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“2023’E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE”
VİZYONU
Gücünü milletinden alan ve siyaset yoluyla milletine hizmeti varlığının esası kabul eden Milliyetçi Hareket
Partisi, vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olarak tek
başına iktidarı hedeflemektedir.
Türkiye; tarihi ve kültürel birikimi, genç ve dinamik
nüfusu, girişim kabiliyeti, demokratik değerleri özümsemesi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını esas alması,
din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alan laiklik anlayışına sahip olması, jeo-stratejik konumu, caydırıcılığı
ve teknoloji kullanma kabiliyeti yüksek savunma sistemi,
doğal ve beşeri kaynakları gibi sahip olduğu unsurlar itibariyle bölgesinde yükselen değerleri temsil etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin tek başına iktidarda
olacağı önümüzdeki 12 yılda, sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yükselen bir gücü temsil eden Türkiye’nin;
fırsatları değerlendirmek, tehditleri bertaraf etmek ve
imkanları kullanmak suretiyle atılım yapma ve yükselme
potansiyeli harekete geçirilerek “Lider Ülke Türkiye” inşa
edilecektir.
Bin yıllık gelenekleri, milli ve manevi değerleri, Cumhuriyetin kazanımları ve jeo-stratejik konumunun sunduğu fırsatlar, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte dostluğu aranılan önemli bir güç olmasını sağlayacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, en geniş boyutta sağlanacak
toplumsal mutabakat ile Türkiye’nin büyük hedeflere yönelmesini, bütün imkân, kaynak ve kabiliyetlerini “Lider
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Ülke Türkiye” hedefi doğrultusunda harekete geçirmesini
öngörmektedir.
Türkiye, bölgesinde ekonomik ve siyasi işbirliğine dayalı etkin birlikteliklerin oluşturulması için inisiyatif alarak gerekli kurumsal, hukuki ve siyasi adımları atacak ve
bunların hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
Türkiye’nin devlet ve insan hayatında hâkim kıldığı evrensel ve insani kriterleri benimseyen ve açtığı barış şemsiyesinin altında yer almayı arzulayan ülkeler bu
birliktelikten güç kazanacaktır.
İçinde bulunduğumuz yeniçağın dinamikleri üzerinde
söz sahibi olmanın yolu, güçlü milli kimliğe ve özgüvene
sahip bir millet olmaktan geçmektedir.
Türk Milletinin ve bütün insanlığın barış ve mutluluk
içinde insanca yaşayacağı bir dünya ideali, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet projesinin hayata geçirilmesiyle
mümkündür.
MHP, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir
dünya tesis etme anlayışını kendisine siyasi bir misyon
olarak kabul etmiştir.
Türkiye’yi lider ülke konumuna taşıyacak olan bu
misyon, başta Avrasya coğrafyasındakiler olmak üzere,
bütün mazlum milletlerin de hür ve onurlu bir şekilde
yaşamasına vesile olacaktır.
Bunu başarmanın şartı, öncelikle Türkiye’nin teslimiyetçi ruh hâlinden kurtulması ve Türk Milletinin özünü
temsil eden değerlere yönelmesinden geçmektedir.
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Kendi milli ve tarihi değerleri ile barışık, sorun çözme
kabiliyeti olan, etkin bir devlet düzeni kurmuş, ülkenin
kaynaklarını seferber edecek milli bir ekonomi modeli uygulamaya koymuş ve küresel sistemde saygın konuma gelmiş güçlü bir Türkiye; 21’inci yüzyılda dünya
siyasetinde ve ekonomik hayatında söz sahibi olacaktır.
MHP, 2023 yılına kadar küresel alanda güç merkezi
haline gelmiş bir Türkiye’yi oluşturmaya kararlıdır. Bunun
bir gereği olarak da istikrar içinde kesintisiz ve sürdürülebilir tek başına iktidara talip olmakta ve bu hedefe matuf
program ve projelerle vatandaşın huzuruna çıkmaktadır.
En az 12 yılı kapsayan bu program çerçevesinde;
TBMM’nin 24, 25 ve 26’ncı yasama dönemlerindeki
MHP’nin tek başına iktidarında, Türkiye’nin küresel güç
olması gerçekleştirilecektir.
Birinci MHP İktidarı: Onarım ve Toparlanma Dönemi
2011-2015 yıllarını kapsayan Birinci MHP dönemi,
“onarım ve toparlanma” dönemi olacaktır. Yükselen
Türkiye’nin küresel güç olması yolunda ihtiyacı olan
çağdaş normlarda bir devlet ve toplum düzeninin
gerektirdiği kurum ve kurallar tesis edilecektir.
Bu yapılırken, AKP hükümetlerinin eseri olan anti
demokratik, vesayetçi, kayırmacı, hukuk tanımaz, kişi
güvenliğini ihlal edici, özgürlükleri kısıtlayıcı her türlü iş,
işlem, kural ve kurumlar bütün unsurlarıyla ele alınarak
bozuk düzene son verilecektir.
Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde; öncelikle toplumsal uzlaşma niteliği taşıyan bir
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anayasa yapılacaktır. Terör tamamen bitirilerek toplumsal
huzur ve güven tesis edilecektir. İşsizlik ve yoksulluk sorunu önemli ölçüde hafifletilerek vatandaşlarımızın refah
düzeyi yükseltilecektir.
Devletin ve milletin bütünlüğünü esas alacak şekilde
devlet teşkilatı yeniden yapılandırılacaktır. Demokrasi
tüm kurum ve kurallarıyla işler hale getirilecek, temel
haklar teminat altına alınacak, bireysel özgürlükler
güçlendirilecektir.
Yıllık ortalama en az yüzde 7 büyüme ve yıllık 700 bin
yeni istihdam sağlanacağı bu dönem sonunda, GSYH 1,1
trilyon dolara, kişi başına gelir 14 bin dolara, ihracat 200
milyar dolara yükselecek ve istihdam 25,5 milyon kişiye
ulaşacaktır.
İkinci MHP İktidarı: Gelişme, Bütünleşme ve Atılım
Dönemi
2015-2019 yıllarını kapsayan İkinci MHP dönemi,
“gelişme, bütünleşme ve atılım” dönemi olacaktır. Bu
dönem, Türkiye’nin sosyo-ekonomik sorunlarının çözüldüğü, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile sosyal gelişme sağlandığı, milli bütünleşme ve kaynaşmanın tesis
edildiği bir dönem olacaktır.
Bu dönem, ülkemizin milletler camiasında saygınlığı
artmış, vatandaşlık bilincinin geliştirilerek herkesin Türk
vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir dönem olacaktır.
Böyle bir ülkede yaşamanın değerli olduğuna bütün
vatandaşlarımız inanacak ve hiç kimse farklılıkların
bölünme ve ayrışma unsuru olması yönündeki çabalara
itibar etmeyecektir.
4

2023’E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ

Yıllık ortalama en az yüzde 7 büyüme ve yıllık 700 bin
yeni istihdam sağlanmasına devam edilecek olan dönemin sonunda, GSYH 1,5 trilyon dolara, kişi başına gelir
19 bin dolara, ihracat 300 milyar dolara yükselecek ve
istihdam 28,5 milyon kişiye ulaşacaktır.
Üçüncü MHP İktidarı: Bölgesinde ve Küresel Planda
Güç Merkezi Lider Ülke Türkiye’ye Ulaşma Dönemi
2019-2023 yıllarını kapsayan Üçüncü MHP dönemi,
“Lider Ülke Türkiye” hedefine ulaşma dönemi olacaktır.
2023 yılını hedefleyen uzun vadeli stratejimizin temel
amacı; ülkemizin, çağdaş dünyayı Türkçe algılama ve değerlendirme yeteneğine sahip, küresel düzeyde etkili ve
ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olan “lider
ülke” konumuna yükseltilmesidir.
Yıllık ortalama en az yüzde 7 büyüme ve yıllık 700 bin
yeni istihdamın sağlanacağı bu dönemin sonunda, GSYH
2,1 trilyon dolara, kişi başına gelir 25 bin dolara, ihracat 400 milyar dolara yükselecek ve istihdam 31 milyon
kişiye ulaşacaktır.
Türk ordusu, dünyanın en güçlü ilk üç ordusundan biri
olacaktır.
Türkiye, uzayın imkânlarından yararlanabilen bir ülke
haline gelecek ve uydu teknolojisi üretme yetkinliğine
kavuşacaktır.
İleri teknoloji kullanılarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılacak, Türkiye enerji bağımlılığından kurtulacağı gibi uluslararası enerji piyasasının
belirleyici aktörlerinden olacaktır.
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İnsanın yaşam standartlarının artmasını sağlayan, refah düzeyini yükselten, kaliteli üretimi gerçekleştiren ileri
teknolojiler geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır.
Eğitim çağındaki nüfusun eğitim sisteminde ortalama
kalma süresi 15 yılın üzerine, ortaöğretimde okullaşma
oranı yüzde 100’e ve yükseköğretimde okullaşma oranı
ise yüzde 70’in üzerine çıkarılacaktır.
Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 4’e
yükseltilecektir.
2011 yılında başlayan onarım ve toparlanma döneminden sonra, mevcut kaynak, imkân ve kabiliyetlerin
stratejik bir vizyonla harekete geçirilmesi, birlikte yaşama ve ortak hareket etmenin asgari şartları oluşturularak vatandaşlık bilincinin güçlendirilmesi, tarih ve inanç
temelinde kaynağını bulan ortak değerler ekseninde bütünleşilmesi, çağdaş dünyanın Türkçe değerlendirilmesi,
dünya ölçeğinde karar süreçlerinde söz sahibi olunması
ve lider ülke konumuna gelinmesi, MHP’nin tek başına iktidarında geçecek olan 12 yıllık dönemin sonunda
gerçekleştirilmiş olacaktır.
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TEMEL HEDEF VE GÖRÜŞLERİMİZ
Temel Hedefler
Milliyetçi Hareket Partisinin güçlü iktidarında;
• Hukukun üstünlüğünü ve adaleti her alanda hâkim
kılmak,
• Anayasanın ilk üç maddesinde anlam bulan esasları güçlendirecek, özgürlükleri esas alacak ve demokratik
standartları yükseltecek “toplum sözleşmesi niteliğinde”
bir anayasa yapmak,
• Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkmak,
• Türkiye Cumhuriyeti devletinin; ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, üniter milli devleti
ilelebet baki kılmak,
• Uzlaşma kültürünü geliştirerek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve kardeşliği pekiştirmek,
• Temel insan hak ve hürriyetlerini teminat altına
almak,
• Güçlünün değil haklının yanında olan adil bir
sistem oluşturmak,
• Milletin değerlerini temsil eden, milletin hizmetinde, güçlü, adil, müşfik ve insani bir devlet anlayışını
hâkim kılmak,
• Adaletli, açıklığa dayalı bir yönetim anlayışı
benimsemek ve bu anlayışa uygun kurum ve kuralları
oluşturmak,
7
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• Devlet tarafından sunulan hizmetlerin ülkenin her
yerinde her vatandaş tarafından erişilebilirliğini ve çağdaş
standartlarda olmasını temin etmek,
• Seviyeli, ilkeli, dürüst, ahlaki siyaset anlayışını
hâkim kılmak,
• Ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin
mücadele suretiyle temiz siyaset-temiz yönetimi tesis
etmek,
• Rekabetçi piyasa ekonomisini ve serbest teşebbüsü
esas alan, kaynakların rasyonel kullanıldığı, bir ekonomik
düzen oluşturmak,
• Teknolojik gelişmeyi, verimliliği, istikrarlı büyümeyi ve istihdam sağlamayı esas alan güçlü bir “üretim
ekonomisi” oluşturmak,
• Yatırımların; yüksek teknolojiye dayalı ve katma
değeri yüksek mal ve hizmet üreten alanlara yöneltilmesini öngören bir sanayileşme stratejisini tesis etmek,
• Özel sektörün dinamizmini ve teşebbüs gücünü
desteklemek,
• Ekonomik ve sosyal politikaları dar ve sabit gelirlileri gözetecek şekilde ahenk içinde uygulamak,
• Üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliğini zora
sokmayacak bir anlayışla kazancın vergilendirilmesini
sağlamak,
• Tarımda kendi kendine yetebilen hale gelmek, çiftçimizin gelir ve refah düzeyini artırmak,
8
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• Küçük sanayici ve esnafı destekleyerek yatırım,
üretim ve istihdamı artırmak,
• Bölgeler arası gelişmişlik farklarını en aza indirmek,
• Bilim ve teknolojide çağı yakalamış, kudretli, itibarlı
ve önder bir toplum oluşturmak,
• Adil bir gelir dağılımı sağlamak,
• Yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele etmek
üzere milli seferberlik başlatmak,
• Sosyal koruma programları geliştirerek yardıma
muhtaç, yoksul ve kimsesiz vatandaşları aç ve açıkta
bırakmamak,
• Çalışanların çalışma şartlarını iyileştirmek ve adaletli bir ücret sistemine kavuşturmak,
• Bütün vatandaşlarının eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik gibi temel ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılandığı, insan onur ve haysiyetine yakışır sosyal düzen
oluşturmak,
• İstihdam edilebilirliği yüksek, eğitimli, sağlıklı, vasıflı, yüksek ahlak ve seciye sahibi, Türk kültür ve değerlerini özümsemiş, evrensel düzeyde iddia sahibi bir gençlik
yetiştirmek,
• Milli ve manevi değerleri güçlendirerek kültürel ve
ahlaki yozlaşmayı önlemek,
• Milli kimliğimizin vazgeçilmez unsurlarından
birisi olan Türkçenin, Türk Dünyasında kullanılan ve
anlaşılabilen ortak bir kültür ve bilim dili olmasını
sağlamak,
9

SES VER TÜRKİYE

• Bilinçsiz ve kontrolsüz göç olgusunu durduracak,
yerinde yaşamı teşvik edecek projeler geliştirmek,
• Çevre şartlarını sürekli iyileştirerek yaşanabilir hale
getirmek,
• Her türlü terör ve anarşiye son vermek suretiyle
huzur ve güven ortamını tesis etmek,
• Türkiye’nin jeo-stratejik konumunu dikkate alan,
dünya ölçeğinde siyasi, sosyal ve ekonomik politikaların
oluşturulmasında söz sahibi olan gelişmeleri ve sorunları
gerçekçi, karşılıklı menfaate dayanan milli bir strateji çerçevesinde değerlendiren, Türkiye merkezli ve çok yönlü
bir dış politika yürütmek,
• Türkiye’nin tarihine, kültürüne, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerine, beşeri-askeri-iktisadi kapasitesine, jeopolitik avantajlarına uygun bölgesel ve küresel işbirliği
programları geliştirmek,
• Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir güç haline getirmek, Yükselen Ülke Türkiye vizyonu çerçevesinde ülkemizi 2023 yılında çağdaş değerlere sahip, küresel düzeyde
etkili ve ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olan
küresel güç konumuna getirmek,
Türk milletine hizmet yolunda temel hedeflerimizi
oluşturmaktadır.
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Temel Görüşler
Devlet idaresinde, milletin en iyi şekilde temsil edildiği rejim olan demokrasiyi; hukukun üstünlüğünün, insan
hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamda teminat altına
alındığı bir sistem olarak benimsemekte ve demokrasinin
kurumsallaşmasının hayati önemine inanmaktayız.
Demokratik siyasi kültür, uzlaşma ve sorumluluk
ahlakını önde tutan bir anlayışla siyaset yapan Partimiz;
bu anlayışın Türk siyasi hayatına hâkim olmasına öncülük
edecektir.
Vatandaşların inançlarına saygı duyan, din ve vicdan
özgürlüğünü esas alan bir laiklik anlayışını, milli birlik ve
bütünlüğün güvencesi olarak görmekteyiz.
Türk
milletinin
tarihinden,
kültüründen,
geleneklerinden ve inanç dünyasından feyiz alarak şekil
bulan milliyetçilik anlayışımız; gelenekten geleceğe
uzanan çizgide Türk milletinin sahip olduğu milli ve
manevi değerlerin varlığını anlamlandırarak sürekli
kılmayı ifade etmektedir.
Tarih, kültür ve inanç temelinde derinliği olmayan
yapay farklılıkların ayrıştırıcılığı yerine, zengin ortak
değerlerin bütünleştiriciliğini esas alan bir anlayışla,
ekonomik ve sosyal birikimlerimizin ortak hedeflere
seferber edilmesini milli birlik ve bütünlüğümüzün
teminatı saymaktayız.
Milletimizin temel hassasiyetlerini temsil eden
toplumsal merkezin ortak değerler ekseninde
bütünleşmesini savunmaktayız.
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Hukukun üstünlüğünü, demokratik sistem içerisinde
düzeni sağlayan bir kanunilikten öte, insanın yüce değerini ve temel haklarını tanımak, kabul etmek ve bunları
güvence altına almak şeklinde değerlendirmekteyiz.
Sağlıklı bir demokrasinin ancak hoşgörü, dürüstlük,
tutarlılık, samimiyet gibi ahlâki değerlerle bezenmiş bir
siyasi kültür zemini üzerinde yükselebileceğine inanmakta ve ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin
teminatı olarak görmekteyiz.
Toplumun demokrasiye ve devlete olan güven duygusunun zaafa uğramasına neden olan siyasetteki yozlaşmanın önüne geçilmesinin; milli, ahlaki ve toplumsal
duyarlılığa sahip bir anlayışı hâkim kılmakla mümkün
olabileceğini savunmaktayız.
Her insanın dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlükleri bulunduğuna; bu hakların
kullanma yetki ve özgürlüğünün kutsallığına, bunları her
türlü istismardan korumanın, teminat altına almanın ve
işlerlik kazandırmanın vazgeçilemezliğine inanmaktayız.
Gelir dağılımını adaletli ve dengeli bir biçimde gerçekleştirmeyi, toplumun millî duyarlılıklarını yaşatmayı, bencillik ve vurdumduymazlığa karşı feragat ve fedakârlık gibi
güzel hasletleri yüceltmeyi amaçlamakta ve dayanışma
kültürünü geliştirerek toplumsal barışın pekiştirilmesini
öngörmekteyiz.
Devlette kalite ve sonuçlara yönelik bir yönetim
kültürünün yerleştirilmesini, halka güveni esas alan ve
halkın güvenini kazanmayı hedefleyen şeffaf, katılımcı,
hesap verebilir, kollayıcı ve koordine edici bir anlayışın
12
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ve bunlara yönelik idari yöntemlerin hâkim kılınmasını
hedeflemekteyiz.
Serbest teşebbüsün esas olduğu, üretimin teşvik edildiği, dar ve sabit gelirlilerin gözetildiği rekabetçi ve hakkaniyetli bir ekonomi politikasını savunmakta, Türk girişimcisinin dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmesi için
Türk firma ve markalarının küresel düzeyde rekabet gücü
kazanmasına stratejik bir önem atfetmekteyiz.
Bilgi toplumu altyapısının hızla oluşturulmasını, bilgi
ve teknoloji üretimi, kullanımı ve ihracını mümkün kılacak politikaların uygulanmasını ve bu yönde toplumsal
bilincin geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
Dış politikada siyasi eşitlik zemininde; karşılıklılık
esası ve milli çıkarların gözetilmesi doğrultusunda, etkin
ve saygın devlet anlayışıyla, sosyal, ekonomik ve siyasi
ilişkileri zenginleştirmeyi hedeflemekteyiz.

MİLLİ VE DEMOKRATİK ANAYASA
ANLAYIŞIMIZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel harcını oluşturan “hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin hukuki
alanda en üst dayanağı olduğuna inandığımız Anayasa’nın;
milli ve üniter devletin temeli olan “hâkimiyet-i milliye”
nin yerleşmesine ve yaygınlaşmasına imkân sağlaması
gerektiğini düşünmekteyiz.
Partimiz Anayasa’nın, genel sınırlama hükümlerinden daha çok, genel koruma hükümlerine yer vermesini,
13
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özgürlükleri esas almasını ve bir “Toplum Sözleşmesi”
niteliğinde olmasını gerekli görmektedir.
Anayasa yapılmasındaki önceliklerimiz:
Milliyetçi Hareket Partisi, anayasa değişikliği yahut
yeni bir anayasa yapılmasında;
• Siyasal yapıdaki anti demokratik uygulamaları tasfiye ederek modern demokrasilerde olduğu gibi düşünce,
inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel
hak ve hürriyetleri güvence altına alan demokratik devlet
yapısına ulaşılması,
• Vatandaşlarımızın aynı milletin bir ferdi olmaktan
gurur duyacağı, ayrışmayı değil bütünleşmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı
sağlayacak toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmesi,
• Birbirinden uzaklaşmamış, birbirine yabancılaşmamış bir millet yapısı ile etnik köken, inanç, mezhep gibi
özelliklerin milli kimliğin ve bin yıllık kardeşliğin zenginliği olarak görüldüğü bir toplum hayatına kavuşulması,
• Bizi bir millet olarak tanımlayan, milli ve üniter varlığımızı güvenceye alan Anayasamızın başlangıç kısmında
ve ilk üç maddesinde ifadesini bulan esaslara ve Cumhuriyetin kurucu değerlerine saygı ve riayetin gerçekleşmesi,
hususları üzerinde önemle durmaktadır.
Anayasa değişikliği veya yeni bir anayasa yapılması
kapsamında hiçbir şekilde tartışmayacağımız hususlar:
Milliyetçi Hareket Partisi; Cumhuriyetin temel
nitelikleri, Türk milli kimliği, demokratik rejim ve temel
insan hakları gibi değerleri vazgeçilmez olarak kabul eder
14
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ve bunların uzlaşma arayışı içinde tartışılmasını reddeder.
Tek millet-tek devlet esasına dayanan, üniter yapıdaki
milli devlet bünyesinde,
• Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına,
• Kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif
haklara dönüştürülmesine,
• Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü
kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına,
• Milli kimlik tanımının değiştirilerek “Türkiyelilik”
kavramının esas alınmasına,
• Türkçe’den başka dillerde “anadil” olarak eğitim
yapılmasına,
• Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel
yönetimlerin mahalli Parlamento olarak çalışacağı özerk
bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine,
fırsat verecek ve zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasını hiçbir şekilde
tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır.

ADALET
Adaleti, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi ve
devletin temeli olarak görüyoruz. Bu nedenle yargı,
insanların tereddütsüz güvenebileceği, adalet duygusunun
zihinlerde ve kalplerde yer ettiği bir yapıda olacaktır.
15
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Suçun oluşmasının önlenmesine ilişkin tedbirlerin
alınması, suçun işlenmesinden sonra olaya ait delil
ve bilgilerin sağlıklı bir şekilde mahkemelere intikali,
mahkemelerin bağımsız, hızlı ve doğru karar vermesine
ilişkin düzenlemelerin yapılması ile bu süreci etkin
kılacak bilgi teknolojilerinin kullanılması ve iyi yetişmiş
hâkim ve savcıların istihdamı adalet politikamızın esasını
oluşturacaktır.
Tutukluluğun
cezalandırmaya
dönüşmemesi
ve yargılama sürecinin uzamasıyla birlikte cezadan
kurtulmaya fırsat verilmemesi amacıyla yargılama
sürecini hızlandıracak adli yapılanmaya gidilecek,
Yargıtay’ın hizmet kapasitesi geliştirilecektir.
Hiçbir organ, makam, merci, kişi ve baskı gurubuna
ayrıcalık tanınmayacak biçimde yargı bağımsızlığı tesis
edilecek, hiçbir kimse ya da organ yargı denetimi dışında
bırakılmayacaktır.
Suçlu olduğuna dair kesin hüküm bulunmayan
kişilerin beyan, yayın ve diğer yollarla suçlu gösterilmesi
önlenecektir.
e-devlet altyapısının tamamlanmasıyla adaletin
maddi hatalardan arındırılmış hızlı ve doğru bir şekilde
tecelli etmesi sağlanarak mahkemelerin iş yükü
azaltılacaktır.
Adli teşkilatın toplumsal ihtiyaçlar ve çağın gereklerine
uygun olarak yeniden yapılandırılması temin edilecek,
bu çerçevede fiziki altyapı ve teknik donanım açısından
modernize edilecek, insan gücü kapasitesi geliştirilecektir.
16
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Adli Tıp Kurumunun yargı bağımsızlığı anlayışı
içindeki özerk yapısının korunup güçlendirilmesine özen
gösterilecektir.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını
tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklar önlenerek “temiz siyaset-temiz
yönetim” süratle tesis edilecektir.
Denetim bulgularının, sonuç ve önerilerinin örtbas
edilmesini önlemek amacıyla, uygun teminatlar verilmek
suretiyle denetim birimlerinin faaliyetlerini bağımsızlık
ilkesi çerçevesinde yürütmesi sağlanacaktır.
Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları konusunda ivedilikle
gerekli soruşturmalar açılarak sonuçları adli ve idari mercilere intikal ettirilecek, kul hakkı yiyenlerden, soygunculardan ve hortumculardan hesap sorulacaktır.
Yolsuzluk yoluyla elde edildiği hukuki olarak tespit
edilen her türlü servete nerede ve kimin adına kayıtlı
olursa olsun, zaman aşımı gözetilmeksizin el konulmasına imkân sağlayacak hukuki düzenlemeler yapılacaktır.
Rüşvet ve yolsuzluğa zemin hazırlayan gereksiz
bürokratik formaliteler ortadan kaldırılacaktır. Kamu
yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu etkili
kılınacaktır.
17
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Bilirkişilik müessesesi kurumsallaştırılarak denetlenebilir hale getirilecek ve suiistimallere açık olmaktan
çıkarılacaktır.
Teşvik mevzuatı, ülkenin kalkınmasına hizmet edecek ve her türlü şaibeden uzak olacak şekilde yeniden
düzenlenecektir.
Kamu ihale sisteminde yatırımcı kuruluşların ihale
sistemi dışına çıkartılması ve istismar edilmesine dönük
istisnalar ortadan kaldırılarak işlemlerin hızlı, doğru,
güvenli ve verimli şekilde yürütülmesini teminen sistem
bütünüyle yeniden düzenlenecektir.
Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu olanların görev
öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna
açıklanmasını sağlayacak düzenleme yapılacaktır.
Kamu kaynaklarının istismarı ile her türlü yolsuzluk ve
usulsüzlüklerin ortaya çıkartılmasında yardımcı olanların
ödüllendirilmesi ve ihbarda bulunanların korunmasına
yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılacaktır.

KAMU YÖNETİMİ
Demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hakkaniyeti, verimliliği ve yeni gelişmeleri birlikte gözeten bir
yönetim yapısı ve işleyişi oluşturulacaktır.
Yönetimde ihtiyaçlara göre esnek ve hızlı bir yapı ile
kaliteli hizmet sunumu anlayışının ve buna ilişkin etkin
yöntemlerin yerleştirilmesi sağlanacaktır.
18
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Kamu sektörünün doğrudan hizmet sunumundaki
rolü azaltılarak düzenleme ve denetleme görevini daha
iyi şekilde yürütmesi sağlanacaktır.
Vatandaşın; kendisi ile ilgili karar süreçlerine iştiraki,
hizmetin nasıl yürüdüğü, sorumluları ve kalitesi konusunda bilgi edinme ve hesap sorma hakkının etkin kullanımı
sağlanacaktır.
Kamu yönetimi, bütün kurum ve kurallarıyla milletin
ortak taleplerini yerine getirmeye ve vatandaş memnuniyetini tesis etmeye yönelik olarak açıklık, katılımcılık ve
hesap verebilirlik anlayışıyla yapılandırılacaktır.
Personel rejimi, liyakati esas alan ve performansı değerlendiren anlayışla yeniden düzenlenecektir. Kamuda
ücret adaleti sağlanacak, görev, yetki ve sorumluluk bakımından eşit değerde iş yapanın eşit ücret alması temin
edilecektir.
Kamu çalışanlarına uluslararası normlara uygun
sendikal haklar sağlanacaktır.
Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer
işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, 4/B’li, 4/C’li, vekil ve benzeri adlar altında istihdam
edilenlerin tamamının kadrolu istihdamını sağlayacak
düzenlemeler yapılacak, bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek, eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir
istihdam düzeni sağlanacaktır.
Kamuda çalışan işçilerin, kamu kurumları arasında
naklen geçişlerine imkan sağlanacaktır.
Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı, fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile
19
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yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıklara
yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek, tüm kamu
çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun
biçimde yeniden düzenlenecektir.
Makamların nüfuz ve güç yeri olmaktan çıkarılarak
hizmet yeri olmalarının sağlanması, yolsuzluk ve adam
kayırmanın önlenmesi, kamu görevlilerinin yaptıklarının
yanında ihmallerinden de sorumlu tutulmaları temin
edilecektir.
Kamu görevlilerinin yargılanmaları sürecini sekteye
uğratan ve dokunulmazlık olarak nitelendirilen hükümler
kaldırılacak, etkin bir yargılama süreci tesis edilecektir.
Bazı kamu hizmetlerinin; erişimini kolaylaştırmak,
kalitesini ve etkinliğini artırmak suretiyle yerel düzeyde
vatandaşa sunumu esas olacak, bu amaçla yerel yönetimlerin hizmet kapasitesi artırılacaktır.
Belde ve köy Mülki İdare temsilciliği oluşturulacaktır.
Köy ve mahalle muhtarlarının maaşları, yerleşim biriminin idari yapısı ve nüfusu gibi kriterler dikkate alınmak
suretiyle, en az asgari ücret tutarına yükseltilecektir.
Köy ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerine her ay 150 TL.
huzur hakkı ödenecektir.

SİYASÎ VE AHLÂKÎ YOZLAŞMANIN ÖNLENMESİ
Siyasi yozlaşmanın, kültürel ve ahlaki erozyonun
önlenebilmesi için; öncelikle milli ve manevi değerler
ile evrensel değerler, vatandaşlık bilinci, temel ahlaki
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normlar, toplumsal kalite anlayışı, feragat ve fedakârlık
duygusu, dayanışma kültürü gibi toplumsal duyarlıklar
güçlendirilecektir.
Siyasi partilerin, TBMM üyelerinin ve üst siyasi yönetim kadrolarının faaliyet ve çalışmalarının tüm yönlerinin
etik esaslara bağlanması esas olacaktır.
Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasî partilerin
merkez yönetimlerinde, il ve ilçe teşkilâtında görevli
başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görev öncesi ve görev sonrası mal bildirimlerinin kamuoyuna açıklanması
sağlanacaktır.
Siyasî partilerin ve siyasetçilerin gelir kaynaklarının ve
seçim harcamalarının denetim altına alınarak kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanacaktır.
Milletvekili dokunulmazlıkları kaldırılacaktır. Milletvekillerinin yapamayacakları işlerin; parlamento faaliyetlerinde etkinlik sağlanması ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin saygınlığı çerçevesinde değerlendirilmesi
benimsenecektir.
Yüce divan yetkisinin ve görevinin, yargılanmanın adil,
bağımsız ve ihtisas sahibi mahkeme tarafından yapılması
anlayışı içinde tanzimi esas olacaktır.
Siyasi parti üyeliği sağlam teminatlar altına alınacak
ve siyasete katılımın artırılması sağlanacaktır.
Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının milletvekili genel seçimlerinde bulundukları yerde
oy kullanabilmeleri sağlanacaktır.
Kısıtlama ve sansürün olmadığı, basın ve yayın
ahlakının gelişip kurumsallaştığı, ahlaki ilke ve
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standartlara uygun hareket eden hür ve bağımsız bir
medya yapılanması tesis edilecektir.
Her türlü yozlaşmaya karşı toplumsal bilinç oluşturulması amacıyla eğitim müfredatında; temel hak ve özgürlükler, yasalar karşısındaki sorumluluklar, hak arama bilinci, topluma zarar vermeyecek hâl ve hareketler, kamu
malına en az kendi malı kadar önem vermenin erdemi,
insani ilişkiler gibi hususların yer alması sağlanacaktır.

EKONOMİK HEDEF VE POLİTİKALAR
Ekonomi politikalarının merkezine insanı koyan; eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılması temel hedefimiz
olacaktır.
Piyasa ekonomisi kurallarının işletilerek tekelci oluşumların ve haksız rekabetin önlenmesi, kamunun ekonomideki rolünün yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler ile sınırlandırılarak; özel sektör dinamizminin
ve teşebbüs gücünün desteklendiği istikrarlı, çevreye duyarlı ve istihdam dostu bir büyümenin gerçekleştirilmesi,
ekonomi politikamızın esasını oluşturmaktadır.
İstikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü
bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam
yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan, yoksulu gözeten, gelir dağılımını adaletli kılan bir sosyal refah
düzeni oluşturmak temel hedefimizdir.
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Kolay ve spekülâtif kazanç sağlayan ranta dayalı bir
tüketim ekonomisi yerine, teknolojik gelişmeyi, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı esas alan bir üretim ekonomisinin oluşturulmasını gerekli görmekteyiz.
Sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilebilmesi
için fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi zaruri
olup, bu amaçla borç stokunu ve cari açığı ekonomide
kırılganlığa yol açmayacak düzeylere çekecek para ve kur
politikası izlemeyi öngörmekteyiz.
İleri teknoloji kullanan, yenilikçiliği, verimliliği ve istihdamı gözeten, rekabet gücü yüksek üretim ekonomisini tesis etmek ve toplumun refah düzeyini artırarak sosyal
dokuyu güçlendirmek amacıyla; Partimiz, ülkemizin kendi
imkân ve şartları ile doğal ve beşeri kaynaklarını dikkate alan bağımsız ve milli bir “Üreten Ekonomi Programı”
uygulamaya koyacaktır.
Toplumsal kesimlerin aktif destekleri ve işbirlikleri de
sağlanarak, bilgi ve teknolojiye dayanan, yüksek katma
değerli mal ve hizmet üretimini, verimliliği, yenilikçiliği,
ileri ve öncü teknolojileri esas alan rekabet gücü yüksek
bir sanayileşme stratejisinin oluşturulması ve kamu kaynaklarının seçici bir yapı içinde bu amaca tahsis edilmesi
büyük önem taşımaktadır.
Partimizin uygulamaya koyacağı ekonomi programıyla yıllık ortalama en az yüzde 7 büyüme gerçekleştirilecek
ve her yıl yaklaşık 700 bin yeni istihdam sağlanacaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi, enflasyonu kalıcı bir şekilde
düşürerek dört yıllık bir dönem sonunda yüzde beşin altına çekmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflemektedir.
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Fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek için sürdürülebilir
büyümeyi sağlayacak, borçları ve cari açığı azaltarak makul düzeylere çekecek para ve kur politikaları izlenecektir.
Gelirler politikası verimlilikle ilişkili ve ileriye dönük
olarak uygulanacak, harcamalarda israf ve verimsizliğin önüne geçilecek, verginin tabana yayılması suretiyle
vergi gelirleri artırılacaktır.
Kamu harcamalarında etkinlik sağlanarak israf ve
usulsüzlüğün önüne geçilecek, daha az kaynakla daha
fazla kamu hizmeti üretilecektir.
Kaynak dağılımında adalet ve etkinlik, hizmet
üretiminde verimlilik sağlanacaktır.
Herkesin malî gücüne göre vergi ödediği adaletli bir
vergi sistemi tesis edilecektir.
Vergisini zamanında düzenli ödeyen vatandaşlarımızın ödüllendirilmesi amacıyla vergi indirimi sağlayacak
düzenlemeler yapılacaktır.
Vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payının azaltılması suretiyle dar gelirlilerin vergi yükü hafifletilerek
vergide adalet sağlanacaktır.
Vergi idaresi organizasyon yapısındaki sorunlar çözülecek, idarenin insan gücü ve teknik alt yapı yetersizliği
giderilecektir.
Asgari ücretliden vergi alınmayacak, bütün çalışanların gelirlerinin asgari ücret kadar kısmı vergi dışı
bırakılacaktır.
Katma değer vergisi genel oranı kademeli olarak aşağı
çekilecek ve işlem vergilerinde (BSMV, damga vergisi,
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harçlar vb.) oranlar düşürülerek kayıt dışılığa yönelme
önlenecektir.
Vergi oranlarında yapılacak indirimle, ekonomide
canlılık sağlanacak ve vergi tabanı genişletilecektir. Kayıt
dışılıkla etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
İleri teknoloji ve yüksek miktarda kaynak gerektiren
enerji ve altyapı gibi büyük kamu projelerinde özel sektörün imkânlarından yararlanmak amacıyla kamu-özel
sektör işbirliği yöntemi uygulanması suretiyle projelerin
gerçekleştirilmesi teşvik edilecektir.
Borç yönetimi, para ve maliye politikası gibi istikrarın
sağlanması amacıyla kullanılan ayrı bir politika olarak değerlendirilecektir. Bu çerçevede, para ve maliye politikalarıyla uyumlu, sürdürülebilir, şeffaf ve hesap verilebilir
bir borçlanma politikası izlenecektir.
Borçlanma maliyetini düşürmek amacıyla, geniş bir
yatırımcı kitlesine ulaşılarak ihale sistemi rekabetçi hale
getirilecektir.
Dış borçlanmada; uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak döviz kompozisyonu çeşitlendirilecek,
riskin ve maliyetin azaltılması için finansal araçlardan
faydalanılacak ve değişik piyasalara yönelinecektir.
Finansal sistemin tüm unsurları güçlendirilecek ve
sağlıklı bir yapıya kavuşmaları sağlanacaktır.
Sermaye piyasalarının gelişimi ile yabancı yatırımcı
etki ve kontrolünden kurtulmasını sağlayacak tedbirler
alınacak, daha fazla küçük ve orta ölçekli yurt içi yatırımcının sisteme girmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmek
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suretiyle de piyasaların yeterli derinliğe kavuşması temin
edilecektir.
Tasarruf sahipleri ve kredi kullananlar için şeffaf ve
güvenli bir bankacılık sistemi oluşturulacaktır.
Kamu bankalarının; tarım sektörünün modernleşmesi, sanayi üretiminin artırılması, bölgeler arası gelişmişlik
farklarının giderilmesi ile tarımsal üretime, küçük ve orta
ölçekli işletmelere, Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara destek verecek şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır.
Ziraat Bankası yeniden yapılandırılarak kamu bankası olarak kalacak ve tarım sektörünün modernleşmesine ve tarımsal üretime destek sağlayan, ancak verimlilik ve performans esasına göre yönetilen bir yapıya
kavuşturulacaktır.
Halk Bankasının satışında halka arza ve sektörü ilgilendiren meslek kuruluşlarına öncelik verilecek, blok
satışa izin verilemeyecektir.
Ekonomi programımızın temelini oluşturan ihracata dayalı ve istihdam dostu büyüme modelinin gereği
olarak, üretimin ve ihracatın ithalat bağımlılığı azaltılarak sürdürülebilir büyüme ve ihracat artışını sağlayacak
politikalar uygulanacaktır.
İhracatta sektörel ve mal grupları çeşitliliğinin
sağlanması kapsamında, katma değeri yüksek ve teknoloji
yoğun mallara ağırlık verilerek “Türk Malı” imajının
yerleşmesi için moda-marka oluşturulması ile tanıtım ve
tasarım faaliyetleri desteklenecektir.
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Ulaştırma, enerji ve diğer girdi maliyetleri bakımından
Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan
unsurlar ortadan kaldırılacak ve yatırım-üretim-ihracat
zinciri sağlıklı olarak kurulacaktır.
Dünya ticaretinde payı giderek artmakta olan elektronik ticaretin geliştirilmesi için gerekli hukuki, idarî ve
teknolojik alt yapı oluşturulacaktır.
İhracatın ithalat bağımlılığını azaltmak amacıyla yerli kaynaklarla üretilebilecek girdilerin yurt içinde üretimi
teşvik edilecektir.
Uluslararası rekabet gücüne sahip yüksek katma değerli mal ve hizmet üretmek, ileri teknoloji transferini
gerçekleştirmek, istihdam artışı sağlamak, yönetim kapasitesi ve işgücü kalitesini geliştirmek amacıyla, milli menfaatlerimizi gözetmek ve çevreye ve insana saygılı olmak
kaydıyla doğrudan yabancı sermaye ve özel sektör yatırımlarına Türkiye’yi cazip kılmak için gerekli kolaylıklar
sağlanacaktır.
Özelleştirme uygulamalarında; kapsam ve öncelikler
yeniden belirlenecek, kamuoyunun desteği ile birlikte uzlaşma ve şeffaflık temin edilecek ve özelleştirme sonrası
yeni yatırım ve istihdam imkânları yaratılması ile ekonomi ve millî güvenlik açısından stratejik öneme sahip olan
kuruluşlarda kamunun gerektiğinde müdahale ve yönlendirme yapabilmesi, belirleyici unsurlar olarak dikkate
alınacaktır.
Özelleştirmede öncelik halka arz yoluyla özelleştirme
yöntemi uygulanarak, sermayenin tabana yayılması
sağlanacaktır. Devlet tekellerinin yerini özel sektör
tekellerinin almasını önleyecek piyasa düzenleyici
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çalışmaları etkinleştirilecek ve rekabetçi piyasaların
oluşması sağlanacaktır.
Özelleştirmelerde şeffaflık ilkesi tam anlamıyla
uygulanacak, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir
uygulamaya izin verilmeyecektir.
Özelleştirme işlemlerinde; yatırım, teknoloji transferi
ve istihdam artışının sağlanması hedeflenecek, satışlarda mali kaynak sağlamakla birlikte bu tür öncelikleri de
dikkate alan bir uygulama yapılacaktır. Özelleştirmelere
ilişkin şartnamelerde yer alan bu yöndeki taahhütlerin
yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Ekonomiye ilişkin politikaların ve uygulamaların halen
değişik bakanlıklar ve müsteşarlıklar bünyesinde oluşturulması ve uygulanması nedeniyle, kararların alınmasında, işlemlerin yürütülmesinde ve koordinasyonunda
yaşanan sorunları çözebilmek ve dağınıklığı gidermek
amacıyla, “Ekonomi Bakanlığı” kurulacaktır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ
Bilim ve teknoloji politikamızın esasını; bilime, bilim
insanına, bilimsel düşünceye, yenilikçiliğe, teknoloji üretimine ve teknolojinin üretimde kullanımına önem verilmesi, üretim yöntemlerinin rekabetçi düzeye ulaştırılarak
sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ve bilgi toplumuna
geçişin sağlanması oluşturacaktır.
Bilim ve teknoloji üretme yeteneğini ve kapasitesini
artırarak toplumun refah düzeyini yükseltmek ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla teknoloji
üretim seferberliği başlatılacaktır.
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Üniversitelerimizin bilgi ve teknoloji üretim merkezleri
hâline gelmeleri sağlanacak, teknokentler ve teknoloji
serbest bölgeleri geliştirilecek, üniversite-sanayi
ortak araştırma merkezleri kurulacak, özel sektörün
üniversitelerin Ar-Ge kapasitesinden yararlanması temin
edilecektir.
Bilgi toplumuna geçişin her türlü alt yapısının oluşturulması, bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirmenin
etkin bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla “Bilim, Teknoloji ve İletişim Bakanlığı”
kurulacaktır.
Bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve
buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime
ve toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla
“Milli Yenilik Sistemi” kurulacak, bu çerçevede, teknolojik yenilikler ve teknolojik ürünleri yenilemek için gerekli
olan Ar-Ge çalışmaları desteklenecektir.
Türkiye’yi bir çekim merkezi hâline getirecek her türlü alt yapının oluşturulması için; araştırmacı insan gücü
kapasitesi geliştirilecek, alanında temayüz etmiş Türk ve
yabancı araştırmacıların ülkemizde istihdamını cazip hale
getirmek amacıyla ileri araştırma ve geliştirme çalışmaları
için teknik, idari, mali imkânlar iyileştirilecektir.

SANAYİLEŞME
Yerel kaynakları harekete geçiren, nitelikli iş gücü
istihdam eden, ileri teknoloji kullanan ve üreten,
özgün tasarım ve marka geliştiren, tüketici sağlığını ve
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tercihlerini gözeten, çevre normlarına uygun üretim
yapan, teknolojik yenilik öngören, verimlilik artışı
sağlayan, uluslararası rekabet gücüne sahip bir sanayi
oluşturulacaktır.
Savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, elektronik sanayileri ve yazılım sektörlerinde atılım yapılacaktır.
Savunma ve güvenlik alanında uzayın imkânlarından
yararlanmak için havacılık ve uzay teknolojilerine ağırlık
verilecek, uydu üretim teknolojileri teşvik edilecektir.
İleri teknolojiye dayalı yüksek ihracat kapasitesine sahip, istihdam öngören sanayi yatırımlarına ucuz
ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığı
desteklenecektir.

ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
Enerji dış bağımlılığının azaltılması, kaynak çeşitliliği
sağlanarak kesintisiz ve yeterli bir şekilde üretilmesi, güvenli ve çevreye duyarlı bir arz sistemi içinde karşılanması, yerli enerji kaynaklarının verimli kullanılması, nükleer
başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini üretecek
yetkinliğe ulaşılması sağlanacaktır.
Enerji plânlamasında ve yapılacak uluslararası anlaşmalarda, kaynak ve ülke çeşitliliğine gidilerek arz güvenliği
oluşturulacaktır.
Enerji ihtiyacının karşılanması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile su potansiyelinin değerlendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmasını
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öngören yatırımlar ile bu alandaki araştırma ve geliştirme
çalışmaları teşvik edilecektir.
Nükleer enerji üretim teknolojisine sahip olmak öncelikli hedeflerimiz içinde olup, enerji arz güvenliğinin
sağlanması için nükleer santraller kurulacaktır.
Enerji üreten ve tüketen ülkeler arasında sadece enerjinin transit geçişine imkân sağlayan bir ülke olmanın ötesinde; Türkiye’nin katma değerli enerji ürünleri üretim alt
yapısına sahip olarak piyasanın önemli aktörlerinden biri
olması sağlanacaktır.
Petrol ve doğalgaz arama, çıkarma, taşıma, işletme ve
pazarlama işlerinde faaliyet gösteren kamu işletmeleri
bir üst yönetim altında toplanarak, uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazanılması sağlanacaktır.
Bilinen maden rezervlerimize ilâve olarak yeni rezervlerin bulunması, sanayi ve enerji sektörlerinin ham
madde taleplerinin ucuz ve güvenli bir şekilde sağlanması, işlenmiş maden ihracatımızın artırılması madencilik
politikamızın esasını oluşturacaktır.
Ülke ekonomisinin ihtiyacı olan maden ve endüstriyel hammadde temininde devamlılık ve arz güvenliği
sağlanacaktır.
Altın, toryum, bor ve benzeri kıymetli madenlerin
işlenmeden cevher olarak satılması yerine, yüksek ileri
teknoloji kullanılarak katma değerli yeni ürünlere dönüştürülmesi suretiyle satılması sağlanacaktır. Bu amaçla
Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılacaktır.
Su kaynaklarının geliştirilmesi, su hizmetlerinin
yönetilmesi ve suyun kullanılmasını içeren bütüncül bir
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yaklaşımla içme suyu, jeotermal sular, yağmur suyu,
deniz suyu ve sahip olunan yer altı ve yer üstü tüm su
kaynakları etkin bir şekilde değerlendirilecektir.

ULAŞTIRMA
Ulaştırma sisteminin hızlı, güvenli ve ileri teknolojiyi
kullanan, çevreye duyarlı rekabeti tesis edecek, uluslararası ulaşım koridorları ile bütünleşen, yaygın ve katlanılabilir maliyette sanayiyi yönlendirecek bir yapıda olması
sağlanacaktır.
Demiryolları, limanlar ve hava limanları ile başta bölünmüş yollar olmak üzere karayoluyla ulaşımın standartları yükseltilecektir. Yük ve yolcu taşımacılığında
demir yolu ve deniz taşımacılığının payı artırılacaktır.
Trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerde yeni bölünmüş
kara yolları ve alternatif yollar inşa edilecektir.
Güney Marmara-Ege aksı ile Trakya ve Avrupa kara
ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlayacak “Çanakkale boğaz geçişi” projesi gerçekleştirilecektir.
Samsun-Adana ve Trabzon-GAP hattına demiryolu,
karayolu ve liman entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar
yapılacaktır.
Demiryollarının standartları yükseltilecek, yüksek hız
ve ulaşım konforu sağlayan demiryolları inşa edilerek demiryolu ağı yaygınlaştırılacak, sanayi odaklarının liman
ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir.
Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-�����
Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya,
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İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri
uygulamaya konulacaktır.
Ulaştırma sistemindeki liman alt yapıları, terminal
imkânları ve ana ulaşım arter bağlantılarındaki yetersizlikler giderilecektir. İç bölge bağlantıları geliştirilerek limanlar, kombine taşımacılık yapabilen lojistik merkezler
haline getirilecektir.
Hava kargo taşımacılığının geliştirilmesi için
özendirici tedbirler alınacak, dış ticarete konu ürünlerin
taşınmasında yerli hava kargo filosunun payı artırılacak
ve bölgemizde yer alan ülkelerin hava kargo pazarından
pay alınmasına dönük bir strateji takip edilecektir.
Uluslararası ulaştırma ve enerji koridorları üzerinde
yer alan ülkemizin, lojistik ve ulaştırma altyapısı geliştirilerek “bölgesel lojistik merkezi üs” olması sağlanacaktır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında teknoloji kapasitesi yüksek alt yapı oluşturulması sağlanacaktır.
Elektronik haberleşme sektöründe etkin rekabetin ve
kaliteli hizmetin tesisi amacıyla alternatif altyapı oluşturulmasına önem verilecek, bilgi toplumu olmanın bir
gereği olarak teknolojik cihaz, sistem ve yazılım üretimi
desteklenecektir.
Bütün vatandaşların ülkenin her yerinden ve her
zaman, seçenek zenginliğine sahip bir şekilde, başta
sabit ve mobil telefon ile geniş bant internet hizmetleri
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olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerine katlanılabilir
maliyetle erişebilmesi sağlanacaktır.
Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine önem verilecektir. “Bilişim Vadisi Projesi” hayata geçirilerek, sektörde faaliyet gösteren firmalar için alt
yapısı hazır alanlar tahsis edilecek, yazılım ve hizmetler
alanında sektörün yurt dışına açılması desteklenecektir.
Özel iletişim vergisi iktidarımız döneminde kaldırılacak ve iletişim üzerindeki vergi yükü hafifletilecek; mobil
hizmetlerde abonelerden alınan kullanım ücreti ve ruhsat
ücreti kaldırılacaktır.
Bilgi toplumu alt yapısının oluşturularak hayatın
her alanında elektronik yaşam tarzının benimsenmesi
sağlanacaktır.
Özel hayatın gizliliğini ihlal eden yasal olmayan
dinleme ve izlemeler ile bunların yayınlanması engellenecek ve vatandaşların iletişim özgürlüğü ve özel hayatının gizliliğini teminat altına alan koruyucu tedbirler
alınacak, faillerin etkin cezai müeyyideye tabi tutulması
sağlanacaktır.
Görsel ve işitsel medya sektörünün toplumsal sorumluluk çerçevesinde yayın yapmasına, Türk dilinin
doğru kullanılması ve milli kültür ve ahlaki değerlerin
korunmasına katkıda bulunması sağlanacaktır.
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TARIM VE KIRSAL KALKINMA
Tarım sektörü; yüksek verimlilikte ve kaliteli ürün üreten, teknoloji kullanabilen, ülke insanını besleyebilen ve
ihracat kapasitesi yüksek bir düzeye getirilecektir.
Ülkemizde gıda güvenliği ve güvenilirliği çağdaş normlara ulaştırılacak, tüketicinin korunması ve
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine, tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve pazarlama
ağlarının geliştirilmesine ağırlık verilecektir.
Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kalitede
tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesi ve
üretimi desteklenecek ve dış bağımlılığa son verilecektir.
Halen çiftçilere sağlanan GSYH’nın yüzde 0,5’i düzeyindeki devlet desteği ilk etapta yüzde 1’e yükseltilecek,
sonraki yıllarda ise kademeli olarak artırılarak yüzde 1,5
düzeyine ulaştırılacaktır.
Tarımsal destekler, ürün arz ve talebini dikkate alan,
üretici refahını artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim
maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, afete karşı koruyan, üretimde verimliliği, etkinliği ve kaliteyi artırmayı
hedefleyen bir anlayışla yapılandırılacaktır.
Küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot,
gübre, ilaç, tohum, fide gibi temel tarımsal girdilerin
üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacaktır.
Ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, mısır,
pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, çay, üzüm, kayısı,
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zeytin, yerfıstığı v.b. gibi ürünlerimiz için özel destekleme
programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi
verilecektir.
Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanacağı kırsal
cazibe birimleri olan “Tarım Kentleri” kurulacaktır.
Hayvancılık desteklenecek, hayvan ıslahı, kaliteli yem
ve yem bitkileri üretimi artırılacak, hayvan hastalıkları ve
zararlıları ile etkin mücadele edilecek, hayvan ürünleri
sanayi ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.
Hayvancılığı desteklemek amacıyla bütçeden yapılan
destek ödemeleri yüzde 50 oranında artırılacaktır.
Ormanlar çok amaçlı yararlanma, devamlılık, katılımcılık, biyolojik çeşitlilik, uzmanlaşma, su ve yaban hayatının ve ekosistemin etkin korunması hususları dikkate
alınarak işletilecek, korunacak ve geliştirilecektir.
Tarımsal ihracata sağlanan destekler artırılacak ve
özellikle arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği
sağlanacaktır.
Mayınlı araziler mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacaktır.
Kırsal kalkınmanın en önemli unsurlarından olan köylerin ekonomik ve sosyal hayatını desteklemeye yönelik
olarak her köye tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili kamu
görevlileri atanacaktır. Bu görevlilerden en yetkin olanı valilik tarafından “Köy Mülki İdare temsilcisi” olarak
görevlendirilecektir.
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BÖLGESEL KALKINMA
Çağdaş dünya nimetlerinden bütün vatandaşların hakça yararlandığı bir kalkınma modelinin gerçekleştirilmesi
bölgesel kalkınma politikamızın esası olacaktır.
Ülkemizin sahip olduğu potansiyel harekete geçirilerek az gelişmiş yörelerde yaşayan halkımızın refah
düzeyi yükseltilecek ve bölgeler arası gelişmişlik farkları
giderilecektir.
Her il ve ilçe için hedef sektörler belirlenecektir. Özellikle küçük ölçekli iller ve ilçeler için “bir il/ilçe bir sektör”
prensibinden hareketle hedef alt sektörler somut olarak
belirlenecek, devlet-millet işbirliği içinde uygulamaya
konulacak projelere destek verilecektir.
Yerel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için, valiliklerin eşgüdümünde ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, meslek kuruluşları ve sivil toplum
örgütlerinin birlikte çalışmasını sağlayacak “il yatırım ve
kalkınma ofisleri” kurulacaktır.
Yerel potansiyel harekete geçirmek amacıyla az gelişmiş yöreler için risk sermayesi ve kredi garanti fonu
sistemi geliştirilecektir.
GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi bölgesel kalkınma projeleri hızla tamamlanarak üretim ve istihdam sağlanacak ve
bölge insanı yoksulluktan kurtarılacaktır.
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ESNAF VE SANATKÂR
Ekonominin ve toplumsal yapının temelini oluşturan
esnaf ve sanatkâr kesimi güçlendirilerek faaliyetlerindeki
dinamizme süreklilik kazandırılacaktır.
Esnaf kesiminin teknoloji kullanma düzeyi ve ürün
kalitesi yükseltilecek, verimliliği artırılacak, bilgiye
erişimleri kolaylaştırılacak, rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri etkinleştirilecek, ana ve yan sanayi ile
bütünleşmeleri sağlanacak, elektronik ticaret imkânları
geliştirilecek, işletmeler arası işbirliği mekanizmaları tesis
edilecek, Ar-Ge faaliyetlerine destek verilecek, tahsis
edilen kaynaklar artırılacaktır.
Değişime ve gelişime uyum sağlayabilen, girişimcilik kapasitesi yüksek, uluslararası rekabet gücüne sahip,
kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş KOBİ’ler Türk
ekonomisinin temel dinamiğini oluşturacaklardır.
Bilgi ve teknoloji tabanlı yenilikçi KOBİ’lerin katma
değeri yüksek mal ve hizmet üretmeleri desteklenecek,
Ar-Ge yatırımı yapmaları ve araştırmacı istihdam etmeleri özendirilecektir.
KOBİ’lere sağlanan desteklerin etkinliğinin artırılması ve finansal araçlar çeşitlendirilmesi sağlanacak;
Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin iş süreçleri, kurumsal yapısı
iyileştirilecektir.
KOBİ’lerin yenileme amacıyla yapacakları makine-teçhizat ve donanım yatırımında KDV alınmayacak,
KOSGEB kaynaklarından faizsiz olarak yararlanmaları
sağlanacaktır.
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Şoför esnafının, mevcut aracını yenilemek amacıyla
alacağı yeni ticari araçtan KDV ve ÖTV alınmayacaktır.
Esnaf ve sanatkarlara sicil affı getirilerek, finans
kaynaklarına erişimleri kolaylaştırılacaktır.
Büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları için asgari işyeri büyüklüğü standardı getirilecektir. Bu standarda uymayan mevcut şubelerin de bir program dahilinde yerleşim yeri dışına taşınması sağlanacak
ve küçük esnaf aleyhine gelişen haksız rekabetin önüne
geçilecektir.
Büyük alış-veriş merkezleri ile ilgili düzenlemeler yapılarak esnaf ve sanatkarın korunması sağlanacaktır.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE
İşsizlikle mücadele politikamızın esasını, istihdam
odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci
odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturacaktır.
Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim
mezunu gençler desteklenecektir.
Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların istihdamını özendirmek amacıyla “istihdam esaslı” teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak,
işe alınan her ilave işçi için belirli süreyle sigorta primi,
muhtasar vergi ve enerji bedeli gibi hususlarda avantajlar
sağlanacaktır.
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İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik primi
yükü azaltılacaktır.
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında güçlü bir
bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve
nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma
programları yaygınlaştırılacak, kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi ve finansman desteği verilecektir.
Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve
kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve
iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için
mesleki eğitim programları uygulanacaktır.
İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda girişimcilik eğitimi, istihdam garantili programlar, mesleki
danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim
seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları etkinleştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, aktif işgücü programlarının yaygın hale getirilmesinde ve yeni istihdamın
özendirilmesinde kullanımı sağlanacaktır.
Şehit ve gazi çocuklarının, anne veya babalarının
mesleklerini icra etmek istemeleri halinde, gerekli şartları taşıyanların bu mesleklere sınavsız doğrudan intisabı
sağlanacaktır.
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YOKSULLUKLA MÜCADELE
Ekonomik ve sosyal politikaların, dar ve sabit gelirlileri destekleyecek şekilde ahenk içinde uygulanması ve
gelirin dengeli dağılımı sağlanacaktır.
Yoksullukla mücadele; sadaka ekonomisi ve yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici, yoksulların üretici
konuma geçmesini ve kendi kazandıkları ile geçinmesini
sağlayıcı nitelikte olacaktır.
Yoksul kesimlere yönelik ekonomik faaliyetler çeşitlendirilerek gelir getirici projeler desteklenecek, kendi işini kuracak girişimcilere finansman, danışmanlık ve
pazarlama desteği sağlanacaktır.
Kolay kazanç sağlayan ve istihdam öngörmeyen rant
ekonomisine son verilecek ve kaynakların üretimi teşvik
edecek şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Kamuya ait atıl arazilerden kullanılabilir olanları, tarımsal üretim ve istihdam amaçlı olarak işsiz ve yoksul
vatandaşlara tahsis edilecektir.
İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocukların
annelerine yapılan eğitime destek ödeneği, muhtaçlık
durumları dikkate alınarak en düşük miktar 50 lira olacak
şekilde artırılacaktır.
Zorunlu eğitimin ve temel sağlık hizmetlerinin gerektirdiği harcamaların aile bütçesine yük oluşturmasına son
verilecektir.
Öğrencilere ilköğretim süresince beslenme desteği
verilecektir.
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Sosyal koruma bilgi sistemi geliştirilerek gerçek yoksulların hakkaniyete uygun bir şekilde sosyal yardım
programlarından yararlanması ve hiç bir kimsenin aç ve
açıkta kalmaması sağlanacaktır.
Muhtaç durumda olan ailelerin en az bir ferdine iş
imkânı sağlanacak, iş sağlanana kadar, halen yürürlükte olan asgari ücretin yarısı kadar yaklaşık 320 TL “Aile
Sigortası Yardımı” ödeme programı başlatılarak ailelere
sosyal koruma uygulaması yapılacaktır. Bu ödemenin öncelikle ev hanımlarına yapılması esas olacaktır. Asgari geçim standardı düzeyi esas alınarak asgari ücrette sağlanacak artış, aile sigortası yardımı tutarına da yansıtılacaktır.
Emeklilere, her yıl bir defa Eylül ayı içinde kışa hazırlık yardımı olmak üzere bir maaş tutarında ödeme
yapılacaktır.
Gazilere, şehit ailelerine, terörle mücadele ederken
mağdur ve malul olanlara yapılan sosyal tazmin ödemelerinin, onurlu bir hayat sürdürülebilecek düzeyde olması
sağlanacak, bunların sosyal konutlardan bedelsiz olarak
yararlanması temin edilecektir.
Gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malûl olanların öncelikli olarak işe
yerleştirilmeleri sağlanacaktır.
Yoksulların, gazilerin, şehit ailelerinin, terörle mücadele ederken mağdur ve malul olanların kamu hizmetlerinden yararlanmalarında avantaj sağlanacak, bu çerçevede elektrik, doğalgaz, su ve telefon hizmetlerine özel
tarife uygulanacak ve bedeli ilgili kuruluşlarla işbirliği
halinde devlet tarafından karşılanacaktır.
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Konutu olmayan muhtaç kimselere sosyal konut sağlanacak, konut sağlanamadığı durumda ise kira yardımı
yapılacaktır.
65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki kişilere ödenen aylık, 105 liradan 250 liraya yükseltilecektir.
İstiklal savaşı, Kore ve Kıbrıs gazileri ile vatani hizmet
tertibinden bağlanan aylıklar brüt asgarî ücret tutarına
yükseltilecektir.
Terörle mücadelede şehit veya gazi olmuş kamu görevlileri ve köy korucuları ile güven ve asayişi korumak,
kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların sakat
kalmaları ya da hayatını kaybetmeleri halinde hesaplanan aylıklarının, en az brüt asgari ücret kadar artırılarak
bağlanmasına yönelik düzenleme yapılacaktır.
Muhtaç durumdaki engelli vatandaşlardan; 18 yaşını
dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engelli olanların aylıkları 315
liradan 450 liraya, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli
yakını aylığı ise 210 liradan 300 liraya yükseltilecektir.
Bakıma muhtaç engellilere evde bakım ücretinin verilmesinde aranan azami gelir tutarı (aile içi kişi başına geliri
net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden az olma), brüt asgari
ücret tutarına yükseltilecektir.
Yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergileri kaldırılacaktır.
Muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza aylık
temel
ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri
harcama
kartları (HİLALKART) verilecektir. Çeşitli adlar altında
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yapılması öngörülen sosyal destek ödeme tutarı bu
kartlara yüklenecektir. Diğer taraftan, küçük esnafın
desteklenmesi amacıyla bu kartlar sadece ikamet edilen
mahaldeki esnaftan yapılacak alışverişte geçerli olacaktır.

EĞİTİM VE İNSAN KAYNAKLARI
Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak, toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri
doğrultusunda eğitilmesi esas olacaktır.
Okul öncesi eğitimin 6 yaş grubu dahil edilmek suretiyle zorunlu temel eğitimin süresi 9 yıla çıkartılacak ve iki
kademeli olarak yapılandırılacaktır.
Ortaöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına alınması için gerekli fiziki alt yapı sağlanacak ve eğitici-öğretici
insan gücü yetiştirilecektir.
Eğitimin her kademesinde eğitim dili Türkçe olup,
Türkçe’nin dışında başka bir dilde ana dilde eğitim
yapılamaz. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen
ana sınıfı ve ilköğretim kademesinde Türkçenin iyi
öğretilmesine önem verilecektir.
Ayrıca öğrencilere en az bir yabancı dilin iyi bir şekilde
öğretilmesinin alt yapısı oluşturulacaktır.
“Temel eğitim” hedefimiz; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak zorunlu temel eğitim süresinin artırılması,
gerekli fiziki alt yapı ve insan gücü kapasitesinin oluşturularak ortaöğretimin de zorunlu eğitim kapsamına
alınmasıdır.
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Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılacak ve bu yaş grubundaki nüfusun daha erken yaşta örgün eğitim programı
kapsamına alınması sağlanacaktır
Üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerin özel
eğitim imkânlarına kavuşturulması sağlanacaktır.
İstihdam edilebilirliği artıran mesleki eğitimin orta
öğretim içindeki payı yükseltilecektir. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumları ile meslek yüksek okulları arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. İş hayatı ile meslekî
ve teknik eğitim arasında ilişki, iletişim ve etkileşim
geliştirilecektir.
Orta öğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, çağdaş rehberlik ve yönlendirme hizmetiyle üniversite sistemine etkin geçişi sağlayan
bir yapıya kavuşturulacaktır.
Üniversitelerin; ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten,
toplumsal gelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle
meselelere çözüm üreten, dünya üniversiteleriyle yarışan
eğitim kurumları hâline getirilmesi esas olacaktır.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK); düzenleme, yönlendirme, koordinasyon, planlama ve denetimden sorumlu bir
yapıya dönüştürülerek yeniden yapılandırılacaktır.
Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır.
Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara
ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini
geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere beş bin
göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında
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her ay yaklaşık 310 TL “Araştırma-Geliştirme tazminatı”
verilecektir.
Kadrolu olmayan sözleşmeli ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadrolara geçirilecektir.
Öğretmenler arasında yapılan kademelendirme
nedeniyle oluşan ücret farklılaşmasından yararlanamayan emekli öğretmenlerin de bu düzenlemeden
yararlanmaları için intibakları yapılacaktır.
Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamalarının devlet tarafından karşılanması ve yüksek öğretime girişlerinde kendilerine kontenjan ayrılması temin
edilecektir.

GENÇLİK VE SPOR
Gençlerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve
serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlar
çözüme kavuşturulacaktır.
Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde eğitim
imkânlarından yararlanmaları sağlanarak eğitim düzeyi yükseltilecek ve aldıkları eğitimin onları çağın şartlarına, ekonomik ve sosyal hayata hazırlamasına önem
verilecektir.
Gençler, ilköğretim ve orta öğretim kademesindeki
yönlendirme çerçevesinde ve yetenekleri ölçüsünde
istedikleri bölümde yüksek öğretime devam etme
imkânına kavuşturulacaklardır.
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Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin
burs ve kredi imkânları geliştirilecek, çağdaş standartlarda barınma imkânları oluşturulacak, hiçbir öğrenci açıkta
bırakılmayacaktır. Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında
ücretsiz barınmaları sağlanacaktır.
Yüksek öğretim öğrencilerine yurt ve barınma desteği
olarak aylık 100 lira “barınma kredisi” verilecektir.
Öğrenim kredilerinin geri ödemesi, ödemesiz süre
sonunda iş bulunamaması halinde işe başlayana kadar
ertelenecektir.
Engelli gençlerin eğitimlerine normal olarak devam
edebilmeleri için fizikî ve sosyal çevrenin oluşturduğu
engeller ortadan kaldırılacak, gerekli eğitim alt yapısı ve
teknolojik imkânlar artırılacaktır.
Çalışan gençlerin bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri verimli, etkin ve
cazip hâle getirilerek sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş
gücünün bu merkezlerden temin edilmesi sağlanacaktır.
Gençleri suça iten sebepler ortadan kaldırılacak, suç
işlemiş ve hüküm giymiş gençler potansiyel suçlu olmaktan çıkarılarak yeniden topluma kazandırılacaktır.
Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri,
kişisel yeteneklerini keşfedebilecekleri, çeşitli sosyal ve
kültürel imkânlardan ve bilimsel bir anlayışla yürütülen
rehberlik hizmetlerinden yararlanabilecekleri “Gençlik
Merkezleri” kurulacaktır.
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Projesi uygun bulunan gençler için devlet
bankalarından faizsiz kredi imkânı tanınarak gençlerin
ticari hayata katılımları desteklenecektir.
Sporda başarı kadar sevgi, ahlak, disiplin, azim ve
gayret gibi erdemler ile toplumsal kaynaşmaya katkının
ön plana çıkartılması, her alanda sporcu yetiştirmek için
gerekli fiziki, teknolojik ve insan gücü alt yapısının tesis
edilmesi milli spor politikamızın esasını oluşturmaktadır.
Her branşta uluslararası spor organizasyonlarının ve
olimpiyat oyunlarının ülkemizde düzenlenebilmesi için
gerekli yatırımlar yapılacak ve bu konudaki faaliyetler
desteklenecektir.
Kentlerde spor yapılabilecek kolay ulaşılabilir nitelikte ve yeterli alanlar yaygın hale getirilecektir.

KÜLTÜR VE SANAT
Her türlü basın-yayın, reklam, film, tiyatro eserleri ile günlük ve ticari hayatta kullanımlarda Türkçe’nin
yozlaşmasına ve tahribine yol açan uygulamalara fırsat
verilmeyecektir.
Türkiye Türkçe’sinin öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında Türk kültür merkezlerinin
yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde hizmet sunumu
sağlanacaktır.
Türk kültürü ve sanatının yaşatılması, geliştirilmesi,
tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla “millî kültür
endüstrisi” oluşturulacaktır.
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Millî kültür değerlerimizin yıpratılması sonucunu doğuran; kültürel değerler kargaşasına sebebiyet veren, kültür hayatımız ile ilgili temel millî mutabakatları bozan,
kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar önlenecektir.
Geleneksel Türk sanatları ve folkloru korunacak,
geliştirilecek ve tanıtılacaktır.
Bilimsel araştırma ve incelemelerin ışığında tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilebilmesi amacıyla arşivlerin
ilim adamlarınca incelemesi sağlanacaktır.
Kitle iletişim araçlarının kültürel değerlerimizin yaşanmasında ve yaşatılmasında toplumsal sorumluluk
içinde yayın yapmaları sağlanacaktır.
Kültürel değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması
amacıyla kültür merkezleri, bilimsel araştırma kurumları
ve müzeler yaygınlaştırılacak, bu birimlere erişim
kolaylaştırılacak ve gençlerin müzelerden ücretsiz
yararlanması sağlanacaktır.
Çocukların kişiliklerinin oluşumu ve kültürel değerlerin özümsenmesi açısından “milli çizgi film endüstrisi”
geliştirilecek ve üretilecek filmlerin dış satımı yoluyla
kültürümüzün tanıtılması sağlanacaktır.
Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik edilecektir.
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AİLE, KADIN VE ÇOCUK
Aile kurumu güçlendirilecek, aile bireyleri arasındaki bağlılığı ve aile bütünlüğünü koruyucu politikalar geliştirilecektir. Aileyi ve sosyal fonksiyonlarını zayıflatıcı
unsurlar ortadan kaldırılacaktır.
İstihdam imkânı geliştirilerek her ailenin yeterli ve
sürekli bir gelire sahip olması sağlanacaktır. Asgari hayat standardının altında gelir elde eden aileler muhtaçlık düzeyi esas alınarak sosyal koruma programı kapsamına alınacak ve bu çerçevede düzenli sosyal destek
sağlanacaktır.
Kadınların eğitim düzeyleri yükseltilecek; kalkınma
sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında
daha fazla rol almaları sağlanarak toplumsal konumları
güçlendirilecektir.
Yükseköğretimde sunulan imkân ve fırsatlardan kız
öğrencilerin yararlanmasını engelleyen, anti demokratik ve insan haklarına aykırı uygulamalara son vermek
amacıyla başörtüsü sorunu çözüme kavuşturulacaktır.
Yaşları ne olursa olsun evli olmayan kız evlatlar ile
boşanan veya dul kalan kadınların kendi sigortalılığı ya
da aylık veya geliri olmaması durumunda, anne veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasına alınarak
sağlık yardımlarından yararlandırılacaktır.
Şiddete, tacize ve istismara uğrayan kadınlara, yasal yollardan hak araması sırasında adli yardım desteği
sağlanacaktır.
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Çocukların hayat kalitesi iyileştirilecek ve geleceklerinin teminat altına alınması sağlanacaktır.
Çocukların çalıştırılması ve her türlü çocuk istismarı
önlenecektir. Zorla çalıştırma, dilendirme, kapkaç yaptırma, terör eylemlerinde kullanma gibi gayrı ahlaki ve
yasa dışı baskılara ve şiddete maruz kalan çocuklar devletin etkin koruması altına alınacak ve her türlü ihtiyaçları
devlet tarafından karşılanacaktır.
Çocuklara karşı işlenen; kaçırma, alıkoyma, taciz, istismar, suça azmettirme gibi suçlara ağırlaştırılmış cezai
müeyyideler getirilecek, çocuğa karşı işlenen suçların
zaman aşımına uğraması önlenecektir.

SAĞLIK
Koruyucu sağlık hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay
ulaşılabilir, kullanılabilir ve hasta haklarına saygılı bir
şekilde devlet tarafından ücretsiz olarak sunulacaktır.
Birinci basamak sağlık hizmet birimleri güçlendirilecek
ve vatandaşların doğrudan başvuracağı aile hekimliği kademesinin etkin bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır.
Kırsal kesimde ise mobil hizmet sunacak donanımlı
sağlık ekipleri görev yapacaktır.
Hastanelerin
gücü imkânları
geliştirilecektir.

teknolojik altyapısı ve insan
iyileştirilecek, yönetim kapasitesi
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Hastanelerde “tam gün-tam kapasite çalışma” sağlanacaktır. Bu kapsamda hizmet veren personelin özlük
haklarında iyileştirme yapılacaktır.
Bütün vatandaşlar sağlık sigortası kapsamına
alınacaktır. Prim esasına dayanan sağlık sigortası yoksul
vatandaşları da kapsayacak ve bu kesimin sigorta primi
devlet tarafından karşılanacaktır.
Muayene ve yatarak tedavide
uygulamasına son verilecektir.

katılım

payı

İlaç, aşı, serum ve tıbbi araç-gereçlerin Türkiye’de üretimi ile bu konuda yapılacak Ar-Ge faaliyetleri teşvik edilecektir. Yerli ilaç sanayinin daha geniş yelpazede üretim
yapması sağlanarak ihracat potansiyeli artırılacaktır.
Acil vakalara süratle müdahale edilebileceği acil servis
ağı kurulacak, acil yardım hizmetlerinin ektin, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması için insan gücü, fiziki donanım
ve araç-gereç imkânları geliştirilecektir.

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK
Çalışma hayatı işçi ile işveren haklarının dengeli bir
şekilde korunması yanında, işin korunmasını da dikkate
alan politikalar çerçevesinde tanzim edilecektir.
Ücretlerin sadece enflasyon oranındaki artışı dikkate alan bir anlayışla belirlenmesi yerine, çalışanların
ekonomik büyümeden pay alacağı şekilde belirlenmesi
sağlanacaktır.
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Asgari ücretin belirlenmesinde, asgari geçim standardı düzeyi esas alınacaktır. 2011 yılı itibariyle de net asgari
ücret 825 lira olacaktır.
Ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 10’a indirilecektir.
Vatandaşların geleceğinden emin olması ve yüksek
standartlı bir hayat sürmesi için, bütün nüfusu kapsayacak şekilde nimet-külfet esasına göre işleyen çağdaş
normlarda sosyal sigorta sistemi oluşturulacaktır.
Sendikal haklar çağdaş normlara uygun hale getirilecektir. Memur kavramının yeniden tanımlanması ve daraltılmış bir memur kavramı dışındaki çalışanların çağdaş
sendikal haklara kavuşturulması temin edilecektir.
Endüstri ilişkilerinde haklara saygı esas alınacak,
iş uyuşmazlıklarının iyi niyetli yaklaşımlarla çözümüne önem verilecek, örgütlenme önündeki engeller
kaldırılacaktır.
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve hukukunun
korunmasına ve bulundukları ülkelerde karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesine ilişkin olarak uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkiler çerçevesinde her türlü
girişimde bulunulacaktır.
İş sağlığı ve güvenliğinin çağdaş normlarda sağlanması için her türlü teknik, hukuki ve idari tedbirlerin alınması
sağlanacak ve denetimler etkinleştirilecektir.
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YAŞLILAR VE EMEKLİLER
Partimiz; hiçbir yaşlıyı aç, açıkta ve muhtaç durumda
bırakmayacak, yalnızlığa mahkûm edilerek toplumdan
dışlanmasına fırsat vermeyecektir.
Hasta, engelli ve yoksul yaşlılar korunup gözetilecek
ve onların yaşama sevincini artıracak ve yaşam kalitesini koruyacak sosyal politikalar uygulamaya konulacaktır.
Yaşlıların istismar ve ihmaline fırsat verilmeyecektir.
Yaşlılıkta yaşam kalitesini düşüren hastalık ve bakıma
muhtaçlık problemlerine yönelik çözümler getirilecek,
yaşlıların sağlık hizmetlerine kolay erişimi sağlanacak,
yaşlı sağlık hizmetlerinin standardı yükseltilerek bu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanma temin edilecektir.
Yaşlılara günlük yaşamını sürdürebilmesi için çağdaş
standartlarda bakım ve yardım hizmetleri sunulacaktır.
Yalnız yaşayan yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak destek hizmetleri geliştirilecektir. Bu çerçevede, muhtaç durumdaki yaşlılara evlerinde
temizlik, günlük bakım, alışveriş gibi konularda destek
hizmeti verilecektir. Muhtaç durumdaki yaşlı ve hastalar
için bakıcı/refakatçi sistemi geliştirilecektir.
Yaşlısına bakmakla yükümlü olan muhtaç durumdaki ailelere yaşlısını koruyup kollaması ve onun her türlü
fiziki, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması için
“sosyal bakım yardımı” ödemesi yapılacaktır.
Emekli aylıklarındaki artışların, genel enflasyon
endeksi yerine, bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat
standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması
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sağlanacaktır. Ayrıca, ekonomik büyümenin sağladığı
refah artışı emekli aylıklarına yansıtılacaktır.

ENGELLİLER
Engellilerin toplumla bütünleşerek, başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmeleri,
eğitimlerine ve sosyal yaşantısına normal olarak devam
edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu
engellerin ortadan kaldırılacaktır.
Engelli vatandaşların tıbbî ve mesleki rehabilitasyon
imkanları artırılacaktır.
Engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve topluma kazandırılmaları
sağlanacaktır.
Engelli çocukların öncelikle aile yanında yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması sağlanacak ve engelli çocuğu
olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi
yapılacaktır.
Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç ve ortez-protez temininde destek sağlanacak, sağlık
kuruluşları engelliler için ulaşılabilir olacaktır.

KENTLEŞME VE KONUT
Yaşanabilir kentlerin oluşturulabilmesi için, çağdaş
donanımlı konut alanları yanında gerekli altyapıya sahip,
endüstri, teknoloji ve sanayi bölgeleri ile mali ve ticari
merkezler oluşturulacaktır.
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Kentlerimizin ön plana çıkan ve kentin kimliği ile
özdeşleşen ürünlerle markalaşmaları sağlanacaktır.
Sanayileşme ve göç nedeniyle kentlerdeki yığılmanın
ve çarpık yapılaşmanın önlenmesi için kentleşme hızı ile
arsa arzı ilişkisi kurulacaktır.
İmar yetkisinin, şehir rantları oluşturmaya ve kamu
kaynaklarını peşkeş çekmeye fırsat verecek şekilde
kullanılması önlenecektir.
Vatandaşın mağduriyetine sebep olan imar planlama
ve değişikliklerindeki keyfi uygulamalara son verilecektir.
Dar ve sabit gelirli vatandaşların konut edinebilmesi için uygun yöntemler ve finansman modelleri
uygulamaya konulacaktır.
Muhtaç ve kimsesizler için sosyal konutlar üretilecektir.
Devlete ait araziler arsa haline dönüştürülerek arsa
spekülasyonu önlenecek ve bu suretle konut maliyetleri
düşürülecektir.
Her türlü yapılaşmanın coğrafi ve jeolojik etütleri tamamlanmış, başta deprem olmak üzere sel, heyelan ve
diğer doğal afetlere karşı güvenli alanlarda kurulması sağlanacak, mevcut yerleşimlerde ise bu doğrultuda kentsel
dönüşüm projeleri uygulanacaktır.
Kırsal kesimde afete maruz bölgelerdeki yerleşimlerin afet açısından daha güvenli alanlara taşınması
sağlanacaktır.
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ÇEVRE
Ekonomik ve sosyal politikalar ile çevre politikası
arasında uyum sağlanacak, kalkınma gerçekleştirilirken
insan sağlığı, ekolojik denge, kültürel, tarihî ve estetik
değerler korunacaktır.
Çevre denetiminde etkinliği sağlamak üzere çevre
zabıtası ve çevre ihtisas mahkemeleri kurulacaktır.
Kentler, kırsal yerleşimler ve doğal çevre temiz ve
yaşanabilir hale getirilecektir.
Verimli tarım toprakları korunacak, amaç dışı
kullanımı ve erozyon önlenecektir.
Ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik
kaynakların araştırılması, korunması ve ekonomik değer
kazandırılması sağlanacaktır.
Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlilikten
korunması, hidrolojik dengeyi gözetecek şekilde
kullanılması ve atık suların arıtılarak tarım ve sanayide
kullanımı teşvik edilecektir.

TURİZM
Ülkemizin zengin turizm potansiyelini gereğince değerlendirmek için tanıtım ve pazarlama konularına etkinlik kazandırılarak potansiyelin dört mevsim kullanılması
sağlanacaktır.
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Değişen tüketici tercihleri dikkate alınarak, bugüne
kadar yeterince değerlendirilmemiş bölgelerde turizmin
gelişmesi sağlanacaktır.
Turizm potansiyelini iyi değerlendirmek için tanıtım
ve pazarlama konularına etkinlik kazandırılarak, dünya turizm gelirleri pastasından daha fazla pay alınması
sağlanacaktır.
“Serbest Sağlık Bölgeleri” oluşturularak, yatırım ve istihdam imkânı sağlanacak, sağlık turizmi geliştirilecektir.

ASAYİŞİN TESİSİ
Ülkemizin her yerinde toplumsal huzur ve güven ortamı sağlanacaktır. Devletin yasalardan aldığı yetkiyi kollayıcı ve müşfik bir anlayış içinde kullanarak vatandaşın
güven içinde olduğunu hissetmesini temin edecek bir ortam tesis edilecektir.
Özellikle büyük kentlerde yaşanan asayiş olayları önlenecek, vatandaşın can ve mal güvenliğine ilişkin tehditleri ortadan kaldıracak tedbirler alınacaktır.
Kaçakçılık ve organize suç örgütleri konusunda sınırlardan itibaren mülki sınırlara tabi olmayan karma kolluk
kuvveti uygulaması başlatılacaktır.
Toplumsal huzur ve milli güvenliğimizle ilgili her türlü asimetrik tehdide karşı güvenlik birimlerinin, hukuki,
idari, teknik ve insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olmasını temin edecek gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
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Güvenlik personelinin çalışma şartları iyileştirilecek,
çalışma saatleri kısaltılacaktır.
Bütün güvenlik mensuplarına beş bin göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 310 TL,
köy korucularına ise iki bin beş yüz göstergenin memur
aylık katsayısı ile çarpımı tutarında yaklaşık 155 TL “güvenlik tazminatı” verilecektir. Buna paralel olarak güvenlik mensubu emeklilerine 100 TL. köy korucusu emeklilerine ise 50 TL. seyyanen zam verilecektir.
Suç işleyen ve suça meyilli çocukların varsa aileleriyle işbirliği yapılarak eğitilmeleri, meslek edindirilmeleri
suretiyle, ailesi olmayanların ise korunmaya alınması ve
rehabilite edilmesi suretiyle topluma kazandırılmaları
sağlanacaktır.
Büyük can ve mal kaybına yol açan trafik terörünün
önlenmesine yönelik olarak; karayollarının uluslararası
standartlara uygun hale getirilmesi, sürücü hatalarının
önlenmesine ilişkin eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, trafik denetim ve cezalarının etkinleştirilmesi ve
otokontrol sisteminin geliştirilmesi sağlanacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE
Terörle müzakere değil mücadele edilecektir. Yürütülecek kararlı bir mücadele ile bölücü terör uluslararası
uzantıları dahil olmak üzere en kısa zamanda kesin olarak
bitirilecektir.
Güvenlik birimlerinin yürüttüğü mücadelenin yanı sıra,
terörü besleyen unsurların ortadan kaldırılmasına dönük
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olarak ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve
kültürel unsurları kapsayan bir strateji uygulanacaktır.
Bu amaçla, bölgenin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun ve geniş kapsamlı bir “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma
Programı” uygulamaya konulacaktır.
Bunun için gerekli mali destek, ekonomik kaynaklar
ve özel teşvik ve koruma önlemleri süratle sağlanacak ve
hayata geçirilecektir.
Güneydoğu Anadolu Projesi en öncelikli stratejik yatırım olarak ele alınacak ve en kısa zamanda tamamlanarak
bölge halkının istifadesine sunulacaktır.
Teröre destek sağlayan ülkelere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve sonuç alıcı her türlü girişim ve
önlemler kararlılıkla hayata geçirilecektir.
Bu kapsamda ülke toprakları dışındaki terör unsurlarına karşı uluslararası hukukun tanıdığı tüm haklarımız
kararlılıkla kullanılacaktır.
Türkiye’nin güvenliği üçüncü tarafların iradesine,
iznine ve inisiyatifine bırakılmayacaktır.
Terör suçları için hangi ad altında veya şekilde olursa olsun genel, özel veya siyasi af kesinlikle gündeme
gelmeyecektir.
İmralı’daki teröristbaşının örgütü yönetmesi kesinlikle önlenecek, bunun için gerekli tedbirler derhal alınacaktır. Teröristbaşı, ömür boyu hapis cezasını tam tecrit
şartlarında geçireceği F-tipi bir cezaevine konulacaktır.
60

2023’E DOĞRU YÜKSELEN ÜLKE TÜRKİYE SÖZLEŞMESİ

Siyasi, lojistik ve finans boyutu itibariyle terörün uluslararası desteklerine karşı etkili tedbirler alınacaktır. Teröre finansman desteği sağlayan uyuşturucu, akaryakıt,
insan kaçakçılığı ile etkili mücadele edilecektir.
Terörle mücadelede, kamuoyunu bilgilendirme ve
aydınlatmaya, psikolojik ve sosyo kültürel önlemlere
öncelik verilecektir.
Terör örgütüne devletle pazarlık yapma ya da tehdit
etme cesareti veren tüm uygulamalar kaldırılacaktır.
Terörle mücadelede etkinlik sağlamak üzere kurumlar
arası yetki, sorumluluk karmaşası giderilerek güvenlik ve
istihbarat birimlerine etkinlik kazandırılacaktır.
Devlete ve güvenlik güçlerine ve halka yönelik haksız
ithamlar sona erdirilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak, devletle vatandaş kucaklaştırılacaktır.

GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görevini çağın şartlarına
uygun ve başarılı bir biçimde yerine getirebilmesini ve
hareket kabiliyetinin artırılmasını ve caydırıcılığının yükseltilmesini teminen, askeri modernizasyon programı
başlatılarak silâh, teçhizat ve ileri teknoloji kullanma kabiliyeti bakımından dünyanın en güçlü ordularından birisi
olması sağlanacaktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden
dışa bağımlılığını azaltarak ihracat kapasitesi yüksek,
bağımsız ve yerli bir harp sanayinin gelişmesi ve yerli
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müteşebbisin de silah ve askeri teçhizat üretimine yatırım
yapması için gerekli teşvikler sağlanacaktır.
Savunma sanayimiz teknoloji transfer eden değil,
teknoloji üreten bir yapıya kavuşturulacaktır.
TSK’nın gelişi güzel günlük polemik konusu yapılarak iç
ve dış kamuoyunda yıpratılmasına fırsat verilmeyecektir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip yapısı, insan gücü,
teknoloji ve organizasyon açısından güçlendirilerek yeniden yapılandırılacak, modernize edilecek, bölgesel ve
küresel anlamda caydırıcılık kabiliyeti artırılacaktır.
Belli uzmanlık gerektiren görevler ile asimetrik tehdite
yönelik görevlerde profesyonel ağırlıklı, diğer görevlerde
ise yükümlü askerliği esas alan bir sistem esas alınacaktır.
Sınır ve kıyı güvenliği, gerektiğinde sınır ötesi tedbirlere de başvurularak sağlanacaktır.
Güvenlik güçlerinin saygınlığının tesisi için tedbirler
alınacak, mali ve sosyal hakları görev ve sorumlulukları
ile uyumlu hale getirilecek, güvenlik personelinin atama
ve terfilerinde liyakat esas olacaktır.

DIŞ POLİTİKA
Ülkemizin konumu, tarihî ve sosyo-kültürel yapısı itibarıyla büyük ve köklü bir devlete sahip olduğu hususu
göz ardı edilmeyerek, sadece ticareti esas alan bir anlayış
değil; tarihî ve kültürel boyutları da dikkate alan şahsiyetli
bir dış politika belirlenecektir.
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Dış politikamızın esası, bölgemizde ve dünyada barışın
sağlanarak sürekli kılınmasına katkıda bulunmak ve uluslararası iş birliğini geliştirmektir. Lider ülkeler arasında
yer almak için, ülkemizin coğrafî, stratejik ve jeopolitik
konumunu dikkate alan, bölgesel ve uluslararası barışa
katkıları da içeren etkili bir dış politika izlemektir.
MHP iktidarında dış politikada, devlet ciddiyeti,
üslubu ve anlayışıyla hareket edilecektir.
21’inci yüzyılın stratejik odağı durumundaki Avrasya
jeopolitiğinin merkezinde yer alan Türkiye’nin dünya siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde güçlü, itibarlı, sözü
dinlenen, dostluğu aranan ve dostluğuna güvenilen bir
ülke olması sağlanacaktır.
Türkiye’nin Türk Dünyası ve İslam Alemi’nde itibar gören ve güvenilen bir ülke olması; ekonomik ve kültürel bir
merkez konumunu kazanması sağlanacaktır.
Türkiye’ye karşı tarihten gelen husumetleri bugüne
taşıyan ve Türkiye’nin milli çıkarlarını hedef alan ülkelere karşı, uluslararası hukuk ve meşruiyet çerçevesinde
gereken caydırıcı politikalar uygulanacaktır.
Türk dünyası, dış politikamızın öncelikli ve ayrıcalıklı
ilgi alanıdır. Kıbrıs, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Balkan ülkeleriyle ilişkilerin başta ekonomik,
sosyal, siyasi ve kültürel olmak üzere, her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi dış politikamızın temel
hedeflerinden birisidir.
Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarıyla,
uluslararası hukuk ve devletlerarası ilişkilere yön veren
esaslar çerçevesinde yakından ilgilenilecek ve gerekli kurumsal işbirliği yapılanmaları öncelikle oluşturulacaktır.
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Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizde; egemen eşitlik,
ortak çıkar ve karşılıklı yarar temelinde her alanda geliştirilmesi ve ilişkilere stratejik derinlik kazandırılması ana
hedefimizdir.
Partimiz, Kıbrıs’ta tek gerçekçi uygulanabilir ve
yaşayabilir çözümün; iki bölgeli, iki milletli ve iki devletli
bir ortaklık yapılanmasına dayanması gerektiğine
inanmaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan
soydaşlarımızın uzun yıllardır büyük bir sabır ve feragatle
sürdürdüğü onurlu mücadeleyi, Türkiye her şart altında
desteklemeye devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs’lı
soydaşlarının varlığını tehdit eden hiç bir yaklaşımın
yanında olmayacaktır.
Partimiz, AB ile ilişkileri Türkiye için bir “kimlik ve
kader sorunu” olarak görmemektedir. Türkiye’nin ne
pahasına olursa olsun Avrupa Birliği’nin yörüngesinde
sürüklenmeye mecbur, mahkûm ve muhtaç olmadığını
savunmaktadır.
ABD ile ilişkilerimizin ekonomik, siyasi ve güvenlik boyutlarıyla her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde, eşitlik ve karşılıklılık temelinde yürütülmesi
esas olacaktır.
Başta Rusya ve İran olmak üzere, Karadeniz ve Hazar havzası ülkeleri, Balkan ve Orta Doğu ülkeleriyle barış, istikrar ve bölgesel işbirliğini hedef alan ilişkilerin ve
ortak ekonomik projelerin geliştirilmesi için çok yönlü
politikalar izlenecektir.
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Irak politikamızın esası, Irak’ın toprak bütünlüğünün
muhafaza edilmesine ve Irak’taki Türkmen varlığının
haklarının korunmasına, Irak topraklarının Türkiye için
güvenlik tehdidi oluşturmamasına dayanmaktadır.

GELECEĞİN BİRLİKTE İNŞASI
Türk siyaset hayatında, “önce ülkem ve milletim,
sonra partim” ilkesi çerçevesinde demokratik sorumluluk kültürüne sahip bir anlayışla siyaset yapan Milliyetçi
Hareket Partisi, milletinden aldığı destek ile aynı anlayış,
azim ve kararlılıkla Türkiye’nin gelecek 12 yılına mührünü
vuracaktır.
Milliyetçi Hareket, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya tesis etmeyi kendisine siyasi misyon olarak kabul etmiştir. Bu misyon, Türkiye’yi lider ülke
konumuna taşırken, başta Avrasya coğrafyasındakiler olmak üzere bütün mazlum milletlerin de hür ve onurlu bir
şekilde yaşamasına ışık tutacaktır.
Kendi milli ve tarihi değerleri ile barışık, sorun çözme
kabiliyeti olan etkin bir devlet düzeni kurmuş, ülkenin
kaynaklarını seferber edecek milli bir kalkınma modeli uygulamaya koymuş ve devletler camiasında saygın
konuma gelmiş güçlü bir Türkiye; 21’inci yüzyılda dünya
siyasetinde ve ekonomik hayatında söz sahibi olacaktır.
Türkiye’nin yakın ve uzak çevresindeki hiçbir gelişme,
Türkiye’nin güvenlik ve huzurunu tehdit edemeyecek ve
Türkiye’nin haklarını yok sayamayacaktır.
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Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi Türkiye’nin ulusal
çıkarları ile doğrudan ilgili olacağından, Türkiye’ye rağmen hiçbir küresel ya da bölgesel aktörün barış ve güven
ortamını tehdit etmesine fırsat verilmeyecektir.
Türkiye, geliştireceği bölgesel işbirliği projesiyle
Balkanlar, Ortadoğu, Hazar havzasını içine alan Avrasya
coğrafyasının tartışmasız lider ülkesi olacaktır.
Milliyetçi Hareket’in önümüzdeki 12 yılda tek başına
iktidarını hedef alan “2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye” vizyonumuzu ve temel görüşlerimizi içeren “Seçim
Beyannamesi” milletimizin engin sağduyusuna takdim
edilmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi, 12 Haziran 2011’de yapılacak Milletvekili Genel seçiminde aziz milletimizin teveccühüne mazhar olarak Cenab-ı Allah’ın izniyle tek başına
iktidara gelecek ve ülke yönetimini üstlenecektir. Buna
inancımız tamdır.
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