddi deste¤in esaslar› yeniden 
belirlenecektir.

 * Özürlü ö¤rencilerin e¤itimine özel bir önem verilecek, 
bu amaçla faaliyet gösteren dernek, vak›f ve Sosyal 
Yard›m Kurulufllar›’n›n faaliyetleri özellikle 
desteklenecektir.
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 5.3.  KÜLTÜR ve SANAT
  
  Türkiye, her geçen gün maddi kayg›lar›n ön planda 

oldu¤u, ruh ve mânâ dünyam›z› zenginlefltiren, 
süsleyen unsurlar›n kenara itildi¤i bir ülke haline 
gelmektedir. ‹nsan›m›z renksiz, fliirsiz, içeriksiz ve 
estetik kayg›lar›n önemsenmedi¤i bir dünyada 
yaflamaya itilmektedir. Bu nedenle kültürün ve kültür 
politikalar›n›n önemi her geçen gün daha da 
artmaktad›r. 

  
  Her kültürel form kendi ça¤›n›n anlay›fl›n›, zevkini ve 

esteti¤ini yans›t›r.   Kültürler, kendilerini iç dinamikleri 
ve kültürel al›flverifllerle zenginlefltirerek yenilerler.   Bu 
anlamda gelene¤i olmayan ve kendi kimli¤ini özgün bir 
biçimde sunamayan kültürlerin yabanc› kültürlerle 
rekabet etmesi zordur. Ülkemizin kültür ve sanat 
alanlar›nda gösterece¤i etkinlik, uluslararas› camiada 
sayg›nl›¤›m›z› art›racakt›r.

  Ülkemiz, binlerce y›ll›k tarihin sonucu olan zengin bir 
kültürel birikim ve dokuya sahiptir.

  Partimiz; 
  
 * Milli de¤erlerin korunup gelifltirilmesi konusunda azami 

bir gayret içerisinde olacakt›r. Yeryüzünde saf bir dil, 
musiki, mimari vb. bulunmad›¤› gerçe¤inden hareketle 
kültürel etkileflimi bir zenginlik olarak kabul ediyoruz.

 * Partimiz, milli kültürümüzdeki esas yap›y›, üslûbu 
koruyarak evrensel de¤erlerle milli kültür aras›ndaki 
etkileflimi en üst noktaya ç›karmay› amaçlamakta, 
gerçek bir ça¤dafl kültür atmosferi oluflturman›n bu 
yoldan geçti¤ine inanmaktad›r. Bu iki alan›, çat›flma 
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konusu olmaktan ç›kar›p, her iki unsurun 
zenginliklerinden birlikte yararlanmak, kültür 
politikam›z›n temelidir.

 
 * Partimiz, kültürün tafl›y›c› unsurlar› olan dil, edebiyat, 

folklor, musiki, plastik sanatlar, etnografya, sinema, 
temsil sanatlar› vb. alanlardaki mevcut yap›y›, yaklafl›m 
ve anlay›fl› eksik ve sa¤l›ks›z bulmaktad›r.   Bütün bu 
alanlarda konular›n uzmanlar› ve sivil toplum 
örgütlerinin de görüfllerinden yararlan›larak yeni ve 
doyurucu politikalar gelifltirilecektir.

 * Plastik Sanatlar ve Türk-‹slam Sanatlar›’n›n geliflimine 
özel bir önem verilecektir. Tüm sanat çal›flmalar›n›n 
gerçeklefltirilmesinde Yerel Yönetimler a¤›rl›kl› olarak 
öne ç›kar›lacak, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeler 
h›zla yap›lacakt›r.

 * Kültürel yozlaflma, müstehcenlik ve fliddet unsurlar›n›n 
ön plana ç›kar›lmas›, kitab›n hayat›m›zdan her gün biraz 
daha uzaklaflmas›, partimizin öncelikle mücadele 
edece¤i konular olacakt›r. 

  
 * Ülkemizin kültür ve sanat zenginli¤ini tan›tan ve 

geliflmesine katk›da bulunan tüm projeler 
desteklenecektir. Yurt içi ve yurt d›fl›nda çok amaçl› 
kültür merkezleri ve kültür evlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› 
desteklenecektir.

5. 4.  SA⁄LIK
  
  Partimiz, sa¤l›k hizmetlerinin yerine getirilmesini sosyal 

devlet anlay›fl›n›n vazgeçilmez unsurlar› aras›nda görür.   
Sosyal güvenlik flemsiyesi tüm halk› kapsayacak 
flekilde düzenlenecektir. Devlet herkesin temel sa¤l›k 
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hizmetlerini, gerekirse özel sektörle iflbirli¤i yaparak 
yerine getirmek zorundad›r. Etkin ve kaliteli bir sa¤l›k   
sistemi, nitelikli bir toplum için vazgeçilmezdir.

  Bu amaçlara yönelik olarak;

 * Koruyucu hekimli¤in yayg›nlaflmas› teflvik edilecek, 
halk ve çevre sa¤l›¤› ile ilgili gerekli   tedbirler 
al›nacakt›r.   Trafik kazalar›, ifl kazalar›, ihmaller nedeni 
ile meydana gelen özürlülü¤ün engellenmesi için 
e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar› yap›lacakt›r.   

  
 * Koruyucu ve tedavi edici hizmetler baflta olmak üzere, 

sa¤l›k hizmetleri alan›, gönüllü kurulufllara ve özel 
sektöre aç›kt›r.

 * Anne ve çocuk ölümlerinin yüksek oldu¤u ülkemizde, 
anne ve çocuk sa¤l›¤› özel bir önem arz etmektedir.

 * Aile planlamas›n›n gerçekleflebilmesi için bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çal›flmalar›na önem verilecektir. 

  
 * Aile hekimli¤i sistemi uygulamaya konulacakt›r. Aile 

hekiminin muayenehanesi, fizik koflullar› ve uygulama 
standartlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca belirlenecektir.   Bu 
muayenehanelerin kurulmas› için devlet ucuz krediler 
verecektir.   Böylece birinci basamak sa¤l›k hizmetleri 
güvenli ve kaliteli olarak halka sunulacakt›r.   Sevk 
zinciri sa¤l›kl› hale getirilecek, ihtisas hastanelerindeki 
anlams›z y›¤›lmalar önlenecektir. 

  
 * Sa¤l›k sektörü Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan tek 

merkezden koordine edilecektir. Bakanl›k sadece 
organizasyon, koordinasyon, yol gösterici, denetleyici, 
takip edici, politika üretici bir rol üstlenecektir. Böylece 
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sa¤l›k hizmetlerinin tek merkezden yönlendirilmesi 
sa¤lanacak, çok bafll›l›k ve düzensizlik önlenecektir.   
Ülke ad›na k›sa, orta ve uzun dönem sa¤l›k politikalar› 
daha gerçekçi olarak belirlenecek, yönetim ve 
uygulamalar daha ekonomik olacakt›r.

 * Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yeni sa¤l›k sisteminin uygulamaya 
konulmas›yla tüm Yerel Yönetimler de buna entegre 
olacak ve süratle kendi ihtiyaçlar›n› belirleyerek 
planlamalar yapacaklard›r.   Yerel Yönetimler kendi s›n›r 
ve sorumluluklar›nda bulunan alanlar›n sa¤l›k profillerini 
de dikkate alarak k›sa, orta ve uzun vadeli yat›r›m 
programlar›n› belirleyecektir.   Bu çal›flmalar›n 
koordinasyonu Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca yerine getirilecektir.

 * Metropollerde acil servis üniteleri kurulacakt›r. Bugün 
sa¤l›k alan›nda metropollerde yaflanan en önemli 
problemlerden biri de   acil servis ihtiyac›n›n tam olarak 
karfl›lanamamas›d›r. Acil servis birimlerinin yetersizli¤i 
nedeniyle vatandafllar›n hastane kap›lar›ndan 
çevirilmesi önlenecektir.

 * Uygulamada kolayl›k arz etmesi ve verdikleri hizmetin 
daha ekonomik olmas› nedeniyle ihtisas hastaneleri 
kurulacakt›r. Böylece daha ucuz ve daha spesifik sa¤l›k 
hizmeti verilecek ve uzman hekimler yetiflecektir.

 * Ülkemizde kitle yaralanmalar›, do¤al afetler ve bunlar›n 
zararlar› modern dünyada yaflanan oranlardan çok daha 
fazla oldu¤undan ilgili kurulufllar ve e¤itim kurumlar›nda 
gerekli düzenlemeler yapacakt›r.

 * Sa¤l›kta e¤itim kalitesinin art›r›lmas› için gerekli 
tedbirler al›nacak ve   e¤itimin planlanmas›   dünya 
standartlar›na göre yap›lacakt›r. Hemflirelik Okulu, 
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Hemflirelik Yüksek Okulu ve Sa¤l›k Teknisyenli¤i 
Okullar›, vak›flar ve özel sektör taraf›ndan 
aç›labilecektir. Devlet bu e¤itim hizmetini veren 
kurulufllar› teflvik edecek ve destekleyecektir. 

  
 * Sa¤l›k çal›flanlar›n›n haklar› yeniden düzenlenecek, 

uluslararas› standartlara uygun hale getirilecek ve bu 
sektördeki ücret politikas› yeniden ele al›nacakt›r.

 * Hasta haklar›n› koruyan hukuki düzenlemeler yap›lacak, 
Hasta Haklar› Tüzü¤ü dünya standartlar›na göre 
yeniden ele al›nacakt›r. Vatandafllar, sa¤l›k birimlerinin 
kontrolünde görev üstlenecektir.

 * Sa¤l›k hizmetlerinde rekabetin kurallar› belirlenecek ve 
bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yap›lacakt›r.   Kalite 
rekabeti teflvik edilecek,   sa¤l›k sektöründe ISO kalite 
standard› çal›flmalar›na tüm yurt genelinde 
bafllanacakt›r.

 * Sa¤l›k sektöründe, bilgi ifllem merkezli tek kontrol 
sistemine geçifl sa¤lanacakt›r.   Bu sayede sa¤l›kta 
maliyetler düflecek,   verimlilik ve kalite artacakt›r.   
Her vatandafla verilecek bir sa¤l›k numaras› ile sa¤l›k 
sorunlar› h›zl› ve güvenilir flekilde tüm birimlerden takip 
ve koordine edilebilecek ve ayr›ca her vatandafl›n ba¤l› 
bulundu¤u sa¤l›k merkezinde bir dosyas› bulunacak, 
nerede tedavi olursa olsun bütün bilgiler bu dosyada 
toplanacakt›r.

 * Küçük yerleflim birimlerinde doktoru, sa¤l›k personeli 
ve t›bbi donan›m› bulunmayan birçok hastane binas› 
infla edilmifltir.   Popülist politikalarla her geçen gün 
yenileri talep edilen bu yat›r›mlar yerine, merkezlerde 
daha iyi donat›lm›fl hastaneler yapmak, bunlar› Merkezi 
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T›p Birimleri haline getirmek, hem ak›lc› hem 
ekonomiktir. Söz konusu merkezler ile küçük yerleflim 
birimleri aras›nda hasta tafl›yacak helikopter dahil, ciddi 
bir ambulans filosu oluflturmak partimizin hedefleri 
aras›ndad›r.

 * T›bbi alandaki bilimsel araflt›rmalar için özel destek 
fonlar› oluflturulacakt›r. 

  
 * Medyadaki sa¤l›k haberleri kontrol edilecek ve sa¤l›k 

ile ilgili yay›nlar desteklenecektir. 
  
 * Yurt d›fl›nda çal›flan sa¤l›k personelinin Türkiye’ye 

dönerek hizmet etmelerini sa¤lamak amac›yla 
cezbedici tedbirler al›nacak, her alanda oldu¤u gibi bu 
alanda da beyin göçünün tersine ifllemesinin imkanlar› 
araflt›r›lacakt›r.

 * Tabip Odalar› ve Difl Hekimleri Odalar› güçlendirilecek, 
sa¤l›k alan›nda hizmet verecek yeni sivil örgütlerin 
kurulmas› desteklenecektir. 

  
 * ‹laç ve t›bbi ekipman sanayii desteklenecek, sa¤l›k 

yat›r›mlar›na yap›lan teflvikler yeniden düzenlenecektir.

 * Adli T›p Kurumu’nun özerk ve bilimsel çal›flmas› 
sa¤lanacakt›r.   Bu alanda tüm teknolojik yenilikler 
yurdumuza getirilecektir.

 * Hastanelerimizin ülke genelinde tam kapasite ile 
çal›flt›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

 * Tüm vatandafllar›m›z› kapsayacak etkin bir genel sa¤l›k 
sigortas› sistemine geçilecektir.
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5.5.  SOSYAL GÜVENL‹K
  
  Partimiz sosyal güvenli¤i anayasal bir hak sayar ve her 

bireyin bu haktan yararlanmas›n› sa¤lamay› devletin bir 
görevi olarak kabul eder.   Bu nedenle anayasan›n 
belirledi¤i kapsamda, sosyal devlet anlay›fl›na yarafl›r 
bir sosyal güvenlik politikas› oluflturulacak ve her 
bireye sosyal güvenlik numaras› verilecektir.

  Sosyal güvenlik kapsam›nda sunulan hizmetlerin insan 
haysiyetine uygun bir flekilde sunulmas› sa¤lanacak, 
prim ödeyenlerin ve hizmet alanlar›n bu hizmetlerin 
denetlenmesinde söz sahibi olmalar›na da imkan 
tan›nacakt›r.

  Partimiz, sosyal politika uygulamalar›n›n en önemli ve 
en etkili arac›n›n sosyal güvenlik sistemi oldu¤u 
gerçe¤inden hareketle; sosyal güvenli¤i sosyal sigorta, 
sosyal hizmet ve sosyal yard›m üçlü zinciri içinde 
önemle ele alacak, norm ve standart olarak ciddi ve 
bilimsel bir de¤erlendirmeye tabi tutacakt›r.

  Önemli bir bütçe büyüklü¤üne ulaflm›fl olan sosyal 
güvenlik hizmetleri, çeflitli bakanl›klar›n bünyelerinde 
faaliyet göstermekte ve da¤›n›k bir görünüm arz 
etmektedir.   Sosyal güvenlik birimleri sosyal sigortalar, 
sosyal hizmetler, sosyal yard›mlar rejimleri ve alt 
sektörleri olarak tek bir bakanl›¤›n çat›s› alt›nda 
toplanacak ve konsolide bir sosyal güvenlik bütçesi 
oluflturulacakt›r.   Bu bütçenin norm ve standart olarak 
rasyonel bir baza ve esasa oturtulmas› için gerekli 
düzenlemeler gerçeklefltirilecektir.

  Özellikle primli rejimler olan ve çok genifl bir kitleyi 
ilgilendiren Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu 
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(SSK) ve Ba¤-Kur’un aktüeryal yap›s›n›n ve mali 
durumunun iyilefltirilmesi için tedbirler al›nacak, norm 
ve standart birli¤i sa¤lanacakt›r. 

  
  Özellikle SSK’n›n mali durumunun güçlendirilmesi için 

çok önemli olan sigortas›z iflçi çal›flt›r›lmas›n›n önüne 
mutlaka geçilecektir.   Böylece, çok say›da sigortas›z 
çal›flan›n sigorta kapsam›na al›nmas›yla birlikte efl ve 
çocuklar›n›n da güvenceye kavuflmas› sa¤lanacakt›r.

  Özel sa¤l›k ve hayat sigorta flirketleri yayg›nlaflt›r›lacak 
ve teflvik edilecektir.

  Çocuklar, gençler ve yafll›larla ilgili sosyal hizmet 
programlar›n›n kalitesinin art›r›lmas›na ve 
geniflletilmesine önem verilecektir.

  Özürlülerin mesleki ve t›bbi rehabilitasyonu 
geniflletilecektir.   Bu konuda devletimiz himaye edici 
de¤il, hizmet ve imkan sunan bir anlay›flta olacakt›r.

  Ömür boyu bak›m ve tedaviye muhtaç özürlülerin 
bak›m ve tedavilerinde kolayl›klar, öncelikler ve 
seçenekler oluflturulacakt›r.

  Sanayileflme ve flehirleflmenin artmas› ile ailelerin 
çekirdek aileye dönüflmesi ve gittikçe daha çok insan›n 
çal›flma hayat›na kat›lmas›, özellikle çocuklarla yafll›lar›n 
bak›m›nda problemler oluflturmaktad›r.   Bunun 
giderilmesi için krefller, huzurevleri hastanelerinin 
geniflletilmesine önem verilecektir.

  Belli bir yafla gelmifl bak›ma muhtaç yafll›lar›n aile 
içinde bak›lmas› teflvik edilecektir.
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  Yafll›lara ve muhtaçlara yap›lan sosyal yard›mlar günün 
flartlar›na göre yeniden gözden geçirilecektir. Bu 
yard›mlar›n gerçek muhtaçlara verilmesine dönük 
düzenlemeler güçlendirilecek ve ödeme miktar› 
art›r›lacakt›r.

  Yurt d›fl›nda çal›flan vatandafllar›m›z›n sorunlar› ile 
yak›ndan ilgilenilecek, çal›flma flartlar› ve sosyal 
güvenliklerinin iyilefltirilmesi için çal›flt›klar› ülkelerle 
yap›lm›fl olan sosyal güvenlik anlaflmalar› yeniden 
gözden geçirilecektir. 

  
5.6. ÇALIfiMA HAYATI
  
  Çal›flma bar›fl›n›n sa¤lanmas›, çal›flma hayat›n›n sa¤l›kl› 

ve dengeli bir biçimde sürdürülebilmesi için iflçi, 
iflveren ve hükümetten oluflan üçlü bir yap› içinde 
sosyal diyalogun en ileri seviyelere tafl›nmas› ve 
sorunlar›n uzlaflma ortam›nda çözülmesi en önemli 
hedeflerimizdendir. 

  
  Çal›flma hayat›n›n güçlendirilmesi ve istikrara 

kavuflturulmas› için, çal›flma hayat›yla ilgili mevzuat, 
ça¤dafl standartlara uygun ve demokratik kat›l›m› 
sa¤layacak flekilde yeniden gözden geçirilecek, taraflar 
aras›nda sa¤l›kl› iliflkilerin geliflmesini haz›rlayacak 
tedbirler al›nacakt›r.

  ILO Sözleflme ve ‹lkeleri çerçevesinde; hükümet, iflçi 
ve iflverenler aras›ndaki uzlaflma ile endüstriyel 
ortamdaki iliflkilerin her aç›dan güçlendirilmesi için 
gayret sarf edilecektir. 

  
  Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yap›s› geniflletilerek ve 

güçlendirilerek daha fonksiyonel hale getirilecektir.
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  ‹fl gücü maliyetini azalt›c› ve istihdam› teflvik edici yasal 
düzenlemeler h›zla tamamlanacakt›r. 

  
  Kay›t d›fl› iflçi çal›flt›rmaya yol açan mevcut sosyal 

sigorta prim oranlar› makul bir seviyeye çekilecektir.

  Asgari ücret seviyesi geçim standartlar›na göre 
yeniden gözden geçirilecek ve asgari ücretten al›nan 
vergiler kademeli olarak azalt›lacakt›r. 

  
  Örgütlenme özgürlü¤ünün önü aç›lacak, sendikalaflma 

teflvik edilecek, kamu görevlilerinin grevli ve toplu 
sözleflmeli sendikal haklar ve özgürlüklere 
kavuflturulmas› için gereken mevzuat de¤ifliklikleri 
gerçeklefltirilecektir.

  Çal›flma hayat›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n önüne 
geçilecek, eflit ifle eflit ücret ve liyakat prensibi çal›flma 
hayat›nda hakim k›l›nacakt›r.

  Çocuk eme¤inin sömürülmesini önlemek için 
yasalardaki boflluklar giderilecek; ILO’nun çal›flan 
çocuklarla ilgili standartlar› yürürlü¤e konularak çocuk 
eme¤inin sömürülmesine f›rsat verilmeyecektir.

  ‹fl güvencesi, iflçi ve iflverenleri ma¤dur etmeyecek 
flekilde hayata geçirilecek ve iflsizlik sigortas› 
uygulamas› gelifltirilecektir.

5.7.  KADIN
  
  Kad›nlar sadece toplumumuzun yar›s›n› oluflturduklar› 

için de¤il, her fleyden önce birey ve sa¤l›kl› nesillerin 
yetifltirilmesinde birinci derecede etkin olduklar› için, 
y›llar›n ihmali sonucu biriken her türlü sorunlar›yla 
ilgilenilmesi, partimizin öncelik verdi¤i bir konudur. 
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  Bu nedenle; 
  
 * Kad›nlar›n kamusal yaflama kat›l›m›n›n özendirilmesi 

için gerekli tüm önlemler al›nacakt›r. 
  
 * Kad›nlar›n partimize üye olmalar› ve siyasette faal rol 

oynamalar› özendirilecektir. 
  
 * Kad›nla ilgili dernek, vak›f ve Sivil Toplum Örgütleri’ne 

destek sa¤lanacak; kad›nlar› ilgilendiren yasal 
düzenlemeler yap›l›rken bu örgütlerle iflbirli¤i 
yap›lacakt›r.

 * Kad›na yönelik fliddetin ayr›ca cinsel ve ekonomik 
istismar›n önlenmesi, partimizin öncelikli politikalar› 
aras›nda yer alacakt›r.

 * Kad›n intiharlar›n›n, töre ve namus cinayetlerinin s›k 
görüldü¤ü yörelerde kad›nlara ve ailelerine yönelik 
önleyici ve e¤itici çal›flmalar yap›lacakt›r.

 * Yerel Yönetimler’in kad›nlar›n sorunlar› ile ilgili 
çal›flmalar yapmas› teflvik edilecektir. K›rsal kesimde 
yaflayan k›z çocuklar›na yönelik olarak yaflad›klar› 
bölgelerin koflullar›na uygun e¤itim projeleri 
gelifltirilecek, bu konuda çal›flan Sivil Toplum 
Kurulufllar› desteklenecektir.

 * K›z çocuklar›n›n okullaflma oran›n› art›racak politikalar 
uygulanacak, onlar›n e¤itiminin önündeki engeller 
kald›r›lacak, özellikle k›rsal kesimlerde ailelerinin bu 
konuda bilinçlendirilmesine yönelik çal›flmalar 
yap›lacakt›r.

 * Kad›nlara Karfl› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi 
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Sözleflmesi ile getirilen ilkelerin uygulanmas› 
sa¤lanacakt›r.

 * Ev kad›nlar›n›n sosyal güvence kazanmas›n› sa¤layacak 
çal›flmalar gerçeklefltirilecektir.   Ev içi eme¤in 
sayg›nl›¤› korunarak kad›nlar için yeni istihdam alanlar› 
oluflturulacakt›r. 

  
 * Maddi destekten yoksun durumda olan ya da fliddete 

maruz bulunan kad›nlar› koruyan programlar 
oluflturulacakt›r.

 * Mevzuat›m›zda kad›n aleyhindeki ayr›mc› hükümler 
ay›klanacakt›r.

 * Kad›nlar›n çal›flma hayat›, çocuk ve aile sorumluluklar› 
dikkate al›narak sosyal güvenlik ve çal›flma koflullar›nda 
iyilefltirmeler yap›lacakt›r.

5.8.  A‹LE VE SOSYAL H‹ZMETLER
  
  Aile, toplumun temeli ve toplumsal dayan›flman›n 

oluflmas›nda rol oynayan önemli bir kurumdur. 
Toplumsal mutluluk, dayan›flma, bar›fl, sevgi ve 
sayg›n›n yolu aileden geçer.   Yaflanan bütün 
olumsuzluklara ve ekonomik s›k›nt›lara ra¤men toplum 
olarak ayakta duruflumuzu büyük çapta sa¤lam aile 
yap›m›za borçlu oldu¤umuz aç›kt›r.   

  
  Aile merkezli politikalara öncelik verecek olan partimiz:

 * Çal›flma hayat›n›n yo¤unlu¤u nedeniyle aile huzurunun 
ve çocuklar›n ruh sa¤l›¤›n›n bozulmamas› için aile 
fertlerini destekleyici düzenlemeler gelifltirecektir.
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 * Korunmaya muhtaç çocuklar›n   aile s›cakl›¤›n› 
hissetmesi için “koruyucu aile” ve “aileye dönüfl” 
projelerini teflvik edecektir.

 * Genç kuflaklar›n yafll› ebeveynlerini yanlar›nda 
bar›nd›rmalar›n› özendirecektir.

 * Sokak çocuklar›n›n bar›nma, e¤itim, rehabilitasyon ve 
tedavi imkanlar›n› art›rarak aile ve topluma   yeniden 
kazand›r›lmalar›n› sa¤layacakt›r.   Gönüllü kurulufllar ve 
Yerel Yönetimler’le iflbirli¤i yaparak çocuklar›n soka¤a 
düflmesini önleyici politikalar gelifltirecektir.

 * Çocuklar›n aile ve toplum taraf›ndan istismar›n›, 
sokakta çal›flt›r›lmalar›n› engelleyecektir. 

  
 * Aile içi fliddeti önleyici tedbirler alacakt›r.   Bu fliddetin 

ma¤duru olan kad›n ve çocu¤u koruyacak kanuni 
düzenlemeler yapacak, koruyucu merkezler açacakt›r.

 * Yerel ve Genel ‹dareler’in özürlü vatandafllar›m›za 
yönelik yükümlülüklerini etkin bir flekilde denetleyecek 
ve özürlülerin toplumla bütünleflmelerine imkan 
tan›yan ve çal›flma hayat›na kat›lmalar›n› özendirici 
tedbirleri alacakt›r.   Ayr›ca özürlülere yönelik konut 
projelerini destekleyecek, kimsesiz özürlülerin   bak›m› 
konusunda mevcut uygulamalar› iyilefltirilecektir.

 * Zararl› al›flkanl›klar› ve uyuflturucuyu toplumumuzun 
önündeki en büyük tehlike olarak görmektedir.   Bu 
sebeple uyuflturucu ile mücadeleyi   ilk ö¤retimle 
birlikte bafllatacakt›r. Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte 
gençlerin bu al›flkanl›klara yönelmesini önleyecek, 
bilinçlendirici sosyal programlar gerçeklefltirecektir.
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 * Sosyal hizmetleri etkinlefltirecek, yetiflmifl personel 
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için gerekli önlemleri alacakt›r.

 * Uzun vadeli konut kredileri ile orta s›n›f ailelerin ev 
sahibi olmalar›n› sa¤layacakt›r.   Ayr›ca Yerel 
Yönetimler’le ifl birli¤i yaparak evlenecek gençlere 
evlilik kredisi sa¤lanabilmesi için gerekli önlemleri 
alacakt›r.

 * Kad›n ve aile konusunda hizmet veren kamu kurumlar› 
yeniden yap›land›r›lacakt›r.

5.9. GENÇL‹K VE SPOR
  
  Gençlik, ülkenin sadece zenginli¤i de¤il, ayn› zamanda 

dinamizminin ve de¤iflim potansiyelinin de kayna¤›d›r.   
Dolay›s›yla genç nüfusa sahip olmak Türkiye için çok 
büyük bir imkand›r.   Ancak ülkemizde gençler iyi 
e¤itilmemifl, iflsiz b›rak›lm›fl, enerjileri bast›r›lmak 
istenmifl, söz hakk› verilmemifl, güvenilmemifl ve hatta 
zaman zaman bir tehlike unsuru olarak görülmüfltür.   
Bu nedenle partimiz, toplumun gençlere, gençlerin de 
Türkiye’ye güvenini sa¤lamay› temel hedefleri aras›nda   
görmektedir.

  Partimiz; özgür düflünceli, kendi bafl›na karar verebilen, 
sorgulayan, kendi toplumunun ve evrensel anlay›fl›n 
do¤rular›ndan haberdar olan ve hayat›n güçlükleri ile 
bafl edebilecek donan›ml› ve yetenekli gençler 
yetifltirmeyi hedeflemektedir.

  Bu do¤rultuda partimizin gençli¤e yönelik izleyece¤i 
politikalar flunlard›r:
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 * Gençlerimizin ülke yönetimine her platformda kat›l›m› 
sa¤lanacak, bu amaçla siyaset okullar› ve gençlik 
dernekleri desteklenecektir.

 * E¤itimin nitelikli hale kavuflturulmas›n›n yan› s›ra, 
gençlerin sosyal faaliyetlere kat›l›m›n› sa¤layan gençlik 
merkezleri yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Bu   alanda   sivil 
toplum kurulufllar›, özel sektör ve Yerel Yönetimler’le 
ifl birli¤i yap›lacakt›r. 

  
 * K›rsal kesimlerde ve varofllarda yaflayan gençlerimizin 

geliflimine ve sorunlar›n›n çözümüne özel önem 
verilecektir.

 * Gençlerin ruhsal, bedensel, zihinsel geliflimini olumsuz 
etkileyen alkol, uyuflturucu, fliddet ve pornografi içeren 
yay›nlar konusunda   tedbirler al›nacakt›r. 

  
 * Gençlerin okuma al›flkanl›klar›n› güçlendirmek 

amac›yla, geliflmifl ülkelerin standartlar›nda semt 
kütüphaneleri   uygulamaya konulacakt›r.   Bilimsel 
çal›flmalara, sanatsal ve kültürel faaliyetlere kat›lmalar› 
desteklenecektir.

 * Gençlerin her alandaki uluslararas›   yar›flmalara ve 
faaliyetlere   kat›l›m› teflvik edilecek, baflar›l› gençlere 
özel e¤itim ve ifl imkanlar› sa¤lanacakt›r.   

  
 * Üstün yetenekli   gençler, ilgili kurumlarca tespit 

edilecek, ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda özel e¤itim 
görmeleri sa¤lanacakt›r. 

  
 * Yurt d›fl›nda yaflayan gençlerimize yönelik olarak kendi 

kültürlerine yabanc›laflmalar›n› ve asimle olmalar›n› 
engellemek üzere nitelikli personel ile donat›lm›fl 
Gençlik Merkezleri oluflturulacakt›r.
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 * Dünyan›n ve Türkiye’nin geliflen ve de¤iflen flartlar›   
dikkate al›narak yeni bir spor politikas› oluflturulacakt›r.   
Spor hizmetleri a¤›rl›kl› olarak Yerel Yönetimler’e 
b›rak›lacakt›r.

 * Amatör ve profesyonel spor klüplerine, Yerel 
Yönetimler’in daha fazla kaynak ay›rabilmeleri için 
gerekli yasal düzenlemeler yap›lacakt›r.

 * Uluslararas› baflar›lara imza atan sporculara ve 
kulüplere yönelik destekler art›r›larak devam 
ettirilecektir.   Lisansl› sporcular›n sosyal güvenlik 
hizmetlerinden yararlanmalar›na imkan tan›nacakt›r.

 * Özürlü gençlerin sportif ve sosyal etkinliklere 
kat›l›mlar›n› sa¤layan projeler uygulamaya konulacakt›r.

 * Sporcu yetifltiren e¤itim kurumlar›, teflvik edilecektir.

 * Toplumu spor yapmaya özendirecek kampanyalar 
devaml›l›k ilkesi gözetilerek gerçeklefltirilecek, gençler 
öncelikli hedef kitle olacakt›r.   Sporcu olmak isteyen 
genç yetenekler, ekonomik ve sosyal yönden 
desteklenecektir.

 * Spor faaliyetleri özellikle medya eliyle birkaç yayg›n 
spor dal› üzerine odaklanmakta ve di¤er spor türleriyle 
toplumun ilgilenmesinin adeta önüne geçilmektedir.   
Bu k›s›r döngü, toplumun farkl› sporlara ilgisini 
sa¤layacak spor alanlar›n›n halk›n hizmetine 
sunulmas›yla afl›lacakt›r.

5. 10.   KENTLEfiME VE KONUT
  
  Bir ülkedeki yönetimin kalitesini ve toplumun 

medeniyet dairesindeki konumunu, ne tür kentler 
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üretti¤i belirler.   Bu nedenle kentleflme ve konut 
meselesi teknik muhtevas›n›n çok ötesinde anlamlara 
sahiptir.

  Kentleflme ve konut meselesinin ça¤dafl standartlara 
kavuflturulmas›n›n önündeki en büyük engel iç göç 
olgusudur.   Ülkemizdeki bir çok sorunun kayna¤›nda 
bulunan göç olgusuna haz›rl›kl› bir kent planlamas›, 
sa¤l›kl› çözümler oluflturabilmenin kaç›n›lmaz ön 
kofluludur.

 * Mahalli ‹dareler’de yap›lacak köklü reformlarla 
flehirlerin altyap› sorunlar› çözüme kavuflturulacak, 
flehir planlar›na ayk›r› kentleflmeye izin verilmeyecektir. 

  
 * Kurulu flehir bölgesinde imar tadilat› yap›p yo¤unlu¤u 

art›rmak yerine, gecekondu bölgelerinde imar ›slah 
planlar› gerçeklefltirilecek, mücavir alanlardaki 
planlaman›n sürat kazanmas› sa¤lanacakt›r.

 * Sa¤l›ks›z ve çirkin   flehirleflmenin önüne geçilecek, 
flehirler yaflanabilir mekanlar olacakt›r.   Gecekondu 
bölgelerinde yaflayanlara yönelik ucuz konutlar 
üretilecektir. 

  
 * Uzun vadeli programlarla flehirlerin yaflanabilir, sa¤l›kl›, 

çevre güzelli¤i tafl›yan mekanlar olmas› sa¤lanacak, 
gelene¤imizden hareketle “bahçe-kent” kavram› 
yeniden ele al›nacakt›r.

 * fiehrin do¤al ve tarihi dokusunu bozan yap›laflman›n 
önüne geçilmesi için gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r.   
Eski kent dokular›n›n korunmas›na yönelik uygulanan 
S‹T politikas› yeniden gözden geçirilecektir.
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 * fiehir sorunlar›n›n çözümünde Sivil Toplum Örgütleri ile 
iflbirli¤i gelifltirilecek, mahalle derneklerinin kurulmas› 
teflvik edilecektir.

 * Kentsel de¤erlerin korunmas› amac›yla, kentli haklar› 
ve kente karfl› ifllenen suçlar kavram› gelifltirilecektir.   
Tarihi miras›n, kültürel de¤erlerin, sa¤l›kl› ve dengeli bir 
çevrede yaflama hakk›n›n güvence alt›na al›nmas› için 
toplumsal   bilinç gelifltirilecek, kentle ilgili kararlara 
halk›n kat›l›m› sa¤lanacak ve   kente karfl› suç tan›m›yla 
Türk Ceza Kanunu’nda ayr› bir fas›l düzenlenecektir. 

  
 * fiehir alanlar› içinde hastane, üniversite, okul gibi 

kamusal nitelikli yap›lar›n inflas› belli ilke ve kurallara 
ba¤lanacakt›r.

 * fiehir içinde halk›n dinlenmesi, spor ve gösteri 
yapabilmesi ve görüfllerini aç›klayabilmesi için 
meydanlar›n düzenlenmesine özel bir önem 
verilecektir.   fiehir fuar ve festivalleri desteklenecektir.

 * Büyük flehirlerin ulafl›m sorunlar›n›n çözümü için yeralt› 
ulafl›m projeleri desteklenecek, deniz yollar› ve rayl› 
sistem uygulamas› yayg›nlaflt›r›lacakt›r.   Kentlerde 
yaflam kalitesini yükselten uygulamalar öncelikli 
bölgeler göz önünde bulundurularak 
yo¤unlaflt›r›lacakt›r. 

  
5. 11.  ÇEVRE
  
  Partimiz, çevre sorunlar›na hem sa¤l›kl› bir ortam 

sa¤lanmas›, hem de ulusal maliyetlerin azalt›lmas› 
aç›s›ndan bakmaktad›r.

  Sanayileflme ve k›rsal alanlardan kentlere göç h›zla 
büyüyen çevre sorunlar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bugün 
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çevre maliyetleri, sanayileflen her ülkede ulusal refah› 
derinden etkilemektedir.   Partimiz, bir yandan 
sürdürülebilir bir kalk›nmay› hedeflerken öte yandan bu 
kalk›nman›n çevreye maliyetinin asgari düzeyde 
tutulmas›na özen gösterecektir.   

  
  Bu amaç çerçevesinde afla¤›daki politikalar 

izlenecektir:

 * Türkiye, ne kendi üretti¤i ne de baflka ülkelerden ithal 
edilen çevreye zararl› at›klar›n mezarl›¤› olmayacakt›r.   
Çevreyi kirleten hiçbir kalk›nma ya da üretim modeline 
müsamaha gösterilmeyecektir.

 * Bilhassa eko-sistemler üzerinde toksik ve kal›c› etkileri 
bulunan endüstri at›klar›n›n kontrol alt›na al›nmas› ve 
ar›t›m›n›n sa¤lanmas› suretiyle kirlenme oran› asgariye 
indirilecektir. 

  
 * Çevre sorunlar› ço¤unlukla yerel düzeyde ortaya 

ç›kt›¤›ndan, çevre politikalar›n›n oluflturulmas› ve 
hayata geçirilmesinde de Yerel Yönetimler’in önemi 
büyüktür.   Bu nedenle partimiz, çevre ile ilgili planlar›n› 
merkezden de¤il, yerinden yönetimler arac›l›¤›yla 
gerçeklefltirmeyi ve politikalar›n› kat›l›mc› demokrasi 
anlay›fl› ile bütünlefltirerek uygulamay› esas alacakt›r.   
Bunu temin için Yerel Yönetim a¤›rl›kl› bir Çevre 
Yönetim Sistemi gelifltirilecektir.

 * Çevre konusunda vatandafllardan gelen her türlü 
flikayet dikkatle incelenecektir.   Çevre konular›nda 
faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri ile iflbirli¤ine 
gidilecek, çevre sorunlar›n›n çözümünde vatandafllar›n 
inisiyatif almas› teflvik edilecektir. 
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 * Çevre ile ilgili uluslararas› örgütlerin talepleri ve 
çal›flmalar› dikkate al›nacakt›r.

 * Partimiz çevrenin bilgi, sevgi ve sorumluluk duygusu 
ile korunmas› gere¤ine inan›r.   Çevre yaflanmaz hale 
geldikten sonra çevre bilincinden söz etmenin çok 
anlaml› olmad›¤› aç›kt›r. Bunun için küçük yafllardan 
itibaren vatandafllara çevre bilinci kazand›racak bir 
e¤itim program›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› öncelikli 
görevlerimizdendir.

 * Tar›m alanlar›nda kimyasal gübre, ilaçlama ve hormon 
kullan›m›nda standartlar gelifltirilecek, bu standartlara 
dayal› kontrol mekanizmas› oluflturulacakt›r.   Küçük ve 
büyük bafl hayvan yetifltiricili¤inde hormon kullan›m› 
önlenecektir.

 * Çevre sorunlar›n›n çözümünde geleneksel çevre 
anlay›fl›m›z ve kültürümüzden yararlan›lacakt›r. 

  
5.12.  B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ 
  
  Bilim ve teknolojinin ekonomik kalk›nma ve toplumsal 

refah aç›s›ndan stratejik önemi oldu¤una   ve ülkemizin 
bilim ve teknoloji politikalar›n›n Türkiye’deki ve yurt 
d›fl›ndaki bilim adamlar›m›z›n genifl kat›l›m›yla 
oluflturulmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Do¤ru seçilecek 
bilim ve teknoloji politikalar›n›n uygulanmas› 
sonucunda, ülkemizin bilim ve teknoloji kapasitesinin 
artaca¤›nda flüphe yoktur.

  Bilim ve teknoloji politikalar›n›n ana unsuru bilim ve 
teknolojiyi, ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüfltürecek mekanizmalar olmal›d›r. 
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  Partimizin bilim ve teknoloji alan›nda izleyece¤i bafll›ca 
politikalar flunlard›r:

 * Bilim ve teknoloji at›l›m projesi; katma de¤eri yüksek 
yeni ürün, hizmet ve sistemleri Türk ekonomisine ve 
sanayisine kazand›racak biçimde hayata geçirilecektir. 

  
 * Temel ve uygulamal› bilimler dengeli bir biçimde ele 

al›n›p projeler baz›nda desteklenecektir.

 * Ulusal ‹novasyon Sistemi kurma çal›flmalar› hemen 
bafllat›lacakt›r.

 * Türkiye’nin bilim ve teknoloji kapasitesini art›racak, 
yeni bulufllar› üretime kazand›racak her türlü çal›flma 
desteklenecek ve gereken düzenlemeler yap›lacakt›r.

 * Baflta özel sektör ve üniversitelerimiz olmak üzere 
Türkiye’de araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerine katk› 
sa¤layacak tüm araflt›rma kurulufllar›, bilgi üretme 
kriterine göre desteklenecektir.   

  
 * Devlet bütçesinden AR-GE’ye ayr›lan pay y›llar 

içerisinde oransal olarak Avrupa Birli¤i ortalamalar›n›n 
üzerine ç›kar›lacakt›r.

 * Uluslararas› ortak araflt›rma projelerinde Türk bilim 
adamlar›n›n yer alabilmesi için gereken destek 
verilecektir.   

  
 * Baflta sanayi kurufllar› olmak üzere ve tüm ülkeyi 

uluslararas› sisteme entegre edecek tüm ülkenin 
bilgiye h›zl› eriflimini sa¤layacak ulusal enformasyon 
a¤›n›n altyap›s› hayata geçirilecektir.
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 * Üniversite-sanayi iflbirli¤i mutlaka gerçeklefltirilecektir.

 * Üniversitelerin, araflt›rma kurumlar›n›n bilgi birikimini 
ve özel sektörün giriflimcili¤ini buluflturan “Teknoloji 
Gelifltirme Bölgeleri Teknoparklar”›n say› ve etkinlikleri 
art›r›lacakt›r. 

  
 * Teknolojik bulufllar›n üretime dönüflmesini 

kolaylaflt›racak Risk Sermayesi Yat›r›m Ortakl›klar› 
teflvik edilecektir.

 * Enformatik, biyoloji ve gen mühendisli¤i, ileri malzeme 
teknolojileri, enerji teknolojileri, g›da teknolojileri, esnek 
üretim sistemleri ve sa¤l›k teknolojilerine özel önem 
verilecektir.

 * Beyin göçünün önlenmesine çal›fl›lacak, tam tersine 
yerli ve yabanc› bilim adamlar›n›n dönemsel ve kal›c› 
olarak Türkiye’ye gelmeleri teflvik edilecektir.

 * Türkiye’nin tarihsel ve kültürel birikimini gün ›fl›¤›na 
ç›kartacak, sosyolojik gerçeklerini araflt›racak, sosyal ve 
siyasal derinli¤ini art›racak, Türkiye’ye özgü sosyal, 
kültürel ve ekonomik politikalar› araflt›racak çal›flmalar 
da en az›ndan bilim ve teknoloji araflt›rmalar› kadar 
desteklenecektir.

5.13.  YAZILI VE GÖRSEL BASIN
  
  Özgür, ba¤›ms›z, çok sesli bir yaz›l› ve görsel bas›n, 

demokratik rejimin önemli güvencelerinden biridir.   
Do¤ru bilgi ve haber alma hürriyetinin korunmas› 
esast›r. Böyle bir ortam›n tesisi için her türlü önlem 
al›nacak; medya-siyaset ve ticaret iliflkilerinin toplumun   
do¤ru haber alma özgürlü¤ünü k›s›tlamas›, medya 
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arac›l›¤›yla vatandafl›n istismar edilmesi önlenecektir.   
Yaz›l› ve görsel bas›n sektöründe tekelleflme ve 
kartelleflmenin önlenmesi için ilgili mevzuat yeniden 
düzenlenecektir. 

  
  Medyan›n,   toplumun   ihtiyaçlar›n› ön planda tutan 

yay›nlar yapmas› özendirilecektir.

  Kültürel de¤erlerin, tüketicilerin, ailenin, çocuklar›n ve 
gençlerin korunmas›, genel ahlak kurallar›na riayet 
edilmesi, kiflilerin   ve sosyal gruplar›n haklar›n› ihlal 
edici   yay›nlardan kaç›n›lmas› esast›r.   Meslek 
örgütleri ve sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i yap›larak 
medyan›n toplumsal sorumluluklar› ile ilgili yeni 
kriterler gelifltirilecektir.

  Özel hayat›n ve özel haberleflmenin güvenli¤i ile ilgili 
her türlü teknik ve yasal önlemler al›nacakt›r.

  Medyada etkili denetim yöntemlerinden biri öz 
denetimdir. Bununla beraber, tarafs›z bas›n meslek 
kurulufllar›n›n ve gönüllü teflekküllerin denetimiyle art 
niyetli yay›nlar›n do¤al bir toplumsal muhalefet 
sayesinde kontrol edilmesi özendirilecektir.

  Medya çal›flanlar›n›n ifl güvencesi ve sosyal güvenlik 
sorunlar› dolayl› olarak haber alma özgürlü¤ünü 
etkilemektedir.   Bu nedenle medya çal›flanlar›n›n 
uluslararas› standartlarda bir çal›flma ortam›na ve ifl 
güvencesine kavuflturulmalar› sa¤lanacakt›r.

  Sansür ve benzeri kavramlar›n tan›m›, flüpheye mahal 
b›rak›lmaks›z›n ve tamamen sivil inisiyatif taraf›ndan 
belirlenecek ve önlemler de yine siyasi iradenin d›fl›nda 
al›nacakt›r.
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  Yerel medya desteklenecektir
  
  Medyay› denetleyen kurumlar›n objektif   kriterlerle 

hareket etmesi sa¤lanacak, bu kurumlar›n medya 
üzerinde siyasi bask› arac› haline gelmeleri 
engellenecektir. 

  
  Medyan›n haber   ve bilgi   edinme özgürlü¤ü 

korunurken bireyin özel hayat›na müdahale edilmesine 
izin verilmeyecektir.

5.14.  TRAF‹K   
  
  Her y›l ülkemizde binlerce vatandafl›m›z trafik kazalar› 

sonucu ölmekte veya sakat kalmaktad›r.   Trafik 
kazalar›ndan   dolay› ekonomik kay›plar da çok 
büyüktür. 

  
 * Trafik kazalar›n› asgari seviyeye indirmek için ulafl›m 

vas›talar› aras›nda uzun dönemde uyumlu bir dengeyi 
sa¤layacak ulaflt›rma alt yap›s›n› oluflturmak temel 
amac›m›zd›r.

 * Trafik kazalar›n› önlemek amac› ile   yol, araç, insan 
üçgeninde zararlar›n en aza indirilmesini sa¤layacak bir 
e¤itim ve bilinçlendirme program› hayata geçirilecek, 
trafik kurallar›na uyman›n bir davran›fl biçimi haline 
getirilmesi temin edilecektir.

 * Trafik hizmetlerinin niteli¤i dikkate al›narak, ilkelerin 
tespiti merkezi idarede kalmak kayd›yla, belediyesi 
bulunan yerleflim birimlerinde bu hizmetler k›sa 
zamanda belediyelere devredilecektir.   fiehirleraras› 
yollar ve Belediye Teflkilat› bulunmayan alanlarda 
hizmetler Trafik Teflkilat› taraf›ndan yap›lmaya devam 
edilecektir.
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 * Karayollar›n›n alt yap›lar›, h›zla artan tafl›t trafi¤ine 
uygun hale getirilecek, trafik yo¤unlu¤unun oldu¤u 
karayollar›nda bölünmüfl yol yap›m›na h›z verilecektir.

 * Karayollar›n›n alt yap› projeleri uygulamaya 
geçirilmeden önce, trafik güvenli¤i aç›s›ndan 
denetlenecektir.

 * Trafik güvenli¤ini art›rmak için, yasal düzenlemeler 
acilen yap›lacakt›r.

 * Büyük kentlerimizde rayl› sitemler yayg›nlaflt›r›lacak, 
kent içi toplu rayl› tafl›t sistemlerinin, karayolu 
sistemleriyle bütünleflmesi sa¤lanarak azami derecede 
trafik güvenli¤i tesis edilecektir.

 * Trafik kazalar› ile ilgili analizler yap›larak kazalar›n 
nedenleri tespit edilecek ve bu alanlarda acil önlemler 
al›nacakt›r.

 * Karayollar› üzerinde araç ve gereçle donat›lm›fl yeterli 
say›da ilk yard›m istasyonlar› kurulacakt›r.   
Üniversitelere ba¤l› hastanelerin ve di¤er resmi ve özel 
sa¤l›k kurulufllar›n›n, trafik kazas› geçirenlere acil 
müdahalesi için gerekli mevzuat ve teknik altyap› 
eksiklikleri h›zla tamamlanacakt›r.
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VI. DIfi POL‹T‹KA
  
6.  DIfi POL‹T‹KA
  
  Türkiye’nin jeopolitik konumu, pek çok iflbirli¤i projesi 

için bir çekim alan› oluflturabilecek potansiyele sahiptir.   
Bu potansiyelin   bölgesel ve küresel bir müessiriyete 
dönüfltürülebilmesi, uluslararas› siyasi ve ekonomik 
iliflkilerde ve güvenlik iliflkilerinde jeopoliti¤in ak›ll›ca 
kullan›lmas›na ba¤l›d›r. 

  Öte yandan so¤uk savafl sonras› dönemin getirdi¤i 
dinamik konjonktür, çok alternatifli bir d›fl politika 
gelifltirmek için uygun bir ortam oluflturmufltur.   
Askeri ittifaklar›n ve bloklar›n, uluslararas› iliflkilerin 
belirleyici unsuru olma niteli¤i önemli ölçüde azalm›fl 
ve iflbirli¤i projeleri devletleraras› iliflkilerin   yayg›n bir 
arac› haline gelmeye bafllam›flt›r.   Bu yeni ortamda 
Türkiye’nin de güç merkezleri ile iliflkilerini alternatifli, 
esnek ve çok eksenli olarak yeniden düzenlemesi ve 
oluflturmas› gerekmektedir. 

  Partimiz, Türkiye’nin tarihine ve co¤rafi konumuna 
yarafl›r, önyarg›lardan ve saplant›lardan ar›nm›fl, 
karfl›l›kl› ç›kar iliflkilerine dayal›, gerçekçi bir d›fl politika 
izleyecektir.   Baflka ülkelerin toprak bütünlü¤üne ve 
egemenli¤ine sayg›l› olan Türkiye, öteki ülkelerin ve 
uluslararas› kurulufllar›n da, kendi toprak bütünlü¤üne 
ve egemenli¤ine sayg›l› olmalar›n› hak olarak 
görmektedir. 

  Partimiz, de¤iflen bölgesel ve küresel gerçekler 
karfl›s›nda, Türkiye’nin d›fl politika önceliklerini yeniden 
tan›mlamas› ve bu gerçekler ile ulusal ç›karlar› aras›nda 
yeni bir denge oluflturmas› gerekti¤i inanc›ndad›r. 
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  Bu ba¤lamda partimiz;

 * Türkiye’nin d›fl politikas›n› uzun vadeli bir perspektifle, 
yeni dinamiklere dayanan bölgesel ve küresel 
konjonktürle uyumlu hale getirecektir.

 * D›fl politikada karar verme ve uygulama sürecinin, 
sadece bürokrasinin kat›l›m›yla yürütülmesinin yetersiz 
kald›¤› görüflündedir.   Bu tür kararlara parlamentonun 
ve toplumun çeflitli kesimlerinin kat›l›m› sa¤lanarak 
Türkiye’nin d›fl politikadaki etkisi ve gücünün 
artaca¤›na inanmaktad›r. 

  
 * Uluslararas› iliflkilerde stratejik çal›flmalar›n, senaryo 

analizlerinin ve gelece¤e iliflkin projeksiyonlar›n 
yap›lmas›n›n, d›fl politika araçlar›n›n gelifltirilmesinde 
çok önemli oldu¤una da flüphe yoktur.   Bu nedenle 
kamu kurumlar› bünyesinde d›fl politika alan›nda 
faaliyet   gösteren araflt›rma merkezleri, d›fl politika 
enstitüleri ve üniversitelerdeki uluslararas› iliflkiler 
bölümleriyle iflbirli¤i yap›lacakt›r. 

  Partimiz, bu gözlemler çerçevesinde afla¤›daki 
politikalar› izleyecektir:

 * Türkiye, demokrasisi, ekonomisi ve insan haklar›na 
sayg›l› tutumuyla bulundu¤u bölgede bir istikrar 
unsurudur.   Bu nitelikleriyle, çevresindeki kriz 
bölgelerinde daha fazla inisiyatif alacak ve krizlerin 
çözümüne daha somut katk› sa¤lamaya çal›flacakt›r. 

  
 * Partimiz, bölgesel güvenlik ortam›n›n, ekonomik 

kalk›nmaya önemli katk›da bulundu¤u görüflündedir.   
Bu nedenle Türkiye, yak›n çevresinde güven ve 
istikrar›n tesisi için daha fazla çaba sarf edecek, 
komflular›yla diyaloga dayal› iyi iliflkiler sürdürme 
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çabas›n› art›racak, böylelikle bölgesel iflbirli¤inin 
geliflmesine daha fazla katk›da bulunacakt›r.  

  
 * Türkiye gerek co¤rafi, gerekse tarihi aç›dan Avrupa ile 

yak›n iliflkiler içinde olmufltur.   Bu nedenle Avrupa 
ülkeleriyle iliflkiler Türkiye’nin d›fl politika gündeminde 
en üst s›ralarda yer almaya devam edecektir. 

  
 * Türkiye, Avrupa Birli¤i ile iliflkilerinde, taahhütlerini ve 

Birli¤in üyelik için öteki aday ülkelerin de yerine 
getirmesini istedi¤i flartlar› bir an önce sa¤layacak, 
gündemin yapay sorunlarla meflgul edilmesini 
önlemeye çal›flacakt›r. 

  
 * Türkiye’nin NATO bünyesinde bugüne kadar ortaya 

koydu¤u katk›ya paralel olarak, yeni yeni Avrupa 
savunma Savunma stratejisi Stratejisi çerçevesinde 
oluflturulan Avrupa Güvenlik ve Savunma Kavram› 
(AGSK) içinde hak etti¤i yeri almas› yolundaki çabalar› 
sürdürecektir. 

  
 * Türkiye ile dost ve müttefik ülkeler aras›nda uzun 

zamandan beri devam eden siyasi ve ekonomik iflbirli¤i 
sürdürülecek ve bu iflbirli¤i özellikle ekonomi, bilim, 
teknoloji, yat›r›m ve ticaret alanlar›nda 
yo¤unlaflt›r›lacakt›r.

 * Amerika Birleflik Devletleri ile uzun y›llardan beri 
savunma a¤›rl›kl› olan iflbirli¤ini devam ettirecek ve bu 
iflbirli¤ini ekonomi, yat›r›m, bilim ve teknoloji 
alanlar›nda yayg›nlaflt›racakt›r. 

  
 * Rusya Federasyonu ile Orta-Asya ve Kafkasya’da 

rekabete de¤il iflbirli¤ine dayanan dostça iliflkiler 
sürdürecektir. 

  



108
K A L K I N M A  V E  D E M O K R A T ‹ K L EfiM E  P R O G R A M I

 * Komflumuz Yunanistan ile karfl›l›kl› ekonomik ç›karlara 
dayanan iliflkileri art›rarak sürdürecek ve bu iliflkilerin 
oluflturaca¤› güven ortam› sayesinde, daha karmafl›k 
olan siyasi sorunlar›n çözümü için zemin 
haz›rlayacakt›r. 

   
 * K›br›s sorununun çözümünde, adadaki Türk halk›n›n 

varl›¤›n›n, kimli¤inin ve kendi gelece¤ini tayin etme 
hakk›n›n gözard› edilemiyece¤i edilemeyece¤i 
görüflünde olup; çözümün, adada mevcut iki devletin 
varaca¤› uzlaflmaya dayanmas› gerekti¤ine ve bu sorun 
çözümlenmeden K›br›s Rum kesiminin Kesimi’nin 
Avrupa Birli¤i’ne al›nmas›n›n, sorunu daha karmafl›k 
hale getirece¤ine inanmaktad›r.  

   
 * Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile tarihi, kültürel ve 

sosyal yak›nl›¤›m›za ra¤men, Türkiye’nin bu ülkelerle 
iliflkilerinde beklentileri karfl›layamad›¤› bir gerçektir. 
AK PART‹,   Türk cumhuriyetleriyle Cumhuriyetleri’yle 
iliflkilerin en ileri noktaya tafl›narak bölgenin genifl bir 
iflbirli¤i alan›na dönüfltürülmesi için çaba sarfedecektir.

   
 * Orta-Do¤u’da akan kan, tüm dünya kamuoyunu oldu¤u 

gibi, bu bölge ile yak›n kültürel ve tarihi iliflkileri olan  
Türk halk›n› da üzmekte ve endifleye sevk etmektedir.   
AK PART‹, din ve ›rk ay›r›m› yapmaks›z›n, kime ait 
olursa olsun, dökülen kan›n ve göz yafl›n›n acilen 
durdurulmas›n› sa¤layacak tek yolun, kal›c› bir bar›fltan 
geçti¤ine inanmaktad›r.   Bu çerçevede Türkiye, bar›fl›n 
tesisine yönelik çabalar› desteklemeye devam 
edecektir. 

   
 * Partimiz, Türkiye’nin ‹slam ülkeleriyle Ülkeleri’yle 

iliflkilerine özel bir önem vermektedir. Bu nedenle, bir 
yandan bu ülkelerle ikili iflbirli¤imizin art›r›lmas›, öte 
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yandan ‹slam Konferans› Örgütü’nün (‹KÖ), uluslararas› 
alanda daha sayg›n yer edinebilmesi ve inisiyatif 
alabilen dinamik bir yap›ya kavuflturulmas› için çaba 
sarfedecektir. Yine bu ba¤lamda, baflkanl›¤›n› Say›n Cu
mhurbaflkan›m›z›nCumhurbaflkan›m›z›n yapt›¤› ‹KÖ, 
Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi Komitesi’nin 
(‹SEDAK) faaliyetlerine daha somut içerik kazand›rmaya 
çal›flacakt›r. 

   
 * So¤uk savafl›n sona ermesi ve Do¤u Bloku’nun 

çöküflü, Karadeniz Bölgesi’nde yeni bir iflbirli¤i alan›n›n 
ortaya ç›kmas›na neden olmufltur.   Bu geliflme 
sonucu, h›zl› bir ivme ve genifl bir kat›l›mla kurulan 
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n (KE‹T), bölge 
ülkelerine genifl iflbirli¤i olanaklar› vaad eden 
potansiyelinin harekete geçirilmesi için sarfedilen 
çabalar› art›racakt›r.  

   
 * Türk d›fl d›fl politikas›n›n politikas›n›n geleneksel 

Atlantik ve Avrupa boyutlar›n›n yan›nda, Avrasya 
eksenli bir politikan›n da gelifltirilmesi yolundaki 
çabalar› sürdürecektir. Bu ba¤lamda, Ekonomik ‹flbirli¤i 
Teflkilat› (ECO)   çerçevesindeki iflbirli¤inin 
güçlendirilmesi için çaba sarf edecektir.

   
 * Kafkasya’da so¤uk savafl dönemi flartlanmalar› bir yana 

b›rak›larak iflbirli¤i imkanlar› aranacakt›r.   Böylelikle 
Türkiye, zengin yeralt› ve yer üstü kaynaklar›na sahip 
olan bu bölgenin, Orta-Do¤u ve Balkanlar’la ekonomik 
aç›dan bütünleflmesine katk›da bulunmaya çal›flacakt›r. 

   
 * Çin ve Güney-Do¤u Asya’daki dinamik ekonomilerle 

iliflkileri çok yönlü olarak ele alacak ve Türkiye ile bu 
ülkeler aras›nda daha s›k› iliflkiler gelifltirmeye 
çal›flacakt›r.
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 * Türkiye’nin Balkan politikas›n›, bölgedeki ülkelerle 
tarihi, kültürel ve ekonomik iliflkilerimiz ›fl›¤›nda 
gelifltirecek ve gerekirse yeniden flekillendirecektir. 

 * Yurt d›fl›nda yaflayan Türk vatandafllar›n›n, bulunduklar› 
ülkelerdeki haklar›n›n daha fazla korunmas› için çaba 
sarf edecek, gerek o ülkelerde gerekse Türkiye’de 
karfl›laflt›klar› sorunlar›n ortadan kald›r›lmas› için 
mevcut mekanizmalar› daha etkin biçimde iflletecek, 
gerekirse yeni mekanizmalar oluflturacakt›r. 
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VII.   SONUÇ

  Baflta genç ve dinamik nüfusu olmak üzere Türkiye 
çok zengin maddi ve manevi potansiyele sahip bir 
ülkedir.

  Cumhuriyet, binlerce y›ll›k tarihimiz içerisinde elde 
etti¤imiz kazançlar›n en önemlilerindendir. Bütün 
gayretlere ve geliflmelere ra¤men AK PART‹, 
Cumhuriyetimizin Cumhuriyetimizin demokratik bir 
cumhuriyet olmas› için bugüne kadar al›nan mesafenin 
çok yetersiz oldu¤una inanmaktad›r.

    
  Bu program›n içtenlikle benimsedi¤i siyasi do¤rultu ve 

önerilerle Cumhuriyetimizin hukukun üstünlü¤üne, 
insan hak ve özgürlüklerine dayal› demokratik bir 
yap›ya kavuflturulmas› hedeflenmifltir. 

  “‹nsan› yaflat ki devlet yaflas›n” felsefesinden 
hareketle partimiz, bütün politikalar›n›n merkezine 
bireyi koymufltur. Baflta düflünce, ifade, inanç, e¤itim, 
örgütlenme ve teflebbüs özgürlükleri olmak üzere 
bütün sivil ve siyasi özgürlükleri, ço¤ulculu¤un, bar›fl 
ve uzlaflman›n temel flart› olarak görüyoruz. Tüm bu 
özgürlükler Türkiye’yi herkes için yar›nlar›ndan emin 
olacaklar› büyük bir umut haline getirmenin de olmazsa 
olmaz flartlar›d›r.

  Partimiz din, dil, mezhep, bölge, etnik köken ve 
cinsiyet fark› gözetmeksizin bütün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandafllar›n› birinci s›n›f vatandafl olarak görür ve 
kucaklar. Bizim demokratik anlay›fl›m›zda farkl›l›klar›n 
birbirine dönüflme mecburiyeti yoktur.  Tarihi 
tecrübemizden süzülerek gelen farkl› olanlar›n bir arada 
bar›fl içinde yaflama kültürü de bundan baflka bir fley 
de¤ildir.
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  Hakl› zay›flar›, haks›z güçlülere karfl› korumak, 
vazgeçilmez prensiplerimizden biridir. Bu nedenle 
program›m›z, bir k›s›m veya kesimin huzur ve 
mutlulu¤unu de¤il, herkesin huzur ve mutlulu¤unu 
sa¤lamay› hedeflemektedir.

  Partimizin bu programda hayata geçirece¤i yönetim 
anlay›fl›nda, devlet buyurganl›k bak›m›ndan iri ve hantal 
bir devlet de¤il, kaliteli hizmet üretme ifllevi ve etkinli¤i 
aç›s›ndan güçlü bir devlet olacakt›r. Ülke bütünlü¤ü ve 
milli egemenli¤e sayg› çerçevesinde ço¤ulculu¤a ve 
çok seslili¤e dayanan bir yönetim anlay›fl›nda, devlet 
bir orkestra flefi konumunda olacakt›r. Dayatan, 
direten, rant da¤›tan bir devlet de¤il; düzenleyen, 
denetleyen, f›rsat yaratan, teflvik eden ve yol gösteren 
bir devlet, 21. yüzy›l›n hakim demokratik anlay›fl›n›n bir 
gere¤idir. Ülkemizi dünya sahnesinde hakketti¤i yere 
getirecek olan da budur.

  Bu program, ülkemizin çok büyük olan ekonomik 
potansiyelini harekete geçirerek, küreselleflmenin 
getirdi¤i maliyetleri en aza indirmek suretiyle, 
büyümeyi ve yeni bir at›l›m› hedeflemektedir. Kamu 
harcamalar›n› disipline etmek, her düzeydeki israf›n 
önüne geçmek, giriflimcili¤i her yönüyle desteklemek, 
ranta de¤il, üretime dayal› bir kazanç sistemi tesis 
etmek, borçlanmada azami duyarl›l›¤› göstermek, vergi 
taban›n› geniflletirken vergi oranlar›n› düflürmek, gelir 
da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i gidermek, yoksullu¤a ve her 
çeflit yolsuzlu¤a son vermek, verimlili¤i esas almak, 
program›n ekonomik öncelikleri aras›ndad›r.

  
  ‹nsanlar›m›z›n karn› tok, sa¤l›kl›, e¤itimli, huzurlu 

olmas›, insanca yaflayabilece¤i bir hayat standard›na 
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kavuflturulmas›, yar›n›ndan emin, devletine,   
birbirlerine ve kendilerine güvenen bireyler haline 
getirilmesi çabam›z›n özü ve siyasetteki varl›k 
sebebimizdir.

  Bu program›n en önemli taraf›, eyleme 
dönüfltürülemeyecek söylemlere yer vermemifl 
olmas›d›r. Do¤ru, gerçekçi ve uygulanabilir olmas›, parti 
politikalar›m›z›n tan›mlay›c› özelli¤idir. Sözümüzle 
özümüzün bir oldu¤unu en iyi halk›m›z bilmektedir. AK 
PART‹, gücünü halktan alan kadro hareketidir. Burada 
kat› yarg›lar de¤il, ilkeler; tekelci ak›l de¤il, kolektif ak›l 
hakimdir.

  Türkiye’nin en büyük problemi, ülkede yaflanan güven 
bunal›m›d›r. Devletin halka, halk›m›z›n da devlete 
güveni tesis edildi¤i, halk›n talepleri ile siyasetin 
gündemi örtüfltürüldü¤ü zaman Türkiye’nin uluslararas› 
yar›flta zirveye do¤ru yürüyüflü mutlaka 
gerçekleflecektir. Bizim Türkiye sevdas› diye bir 
sevdam›z vard›r. Samimiyetle, azimle ayd›nl›k ufuklara 
do¤ru bir yürüyüfl bafllat›yoruz. Var›fl noktas›ndaki onur 
ve gurur bizimle birlikte yola ç›kan herkesin, hepimizin 
olacakt›r.

  AK PART‹, ideoloji dayatan veya rant da¤›tan bir parti 
de¤ildir, olmayacakt›r.   Partimiz, bu programdaki ilkeler 
çerçevesinde Türkiye’ye hizmeti esas alan bir kitle 
partisidir. So¤uk savafl döneminin do¤urdu¤u, eski 
siyasi akla dayanan ayr›flmalar› reddediyoruz. 
Demokrasiye inanan, insan hak ve özgürlüklerine 
sayg›l›, ço¤ulcu de¤erleri benimsemifl, ahlaki ve insani 
duygulara sahip, piyasa ekonomisine ba¤l› herkese bu 
partinin çat›s› alt›nda yer vard›r. 
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  Milli, manevi ve evrensel de¤erlere sayg›l›, cumhuriyeti 
benimsemifl, toplumsal merkezi, siyasetin merkezine 
tafl›nmak; AK PART‹’nin en önemli hedeflerindendir.

  Bu program, büyük milletimizin insanl›k camias›nda 
lay›k oldu¤u yeri almas›, ülkemizin “Muas›r medeniyet 
seviyesinin üzerine ç›kmas›” için dürüst, ilkeli, yerli 
de¤erler konusunda hassas, küresel dinamiklerin 
fark›nda, yaflad›¤› co¤rafya ve ça¤› çok iyi kavrayan 
kadrolar taraf›ndan haz›rlanm›fl bir “demokratikleflme 
ve at›l›m” projesidir.

  Gayret, al›n teri, ilkeli   siyasi irade ve kararl›l›k bizden, 
teveccüh halk›m›zdand›r. 

  
  Allah milletimizin yâr ve yard›mc›s› olsun.

  




