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ÖNSÖZ
Ülkem#z, Cumhur#yet tar#h#n#n en der#n yönet#m ve ekonom#k kr#zler#nden b#r#n# ya$amaktadır. 
Toplumsal, s#yasal ve ekonom#k sorunlar her geçen gün artmaktadır. Bu kr#z#n en temel sebeb# 
“Cumhurba$kanlı%ı Hükümet S#stem#” #le keyf# ve kural tanımaz yönet#m anlayı$ıdır. 

Mevcut s#stem Devlet #ç#n b#r beka sorununa dönü$mü$tür.

M#llet#m#z# en gen#$ yelpazede tems#l eden altı s#yas# part# olarak b#zler, b#rl#k #ç#nde bu kr#-
z# a$mak, der#n sorunlarımızı demokrat#k hukuk devlet# #lkeler# do%rultusunda, güçlend#r#lm#$ 
parlamenter s#steme geçerek, ço%ulculuk ve katılımcılık temel#nde çözmek hedef#yle b#r araya 
geld#k.

Temel hedef#m#z, Türk#ye’y# herkes#n #nsan onuruna yara$ır b#r ya$am sürdü%ü ve sosyal refah 
standartlarına ula$tı%ı,  kadınların, çocukların, gençler#n ve tüm vatanda$ların gelece%e umutla 
baktı%ı, toplumsal barı$ ve huzurun tes#s ed#ld#%# mutlu b#r ülke hal#ne get#rmekt#r.

Bu #nanç ve kararlılıkla hazırladı%ımız “Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#stem Mutabakat Metn#”n#, 
“Temel !lkeler ve Hede'er” mutabakatını, “Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#stem Anayasa De%#-
$#kl#%# Öner#s#”n#, “Kurumsal Reformlar Raporu”nu ve “Seç#m Güvenl#%# Raporu”nu 2022 yılı #ç#n-
de kamuoyu #le payla$tık.

Bugün ülkem#z#n öneml# temel pol#t#ka alanlarında m#llet#m#z#n menfaatler# do%rultusunda be-
l#rled#%#m#z hedef, pol#t#ka ve projeler# #çeren “Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#”m#z#  kamuo-
yuna açıklıyoruz. 

“Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#”nde yer alan somut hedef, pol#t#ka ve projeler m#llet#m#ze 
kar$ı ortak taahhüdümüzdür. 

“Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#”m#z altı s#yas# part# olarak destekleyece%#m#z Ortak Cum-
hurba$kanı Adayı’nın Seç#m Beyannames#n#n ve seç#mlerden sonra uygulanacak Hükümet 
Programının ana omurgasını olu$turacaktır.

Ortak Pol#t#kalar Metn#m#zde yer alan somut adımlarla,  Cumhur#yet#m#z#n #k#nc# yüz yılında 
güçlü, özgürlükçü, demokrat#k, ad#l b#r s#stem #n$a etmey#; kamu yönet#m#n# l#yakat, hukuka 
uygunluk ve $e&a'ık #lkeler#ne göre vatanda$ odaklı b#r b#ç#mde yapılandırmayı; ye$#l dönü-
$ümü ve d#j#tal devr#m# merkez#ne alan yen# b#r sürdürüleb#l#r, kapsayıcı kalkınma stratej#s#yle 
Türk#ye’y# ‘’Orta Gel#r Tuza%’ı’ndan kurtarıp ‘’Yüksek Gel#rl# Ülkeler” arasında sa%lam ve kalıcı b#r 
konuma get#rmey#; c#ns#yet, etn#k köken, d#n, d#l, yerle$#m yer#, sa%lık durumu, sosyo-ekonom#k 
ko$ulları ayırt etmeden, fırsat e$#tl#%#n# garant# altına alan kapsayıcı b#r e%#t#m s#stem# kurmayı; 
gelecek nes#ller#n “ekos#stem hakkı”nı anayasal güvence altına almayı; a$ırı yoksullu%u sıfırla-
mayı, h#çb#r vatanda$ımızı ger#de bırakmamayı ve ülkem#z# güven#l#r, güçlü ve etk#l# b#r ulusla-
rarası oyuncu konumuna get#rmey# taahhüt ed#yoruz.
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ORTAK POL!T!KALAR MUTABAKAT METN!

ÖZET

M#llet#m#z# en gen#$ yelpazede tems#l eden altı s#yas# part# olarak Cumhur#yet tar#h#n#n en der#n 
yönet#m ve ekonom#k kr#z#n# a$mak amacıyla büyük b#r kararlılıkla yürüttü%ümüz ortak çalı$-
malarda yen# b#r a$amaya gelm#$ bulunmaktayız.

Temel pol#t#ka alanlarında m#llet#m#z#n menfaatler# do%rultusunda bel#rled#%#m#z hedef, pol#t#ka 
ve projeler# #çeren “Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#”m#z#  kamuoyuna açıklıyoruz. 

Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#m#z, (1) hukuk, adalet yargı, (2) kamu yönet#m#, (3) yolsuzluk-
la mücadele, $e&a'ık ve denet#m, (4) ekonom#, f#nans ve #st#hdam, (5) b#l#m, Ar-Ge, yen#l#kç#l#k, 
g#r#$#mc#l#k ve d#j#tal dönü$üm, (6) sektörel pol#t#kalar, (7) e%#t#m ve ö%ret#m, (8) sosyal pol#t#ka-
lar ve (9) dı$ pol#t#ka, savunma, güvenl#k ve göç olmak üzere 9 ana ba$lık altındak# 75 alt ba$lık-
ta 2300’den fazla somut hedef, pol#t#ka ve projeler# ortaya koymaktadır.

“Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#” altı s#yas# part# olarak destekleyece%#m#z Ortak Cumhur-
ba$kanı Aday’ının Seç#m Beyannames#n#n ve seç#mlerden sonra uygulanacak Hükümet Progra-
mının ana omurgasını olu$turacaktır.

9 ana ba$lıkta atılacak somut adımlara #l#$k#n b#r özet a$a%ıda, detaylı adımlar #se ana met#nde 
yer almaktadır.

HUKUK, ADALET VE YARGI

• Etk#n ve katılımcı b#r yasama, #st#krarlı, $e&af ve hesap vereb#l#r b#r yürütme, ba%ımsız ve 
tarafsız b#r yargı #le kuvvetler ayrılı%ının tes#s ed#ld#%# güçlü, özgürlükçü, demokrat#k, ad#l b#r 
s#stem #ç#n Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#steme geçece%#z. 

• Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#stem Mutabakat Metn# do%rultusunda yapılması gereken 
anayasal ve yasal de%#$#kl#kler# #ved#l#kle hayata geç#rece%#z. 

• B#r yasama yılında en az 20 gün, gündem# muhalefet tarafından bel#rlenen genel görü$me 
açılab#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Devlet sırrı ve t#car# sır kavramlarını, Mecl#s’#n b#lg# ed#nme ve denet#m yetk#ler#n# engelle-
meyecek $ek#lde yen#den tanımlayaca%ız. 

• M#lletlerarası sözle$melerden ger# çek#lme yetk#s#n#n Mecl#s’e a#t oldu%unu anayasal güven-
ce altına alaca%ız.  

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’nde ba$kanı ana muhalefet m#lletvek#ller# arasından seç#len 
Kes#n Hesap Kom#syonu kuraca%ız. 
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• Kanunlar üzer#nde tanınan veto yetk#s#n# kaldırarak Cumhurba$kanına sadece “ger# gönder-
me yetk#s#” tanıyaca%ız. 

• Cumhurba$kanının kararname çıkarma yetk#s#ne son verece%#z.  

• Cumhurba$kanının 7 yıl süreyle b#r dönem seç#leb#lmes#ne, seç#ld#kten sonra part#s# #le #l#$#-
%#n#n kes#lmes#ne ve görev sonrasında akt#f s#yasete dönememes#ne #l#$k#n düzenleme ya-
paca%ız. 

• Ba$bakan veya Bakanlar Kurulu’nun tamamı aleyh#ne ver#lecek güvens#zl#k önergeler#nde 
yen# Ba$bakanın #sm#n#n yer almasını ve önergen#n TBMM üye tamsayısının salt ço%unlu%u 
tarafından #mzalanmasını güvence altına alaca%ız. 

• Ola%anüstü hal kararnameler#ne son verecek, OHAL süres#n# altı aydan #k# aya dü$ürece%#z. 

• Hak#mler Kurulu ve Savcılar Kurulu $ekl#nde #k# farklı kurul olu$turaca%ız.

• Çoklu baro s#stem#ne son verece%#z. 

• Sayı$tay’ı Anayasa’da b#r yüksek mahkeme olarak düzenleyecek, Sayı$tay denet#m#n#n kap-
samını, tüm kamu kurum ve kurulu$larını #çerecek $ek#lde gen#$letece%#z.

• Tutuklamanın #st#sna olması #lkes#n#n t#t#zl#kle uygulanması #ç#n gerekl# tedb#rler# alaca%ız.

• Dü$ünce, kanaat ve #fade hürr#yetler#n# güçlend#rece%#z. 

• Basın özgürlü%ünü güçlend#recek, TRT ve Anadolu Ajansı’nı ba%ımsızlık ve tarafsızlık esas-
larına göre yen#den yapılandıraca%ız. 

• Toplantı ve göster# yürüyü$ü düzenleme hakkının bel#rs#z ve keyf# $ek#lde sınırlanmasına 
son verece%#z. 

• S#v#l toplum kurulu$larının kamu yararı statüsü ve verg# muaf#yet# g#b# desteklerden yarar-
lanmasında e$#t, ad#l ve $e&af b#r yöntem uygulanmasını sa%layaca%ız.

• Ola%anüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler#nden kaynaklanan ma%dur#yetlere son ve-
rece%#z.

• Seç#m barajını %3’e dü$ürece%#z.

• Yurt dı$ındak# vatanda$larımızın en fazla 15 m#lletvek#l# #le do%rudan Mecl#s’te tems#l# #ç#n 
yurt dı$ı seç#m çevres# olu$turaca%ız.

• En son yapılan m#lletvek#l# genel seç#m#nde en az %1 oy alan s#yas# part#ler#n haz#ne yardı-
mından faydalanmasını sa%layaca%ız. 
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• S#yas# part#ler#n kapatılmasına #l#$k#n davaların açılmasında TBMM’n#n #zn#n# zorunlu hale 
get#rece%#z. 

• S#yas# part#lere ve adaylara yapılan bel#rl# m#ktarın üzer#ndek# ba%ı$ların ve seç#m dönemle-
r#nde yapılan tüm harcamaların kamuoyuna açıklanmasını zorunlu tutaca%ız. 

KAMU YÖNET!M! 

• Cumhurba$kanlı%ı bünyes#ndek# kurulları ve of#sler# la%vederek görev ve yetk#ler#n# #lg#l# ba-
kanlık ve kurumlara devredece%#z.

• Türk#ye Varlık Fonu’nu kapataca%ız.

• Bakanlıkları ye$#l ve d#j#tal dönü$üm ve kapsayıcılık hedef#m#z do%rultusunda yen#den yapı-
landıraca%ız.

• Stratej# ve Planlama Te$k#latı Kuraca%ız.

• Bakan yardımcılıklarını kaldırıp, müste$arlık s#stem#n# kuraca%ız. 

• Yerel yönet#mlerde seçme ve seç#lme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vere-
ce%#z. 

• Beled#yeler#n genel bütçe verg# gel#rler#nden aldı%ı payları artıracak, payların bel#rlenme-
s#nde #ller#n üret#m ve #hracata olan katkısını ve yaz-kı$ #le gece-gündüz nüfus farkı #le dü-
zens#z göçü d#kkate alaca%ız. 

• Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaraca%ız.

• Büyük$eh#r Yasası’yla mahalleye dönü$türülen köylere tüzel k#$#l#kler#n# #ade edece%#z.

• Devlet Personel Ba$kanlı%ı kuraca%ız. 

• Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan ba$lamak üze-
re personel alımı yapılmasını sa%layaca%ız. 

• KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayaca%ız.

• Kamu h#zmetler#n#n gerekt#rd#%# asl# ve sürekl# görevler#n vek#l ya da ta$eronlar el#yle yürü-
tülmes#ne #z#n vermeyece%#z.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE, "EFFAFLIK VE DENET!M

• TBMM’de “Yolsuzlukları Ara$tırma Kom#syonu” kuraca%ız.

• Yolsuzluktan elde ed#len ve yurtdı$ına kaçırılan gel#rler# ülkem#ze ger# get#recek, bu çerçe-
vede “Malvarlıklarının Ger# Alınması Of#s#”n# kuraca%ız.

• Mal# Suçları Ara$tırma Kurulu Ba$kanlı%ı’nın mal# kaynakları #le personel ve b#l#$#m alt yapı-
sını güçlend#recek, çalı$malarında #dar# özerkl#%e sah#p olmasını sa%layaca%ız.

• Mal# Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sa%layacak ve ülkem#z# “gr# l#ste”-
den çıkaraca%ız.

• Verg# cennetler# l#stes#n# ve kara paranın aklanması bakımından r#skl# ülkeler l#stes#n# ac#len 
yayımlayaca%ız. 

• Verg# a&ı ve varlık barı$larının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyece-
%#z.

• 4734 Sayılı Kamu !hale Kanunu’nu Avrupa B#rl#%# normlarına uygun olarak yen#den düzen-
leyece%#z.

• B#lg# ed#nme hakkını #hlal eden kamu görevl#ler#n#n d#s#pl#n, ceza ve tazm#nat sorumlulu%unu 
artıraca%ız.

• Kamu Özel !$b#rl#%# projeler#nden kaynaklanan garant# ve d#%er ko$ullu yükümlülükler# $e&af 
b#r b#ç#mde yayınlayaca%ız. 

• TÜ!K #stat#st#kler#n#n akadem#syen ve uzmanlardan olu$an kom#syonlar tarafından düzenl# 
b#ç#mde kal#te ve güven#l#rl#k kontrolüne tab# tutulmasını zorunlu hale get#rece%#z.

• S#yas# Et#k Kanunu’nu çıkaracak, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# bünyes#nde S#yas# Et#k Kom#s-
yonu kuracak, grubu bulunan s#yas# part#ler bünyes#nde s#yas# et#k kurulları olu$turulmasını 
düzenleyece%#z. 
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EKONOM!, F!NANS VE !ST!HDAM 

• En'asyonu #k# yıl #ç#nde dü$ük tek haneye kalıcı b#r b#ç#mde #nd#rece%#z. 

• Türk l#rasına yen#den #t#bar ve #st#krar kazandıraca%ız.

• Ortalama büyüme hızının yüzde 5’#n üzer#nde gerçekle$mes#n# sa%layaca%ız.

• Be$ yılın sonunda dolar c#ns#nden k#$# ba$ına m#ll# gel#r#m#z# en az #k# katına çıkaraca%ız.

• Be$ yılda en az 5 m#lyon #lave, n#tel#kl# ve #nsan onuruna yara$ır gel#r sa%layan #$ #mkanı 
olu$turacak, #$s#zl#%# tek haneye #nd#rece%#z.

• 2018 sonrasında yen#den gündeme gelen a$ırı yoksullu%u sıfırlayaca%ız.

• Haksız gel#r ve servet transfer# #le rant dev$#rmeye dayalı pol#t#kalara son verecek, gel#r#n 
b#reyler, haneler ve bölgeler arasında ad#l ve dengel# da%ılımını sa%layaca%ız.

• Be$ yılın sonunda yıllık #hracatı 600 m#lyar dolar sev#yes#ne, #hracatın k#logram de%er#n# 2 
doların üzer#ne, yüksek teknoloj# ürünler# #hracatının payını #se #k# katına çıkartaca%ız. 

• Ver#ml#l#k, yüksek katma de%er ve rekabetç#l#%e dayalı sektörel pol#t#kalarımızla üret#m ya-
pısını #thalata ba%ımlı olmaktan kurtaracak ve ekonom#m#z# sürdürüleb#l#r b#r dı$ denge ya-
pısına kavu$turaca%ız.

• Merkez Bankası’na f#yat ve f#nansal #st#krarı sa%lama dı$ında sorumluluklar yüklemeyece-
%#z.

• Merkez Bankası kanununda temel görevler#, araç ba%ımsızlı%ını ve üst düzey atamaları #l-
g#lend#ren de%#$#kl#kler#n TBMM’de n#tel#kl# ço%unlukla yapılab#lmes#n# sa%layacak mevzuat 
düzenlemes#n# gerçekle$t#rece%#z.

• Merkez Bankası ba%ımsızlı%ına müdahaleye ve yetk#-sorumluluk çatı$masına yol açan, h#ç-
b#r #$levsell#%# bulunmayan F#yat !st#krarı Kom#tes#’n# kaldıraca%ız.

• TCMB’n#n !stanbul’dak# b#r#mler#n#n tekrar Ankara’ya ta$ınma sürec#n# mümkün olan en kısa 
sürede sa%layaca%ız. 

• Merkez Bankası rezervler#n#n $e&af olmayan b#r b#ç#mde ve dolambaçlı yollarla satı$ına #l#$-
k#n #$lemler# #dar# ve hukuk# denet#me tab# tutacak, tesp#t ed#len hata, usulsüzlük, yolsuzluk 
ve kamu zararının sonuna kadar tak#pç#s# olaca%ız.

• !kt#dara gel#r gelmez yen# Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut he-
sapları vade sonlarında kapataca%ız. 

• !t#bar gerekçes#ne sı%ınılarak gerçekle$t#r#len tüm gereks#z harcamalara son verece%#z. 
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• Cumhurba$kanlı%ı’nın kullanımındak# uçak sayısını azaltaca%ız. 

• Mal# d#s#pl#n anlayı$ını kalıcı hale get#rmek ve öngörüleb#l#rl#%# arttırmak amacıyla “Mal# Ku-
ral” uygulamasını hayata geç#rece%#z. 

• Kaynakları “Kanal !stanbul” g#b# rant projeler# #ç#n de%#l Güney Do%u Anadolu Projes# (GAP), 
Do%u Anadolu Projes# (DAP), Konya Ovası Projes# (KOP) ve Do%u Karaden#z Projes# (DOKAP) 
kapsamındak#ler ba$ta olmak üzere tarımsal sulama projeler#nde kullanaca%ız.

• Kamunun zorunlu haller dı$ında döv#z c#ns#nden sözle$me yapmamasını sa%layaca%ız.

• Beyana tab# gel#r unsurlarının kapsamını gen#$letecek, böylece dolaylı verg#ler#n a%ırlı%ını 
azaltan b#r verg# yapısı tes#s edece%#z. 

• Çalı$anlar üzer#ndek# verg# ve s#gorta pr#m yükünü #nd#rece%#z.

• Verg# Harcamaları Raporu’nu, Merkez# Yönet#m Bütçe Kanun Tekl#f#yle b#rl#kte TBMM’ye su-
naca%ız. 

• !$yer# k#ra ödemeler#nde stopaj oranını sıfırlayaca%ız.

• !lk kez konut alımında tapu harcı almayaca%ız.

• Her türlü e%#t#m ve ö%ret#m h#zmet#nden alınan KDV’y# #nd#rece%#z. 

• "oför esnafının 10 ya$ın üzer#ndek# araçlarının yen#lenmes#nde ÖTV almayaca%ız.

• De%er artı$ payı ve #mar rantlarına #l#$k#n d#%er düzenlemeler# gözden geç#recek, kentsel 
rantları kapsamlı ve etk#l# b#r b#ç#mde verg#lend#rece%#z. 

• Verg# denet#m#n# #$ dünyası üzer#nde s#yas# baskı kurmanın b#r aracı olmaktan çıkaraca%ız.

• Ekonom#k ve tekn#k gerekçeler# olmayan verg# a&ı #le özell#kle matrah artırımı ve varlık ba-
rı$ı uygulamalarına son verece%#z.

• Verg# Cennetler#ne yapılan ödemelerden stopaj alınması dâh#l gerekl# önlemler# alaca%ız.

• Kayıt dı$ılıkla etk#n b#r $ek#lde mücadele edecek, kayıt dı$ılı%ı OECD ortalamasının altına 
#nd#recek, bu mücadeleden elde ed#lecek kaynakları toplumun en kırılgan kes#mler#n# des-
teklemek #ç#n kullanaca%ız. 

• Usulsüzlük ve yolsuzluk tesp#t ed#len Kamu-Özel !$b#rl#%# projeler# #ç#n ulusal ve uluslararası 
tüm hukuk# yolları kullanacak, gerek#rse tahk#m süreçler#n# #$letecek, varsa kamuyu zarara 
u%ratan yüklen#c# $#rketler, bunların ortakları ve sorumlu $ahıslarla #lg#l# yasal #$lemler# ba$-
latacak ve olu$an zararların #lg#l#ler#nden tahs#l#n# sa%layaca%ız. 
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• Sermayen#n tabana yayılmasını sa%layacak, uzun vadel# kaynakları özell#kle sürdürüleb#l#r 
kalkınma amaçlarının gerçekle$t#r#lmes#ne dönük $#rketlere yönlend#rece%#z. 

• Borsa’da man#pülasyon ve yolsuzluk #dd#alarına #l#$k#n #lg#l# kurumları da kapsayacak $ek#lde 
b#r #nceleme ve denet#m ba$latacak ve tesp#t ed#len usulsüzlük ve yolsuzlukların tak#pç#s# 
olaca%ız. 

• Spekülat#f ve saadet z#nc#r# türü f#nans uygulamalarının yarattı%ı r#skler# önley#c# düzenle-
meler# hayata geç#rece%#z.

• !n$aat merkezl# bakı$ açısına son vererek !stanbul’u gerçek anlamda b#r F#nans Merkez# ya-
paca%ız. 

• !st#hdamla #lg#l# düzenlemeler# gözden geç#recek kayıtlı #st#hdamın önündek# mal# ve mal# 
olmayan yükler# azaltaca%ız.

• Çok sayıda ve karma$ık olan #st#hdama yönel#k verg# ve sosyal güvenl#k pr#m te$v#kler#n# 
sadele$t#rerek uygulanmasını kolayla$tıraca%ız. 

• Gençler#n #st#hdamına yönel#k kısa e%#t#m programları, stajlar, sert#f#kalar, uzaktan e%#t#m-
ler, d#j#tal e%#t#m mecraları ve ücrets#z d#j#tal gel#$t#rme atölyeler# g#b# programlar gel#$t#re-
cek ve destekleyece%#z. 

• Kadınların #$ gücüne daha akt#f katılımını sa%lamak amacıyla okul sonrası e%#tmenl# akt#v#te 
merkezler# #le kre$ler#n sayısını yerel yönet#mlerle #$b#rl#%# #ç#nde mahalle düzey#nde artıra-
cak, bu amaçla, ya$lı bakımına er#$#m# de #y#le$t#rece%#z.

• Engell#ler#n rekabetç# #$gücü p#yasası #ç#nde yer almasını sa%layacak meslek# prof#lleme, #$ 
bulma, meslek yönlend#rmes# ve meslek ed#nd#rme kursları g#b# h#zmetler# verece%#z.

• !$s#zl#k S#gortası Fonu’nun amacı dı$ında kullanılmasını önleyecek ve faal#yetler#n#n daha 
$e&af b#r çerçevede yürütülmes#n# sa%layaca%ız.

• !$s#zl#k S#gortası Fonu’na %2’l#k #$veren katkısının yarısını “Yarına Hazırlık Fonu’na” aktara-
cak, bu fon aracılı%ıyla #$s#z kalma r#sk# yüksek çalı$anlara yönel#k becer# kazandırma yatı-
rımlarına f#nansman sa%layaca%ız.

• Meslek# e%#t#m müfredatını gelece%#n meslekler# do%rultusunda güncelleyecek, ö%renc#lere 
farklı alanlarda da kullanab#lecekler# ta$ınab#l#r yen# becer#ler kazandıraca%ız.

• OSB’ler bünyes#nde #lg#l# payda$ların yönet#m#nde bulundu%u Teknoloj# L#seler# kuraca%ız.
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B!L!M, AR-GE, YEN!L!KÇ!L!K, G!R!"!MC!L!K VE D!J!TAL DÖNÜ"ÜM

• B#l#m pol#t#kamızı, #nsan, özgürlük, demokrat#k e%#t#m, b#l#msel dü$ünme, g#r#$#mc#l#k ve tek-
noloj# üret#m# odaklı b#r anlayı$la yürütece%#z.

• B#l#m ve Teknoloj# Yüksek Kurulunu tekrar çalı$ır hale get#rece%#z.

• Yüksek Yetenek !n$ası Ac#l Eylem Planını uygulamaya koyaca%ız.

• Türk#ye’y# g#derek dı$landı%ı uluslararası ara$tırma ve yen#l#k a%larına dah#l edece%#z. 

• Çok boyutlu b#r Bey#n Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayaca%ız.

• Yet#$m#$ #nsan gücümüz #ç#n uygun ekonom#k ve sosyal ko$ulları yaratacak, akadem#syen-
ler#n özlük haklarında ve gel#rler#nde #y#le$t#rmeler yapaca%ız. 

• Yurtdı$ındak# yetenekl# yapay zekâ ara$tırmacılarını ülkeye çekmek ve ülkede kalmalarını 
sa%lamak #ç#n burs ve ara$tırma #mkanları sa%layaca%ız.

• TÜB!TAK’ı sadece Ara$tırma Enst#tüler# #le kr#t#k alanlarda #ler# ara$tırmalar yapan b#r kurum 
hal#ne get#rece%#z.

• !lg#l# bakanlık ve kurumların e$güdümü #le Ulusal !novasyon S#stem#n# #n$a edece%#z.

• Teknopark te$v#kler#n# f#z#ksel mekândan ba%ımsız hale get#rerek tüm Türk#ye’y# teknopark 
yapaca%ız.

• Kend#ne yeterl#l#%#m#z#n merkez#ne yen#l#kç#, ye$#l ve d#j#tal dönü$ümü ben#msem#$ g#r#$#m-
c#ler#m#z# yerle$t#rece%#z.

• Yen# G#r#$#m "#rketler# (Start-Up) Kanunu’nu çıkartarak g#r#$#mc#l#%e #l#$k#n hukuk# tanımları, 
statüler#, mal# yükümlülükler ve te$v#kler# net b#r çerçeveye kavu$turaca%ız.

• S#l#kon Vad#s# g#b# küresel ölçekte ba$arılı g#r#$#mc#l#k ekos#stemler#n#n bulundu%u yerlere 
Özel Tems#lc#/Büyükelç# atayaca%ız.

• G#r#$#mc#ler#m#z#n tüm #ht#yaçlarını tek duraktan kar$ılamak amacıyla G#r#$#mc#l#k Merkez# 
kuraca%ız

• “Çalı$an H#sse Ops#yonları” #ç#n gerekl# hukuk# ve muhasebe alt yapısını olu$turacak ve güç-
lend#rece%#z.

• B#l#$#m ve Yen#l#kç#l#k Bakanlı%ı kuraca%ız. 

• F#ber/Opt#k uzunlu%unu en kısa sürede 2 m#lyon k#lometreye ula$tıraca%ız.
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• Telekomün#kasyon sektöründe halen devam eden tüm #mt#yaz sözle$meler#n#, geçm#$ sü-
reçler# ve dev#r mevzuatlarını #nceleyecek, gel#$m#$ ülke standartlarına uygun yen# b#r yet-
k#lend#rme rej#m# uygulamaya koyaca%ız.

• Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell h#sseler#n# Haz#neye devredecek ve ça%-
da$ yönet#$#m #lkeler#ne göre ba%ımsız b#r $ek#lde yönet#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• !nternete er#$#m# temel b#r #nsan hakkı olarak tanımlayacak, vatanda$larımızın her yerde, 
güvenl#, hızlı, ucuz ve sansürsüz #nternete er#$#m#n# sa%layaca%ız

• !nternet er#$#m#n#n üzer#ndek# verg#ler#, D#j#tal H#zmet Verg#s#’n# ve BTK kes#nt#ler#n# #nd#re-
ce%#z.

• !nternet üzer#nden yayınlara #l#$k#n yasayı #fade özgürlü%ünü ve k#$#sel mahrem#yet# koru-
yacak $ek#lde, evrensel, ço%ulcu ve demokrat#k #lkeler çerçeves#nde ve gen#$ b#r #st#$areyle 
yen#den düzenleyece%#z. 

• Kamu gözet#m gücünün s#yas# rak#plere kar$ı s#lah olarak kullanılmasının önüne geçece%#z.

SEKTÖREL POL!T!KALAR 

Tarım 

• Tarım ve Orman Bakanlı%ı’nı “Tarım ve Gıda Güvenl#%# Bakanlı%ı” olarak yen#den yapılandı-
raca%ız.

• Tarım Kanunu’nun 21’#nc# maddes#nde öngörülen ancak bugüne kadar h#ç uyulmayan tarım-
sal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kayna%ın gayr#saf# m#llî hasılanın yüzde 
b#r#nden az olamayaca%ı hükmünü yer#ne get#rece%#z

• Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum mal#yet#n#n yüzde 
50’s#n# destek olarak ger# verece%#z. 

• Tarımda #nd#r#ml# elektr#k tar#fes# uygulayacak, sulama ve elektr#k faturalarının hasattan 
sonra tahs#l ed#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Tarım Kred# Kooperat#'er#‘ne tahs#s ed#lecek GES l#sansıyla üret#lecek elektr#%# sadece #$-
letme, amort#sman ve elektr#k nak#l mal#yetler# kar$ılı%ında tarımsal sulama amaçlı kullan-
dıraca%ız.

• Temel tarım ürünler#nde taban f#yatlarını mal#yet, kur, en'asyon ve ç#ftç#ler#m#ze #nsan onu-
runa yara$ır gel#r sa%lamayı d#kkate alarak bel#rleyece%#z.



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

22

• Tarımsal ürün alım f#yatlarını ek#m önces# #lan edecek, g#rd# destekler#n# ç#ftç# tarlasını sür-
meden, süt sa%ılmadan, bes# hayvanı kes#me g#tmeden önce verecek, d#%er destek ödeme-
ler#n# üret#m sonrası 90 gün #ç#nde ödeyece%#z.

• Ç#ftç#ler#m#z#n bankalardan ve Tarım Kred# Kooperat#'er#nden kullandıkları kred#n#n fa#z#n# 
s#l#p, yen#den yapılandıraca%ız. 

• Ç#ftç#m#z#n Tarım BA(-KUR pr#m ödemeler#n# hasat sonrası fa#zs#z ödenecek $ek#lde planla-
yacak ve sa%lık güvences#nden faydalanmasını sa%layaca%ız.

• Par#te uygulaması get#rerek ç#% süt ve et üret#c#ler#n# yem f#yatlarındak# artı$lara kar$ı ko-
ruyaca%ız.

• Orman köylüler#n#n gel#r#n# artıracak alternat#f geç#m kaynakları olu$turacak, gerekl# destek 
ve te$v#kler# sa%layaca%ız. 

• Tarım Kred# Kooperat#'er#’n#n asl# #$lev#ne odaklanarak, gübre, tarım #lacı, tohum, yem g#b# 
dı$a ba%ımlı oldu%umuz tarımsal g#rd#ler#n ülkem#zde üret#m#ne ve g#rd# f#yatlarında #st#kra-
rın sa%lanmasına yönel#k yatırımlar gerçekle$t#rmes#n# sa%layaca%ız.

• TARS!M’! yen#den yapılandırarak hızlı ve güçlü b#r tarımsal s#gorta yapısı olu$turaca%ız. 

• 1.2.3. sınıf tarım topraklarının tamamını, 4. sınıf tarım topraklarının b#r kısmını, “Ulusal Gıda 
Güvenl#%# Stratej#k Kayna%ı” olarak kayıt altına alacak ve tarım dı$ı amaçlarla kullanılması-
nın önüne geçece%#z.

• Ba$ta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeler# kapsamındak# altyapı yatı-
rımlarının tamamlanmasına öncel#k verece%#z. 

• Gıda güvenl#%# #le #lg#l# yasal düzenlemelerdek# eks#kl#ler# g#derece%#z ve farkındalı%ı artıra-
ca%ız.

• Tarımsal ürün #thalat #z#nler#n#, yeter m#ktarda üret#lmeyen veya üret#lme #mkanı olmayan 
ürünler #le Dah#lde !$leme Rej#m#yle sınırlı tutacak ve rekabetç# b#r ortamda $e&af b#r $ek#lde 
verece%#z.

• Tarımda çalı$an kadın ve 30 ya$ altındak# gençlere sosyal güvenl#k pr#m deste%# sa%laya-
ca%ız.

• Mevs#ml#k tarım #$ç#ler#n#n konaklama, sa%lık ve tem#zl#k ba$ta olmak üzere ya$am stan-
dartlarının #y#le$t#r#lmes#ne yönel#k “Mevs#msel Ya$am Alanları” projes#n# hayata geç#recek, 
çocuklarının ula$ım ve beslenme masra'arını da kar$ılayarak en yakın e%#t#m kurumuna 
g#tmeler#n# sa%layaca%ız.
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Sanay! ve Teknoloj!, Savunma Sanay!

• Sanay# sektörünü üret#me ve ver#ml#l#%e dayalı ekonom#n#n öneml# b#r unsuru hal#ne get#re-
cek, #malat sanay#n#n m#ll# gel#r #çer#s#ndek# payını artıraca%ız.

• !malat sanay# #hracatında yüksek teknoloj#l# ürünler#n payını yüzde 10’lara, orta-yüksek tek-
noloj# yo%unlu%unu yüzde 40’lara ta$ıyaca%ız. 

• Yetenek yönet#m#, ba%lantılılık, çevre dostu üret#m, #novasyon ve d#j#talle$me eksenler#nde 
gel#$t#r#lm#$, modern altyapıya sah#p, sosyal alanlar #çeren ülke çapında sanay#, teknoloj# ve 
s#ber güvenl#k vad#ler# kuraca%ız. 

• Yerl# ürün tem#n#nde uygulanan %15 f#yat avantajının, h#zmet alımı yoluyla k#ralama #halele-
r#nde de uygulanmasını sa%layaca%ız.

• Ye$#l Dönü$üm’den olumsuz etk#lenmes# muhtemel sanay# tes#sler#n#n bu dönü$üme uyum 
sa%layab#lmes# #ç#n ‘Ye$#l Dönü$üm Ar-Ge Destek Paket#’ hazırlayaca%ız.

• Te$v#k ve destekler#; üret#m z#nc#r#n#n bütünsell#%#, ölçek ekonom#s#, ver#ml#l#k, d#j#tal ve ye$#l 
dönü$üm, küresel rekabet ortamı,  net katma de%er, sıçrama ve büyüme potans#yel#, ka-
yıtlılı%a özen gösterme, f#nansman, kurumsal kapas#te, bölgeler arası gel#$m#$l#k farklarını 
azaltma ve sürdürüleb#l#rl#k unsurlarını d#kkate alan bütüncül b#r yakla$ımla sunaca%ız. 

• “Proje Bazlı Te$v#k S#stem#”n# objekt#f, ad#l ve $e&af b#r b#ç#mde uygulayaca%ız.

• Savunma sanay#m#z# çok daha #ler# b#r noktaya ta$ıyarak, ülkem#z#n savunma alanındak# 
dı$a ba%ımlılı%ını azaltacak, #ler# endüstr#yel teknoloj#ler#n gel#$#m#ne öncülük yapacak b#r 
ekos#stem olu$turacak, s#lahlı kuvvetler#m#z#n gücünü ve caydırıcılı%ını artıracak ve yüksek 
katma de%erl# #hracatı gel#$t#rece%#z.

• Savunma Sanay##nde özel sektörün önünü açacak ve sektörde ad#l rekabet# sa%layaca%ız.

• Büyük tedar#k projeler#n#, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak $ek#lde somut 
güvenl#k ortam ve #ht#yacına uygun olarak, ülken#n dı$ pol#t#kası #le çel#$meyen b#r b#ç#mde 
yönetece%#z. 

• Gel#$t#rme takv#mler# sürekl# sarkan M#ll# Muhar#p Uçak, Jet E%#t#m Uça%ı, Altay Tankı, TF 
2000 F#rkateyn#, 4G ve 5G baz #stasyonu ve a% alt yapısı, asker# gözetleme ve #let#$#m uydu-
ları ve benzer# projeler#n gerçekç# $ek#lde hayata geç#r#lmes# ve tamamen yerl#le$t#r#lmes# 
#ç#n ayrı ve özel b#r bütçe olu$turacak,  gerekl# uzman personel tahs#s#n# gerçekle$t#rece%#z. 

• Altay Tankı’nda motor tedar#k sürec#n# tamamlayacak, bununla paralel olarak yerl# motor 
çalı$malarını ba$latacak, yüzde 100 yerl# tank çalı$malarını büyük b#r seferberl#kle sürdüre-
cek ve ba$arıya ula$tıraca%ız. 
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• Konsol#dasyon, stratej#k satın almalar, b#rle$meler, g#r#$#m sermayes# yatırımı ve etk#n b#r 
planlama #le özel sektörün de akt#f deste%#yle Askerî Elektron#k Sanay# A." (ASELSAN), TU-
SA" Havacılık ve Uzay Sanay## A." (TAI), Mak#ne ve K#mya Endüstr#s# Kurumu (MKE),  Roket 
Sanay## ve T#caret A." (Roketsan), TUSA" Motor Sanay## A." (TEI) ve Hava Elektron#k Sanay## 
A." (HAVELSAN)’ı global $#rketlere dönü$türece%#z. 

• M#ll# menfaat ve m#ll# güvenl#k #lkeler# çerçeves#nde, kr#t#k özell#ktek# yetenekler# ve h#zmet-
ler# zaafa u%ratacak asker# fabr#ka özelle$t#r#lmes#ne g#tmeyece%#z.

• Sakarya Tank Palet Fabr#kasının tahs#s #$lemler#n# hukuk# mevzuat çerçeves#nde #ptal ede-
ce%#z. 

Enerj! ve Madenc!l!k

• Enerj# ve Tab## Kaynaklar Bakanlı%ı’nın (ETKB) görev ve sorumluluklarını gözden geç#recek, 
Enerj# P#yasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) yetk# alanına müdahales#ne 
son verece%#z.

• Elektr#k, do%algaz ve akaryakıt p#yasalarındak# yo%un tüket#c# $#kayetler#n#n tek b#r merkez-
den tak#b# #ç#n b#r ‘Enerj# Tüket#c# Portalı’ kuraca%ız. 

• Enerj# sektöründe arz-talep denges#n# bozacak te$v#k ve sübvans#yonlar yer#ne bütçeden 
do%rudan madd# destekler vererek vatanda$ları, sanay#c#y# ve esnafı yüksek f#yatlar altında 
ezd#rmeyece%#z.

• Kalıcı yaz saat# uygulamasına son verece%#z.

• Elektr#k üret#m ve da%ıtım $#rketler#yle yapılan sözle$meler# #nceleyecek b#r kom#syon olu$-
turacak, sözle$melere aykırı davranan, sözle$melerdek# yatırım, h#zmet kal#tes# ve benzer# 
hususlardak# taahhütler#n# yer#ne get#rmeyen $#rketler hakkında sözle$me fesh# dah#l hukuk 
çerçeves#nde gerekl# tüm adımları ataca%ız.

• Yen#leneb#l#r Enerj# Kaynaklarını Destekleme Mekan#zması’nı (YEKDEM) de%#$en p#yasa 
$artlarına ve f#yatlarına ba%lı b#r $ek#lde tekrar tasarlayaca%ız.

• Rüzgar enerj#s#nde yatay, d#key, kara ve den#z üstü olmak üzere tüm alternat#'er# de%erlen-
d#recek, Ar-Ge ve yatırım faal#yetler#n# destekleyece%#z

• Elektr#kl# araç $arj #stasyonu a%ını 2025 #t#bar#yle tüm Türk#ye’de hazır hale get#rece%#z.

• Do%algaz #thalatında bell# ülkelere/$#rketlere ba%ımlılık r#sk#n# azaltmak ve do%algaz #thalat 
mal#yet#n# dü$ürmek #ç#n yen# kaynak ülkelerle anla$malar yapacak, yüksek f#yatlı mevcut 
do%algaz anla$malarını yen#den müzakere edece%#z.
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• Yen# nes#l nükleer teknoloj#lere dayalı Nükleer Ara$tırma ve E%#t#m Merkez# kurarak ‘Türk#ye 
Nükleer Ekos#stem#’ gel#$t#rece%#z.

• Akkuyu Nükleer Santral Projes#’n#n mevcut durumunu ve sözle$me detaylarını, anla$ma dı-
$ında ver#lm#$ olan hakları veya üstlen#len yükümlülükler# gözden geç#rece%#z.

• Türk#ye’y# Do%u Avrupa–Kafkasya–Ortado%u–Kuzey Afr#ka havzasının en büyük Enerj# T#ca-
ret Merkez#’ne dönü$türece%#z.

• Do%u Akden#z’de haklarımızı koruyarak münhasır ekonom#k bölgelerle #lg#l# uluslararası ant-
la$maları tamamlayacak ve arama faal#yetler#n# yo%unla$tıraca%ız.

• Türk#ye’n#n sah#p oldu%u maden kaynaklarının tesp#t#ne hız verecek, sektörün m#ll# gel#rdek# 
payını arttıraca%ız. 

• Bu güne kadar sayısız kez de%#$#kl#%e u%ramı$ ve bütünlü%ü öneml# ölçüde zedelenm#$ olan 
3213 Sayılı Maden Kanunu yer#ne yen# b#r maden yasası çıkaraca%ız.

• Madenc#l#k sektöründe tıkanmaya yol açan kamu kurum ve kurulu$larının ta$ınmazlarına 
yönel#k 2018/8 Sayılı Cumhurba$kanlı%ı Genelges#n# yürürlükten kaldıraca%ız.

• !$ Sa%lı%ı ve Güvenl#%# #le Çevre duyarlılı%ını ön planda tutarak ‘Sorumlu Madenc#l#k !lkele-
r#’n#’ Bel#rleyece%#z.

Ula"tırma ve Loj!st!k

• Ula$tırma sektörünü ülkem#z# uluslararası t#carette caz#p b#r üret#m ve loj#st#k üssü hal#ne 
get#recek, emn#yetl# ve teknoloj#k yen#l#klere sah#p, kalkınmaya #vme kazandıracak b#r yapı-
ya kavu$turaca%ız.

• "eh#r #ç# ve $eh#rlerarası yolcu ve yük ta$ımacılı%ında ba$ta modern raylı s#stemler, metro, 
dem#ryolu, den#z yolu ve #ç su yolları olmak üzere alternat#f ula$ım türler# ve s#stemler#n# 
devreye sokaca%ız. 

• Kanal !stanbul projes#n# göreve ba$ladı%ımız gün #ptal edecek, bugüne kadar yapılan #$ ve 
#$lemler# hukuk#, ekonom#k, ekoloj#k ve tekn#k olarak #ncelemeye alaca%ız.

• !l merkezler#n#n tamamını b#rb#r#ne bölünmü$ yollarla ba%layaca%ız.

• Dem#ryolu güvenl#k prosedürler#, personel#n e%#t#m#, dem#ryolu araçlarının güvenl#k kuralları 
ve benzer# konuları düzenley#p denetleyecek b#r “Dem#ryolu Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu” kuraca%ız.
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• Hızlı tren projeler#nden Karaman-Ulukı$la, Mers#n-Konya, Mers#n-Adana-Osman#ye-Gaz#-
antep, !zm#r-Man#sa-U$ak-Afyonkarah#sar-Ankara ve Ankara-Bursa-Bandırma g#b# #lerle-
meyen projeler#n# süratle tamamlayacak, Antalya-Konya-Aksaray-Kayser# projes#ne hemen 
ba$layacak, emn#yetl# Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hatlarının sayısını arttıraca%ız.

• Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını, Yavuz Sultan Sel#m Köprüsü’nden geç#$# de #çeren Kuzey 
Marmara Dem#ryolu projes#n# süratle tamamlayaca%ız.

• Kuzey-Güney Hızlı Tren Dem#ryolu Projes# #le Orta ve Do%u Anadolu’dak# #ller#n l#manlara 
er#$#m#n# hızlandıraca%ız.

• Dem#ryolu a%ının hala ba%lantısı olmayan #ller#m#ze de ula$acak $ek#lde gerekl# yerlere ç#ft 
hat da yaparak loj#st#k merkezlere, üret#m merkezler#ne ve l#manlara er#$#m#n# sa%layaca%ız.

• S#v#l havacılık alanında tek yetk#l# ve ba%ımsız S#v#l Havacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulu olu$turaca%ız.

• Havayolunda #ç hatların gel#$#m# #ç#n, çapraz uçu$lar #le mevcut havayolu ba%lantı $ebeke-
s#ne der#nl#k kazandıracak, tur#zm dest#nasyonları arasında charter uçu$ların artırılmasını 
sa%layacak, dü$ük ücretl# havayolu ta$ımacılı%ının gel#$#m#n# destekleyece%#z.

• Atatürk Haval#manını yen#den uçu$a uygun hale get#recek, Esenbo%a Haval#manı’nın Ana-
dolu $eh#rler#n#n yurtdı$ına alternat#f çıkı$ kapısı hal#ne get#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• L#manlarımızda muhtel#f kurumlar tarafından ver#len h#zmetler#n tek elden yürütülmes# #ç#n 
L#man Ba$kanlıklarının yetk#s#n# artıraca%ız.

• Akden#z, Ege, Marmara ve Karaden#z l#manları arasında yurt#ç# yük ta$ımacılı%ı #ç#n den#z 
otobanları olu$turaca%ız.

• Akden#z ve Karaden#z’de bel#rlenecek l#manların ana da%ıtım üssü olmasını ve kısa mesafe 
ta$ımacılı%ı #le bölge ülkeler#ne sevk#yat yapab#lecek kapas#teye ula$masını sa%layaca%ız.

• Büyük ver# ve akıllı ula$ım teknoloj#ler# kullanarak, Türk#ye’y# hızla Loj#st#k 4.0 Dönü$ümüne 
hazırlayacak ve ülkem#z# Küresel ve Bölgesel Loj#st#k Üssüne çev#rece%#z. 

• Gümrük ve ta$ımacılık süreçler#n# hızlandırmak üzere uçtan uca d#j#tal ve gen#$ ölçüde oto-
mat#k hale get#r#lm#$ blokz#nc#r temell# D#j#tal Gümrük kuraca%ız. 
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Dı" T!caret, #ç T!caret ve Rekabet Pol!t!kası

• !hracatçıların döv#z gel#rler#n#n %40’nı TCMB’ye satma zorunlulu%unu kaldıraca%ız.

• Ex#mbank’ın sermayes#n# güçlend#recek, uzun vadel# ve uygun ko$ullu fon #mkanlarından 
daha fazla yararlanmasını sa%layaca%ız.

• Türk#ye !hracatçılar Mecl#s# ve !hracatçı B#rl#kler#n#n yapısını rev#ze edecek, kaynakların s#-
yas# ba%lantılar yer#ne asıl #ht#yacı olan #hracatçı kurumlara yönelmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yatırım Destek Ajansını yen#den yapılandıracak, ajansın d#j#tal araçlarla danı$manlık h#zmet# 
sunmasını sa%layaca%ız. 

• Kamu-özel sektör ortaklı%ında !hracatı Gel#$t#rme Merkez#n# (!GEME) yen#den faal#yete ge-
ç#rece%#z. 

• DE!K’# yen#den ba%ımsız b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• Avrupa B#rl#%# #le Gümrük B#rl#%# Anla$ması’nı güncelleme müzakereler#n# hızlandıraca%ız.

• Dâh#lde #$leme uygulamalarını gözden geç#rerek yerl# üret#m#n önünde haksız rekabet olu$-
turmasını engelleyece%#z.

• Rekabet Kurumu #le sektörel düzenley#c# otor#teler arasındak# #let#$#m ve #$b#rl#%#n# gel#$t#r-
meye yönel#k b#r Koord#nasyon Kurulu olu$turaca%ız.

• Rekabet Kurumu’na eks#k, yanlı$ ya da yanıltıcı b#lg# ver#lmes#, b#lg# vermey# reddetme, Ku-
rum personel#n#n yapmakla görevl# oldu%u yer#nde #ncelemen#n engellenmes# g#b# durum-
larda uygulanacak #dar# para cezalarını caydırıcı hale get#rece%#z.

• Rekabet Kurulu kararlarının temy#z merc## olarak, !dare Mahkemeler# yer#ne, yen#den Danı$-
tay’ın #lg#l# da#reler#n#n yetk#l# kılınmasını sa%layaca%ız.

• Tüket#c# Hakem Heyetler#n#n #dar# ve mal# kapas#teler#n# artıracak, üyeler#n seç#m# #ç#n e%#-
t#m, deney#m g#b# kr#terler bel#rleyecek, kararların $e&a'ı%ı ve ula$ılab#l#rl#%#n# artıraca%ız.

• Hal Kanunu ve Perakende T#caret#n Düzenlenmes# Hakkında Kanun’da gerekl# de%#$#kl#kler# 
yaparak gıda de%er z#nc#r# #ç#ndek# tekelc# ve ol#gopol#st#k yapılara son verece%#z. 
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Küçük ve Orta Boy #"letmeler !le Esnaf ve Sanatkarlar

• KOB!’ler#n Ar-Ge ve yen#l#kç#l#k, üret#m, pazarlama ve #hracat yetenekler#n#n gel#$t#r#leb#l-
mes#, rekabet güçler#n#n arttırılab#lmes# ve f#nansmana er#$#m#n#n kolayla$tırılab#lmes# #ç#n 
üret#m odaklı, güvenl#, ad#l, hızlı #$leyen b#r destek s#stem# olu$turaca%ız.

• KOB!’ler#m#z#n ulusal ve uluslararası e-t#caret kapas#teler#n# artırmaya yönel#k yurtdı$ı pa-
zar ara$tırma, mentorluk ve f#nansman destekler#n# etk#n b#r b#ç#mde artıraca%ız. 

• KOB!’lere ver#len kred# hacm#n# arttıracak, g#r#$#m sermayes#, k#tle fonlaması ve etk# yatırım-
cılı%ı g#b# yen#l#kç# f#nansman #mkanlarından daha fazla yararlanab#lmeler#n# sa%layaca%ız. 

• KOSGEB’#n ver# tabanlarını, #nsan kaynaklarını ve bütçe olanaklarını KOB!’ler#m#z#n gereks#-
n#m duydu%u büyüklü%e ve kal#teye er#$t#rece%#z.

• T#caret Bakanlı%ını Esnaf ve T#caret Bakanlı%ı $ekl#nde yen#den yapılandıraca%ız. 

• Esnafımızın salgın sürec#nde kullandı%ı kred#ler#n fa#zler# #le BA(-KUR ve verg# borçlarının 
fa#zler#n# s#lecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmes#n# sa%layaca%ız.

• Esnaf Ah#l#k Sandı%ı’na dah#l esna'arımızın katkı payı oranını dü$ürecek, kısa çalı$ma öde-
ne%# g#b# gel#r kaybını telaf# edecek uygulamalardan faydalanmalarını sa%layaca%ız. 

• Küçük esnafımızı z#nc#r marketler, büyük marketler, AVM’ler kar$ısında korumak ve haksız 
rekabet# önlemek amacıyla gerekl# düzenlemeler# hızla hayata geç#rece%#z. 

Tur!zm

• Tur#zm Stratej#s# ve Master Planı hazırlayacak, çerçeve b#r tur#zm yasası çıkaraca%ız. 

• Türk#ye Tur#zm Tanıtım ve Gel#$t#rme Ajansı’nı tüm payda$ları kapsayacak, daha etk#l# ta-
nıtım yapacak, sektörün gel#$#m#ne yönel#k somut projeler üretecek, sorunlara ortak akılla 
hızlı çözüm bulacak, l#yakatl# kadrolardan olu$acak $ek#lde yen#den yapılandıraca%ız.

• Tur#zm bölgeler#nde #mar rantı ve #st#smarının önüne geçece%#z.

• Tur#zm tahs#sler#n# yen#den #nceleyerek uygun olmayanlarla #lg#l# gerekl# adımları ataca%ız.

• Kıyılardan herkes#n e$#t ve serbest olarak yararlanmasına engel olan uygulamaları sıkı de-
net#m altına alaca%ız.

• Tur#zmde mevs#msel ba%ımlılı%ın azaltılması, tur#zm#n 12 aya yayılması, n#tel#kl# tur#st g#r#-
$#n#n arttırılması ve sektörde çe$#tlend#rmen#n sa%lanması amacıyla, sa%lık, fest#val, spor, 
do%a, kamp, karavan, tar#h, kültür, #nanç, müze, termal, gençl#k, üçüncü ya$, yat, kurvaz#yer, 
tarım, gastronom#, alı$ver#$, kongre ve fuar alanlarındak# tur#zm# destekleyece%#z.
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• “Akıllı Tur#zm”, “Akıllı Dest#nasyon”, “Akıllı "eh#r”, “Akıllı Oteller” g#b# uygulamalarla tur#zmde 
d#j#tal dönü$üme destek verece%#z.

• Otellerden alınan konaklama verg#s#n#n büyük b#r kısmını, kent#n tanıtımında ve tur#zm#n#n 
gel#$t#r#lmes#nde kullanılmak üzere yerel yönet#mlere bırakaca%ız. 

Kültür

• 5846 sayılı F#k#r ve Sanat Eserler# Kanununu ve #lg#l# #k#nc#l mevzuatı ba$ta sanatsal #fade 
özgürlü%ünün önündek# engeller# kaldıracak b#r anlayı$la gözden geç#rece%#z.

• Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracak, özel kes#m#n bu alana daha fazla 
destek olmasını te$v#k edece%#z. 

• Ba%ımsız çalı$an sanatçıların sosyal güvenl#k ve emekl#l#k haklarıyla #lg#l# ya$anan sorunları 
g#derece%#z. 

• Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sa%lanan destekler#n fırsat e$#tl#%#n# gözeten, ön-
ceden #lan ed#lm#$ objekt#f kr#terlere dayalı, tarafsız kurullarca de%erlend#r#len b#r çerçeve-
de ve $e&af b#r b#ç#mde verecek, destekler#n yer#nde kullanımını t#t#zl#kle tak#p edece%#z.

• Sanatçının tel#f haklarını koruyacak; #hlalden ve korsandan korunması #ç#n her türlü tedb#r# 
alaca%ız.

• Yurtdı$ına kaçırılmı$ tar#h# eserler#m#z#n #ades# hususunda etk#n b#r mücadele yürütece%#z.

• Türk#ye´y# fest#val yasaklarıyla de%#l fest#val te$v#kler#yle gündeme gelen b#r ülke hüv#yet#ne 
kavu$turaca%ız. 

• Son yıllarda öne çıkan f#lm ve d#z# sektörü #hracatını destekleyece%#z.

• Har#ka Çocuk Yasasını güncelleyerek yen#den #$lerl#k kazandıraca%ız.
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#kl!m De$!"!kl!$!, Çevre, Do$a ve Hayvan Hakları, Ormanlar ve Su Yönet!m!

• Çevre, "eh#rc#l#k ve !kl#m De%#$#kl#%# Bakanlı%ı’nı “!kl#m, Çevre ve Orman Bakanlı%ı” $ekl#nde 
yen#den yapılandıraca%ız. 

• !kl#m Kanunu çıkartacak,  #lg#l# düzenlemeler# bu kanunla uyumlu hale get#rece%#z.

• !kl#m Özel Elç#s# atayaca%ız. 

• Par#s !kl#m Anla$ması’nın hedef#n# ve gerekl#l#kler#n# yer#ne get#recek, anla$ma prens#pler# 
do%rultusunda 2050 yılı Net Sıfır Karbon Em#syonu hedef# koyaca%ız.

• Ye$#l dönü$ümü destekleyecek müstak#l ve uzmanla$mı$ b#r f#nansman kurulu$u olarak !k-
l#m Bankası kuraca%ız.

• B#r yandan Avrupa Toplulu%u’nun Sınırda Karbon Düzenleme Mekan#zması düzenlemeler# 
sonucu Türk#ye’n#n aleyh#ne olu$an durumu Gümrük B#rl#%# çerçeves#nde müzakere ederken, 
d#%er yandan yurt#ç#nde etk#n #$leyen karbon f#yatlama s#stemler#n# hayata geç#rerek #hra-
catçı f#rmalarımızın Türk#ye dı$ında verg# ödemes#n#n önüne geçece%#z.

• 2050 yılında “net sıfır” em#syona hede'er#n# tutturmak #ç#n bell# b#r program dah#l#nde en 
kısa sürede kömürden çıkaca%ız. 

• Hayvan haklarını anayasal güvence altına alacak, mevcut hakları daha #ler# götüren Hayvan 
Hakları Yasasını çıkaraca%ız.

• Glasgow’da COP 26’da onayladı%ımız “2030’a kadar ‘Ormansızla$mayı ters#ne çev#rme ve 
sona erd#rme’ taahhüdünün gerekler#n# yer#ne get#rece%#z.

• Cumhurba$kanı’na ormanlık alanın vasfını de%#$t#rme yetk#s# veren Orman Kanunu’nun Ek 
16. maddes#n# yürürlükten kaldıraca%ız. 

• Cumhurba$kanlı%ı envanter#ndek# uçakları satarak elde ed#len gel#rle alınacak yangın sön-
dürme uçaklarını orman yangınlarını söndürme f#losuna dâh#l edece%#z.

• Yanan orman yerler#nde yen# ormanların orman b#l#m# çerçeves#nde yen#den yet#$mes#n# 
sa%layacak, buralarda kes#nl#kle ba$ka b#r faal#yete #z#n vermeyece%#z. 

• Su Yönet#m#n# yen# kuraca%ımız “!kl#m, Çevre ve Orman Bakanlı%ı” altında yürütece%#z.

• Su havzalarını, sulak alanları ve su varlı%ımızı koruyacak, varlı%ını sürdürmes#n# sa%layacak, 
ayrım gözetmeks#z#n herkes#n ücrets#z, güven#l#r suya er#$#m hakkını yasal güvenceye ka-
vu$turacak b#r Su Kanunu’nu derhal çıkaraca%ız. 

• Tüm Türk#ye’de musluk suyunu #ç#leb#l#r hale get#rece%#z. 



ÖZET

31

• Tüm yerle$#m alanlarında ‘Atıksu Arıtma Tes#sler#’ yapılmasını sa%layacak, atıksu kanal pro-
jeler#ne arıtma tes#s# olmadan kred# ve onay ver#lmes#ne #z#n vermeyece%#z. 

• Sanay#, endüstr# alanları ba$ta olmak üzere her alanda “Su Ayak !z#” hesaplamalarını d#kka-
te alan projeler# destekleyece%#z. 

Kentle"me ve Afet Yönet!m!

• "eh#rc#l#k ve Afet Yönet#m# Bakanlı%ı kuraca%ız.

• "eh#rler#m#z# kısa vadel# k#$#sel rant ve menfaat odaklı de%#l uzun vadel# planlayaca%ız.

• ‘Kente Kar$ı !$lenen Suçlar’ kavramını hukuk s#stem#m#ze yerle$t#rmek üzere çalı$ma ba$-
lataca%ız.

• Kentsel dönü$ümü rant de%#l çevre ve #nsan odaklı, afet r#skler#ne kar$ı dayanıklı%ı artıran, 
kent k#ml#%#n# yok etmeyen, do%aya ve tar#he kar$ı saygılı, dezavantajlı ve engell# vatanda$-
larımızı önceleyen b#r anlayı$la yürütece%#z.

• "ehr#n anayasası olacak Nazım !mar Planı’nın tar#h, #stat#st#k# ver#ler ve $ehr#n k#ml#%#yle 
uyumlu #$levlere göre b#l#msel yöntemlerle yapılmasını sa%layaca%ız.

• !mar planı de%#$#kl#kler#n# parsel bazlı olmaktan çıkaracak bölge bazlı hale get#recek, bölge-
de ya$ayanların büyük kısmını etk#leyecek projeler# halk oylamasına sunaca%ız.

• Rant amacı güden veya yerel yönet#mlere gel#r sa%lama amaçlı mevz# #mar planı de%#$#kl#k-
ler#ne ve emsal artı$larına son verece%#z. 

• 15 dak#kalık kent/kend#ne yeten semt model#n# özel desteklerle gel#$t#rece%#z.

• "eh#rler# engell# dostu hale get#recek, bell# metr#kler üzer#nden #l/#lçe/mahalle düzey#nde 
ölçüm ve puanlama yapacak, yerel yönet#mler#n gerekl# gel#$t#rmeler# yapmalarını sa%laya-
ca%ız.

• AFAD’a kurulu$ statüsünü ve #t#barını ger# kazandıracak, !ç#$ler# Bakanlı%ı bünyes#nden çıka-
racak, kural koyucu, yönlend#r#c#, koord#ne ed#c#, destekley#c# ve denetley#c# olarak yen#den 
yapılandıraca%ız.

• Toplanan afet verg#ler#n#n, afet#n zararlarını azaltacak tedb#rler ve afet sonrasındak# norma-
le dönü$ #le rehab#l#tasyon çalı$maları #ç#n harcanmasını sa%layaca%ız.  

• !stanbul deprem#ne kar$ı, r#sk azaltmayı hede'eyen Hayat !stanbul Projes#n# ba$lataca%ız.

• DASK’ı tüm afet türler#n# ve konut har#c# yapıları da kapsayacak $ek#lde gel#$t#rece%#z. 
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• Afet sonrasında evler# “oturulmaz” hale gelen mülk#yet sah#b# ve k#racı yurtta$lara geç#c# 
barınma #mkanları sunup, e$ya ve k#ra yardımı yapaca%ız.

• Afet yönet#m#n# etk#s#zle$t#ren #mar a'arı çıkarılmasına son verece%#z.

E#!T!M VE Ö#RET!M

• E%#t#m kurum ve süreçler#n# c#ns#yet, etn#k köken, d#n, d#l, yerle$#m yer#, sa%lık durumu, sos-
yo-ekonom#k ko$ulları ayırt etmeden, fırsat e$#tl#%# ve adalet#n# ve herkes#n n#tel#kl# e%#t#m 
hakkını garant# altına alan kapsayıcı b#r anlayı$la düzenleyece%#z. 

• Devlet okullarındak# ö%renc#lere ücrets#z süt, su ve ö%le yeme%# verece%#z.

• Okulönces#, #lkö%ret#m ve orta ö%ret#mdek# tüm ö%renc#lere yardımcı k#taba #ht#yaç duyma-
yacak $ek#lde ders k#taplarını yerel esnafa ve ekonom#ye katkıda bulunacak $ek#lde ücrets#z 
tem#n edece%#z. 

• “E%#t#m Destek Kartı” #le anaokulundan ün#vers#teye kadar devlet okullarındak# #ht#yaç sa-
h#b# ö%renc#ler#n kırtas#ye, çanta, kıyafet #ht#yaçlarını ve #nternete er#$#mler#n# ücrets#z kar-
$ılayaca%ız.

• Sınav güvenl#%#n# kamu v#cdanında h#çb#r tereddüt olu$turmayacak $ek#lde sa%layaca%ız. 

• Ortaö%ret#me geç#$lerde sınav odaklı de%#l süreç odaklı b#r s#stem gel#$t#rece%#z. 

• L#selere G#r#$ Sınavlarında yıldan yıla de%#$en uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç 
#ç#nde kaldıraca%ız. 

• Ün#vers#teye g#r#$te yılda b#r defa yapılan sınav yer#ne çoklu sınav #mkânı sunaca%ız.

• Zorunlu e%#t#m# 1 yılı okul önces# e%#t#m, 5 yılı #lkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı #se l#se olmak üze-
re 1+5+4+3 $ekl#nde uygulayaca%ız. 

• Altyapıları olu$turarak okul önces# e%#t#m# 1 yıl zorunlu tutarak ücrets#z sa%layacak ve #ste%e 
ba%lı olarak 3 ya$ ve üzer#ne erken çocukluk e%#t#m# #mkânı sunaca%ız.

• Çocuklarımıza üç ya$ından #t#baren; d#l, zeka ve becer# gel#$#mler#n#, do%ayı tanımalarını, 
de%erler e%#t#m#n#, k#$#sel, f#z#ksel ve e%#tsel gel#$meler#n# bütüncül b#r yakla$ım #le sa%la-
yaca%ız. 

• 5 yıllık #lkokulun 5. sınıfını b#r üst ö%ren#me akadem#k hazırlık programı $ekl#nde, 4 yıllık or-
taokulun #lk yılını #se yabancı d#l ve kodlama hazırlık sınıfı $ekl#nde düzenleyece%#z.
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• !lkö%ret#mde evrensel et#k, #nsan hakları, adalet, sa%lık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sa-
nat, b#l#m, spor konusunda farkındalı%ın artırılmasını sa%layacak, müfredatı teknoloj# ve #no-
vasyona dönük farkındalı%ı artıracak $ek#lde güncelleyecek, oyunla$tırma g#b# tekn#klerle 
ö%renc#ler#m#ze programlama ve g#r#$#mc#l#k felsefes# kazandıraca%ız. 

• D#j#tal #çer#k ve ortamlar kullanılarak ö%renc#ler#n en az b#r yabancı d#l ö%renmes#n# ve yazı-
lım #le kodlama becer#s# kazanmasını sa%layaca%ız.   

• L#se e%#t#m#nde salt b#lg# veren ve sınav odaklı yakla$ımdan sosyal-duygusal ve b#l#msel 
dü$ünme, meslek# e%#l#m, sosyal farkındalık, k#ml#k kazanımı g#b# konularda rehberl#k odaklı 
s#steme geçece%#z.

• YÖK’ü kaldıracak, yüksek ö%ret#m kurumlarının akadem#k, #dar# ve mal# özerkl#%#ne müdaha-
le etmeks#z#n yüksek ö%ret#m#n planlanması ve yüksekö%ret#m kurumları arasında koord#-
nasyonun sa%lanması $ekl#nde sınırlı görevler# bulunan b#r kurul kuraca%ız. 

• Yüksekö%ret#m kurumlarının yönet#m ve denet#m#n#n kend# ö%ret#m üyeler# arasından se-
ç#mle olu$turdukları organlar el#yle gerçekle$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Ö%retmen ba$ına ö%renc# sayısında OECD ortalamasına ula$mayı hede'eyece%#z.

• Ö%retmenl#k Meslek Yasasını de%#$t#recek, ö%retmenler#n özlük haklarını #y#le$t#recek, ö%-
retmenler# ö%retmen, uzman ö%retmen ve ba$ö%retmen $ekl#nde gruplayan uygulamaya 
son verece%#z. 

• Ö%retmen atamalarında mülakatı kaldıracak, ataması yapılmayan ö%retmen havuzunu er#-
tece%#z. 

• Özel e%#t#me #ht#yacı olan dezavantajlı çocukların e%#t#me er#$#m#n#n önündek# tüm engeller# 
kaldıraca%ız. 

• Üstün zekâlı ve yetenekl# ö%renc#ler#m#z#, objekt#f ölçütlerle tesp#t ederek, bu ö%renc#ler#m#z 
#ç#n özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dı$ı e%#t#m olanakları 
#le burs sa%layaca%ız.
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SOSYAL POL!T!KALAR

Sosyal Yardımlar, Sosyal H!zmetler, Sosyal Güvenl!k ve Çalı"ma Hayatı

• Farklı kurum ve kurulu$lar tarafından yapılan sosyal yardımların Bütünle$#k Sosyal Yardım 
B#lg# S#stem#’ne entegrasyonuna devam edecek, s#stem# sürekl# b#ç#mde güncel tutacak ve 
etk#l# b#ç#mde kullanaca%ız.

• Gel#r# bel#rl# düzey#n altındak# a#lelere gel#rler#n# #nsan onuruna yara$ır b#r ya$am sa%layacak 
sev#yeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından a#le bazında, hak temell#, arz odaklı ve ku-
rumsalla$mı$ b#r yapıda “Gel#r Deste%#” sa%layaca%ız. 

• Çocukların sa%lık ve e%#t#m# #ç#n ver#len nak#t yardımları bakım, beslenme, g#y#nme ve ula-
$ım masra'arını da d#kkate alarak yükseltece%#z. 

• Yoksul a#lelerde yen#do%an bebeklere 1 yıl boyunca ba$ta; süt ve bebek maması olmak üzere 
gıda deste%# verece%#z.

• Yoksul a#leler#m#ze kı$ aylarında ısınma yardımı yapaca%ız.

• Sosyal konut üret#m#n# hızlandıracak, dar gel#rl# a#leler#n k#ra öder g#b# taks#tlerle konut sa-
h#b# olmalarını ya da dü$ük b#r bedelle k#ralayab#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Toplu Konut !dares#’n#n asıl görev# olan Sosyal Konut üret#m#ne odaklanmasını sa%layacak, 
bu amaçla #ht#yaç duyulan kaynakları tahs#s edece%#z.

• S#gortalının çalı$tı%ı süre arttıkça aylık ba%lama oranın da arttı%ı b#r s#steme geçecek, daha 
uzun süre çalı$anın daha fazla emekl# aylı%ı almasını sa%layaca%ız.

• Emekl# aylıklarının artı$ında sadece en'asyonu de%#l, büyümeden kaynaklı refah payını da 
hesaba kataca%ız.

• !ste%e ba%lı s#gorta #le emekl#l#k hakkı bulunan ev kadınları #ç#n pr#m ödeme gün sayısı ve 
oranı #le s#gortalılıktan önce yaptıkları do%umlarla #lg#l# borçlanma hususlarında #y#le$t#rme-
ler sa%layaca%ız.

• Emekl#ler#n sa%lık h#zmetler#nde öded#kler# katılım payını almayaca%ız.

• Dul ve Yet#m Aylıklarını arttıraca%ız.

• 3600 ek gösterge düzenlemes#ndek# eks#kl#k, haksızlık ve denges#zl#kler# g#derece%#z.

• ILO’nun 175 sayılı part-t#me çalı$ma sözle$mes#n# kabul edece%#z.

• ILO’nun 189 sayılı “Ev !$ç#ler# !ç#n !nsana Yakı$ır !$” sözle$mes#n# onaylayaca%ız.

• Asgar# ücret tesp#t#ne #l#$k#n 131 sayılı ILO Sözle$mes# onaylayaca%ız.

• !$s#zl#k ödene%#nden daha fazla #$s#z#n daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sa%-
layaca%ız. 
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• Kıdem tazm#natı s#stem#n# sosyal tara'arla d#yalog çerçeves#nde gözden geç#rece%#z.

• !$ sa%lı%ı ve güvenl#%#n# ILO standartlarına get#rece%#z. 

• Send#kal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hale get#rece%#z. 

Engell!ler, 65 Ya" ve Üzer!ndek! Vatanda"larımız, %eh!t Yakınları ve Gaz!ler 

• Ülkem#z#n #ç mevzuatını, BM Engell# Hakları Kom#tes#’n#n N#ha# Gözlem Sonuç Raporu do%-
rultusunda gel#$t#rece%#z.

• Kamu ve özel sektörde engell#ler #ç#n ayrılan mevcut kotaları dolduraca%ız. 

• Engell# aylıkları, bakım yardımları ve malzeme destekler#n# yüksek en'asyonu da d#kkate 
alarak günün $artlarına göre güncelleyece%#z. 

• Engell# vatanda$larımızın kullandı%ı protez, ortezler#n SGK katkı paylarını günün $artlarına 
göre güncelleyece%#z.

• "eh#rler#n, kamu b#naları ba$ta olmak üzere #$ yerler#n#n, s#nema, t#yatro g#b# kültür merkez-
ler#n#n, e%#t#m kurumlarının ve toplu ta$ıma araçlarının engell#ler#n kullanımına uluslararası 
standartlarda uygun hale get#r#lmes#n# sa%layacak, bu konudak# denet#mler# t#t#zl#kle ger-
çekle$t#rece%#z.

• Ya$lı Aylı%ını arttıraca%ız. 

• 65 ya$ üzer#ndek# yurtta$larımızın kültür, sanat ve spor etk#nl#kler#nden ücrets#z yararlan-
malarını sa%layaca%ız.

• ‘‘"eh#t A#leler# ve Gaz#ler Kanununda’’ ve d#%er #lg#l# mevzuatta gerekl# düzenlemeler# ya-
parak $eh#tl#k ve gaz#l#k statüsü ver#lmes# konusundak# da%ınıklı%ı ve "eh#t a#leler# ve malul 
gaz#lere ödenen maa$lardak# denges#zl#kler# g#derece%#z.

• 15 Temmuz "eh#t yakınları, gaz#ler ve gaz# yakınları #ç#n toplanan 310 m#lyon l#ra ve Be$#kta$ 
terör ma%durları #ç#n toplanan 52 m#lyon l#ra tutarındak# ba%ı$lar #le $eh#t a#leler# ve gaz#lere 
harcanmak üzere toplanan d#%er kaynakların akıbet#n# $e&af $ek#lde kamuoyu #le payla$a-
cak, bu kaynakları muhataplarına söz ver#ld#%# g#b# ula$tıraca%ız. 

• "eh#t anne ve babalarına ver#len maa$ı yükseltece%#z. 

• 18 Mart "eh#tler Gününde $eh#t a#leler#ne ve 19 Eylül Gaz#ler Gününde malul gaz#lere #kra-
m#ye ver#lmes#n# sa%layaca%ız.



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

36

Sa$lık 

• B#r#nc# basama%ı sa%lık h#zmetler# sunumunun odak noktası yapacak, kademel# sevk z#nc#r# 
altyapısını hazırlayarak, #k#nc# ve üçüncü basamak üzer#ndek# hasta yükünü azaltaca%ız.

• Sa%lık çalı$anlarının çalı$ma $art¬larını, ücretler#n# ve özlük haklarını #y#le$t#rerek toplumda 
hak ett#kler# #t#barı yen#den kazandıracak, ek göstergeler#nde yen# düzenlemelere g#dece%#z.

• Performansa dayalı gel#r s#stem#n# yen#den düzenleyecek, maa$-performans oranını maa$ 
yönünde arttıraca%ız. 

• Yurtdı$ına g#tm#$ sa%lık çalı$anlarımız #ç#n ‘Yurda Dönü$’ Projes# ba$lataca%ız. 

• Sa%lık personel# sayısında OECD ortalamalarına ula$mayı hede'eyece%#z.

• Hasta ve sa%lık çalı$anlarının haklarına r#ayet ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Sa%lıkta $#ddet vakalarında etk#n soru$turma ve kovu$turma yapılmasını sa%layacak,  ceza 
ve yaptırımları daha caydırıcı hale get#recek ve sa%lık çalı$anlarına kar$ı $#ddet suçunda #y# 
hal ve #nfaz #nd#r#m# uygulanmamasını sa%layaca%ız.

• Yüksek kapas#tel# hastaneler yer#ne, hastaneler# ula$ım ve er#$#m olanakları ve hasta ka-
pas#tes#n# homojen olarak da%ıtacak $ek#lde farklı bölgelere yayarak bütçe kaynaklarından 
yapaca%ız.

• "eh#r Hastaneler# gerekçes#yle kapatılan devlet hastaneler#n# #ht#yaç anal#z# çerçeves#nde 
yen#den açaca%ız.

• GATA ve d#%er asker# hastaneler# yen#den açaca%ız.

• Ref#k Saydam Hıfzıssıhha Enst#tüsü’nün “Hıfzıssıhha-Türk#ye A$ı ve B#yoteknoloj#k Ürün 
Ara$tırma ve Üret#m Merkez#” olarak açılması çalı$malarını hızla sonuçlandıraca%ız.

• Eczacılıkta #laç f#yat kararnames#n# üret#m, da%ıtım ve satı$ a$amasındak# sorunları g#dere-
cek, #laç bulunamamasını önleyecek ve aynı zamanda f#nansal sürdürüleb#l#rl#%# sa%layacak 
b#r anlayı$la gözden geç#rece%#z. 
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Kadın, A!le ve Çocuk 

• A#le ve Sosyal H#zmetler Bakanlı%ını “Kadın, A#le ve Çocuk Bakanlı%ı” $ekl#nde yen#den ya-
pılandıraca%ız.

• C#ns#yet e$#tl#%#n# esas alarak parlamento, yerel yönet#mler, s#yas# part#ler ve kamu kurum-
larında kadınların karar ve yönet#m süreçler#ne katılımını destekleyecek, kadın tems#l#n# ar-
tıracak, kadın haklarının korunmasını öncel#kl# tutan b#r pol#t#ka #zleyece%#z. 

• G#r#$#mc#l#kle ve #st#hdamla #lg#l# sa%layaca%ımız destekler# ve te$v#kler# kadınlar leh#ne ola-
cak $ek#lde güçlend#rerek ve farklıla$tırarak kadın g#r#$#mc#l#%#n#n önünü açaca%ız. 

• Kadına Yönel#k "#ddetle Toplumsal Mücadele Seferberl#%# ba$latacak, $#ddet#n her türüyle 
#lg#l# “Önleme, Koruma, Kovu$turma ve Destek Pol#t#kaları” ba$lıklarında etk#n çözümler uy-
gulayaca%ız.

• Temel #ht#yaç olan kadın h#jyen ürünler# üzer#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalı$an kadınların #dar# #z#nl# sayıl-
masını sa%layaca%ız.

• Evl#l#k önces# e%#t#mler, a#le danı$manlı%ı ve bo$anma sürec# danı$manlı%ı g#b# h#zmetler# 
yaygınla$tıraca%ız. 

• Evl#l#k yardımı ve destekler#n# güçlend#rerek yaygınla$tıraca%ız.

• Çocukların C#nsel Su#st#mal ve C#nsel !st#smara Kar$ı Korunmasına !l#$k#n Avrupa Konsey# 
Sözle$mes#’n#n (Lanzorete Sözle$mes#) yükümlülükler#ne uyaca%ız. 

• Ba%ımsız ‘Çocuk Hakları !zleme Kurulu’ kuraca%ız. 

• Sokakta ya$amak zorunda bırakılan, çalı$tırılan ve d#lend#r#len tüm çocukları kurumsal ko-
ruma altına alaca%ız.

• Çocuk #$ç#l#%# #le ver# temell# ve #lg#l# payda$ların katılımıyla planlı b#r $ek#lde mücadele ede-
ce%#z.

• Çocukların erken ya$ta ve zorla evlend#r#lmeler#n#n önüne geçece%#z.
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Gençl!k, Spor ve Uyu"turucuyla Mücadele

• Ulusal Gençl#k Stratej#s#n# hazırlayaca%ız. 

• !stanbul’da B#rle$m#$ M#lletler Gençl#k Merkez# kurulmasına yönel#k çalı$maları ba$lataca-
%ız.

• Gençlere pasaportu ücrets#z verecek, yurtdı$ına çıkı$ta harç almayaca%ız.

• KYK kred# ve burs tutarlarını artıraca%ız.

• KYK borçlarında 2 yıl olan ger# ödemes#z dönem# uzatacak, ödemeler devam ederken #$s#z 
kalanlar #ç#n ödemeler# erteleyecek, aylık taks#t ödemeler#n#, aylık gel#r#n makul b#r oranını 
a$mayacak $ek#lde düzenleyece%#z.

• !steyen ö%renc#ler#n KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeler# kapsamında çalı$arak kısa 
sürede ve hayatlarına olan olumsuz etk#ler# asgar# sev#yeye #nd#recek b#ç#mde ödemeler#ne 
#mkân sa%layaca%ız. 

• !st#hdamı artırmak #ç#n sa%layaca%ımız h#be, verg#, pr#m, kred#, d#%er f#nansman ve benzer# 
te$v#kler# gençler leh#ne güçlend#rerek ve farklıla$tırarak genç #st#hdamını destekleyece%#z.

• Parlamentoda, yerel yönet#mlerde, s#yas# part#ler#n karar mekan#zmalarında ve kamu ku-
rumlarının özell#kle orta ve üst yönet#m kademes#nde genç tems#l#n# artıraca%ız.

• Gençl#k ve Spor Bakanlı%ı bünyes#nde Yetenek Tak#p ve Gel#$t#rme Genel Müdürlü%ü kura-
ca%ız. 

• Spor ek#pmanları üzer#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız 

• Spor sektöründe sürdürüleb#l#r ve yen#l#kç# s#gorta ve f#nansman modeller#n# te$v#k edece-
%#z.

• Federasyon ba$kanlık seç#mler#ne s#yas# müdahaleye son verecek, seç#mler#n demokrat#k 
b#r ortamda gerçekle$t#r#lmes#n# sa%layacak, federasyonları tam özerk hale get#recek, fede-
rasyonlarda s#yas# kadrola$malara ve akrabalık, yakınlık #l#$k#ler#ne son verece%#z.

• Uyu$turucu #le Mücadele Ac#l Eylem Planı hazırlayacak, #llerde uyu$turucuyla #lg#l# sosyal 
r#sk har#taları çıkaraca%ız.

• Uyu$turucu baronlarının, organ#ze suç örgütü üyeler#n#n ülkem#zde faal#yet yürütmeler#n#n 
önüne geçece%#z.

• Sınırlarımızı güvenl#k altına alacak ve kaçak göçmenlerle beraber uyu$turucu g#r#$#n# engel-
leyece%#z.
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• Ba%ımlılık yapan maddeler#n ho$ göster#lmes#, tavs#yes#, üret#m#, bulundurulması, ta$ınma-
sı, t#caret# ve kullanılmasını yasaklayaca%ız. 

• Gençler# uyu$turucu çeteler#n#n el#nden kurtarmak #ç#n, okul çıkı$ saatler#nde ve ö%le arala-
rında okullar ve yakın çevres#nde s#v#l narko-t#mler#n sürekl# görev yapmasını sa%layaca%ız. 

• 18 ya$ altı ve e%#t#me devam eden gençlere uyu$turucu veya k#myasal uyu$turucu satıcıları-
na yönel#k cezaları en az 2 katına çıkaracak, bu suçlarda #nfaz #nd#r#mler#nden yararlanmayı 
önleyecek hukuk# düzenlemeler# yapaca%ız. 

• AMATEM ve ÇEMATEM’ler# günümüz ko$ullarına göre yen#leyecek, alt yapı, araç-gereç, ya-
tak sayısı ve personel açısından güçlend#rece%#z.

DI" POL!T!KA, SAVUNMA, GÜVENL!K VE GÖÇ POL!T!KALARI

Dı" Pol!t!ka 

• Dı$ pol#t#kamızın m#henk ta$ı olan “Yurtta Barı$ Dünyada Barı$” $#arını yen#den temel dı$ 
pol#t#ka #lkem#z olarak ben#mseyece%#z.

• Dı$ pol#t#kada #ç s#yas# hesaplara ve #deoloj#k yakla$ımlara dayalı uygulamalara son verece-
%#z. 

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’na dı$ pol#t#ka yapım, karar ve uygulamalarındak# rol ve görev#n# yen#den 
kazandıraca%ız.

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’na personel alımlarında objekt#f, güven#l#r, s#yas# terc#hlerden uzak, ehl#-
yete ve l#yakate dayalı kapsamlı b#r sınav s#stem# get#rece%#z.

• Yurt dı$ında ya$ayan vatanda$larımızın ve onların olu$turdukları STK’ların Türk#ye’n#n yu-
mu$ak gücü ve kamu d#plomas#s#n#n etk#n b#r aracı olması #ç#n gayret gösterece%#z. 

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı bünyes#nde D#plomas# Akadem#s# kuraca%ız.

• Avrupa B#rl#%#’ne tam üyel#k hedef#m#z do%rultusunda bu alandak# sürec#n d#yalog, adalet ve 
e$#tl#k çerçeves#nde tamamlanması #ç#n çalı$aca%ız.

• Türk#ye #le AB’n#n sı%ınmacılar sorununa ortak sorumluluk ve külfet payla$ımı üstlenerek 
yakla$malarını sa%layacak, 2014 Ger# Kabul Anla$ması #le 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı göz-
den geç#rece%#z.

• Avrupa Konsey#’n#n kurucu üyes# olmamız ve Anayasamızın gere%# olarak, A!HS’ne ve Kon-
sey’#n d#%er hukuk# belgeler#ne uyum sa%layacak, A!HM kararlarını uygulayaca%ız. 
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• NATO bünyes#ndek# katkılarımızı rasyonel b#r zem#nde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sür-
dürece%#z.

• Türk Devletler# Te$k#latı’nı güçlend#rece%#z. 

• Karaden#z Ekonom#k !$b#rl#%# Örgütü, !slam !$b#rl#%# Te$k#latı, Ekonom#k !$b#rl#%# Te$k#latı, D8 
g#b# örgütlerdek# konumumuzu ve bu örgütler#n uluslararası #l#$k#lerdek# rolünü gel#$t#rece-
%#z.

• Ortado%u Bölges#ndek# ülkeler#n#n ba%ımsızlık, egemenl#k ve toprak bütünlükler#ne saygı 
duyacak, #ç #$ler#ne karı$mayacak, aralarındak# sorunlarda “taraf tutan” de%#l “çözümler# 
kolayla$tıran” olaca%ız.

• !sra#l-F#l#st#n sorununa BM kararları çerçeves#nde ve #k# devlet esasına göre kalıcı b#r çözüm 
bulunması #ç#n bütün #lg#l# tara'arla görü$ecek, F#l#st#n konusunda Türk#ye’n#n güven#l#r b#r 
kolayla$tırıcı olarak masadak# yer#n# almasını sa%layaca%ız.

• Azerbaycan #le karde$l#k ba%larımızı kar$ılıklı güven esasına dayalı olarak daha da güçlen-
d#rece%#z.

• Türk#ye’n#n Do%u Akden#z’de yalnızla$tırılmasının önüne geçecek, den#z yetk# alanlarının sı-
nırlandırılmasında, h#drokarbon kaynaklarının hakça payla$ımında çoklu müzakere süreçle-
r#yle sonuç alınmasına öncel#k verece%#z.

• M#ll# davamız olan Kıbrıs sorununa ad#l ve kalıcı b#r çözüm bulunması amacıyla KKTC’n#n ve 
Kıbrıslı Türkler#n kazanılmı$ haklarını koruma ve #k# toplumun egemen s#yas# e$#tl#%#n# sa%-
lama hede'er#n# gözetece%#z. 

• Ege den#z# barı$, #$b#rl#%# ve #y# kom$uluk alanı olarak görülmel#d#r. Bu amacı gerçekle$t#r-
mek #ç#n çalı$acak, Ege den#z#ndek# egemenl#k alanlarımıza zarar vereb#lecek h#ç b#r gel#$-
meye müsaade etmeyece%#z.

• ABD #le #l#$k#ler# e$#tler arası b#r anlayı$la kurumsal temele oturtacak, müttef#kl#k #l#$k#s#n# 
kar$ılıklı güvene dayanacak $ek#lde #lerletece%#z.

• Türk#ye’n#n yen#den F-35 projes#ne dönmes# #ç#n g#r#$#mlerde bulunaca%ız. 

• Rusya Federasyonu #le #l#$k#ler# e$#tler arası b#r anlayı$la, kurumsal düzeyde dengel# ve ya-
pıcı d#yalog #le güçlend#r#lerek sürdürece%#z.

• Afr#ka #le #l#$k#ler# kıtayı sadece tems#lc#l#k açtı%ımız b#r alan olarak görmen#n ötes#nde çok 
yönlü olarak n#tel#kl# $ek#lde gel#$t#recek, Türk#ye-Afr#ka Z#rveler#n# düzenl# ve #$levsel b#r 
sürece dönü$türece%#z.
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• “Asya v#zyonumuz”u bölgedek# ülkelerle #l#$k#ler#m#z# b#r yandan #k#l# düzeyde güçlend#rmek, 
b#r yandan da bu #k#l# #l#$k#ler# çoklu #$b#rl#%# mekan#zmalarıyla çe$#tlend#rerek zeng#nle$t#r-
mek üzer#ne kurgulayaca%ız.

• "angay !$b#rl#%# Örgütü, ASEAN g#b# örgütlerle #l#$k#ler#m#z# gerçekç# ve sürdürüleb#l#r b#r ze-
m#nde de%erlend#rece%#z. 

M!ll! Savunma, #ç Güvenl!k, Terörle Mücadele ve S!ber Güvenl!k

• Ordumuzu kend#s#ne ver#len görevler# yer#ne get#reb#lecek #ler# teknoloj# ürünü s#stemlerle 
donatacak; #st#hbarat, ke$#f, vuru$ gücü ve d#%er operasyonel yetenekler#n# güçlend#rece%#z.

• M#llî Savunma Bakanlı%ı te$k#lat yapısını gözden geç#recek, Kuvvet Komutanlıklarını tekrar 
Genel Kurmay Ba$kanlı%ı’na ba%layaca%ız.

• Asker# l#seler, Harp Akadem#ler#, kurmay subay, subay ve astsubay yet#$t#ren tüm okullar #le 
#lga ed#len etk#n s#stemler# tekrar açaca%ız.

• Her yıl güvenl#k kurumlarının tems#lc#ler#, akadem#syenler, s#v#l toplum kurulu$ları, meslek 
odaları ve #lg#l# tüm tara'arın katılımıyla kapsamlı b#r Güvenl#k "ûrası düzenleyece%#z. 

• Tüm terör örgütler# ve terör#zmle mücadeley# tüm güç unsurlarımızı kullanarak kes#nt#s#z 
sürdürece%#z.

• Yurtdı$ına kaçan terör#stler#n #ade ed#lmes# çalı$malarını etk#nle$t#rece%#z.

• Organ#ze suç örgütler#n#n sınır a$an faal#yetler# konusunda bölgesel ve uluslararası #$ b#rl#-
%#n# güçlend#rece%#z.

• TBMM’de güvenl#k te$k#latı üzer#nde hem halk adına hem de güvenl#k personel# adına “ka-
musal denetç#l#k” yetk#s#yle donatılmı$, part#ler#n e$#t tems#l ed#ld#%# Güvenl#k Kom#syonu 
kuraca%ız.

• Ulusal S#ber Güvenl#k Stratej# Belges#’n# #lg#l# tüm kes#mler#n katılımıyla yen#leyecek ve 
kamu #le özel kes#me yönel#k eylem planları hazırlayaca%ız.

• S#ber savunma gücümüzü kuvvetlend#rmek amacıyla düzenl# S#ber Güvenl#k Koal#syon tat-
b#katlarıyla s#ber güvenl#k sev#yem#z# sürekl# kontrol edece%#z.
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Göç ve Sı$ınmacı Pol!t!kaları

• Göç !dares# Ba$kanlı%ı ba$ta olmak üzere sı%ınmacılarla #lg#l# kurumları yen#den yapılandı-
racak, yönet#m ve personel altyapılarını güçlend#rece%#z.

• Düzens#z göçün kayna%ı olan ülkelerle Ger# Kabul Anla$maları yapaca%ız.

• Türk#ye’ye b#r “tampon ülke” muameles# yapılmasına #z#n vermeyece%#z. 

• Sınırlarımızı elektro opt#k kuleler, aydınlatma s#stemler#, gece görü$lü kameralar, #nsansız 
hava araçları, entegre güvenl#k s#stemler# ve gerekl# hallerde duvarlarla tahk#m edecek, ka-
çak geç#$lere kes#nl#kle müsaade etmeyece%#z.

• Ger# gönderme merkezler#n#n sayılarını ve kapas#teler#n# artıraca%ız.

• Gayr#menkul, devlet borçlanma sened#, yatırım fonu satın alınması ya da döv#z c#ns# mev-
duat ya da b#reysel emekl#l#k hesabı açılması kar$ılı%ında Türk#ye Cumhur#yet# vatanda$lı%ı 
ver#lmes# uygulamasına son verece%#z.

• Sı%ınmacıların mahalle, #lçe ve #l bazında kontrolsüz yo%unla$malara er#$mes#ne veya get-
tola$maya #z#n vermeyece%#z.

• Geç#c# Koruma Altındak# Sur#yel#’ler#n güvenl# ve #ç hukukumuz #le uluslararası hukuka uy-
gun b#ç#mde mümkün olan en kısa sürede ülkeler#ne ger# dönmeler#n# sa%layaca%ız.
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G!R!"

Toplumu en gen#$ yelpazede tems#l eden altı s#yas# part# olarak, Türk#ye’n#n yıllardır görmey# 
umut ett#%# tar#h# b#r b#rl#ktel#k #ç#n 12 "ubat 2022 tar#h#nde b#r araya geld#k ve “Yarın’ın Türk#-
yes#”n# #n$a sürec#n# ba$lattık.

Bu süreçte etk#n ve katılımcı b#r yasama, #st#krarlı, $e&af ve hesap vereb#l#r b#r yürütme, ba-
%ımsız ve tarafsız b#r yargı #le kuvvetler ayrılı%ının tes#s ed#ld#%# “Güçlend#r#lm#$ Parlamenter 
S#stem#” ve üret#mde ver#ml#l#%#, yen#l#kç#l#%# ve rekabet gücümüzü tahk#m eden, tarım, enerj#, 
savunma sanay#, sa%lık g#b# kr#t#k alanlarda arz güvenl#%#n# tes#s eden, n#tel#kl#, kal#tel# #st#hdam 
#mkânlarını artıran, büyüme sürec#nde herkes# kucaklayan, refahın ad#l payla$ımını sa%layan,  
çevre ba$ta olmak üzere, sürdürüleb#l#rl#%# bütün boyutlarıyla ele alan “Yen# Nes#l” b#r kalkınma 
stratej#s#n# beraberce hayata geç#rme kararlı%ımızı ortaya koyduk.

Bu v#zyonumuzu hayata geç#rmek üzere 2 Ek#m 2022 tar#h#ndek# toplantımızda kararla$tırdı%ı-
mız g#b# 9 ana ba$lık altındak# 75 alt ba$lıkta 2300’den fazla somut hedef, pol#t#ka ve projeler# 
tam b#r uzla$ma #ç#nde bel#rled#k.

Ortak Pol#t#kalar Mutabakat Metn#m#zle Cumhur#yet#m#z#n #k#nc# yüz yılında Türk#ye’y#;

• Özgürlükçü, ço%ulcu ve katılımcı demokras#ye,

• Ehl#yet ve l#yakate dayalı, vatanda$ odaklı, yolsuzluklardan tümüyle arınmı$ $e&af ve hesap 
vereb#l#r b#r kamu yönet#m#ne,

• Üretken, uluslararası rekabet gücüne sah#p, h#ç k#msey# ger#de bırakmayan dayanıklı, #st#k-
rarlı ve kapsayıcı b#r ekonom#ye,

• Caz#be merkez# hal#ne get#recek b#r b#l#m ve teknoloj# sev#yes#ne,

• F#kr#, #rfanı ve v#cdanı hür nes#ller yet#$t#ren e%#t#m s#stem#ne, 

• Bölges#nde ve dünyada saygın, güven#l#r, güçlü ve etk#l# b#r ülke konumuna kavu$turaca%ız.
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• Etk#n ve katılımcı b#r yasama, #st#krarlı, $e&af ve hesap vereb#l#r b#r yürütme, ba%ımsız ve 
tarafsız b#r yargı #le kuvvetler ayrılı%ının tes#s ed#ld#%# güçlü, özgürlükçü, demokrat#k, ad#l b#r 
s#stem #ç#n Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#steme geçece%#z. 

• Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#stem Mutabakat Metn# do%rultusunda yapılması gereken 
anayasal ve yasal de%#$#kl#kler# #ved#l#kle hayata geç#rece%#z. 

Yasama Reformu

• Yasama faal#yetler#n#n katılımcı, etk#n, $e&af $ek#lde yürütülmes# ve çalı$malarda ço%ulcu-
lu%u sa%lamak amacıyla yen# b#r Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# !çtüzü%ü hazırlayacak, !çtüzü-
%ün de%#$t#r#lmes#nde üye tam sayısının salt ço%unlu%unu gerekl# kılaca%ız. 

• Yasama faal#yetler#n#n n#tel#%#n# do%rudan etk#leyen Mecl#s kom#syonlarının olu$umu ve #$-
ley#$#nde muhalefet#n etk#l# $ek#lde tems#l ed#lmes#n# sa%layacak, m#lletvek#ller#n#n yasama 
faal#yetler#ne yönel#k destek h#zmetler#n# arttıracak ve kom#syonları tekn#k kapas#te bakı-
mından güçlend#rece%#z. 

• Yasama faal#yetler#n#n serbest, özgür ve ba%ımsız $ek#lde yer#ne get#r#leb#lmes#n# sa%lamak 
amacıyla m#lletvek#l# dokunulmazlı%ının Anayasa’nın 14. maddes#nden kaynaklanan #st#sna-
sını kaldıraca%ız. 

• Kanun yapım süreçler#n#n demokrat#kle$t#r#lmes# #ç#n n#tel#kl# kanun yapım süreçler#n#n #$le-
t#lmes#n# sa%layaca%ız:

• Demokras#n#n özüyle ba%da$mayan, hukuk devlet#n#n temel unsurlarından bel#rl#l#k ve 
öngörüleb#l#rl#k #lkes#ne aykırılık olu$turan, m#lletvek#ller#n#n parlamenter etk#nl#kler#n# 
zayı'atan ve Mecl#s #çer#s#nde katılımcılı%ı, tartı$mayı ve müzakerey# etk#s#z hale get#-
ren torba kanun uygulamasına son verece%#z. 

• Bakanlar Kurulu’na, konusu, sınırları ve süres# yetk# kanununda açıkça bel#rt#lmek $ar-
tıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetk#s# verecek, temel hak ve hürr#yetler#n 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmes#n# engelleyece%#z.

• Yasamayı güçlend#rmek #ç#n kanunlar üzer#nde tanınan veto yetk#s#n# kaldırarak Cum-
hurba$kanına sadece “ger# gönderme yetk#s#” tanıyaca%ız. 

• Kanun tekl#f ve tasarılarının kom#syonlarda görü$ülmes# esnasında #lg#l# s#v#l toplum 
kurulu$ları ve meslek kurulu$ları #le uzmanların görü$ler#ne ba$vurulmasını genel kural 
hal#ne get#rece%#z. 

• TBMM Genel Kurulu’ndak# açık görü$meler#n TRT’n#n bu amaca tahs#s ed#lm#$ b#r ka-
nalından ve sosyal medya platformlarından; Kom#syon görü$meler#n#n #se TBMM’n#n 
sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanmasını sa%layaca%ız.



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

48

• "e&af ve hesap vereb#l#r b#r yönet#m #ç#n TBMM’n#n denet#m yollarına etk#nl#k kazandıraca-
%ız:

• Bakanlara yönel#k sözlü soru mekan#zmasını Anayasa’da düzenleyerek sözlü sorulara 
bel#rl# b#r sürede cevap ver#lmes# zorunlulu%unu get#rece%#z.

• Yazılı soru önergeler#ne süres# #ç#nde cevap ver#lmemes# hal#nde #lg#l# bakana yaptırım 
uygulanmasını sa%layaca%ız. 

• Hükümet, Ba$bakan ve Bakanlar hakkında gensoru verme hakkını tes#s edece%#z.

• Genel Görü$me ve Mecl#s Ara$tırması mekan#zmalarını etk#l# kılacak, b#r yasama yılında 
en az 20 gün, gündem# muhalefet tarafından bel#rlenen genel görü$me açılab#lmes#n# 
sa%layaca%ız. 

• Mecl#s soru$turması mekan#zmasının harekete geç#r#lmes# #ç#n Anayasanın aradı%ı ka-
rar yeter sayılarını dü$ürece%#z. Böylece mecl#s soru$turmasını etk#n b#r mekan#zma 
hal#ne get#rerek yürütme aktörler#n#n hesap ver#rl#%#n# sa%layaca%ız. 

• Kamu kurum ve kurulu$larının Mecl#s tarafından etk#l# $ek#lde denetlenmes#n# sa%laya-
ca%ız.

• Mecl#s Ara$tırma, Soru$turma ve Denet#m Kom#syonlarında Mecl#s’te yer alan tüm s#-
yas# part# gruplarının ad#l b#r $ek#lde tems#l ed#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Mecl#s Ara$tırma, Soru$turma ve Denet#m Kom#syonlarına Mecl#s denet#m# kapsamında 
davet ed#len herkes#n bu davete #cabet etmes#n# zorunlu kılaca%ız.

• Devlet sırrı ve t#car# sır kavramlarını, Mecl#s’#n b#lg# ed#nme ve denet#m yetk#ler#n# en-
gellemeyecek $ek#lde yen#den tanımlayaca%ız. 

• Yasama yetk#s#n#n korunması #ç#n m#lletlerarası sözle$melerden ger# çek#lme yetk#s#n#n 
Mecl#s’e a#t oldu%unu anayasal güvence altına alaca%ız.  

• Bütçe hakkının devred#lmezl#%# #lkes# gere%#nce bütçe hakkını, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#-
s#’n#n devred#lemez b#r yetk#s# ve denet#m aracı olarak düzenleyece%#z: 

• Bütçe tasarılarının Bütçe Kom#syonu’nda görü$ülmeden önce #lg#l# Kom#syon’da görü-
$ülmes#n# gerekl# kılacak ve kanun hükmünde kararnamelerle bütçede de%#$#kl#k yapı-
lamamasını güvence altına alaca%ız. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’nde Kes#n Hesap Kom#syonu kuracak; kes#n hesap kanun 
tasarılarının, ba$kanı ana muhalefet m#lletvek#ller# arasından seç#len bu Kom#syon’da 
görü$ülmes#n# sa%layaca%ız. 
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Yürütme Reformu

• Yürütmen#n Cumhurba$kanı ve Bakanlar Kurulundan olu$masını ancak yürütmeye da#r #cra# 
yetk#ler#n Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmasını sa%layaca%ız. 

• Cumhurba$kanlı%ı makamını s#yas# sorumlulu%u olmayan ve tarafsız b#r yapıya kavu$tura-
ca%ız: 

• Cumhurba$kanlı%ını m#llet#n ve devlet#n b#rl#%#n# tems#l eden, devlet#n ba$ı sıfatıyla 
tems#l# görev ve yetk#lere sah#p, tarafsız b#r makam olarak düzenleyecek, Cumhurba$-
kanı’nın #st#sna# n#tel#kte tek ba$ına yapab#lece%# #$lemler# Anayasa’da açıkça düzenle-
yece%#z. 

• Cumhurba$kanının kararname çıkarma yetk#s#ne son verece%#z.  

• Cumhurba$kanının tarafsızlı%ını güvence altına almak #ç#n b#r dönem seç#leb#lmes# ku-
ralını kabul edecek, görev süres#n# 7 yıl #le sınırlı tutaca%ız. 

• Cumhurba$kanı seç#len k#$#n#n part#s# #le #l#$#%#n#n kes#lmes# kuralını düzenleyece%#z.

• Görev# sona eren Cumhurba$kanı’na görev sonrasında akt#f s#yaset yasa%ı get#rece%#z. 

• Ba$bakanı, Bakanları ve Bakanlar Kurulunu güçlend#r#p etk#l# hale get#recek ve hükümet#n 
#st#krarını sa%layacak tedb#rler# artıraca%ız:

• Ba$bakan’ın atanmasında bel#rs#zl#%# engellemek #ç#n Cumhurba$kanının Mecl#s’te en 
çok m#lletvek#l#ne sah#p s#yas# part#ye hükümet# kurma görev#n# vermes#n# Anayasa’da 
düzenleyece%#z. Hükümet#n Anayasa’da öngörülen sürede kurulamaması hal#nde bu 
görev#n, m#lletvek#l# sayısıyla do%ru orantılı olarak d#%er s#yas# part#lere sırasıyla ver#l-
mes# esasını kabul edece%#z. 

• Hükümet#n kurulmasını kolayla$tırmak #ç#n kurulmasında bas#t ço%unluk, dü$ürülme-
s#nde #se Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üye tamsayısının salt ço%unlu%unu gerekl# kıla-
ca%ız. 

• Hükümete #st#krar kazandırmak #ç#n gensoru #le yapıcı güvens#zl#k oyunu b#rle$t#rece-
%#z. Gensoru görü$meler# sırasında Ba$bakan veya Bakanlar Kurulu’nun tamamı aleyh#-
ne ver#lecek güvens#zl#k önergeler#nde yen# Ba$bakanın #sm#n#n yer almasını sa%laya-
ca%ız. TBMM üye tamsayısının salt ço%unlu%u #le #mzalanmayan bu yöndek# önergeler#n 
#$leme konulmamasını güvence altına alaca%ız. 

• Genelkurmay Ba$kanı’nın M#ll# Savunma Bakanına ba%lı ve ona kar$ı sorumlu olmasını 
sa%layaca%ız.
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• Ola%anüstü Hal Kanunu’nda gerekl# düzenlemeler# yaparak ola%anüstü hal#n hukuk devlet#-
n#n sınırları #ç#nde yürütülmes#n# sa%layaca%ız: 

• Ola%anüstü hal kararnameler#ne son verece%#z.  

• Ola%anüstü hal #lan ed#leb#lecek sürey# altı aydan #k# aya dü$ürece%#z. 

• Ola%anüstü hal#n Ola%anüstü Hal Kanunu’na göre yönet#lmes#n# ve bu Kanun’dan kay-
naklanan #$lem ve eylemler#n tamamının yargı denet#m#ne açık olmasını sa%layaca%ız. 

Yargı Reformu

• Yargı ba%ımsızlı%ının tes#s# #ç#n anayasal ve yasal düzenlemelerle beraber yapısal b#r dönü-
$üm gerçekle$t#rece%#z:

• B#r#nc# sınıfa ayrılan ve b#r#nc# sınıf olan hâk#m ve savcılar bakımından co%raf# tem#nat 
güvences# get#rece%#z. 

• Hak#ml#k mesle%# #le savcılık mesle%#n# b#rb#r#nden ayıraca%ız. 

• Hâk#mler#n #dar# görevler# yönünden Adalet Bakanlı%ı’na ba%lı olmasına son verece%#z.  

• Savcıların, ara$tırma ve soru$turma görevler#n# etk#n b#r $ek#lde yer#ne get#rmeler#n# 
sa%lamak amacıyla, Cumhur#yet Ba$savcılıklarına ba%lı Adl# Kolluk Te$k#latı kuraca%ız. 

• Özel yargılama usuller#ne ve özel yetk#l# mahkeme uygulamasına son verecek, Sulh 
Ceza Hak#ml#kler#n# kaldırarak bunların yer#ne Sulh Ceza Mahkemeler#n# kuracak; görev, 
yetk# ve #$ley#$ler#n# hukuk devlet#n#n gerekler#ne göre düzenleyece%#z.

• Hukuk e%#t#m#n#n kal#tes#n# yükseltmek amacıyla hukuk fakülteler#n#n sayısını azalta-
cak, fakülteler#n akadem#k kadrolarında, müfredatında ve kütüphane olanaklarında 
kapsamlı #y#le$t#rmeler yapaca%ız.

• Türk#ye Adalet Akadem#s#’n#n e%#t#m kadrosunu ve hâk#m ve savcı adaylarının e%#t#mle-
r#n# daha n#tel#kl# hale get#rece%#z.

• Anayasa Mahkemes# ve Avrupa !nsan Hakları Mahkemes# #çt#hatlarının d#%er mahke-
melerce d#kkate alınmasını ve bu mahkemeler tarafından ver#len kararların #ved#l#kle 
uygulanmasını sa%layacak tedb#rler alaca%ız.

• Hak#mler#n terf#ler#nde, kararlarını ver#rken özenl# davranmalarını sa%lamak amacıyla, 
verd#kler# kararların Anayasa Mahkemes# ve Avrupa !nsan Hakları Mahkemes# #çt#hatla-
rıyla uyumunu temel ölçütlerden b#r# olarak kabul edece%#z.
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• Görev#n# kötüye kullanmak suret#yle, Anayasa Mahkemes# veya Avrupa !nsan Hakları 
Mahkemes#’n#n verd#%# hak #hlal# kararına sebep olup devlet# tazm#nata mahkûm ett#-
ren ve zarara u%ratan hâk#mlere ve savcılara bu tazm#nat ve zararın rücu ett#r#lmes#n# 
sa%layaca%ız.

• Hak#mler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracak, Hak#mler Kurulu ve Savcılar Kurulu $ekl#nde #k# 
farklı kurul olu$turaca%ız: 

• Adalet Bakanı ve Müste$arının Hak#mler Kurulu’nda yer almasına son verece%#z. 

• Hak#mler Kurulu ve Savcılar Kurulu’nda ço%ulculu%un, hesap vereb#l#rl#%#n ve demok-
rat#k me$ru#yet#n sa%lanması #ç#n üye seç#m#nde ço%ulcu b#r yöntem ben#mseyece%#z. 

• Hak#mler Kurulu ve Savcılar Kurulu’nun mesle%e kabul ve d#s#pl#n cezası #çeren kararla-
rının yargı denet#m#ne açılmasını sa%layaca%ız. 

• Avukatlık mesle%#n#n ba%ımsız ve özgür b#r $ek#lde yer#ne get#r#lmes#n# sa%layaca%ız: 

• Savunma mesle%#n# anayasal güvenceye kavu$turaca%ız. 

• Ceza yargılamalarında, duru$ma düzen#n# “s#lahların e$#tl#%# #lkes#”ne uygun hale ge-
t#recek, #dd#a makamı #le savunma makamının duru$ma salonlarında f#z#k# olarak e$#t 
konumda olmasını sa%layaca%ız.

• B#r #lde ancak b#r baro kurulab#lmes#n# anayasal olarak düzenleyecek, çoklu baro s#ste-
m#ne son verece%#z. 

• Türk#ye Barolar B#rl#%# ve baro seç#mler#nde tems#lde adalet #lkes#n#n esas alınmasını 
sa%layaca%ız.

• Güçlü ve etk#l# denet#m #ç#n görev ve yetk#ler#n# gen#$leterek Anayasa Mahkemes#’n# yen#den 
yapılandıraca%ız: 

• Anayasa Mahkemes#’ne üye seç#m yöntem#n# ço%ulculu%u sa%layacak $ek#lde yen#den 
düzenleyece%#z.

• Anayasa Mahkemes#’ne “hülle” yöntem#yle atama yapılmasının önüne geçmek #ç#n 
adayların seç#lmeler#ne temel olu$turan görevlerde bel#rl# b#r süre f##len çalı$mı$ olma 
$artını get#rece%#z. 

• Anayasa Mahkemes#’ne b#reysel ba$vuru yolunun kapsamını ekonom#k ve sosyal hakla-
rı da kapsayacak $ek#lde gen#$letece%#z. 

• B#reysel ba$vuruya konu hak #hlal#n#n b#r kanundan, kanun hükmünde kararnameden 
veya Cumhurba$kanlı%ı kararnames#nden kaynaklanması hal#nde Anayasa Mahkeme-
s#’ne, #lg#l# normu #ptal edeb#lme yetk#s# verece%#z.  
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• Anayasa Mahkemes#’n# organ uyu$mazlı%ı davaları bakımından da yetk#lend#rece%#z. 

• Anayasa Mahkemes#’ne #ptal davası açab#lecek m#lletvek#l# sayısını dü$ürerek dava aç-
mayı kolayla$tırarak Anayasanın üstünlü%ünü daha etk#n kılaca%ız. 

• Kanunların Anayasa’ya ve Türk#ye’n#n taraf oldu%u temel hak ve hürr#yetlere #l#$k#n m#l-
letlerarası antla$malara uygunlu%unun denetlenmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yargıtay ve Danı$tay’ın üye seç#m yöntem#n# tarafsızlık ve ba%ımsızlık esasları do%rultusun-
da yen#den düzenleyece%#z. Danı$tay üyeler#n#n dörtte b#r#n#, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#-
n#n üye tam sayısının en az üçte #k# ço%unlu%uyla seçmes#n# sa%layaca%ız.

• Yargıtay Cumhur#yet Ba$savcısı ve Vek#l#n#n Yargıtay Genel Kurulu tarafından seç#lmes#n# 
sa%layaca%ız.  

• Yüksek Seç#m Kurulu’nu Anayasa’da yargı bölümü #çer#s#nde b#r yüksek mahkeme olarak 
düzenleyerek, Kurul’un daha etk#l# çalı$ab#lmes# #ç#n #dar# ve yargısal görevler bakımından 
#k# da#re $ekl#nde çalı$masını sa%layaca%ız. 

• Sayı$tay’ı Anayasa’da b#r yüksek mahkeme olarak düzenleyerek, hesap vereb#l#r ve $e&af 
b#r yönet#m anlayı$ıyla Sayı$tay denet#m#n#n kapsamını, tüm kamu kurum ve kurulu$larını 
#çerecek $ek#lde gen#$letece%#z.

• Tutuklamanın #st#sna olması #lkes#n#n t#t#zl#kle uygulanması #ç#n gerekl# tedb#rler# alaca%ız.

• Ceza Muhakemes# Kanunu’nun 100. ve 108. maddeler#ne ekleyece%#m#z hükümle tutuk-
luluk ve tutuklulu%un #ncelenmes# kararlarının gerekçes#nde somut olgu, olay ve del#l-
ler#n ayrıntılı olarak yazılmasını tem#n edece%#z. 

• Hâk#mlere gerekl# e%#t#mler#n etk#l# b#r $ek#lde ver#lmes#n# tes#s ederek #nceleme sonucu 
ver#len kararların somut olaya ve talep eden k#$#ye özgü özell#klerle #l#$k#lend#r#lmes#n#, 
buna da#r #lg#l# ve yeterl# gerekçelend#rme yapılmasını sa%layaca%ız. 

• Uzun tutukluluk sorununun temelden çözümü #ç#n yargılamada hedef süreler# yen#den rev#-
ze ederek yargılama süreler#n# makul sev#yelere #nd#rece%#z. 

• Soru$turmalarda g#zl#l#k kararlarının #st#sna# uygulanmasını sa%layaca%ız. Bu kararların her 
ay #ncelenerek her $artta altı ayı geçmemes# esas alınarak $üphel#ler#n soru$turma tehd#d# 
altında bırakılmasını önleyece%#z.  

• Kadınlar #ç#n adl# yardım ve zorunlu müdaf#l#%#n kapsamını gen#$letece%#z.

• Çevre davalarında dava açma ehl#yet#n# gen#$leterek s#yas# part#ler#n ve s#v#l toplum kuru-
lu$larının çevrey# #lg#lend#ren konuları yargıya ta$ıyab#lmeler#n# sa%layaca%ız.
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• Cezaev#nde kalamayacak derecede hastalı%ı, engel# bulunan hasta ya da ya$lı mahpusların 
tahl#ye ve #nfaz erteleme talepler#n#n de%erlend#r#lmes#nde ölçüt kabul ed#len Adl# Tıp Kuru-
mu raporlarının yanı sıra, Adalet Bakanlı%ı ve Sa%lık Bakanlı%ı kararı #le her #lde bel#rlenm#$ 
tam te$ekküllü devlet hastaneler# tarafından alınan raporların da d#kkate alınmasına yöne-
l#k yasal b#r düzenleme yapaca%ız.

• 15 Temmuz 2016 tar#h#nde FETÖ tarafından gerçekle$t#r#len darbe te$ebbüsü sonrası #lan 
ed#len Ola%anüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler#nden kaynaklanan ma%dur#yetlere 
son verece%#z.

• FETÖ dah#l olmak üzere tüm terör örgütler#yle kararlılıkla mücadele edece%#z. Hukuk devle-
t#n#n bütün unsurlarını d#kkate alacak, ma%dur#yetlere #z#n vermeyece%#z. Tüm soru$turma 
ve kovu$turmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, ad#l yargılanma hakkını 
tes#s edece%#z. 

• Soru$turma ve kovu$turmalarda ya$anan, kamu v#cdanını ve toplumun adalet duygusunu 
zedeleyen FETÖ Borsası da dah#l yürütme ve yargıya #l#$k#n tüm #dd#a ve $#kayetler#n t#t#zl#k-
le #ncelenmes#n# sa%layaca%ız. 

Temel Hak ve Hürr!yetler

• !nsan onurunun dokunulmazlı%ını ve devlet#n #nsan onuruna saygı gösterme ve onu koruma 
yükümlülü%ünü anayasal güvence altına alaca%ız. 

• Temel hak ve hürr#yetler#n üstün ve b#r bütün oldu%unu, b#rb#r#n# tamamladı%ını; yasama, 
yürütme ve yargı organlarını ba%ladı%ını, hürr#yet#n esas, sınırlamanın #se #st#sna oldu%unu 
Anayasayla açıkça düzenleyece%#z. Anayasa’da, temel hak ve hürr#yetler#n ödevle sınırlan-
ması anlayı$ına son verece%#z. 

• Anayasa’nın “Dü$ünce ve kanaat hürr#yet#” #le “Dü$üncey# açıklama ve yayma hürr#yet#”n# 
düzenleyen maddeler#n# b#rle$t#rerek, madde ba$lı%ını “Dü$ünce, kanaat ve #fade hürr#yet#” 
olarak de%#$t#rece%#z. Böylece dü$ünce, kanaat ve #fade hürr#yetler#n# güçlend#rece%#z. 

• Basın özgürlü%ünü güçlend#rece%#z. Kamuoyunun serbestçe olu$ması ve medyanın ço%ulcu 
b#r yapı kazanması #ç#n Devlet’#n gerekl# tedb#rler# alma yükümlülü%ünü açıkça düzenleye-
ce%#z. 

• Anayasa’da yapaca%ımız de%#$#kl#k #le #fade ve basın özgürlü%ünün sınırlama nedenler#n# 
Avrupa !nsan Hakları Sözle$mes# hükümler# ve Avrupa !nsan Hakları Mahkemes# #çt#hatları 
do%rultusunda “m#llî güvenl#k, kamu düzen#, Cumhur#yet#n temel n#tel#kler# ve Devlet#n ül-
kes# ve m#llet# #le bölünmez bütünlü%ünün korunması, suçların önlenmes#, Devlet sırrı olarak 
kanunla düzenlenm#$ b#lg#ler#n açıklanmaması, ba$kalarının $öhret ve haklarının korunma-
sı” sebepler#yle sınırlı tutaca%ız.
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• !nternet mevzuatını, uluslararası standartlara uygun olarak #fade özgürlü%ünü kısıtlamaya-
cak ve k#$#l#k haklarını #hlal etmeyecek $ek#lde yen#den düzenleyece%#z.

• Sürel# ve süres#z yayınların çıkarılma süreçler#n# kolayla$tıracak, bu yayınların da%ıtılması-
nın önlenmes# #le toplatılmasında, gec#kmes#nde sakınca bulunan hallerde Cumhur#yet sav-
cısının kararını zorunlu kılaca%ız. 

• TRT ve Anadolu Ajansı’nı ba%ımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yen#den yapılandıraca%ız. 

• Akred#tasyon kararlarında keyf#l#%e son verecek, basın kartlarının ver#lmes#nde ve mesle%e 
kabulde meslek kurulu$larının bel#rley#c# olmasını sa%layaca%ız.

• Medya sah#pl#%# ve f#nansmanını $e&af hale get#recek, medyada tekelle$me ve kartelle$me-
y# önleyece%#z.

• Devlet#n medyada ço%ulculu%u sa%lama görev#n# anayasal b#r yükümlülük olarak düzenle-
yece%#z. 

• Medya kurulu$larının denetlenmes# amacıyla Rekabet Kurumu’na resen #nceleme yetk#s# 
verece%#z. 

• Basın !lan Kurumu’nun görev#n# ba%ımsız ve tarafsız olarak yer#ne get#reb#lmes# #ç#n yasal ve 
yapısal de%#$#kl#kler yapaca%ız.

• Dernek kurma özgürlü%üne yönel#k haksız müdahaleler# önleyecek güvenceler sa%layaca-
%ız. 

• Toplantı ve göster# yürüyü$ü düzenleme hakkı #ç#n Anayasa #le öngörülen sınırlama sebep-
ler#n#n kapsamını Avrupa !nsan Hakları Sözle$mes#’ne uygun olarak hürr#yet#n esas oldu%u 
anlayı$ı do%rultusunda daraltaca%ız. Böylece bu özgürlükler#n bel#rs#z ve keyf# $ek#lde sınır-
lanmasına son verece%#z. 

• !dar# makamların, toplantı ve göster# yürüyü$ler#n#n yapılaca%ı yerlerle güzergâh ve zama-
nın bel#rlenmes#ne #l#$k#n yetk#ler#n# sınırlandıraca%ız.

• Kamu kurulu$larının karar alma süreçler#ne ve çalı$malarına s#v#l toplum kurulu$larının ka-
tılımını sa%layarak “açık kapı #lkes#n#” esas alaca%ız.

• S#v#l toplum kurulu$larının kamu yararı statüsü ve verg# muaf#yet# g#b# desteklerden yarar-
lanmasında e$#t, ad#l ve $e&af b#r yöntem uygulanmasını sa%layaca%ız.
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Seç!m ve S!yas! Part!ler Mevzuatı

• S#yas# part#ler ve seç#m mevzuatını “S#yas# part#ler#n faal#yetler#, part# #ç# düzenlemeler# ve 
çalı$maları demokras# #lkeler#ne uygun olur.” $ekl#ndek# anayasal kurala uygun b#ç#mde ve 
özell#kle part# #ç# demokras#n#n güçlend#r#lmes# amacıyla yen#den düzenleyece%#z.

• Seç#m barajını %3’e dü$ürece%#z.

• Yurt dı$ında muk#m 6 m#lyonu a$an vatanda$ımızın do%rudan Mecl#s’te tems#l#n#n sa%lana-
b#lmes# #ç#n en fazla 15 m#lletvek#l# #le tems#l ed#lmek üzere yurt dı$ı seç#m çevres# olu$tura-
cak ve bu hususu Anayasada açıkça düzenleyece%#z.

• En son yapılan m#lletvek#l# genel seç#m#nde en az %1 oy alan s#yas# part#ler#n haz#ne yardı-
mından faydalanmasını sa%layaca%ız. 

• S#yas# part#ler#n kapatılmasına #l#$k#n davaların açılmasında TBMM’n#n #zn#n# zorunlu hale 
get#rece%#z. 

• Bel#rl# durumlarda, kapatma davası önces#nde part#ye #htarda bulunulmasını b#r ön $art ola-
rak düzenleyece%#z. 

• S#yas# part#ler#n kapatılmasına #l#$k#n “odak olma” $artını; bell# f##ller#n yo%un, sürekl# ve de-
mokrat#k düzene c#ddî tehl#ke olu$turması ve kararlılık #ç#nde #$lenmes# ko$ullarını #çerecek 
b#ç#mde yen#den tanımlayaca%ız. 

• S#yaset#n f#nansmanını $e&a'ık, denetleneb#l#rl#k ve seç#m harcamalarının saydamlı%ı #lke-
ler# çerçeves#nde ayrıntılı b#ç#mde düzenleyece%#z. 

• "e&a'ık #lkeler# do%rultusunda, s#yas# part#lere ve adaylara yapılan bel#rl# m#ktarın üzer#n-
dek# ba%ı$ların ve seç#m dönemler#nde yapılan tüm harcamaların kamuoyuna açıklanmasını 
zorunlu tutaca%ız. 
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Cumhurba"kanlı$ı Bünyes!ndek! B!r!mler, Bakanlıklar, Düzenley!c! ve Denetley!c! 
Kurumlar 

• Cumhurba$kanlı%ı bünyes#ndek# kurulları ve of#sler# la%vederek görev ve yetk#ler#n# #lg#l# ba-
kanlık ve kurumlara devredece%#z.

• Türk#ye Varlık Fonu’nu kapataca%ız.

• “A#le ve Sosyal H#zmetler Bakanlı%ı”nı “Kadın, A#le ve Çocuk Bakanlı%ı” olarak yapılandıra-
ca%ız.

• Çevre, "eh#rc#l#k ve !kl#m Bakanlı%ı’nı “!kl#m, Çevre ve Orman Bakanlı%ı” $ekl#nde yapılandı-
raca%ız.

• "eh#rc#l#k ve Afet Yönet#m# Bakanlı%ı kuraca%ız.

• Haz#ne’y# Mal#ye Bakanlı%ı’ndan ayıracak ve ayrı b#r Bakanlık $ekl#nde yen#den yapılandıra-
ca%ız.

• T#caret Bakanlı%ı’nı “Esnaf ve T#caret Bakanlı%ı” $ekl#nde yapılandıraca%ız.

• B#l#$#m ve Yen#l#kç#l#k Bakanlı%ı kuraca%ız. 

• Stratej# ve Planlama Te$k#latı Kuraca%ız.

• Bakan yardımcılıklarını kaldırıp, müste$arlık s#stem#n# kuraca%ız. 

• Bakanlıklarda bel#rl# konulardan sorumlu b#rden fazla müste$ar atanmasını mümkün hale 
get#rece%#z.

• Düzenley#c# ve denetley#c# kurumların #dar# ve mal# ba%ımsızlıklarını sa%layacak ve yürüt-
men#n müdahaleler#ne kar$ı koruyaca%ız.

• Düzenley#c# ve denetley#c# kurumlarda l#yakat, $e&a'ık, tarafsızlık, ço%ulculuk, hesap vere-
b#l#rl#k ve ula$ılab#l#rl#k #lkeler#n# esas alaca%ız.

• Kurumlara yapılacak atamalar #le kurumların denet#m#nde Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’n#n 
daha bel#rley#c# ve etk#n olmasını sa%layaca%ız. 

• Düzenley#c# ve denetley#c# kurumlarda çalı$anların düzenled#kler# sektörlerdek# kurulu$ların 
yönet#m kurullarında görev almalarını önleyece%#z.

• Radyo ve Telev#zyon Üst Kurulu’na üye seç#m yöntem#n# ço%ulculu%u sa%layacak $ek#lde 
de%#$t#recek, Kurul’un tarafsızlı%ını ve özerkl#%#n# güvence altına alaca%ız. 
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• Rekabet Kurumu’nun #$ley#$#ne etk#nl#k kazandıracak, p#yasalarda hâk#m durumun kötüye 
kullanılmasını engelleyece%#z.

• SPK’nın yetk#ler#n# artıracak, sermaye p#yasalarında man#pülasyon ortamının olu$masına 
kes#nl#kle #z#n vermeyece%#z.

• Tütün, Tütün Mamuller# ve Alkol P#yasası Düzenleme Kurumunu kuraca%ız.

• Türk#ye "eker Kurumu’nu kuraca%ız.

Yerel Yönet!mler

• Yerel Yönet#mler Reformunu hayata geç#rece%#z. 

• Tüm yerel yönet#m mevzuatını yen#den de%erlend#recek, yerel yönet#mler# #dar# ve mal# açı-
dan yen#den yapılandıraca%ız.

• Bazı bakanlıkların ta$ra kurulu$larını görev alanlarına göre yerel yönet#mlere devredece%#z.

• Merkez# yönet#m#n yerel yönet#mler üzer#ndek# a$ırı vesayet#ne son verece%#z.

• Seç#mle gelen#n seç#mle g#tmes#n# güvence altına alacak, yerel yönet#mlerde seçme ve se-
ç#lme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verece%#z. 

• Seç#lm#$ yönet#c#ler#n görevler#ne b#r yargı kararı olmadıkça son ver#lememes#n# güvence 
altına alaca%ız. 

• Görev suçları sebeb#yle hakkında soru$turma ba$latılan yerel yönet#c#ler#n geç#c# olarak gö-
revden uzakla$tırılmalarını da ancak yargı kararı #le mümkün kılaca%ız. 

• Seç#lme yeterl#l#%#n# kaybeden ya da görevden uzakla$tırılan beled#ye ba$kanının yer#ne ge-
lecek k#$#n#n beled#ye mecl#s# tarafından seç#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yerel yönet#mler#n öz gel#rler#n# artırma kapas#teler#n# güçlend#rece%#z. 

• Beled#yeler#n genel bütçe verg# gel#rler#nden aldı%ı payları artıraca%ız.

• Beled#yeler#n genel bütçe verg# gel#rler#nden aldıkları payların bel#rlenmes#nde #ller#n üret#m 
ve #hracata olan katkısını ve yaz-kı$ #le gece-gündüz nüfus farkı #le düzens#z göçü d#kkate 
alaca%ız. 

• Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaraca%ız.

• Büyük$eh#r Yasası’yla mahalleye dönü$türülen köylere tüzel k#$#l#kler#n# #ade edece%#z.
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• Bütçe yeters#zl#%# neden#yle gerekl# gel#$mey# göstermekte ve h#zmet götürmekte zorlanan 
büyük$eh#r statüsünde olmayan #ller#m#zdek# belde beled#yeler#n# proje bazında destekle-
yece%#z.

• Daha önce kapatılan belde beled#yeler#n#n yen#den açılması ve yen# beled#ye #hdasını #ht#-
yaçlar do%rultusunda de%erlend#rece%#z.

• !l Özel !dareler#’n#n durumunu kamu yönet#m#n#n yen#den yapılandırılması çerçeves#nde ele 
alaca%ız. 

• Türk#ye Beled#yeler B#rl#%#’n# yen#den yapılandırarak beled#yeler arasında ayrım yapan, par-
t#zan ve hakkan#yets#z uygulamalara son verece%#z.

• Yerel yönet#mler#n karar mekan#zmalarına muhtarları, #lg#l# s#v#l toplum kurulu$larını ve 
meslek odalarını dah#l ederek katılımcılı%ı artıraca%ız. 

• Demokrat#k katılımı önceleyecek, kent konseyler#n# güçlend#recek, kurulmamı$ kent kon-
seyler#n#n #ved#l#kle kurulmasını zorunlu hale get#rece%#z.

• Yerel yönet#m mekan#zmalarına n#tel#kl# katılımın sa%lanab#lmes# #ç#n yerel yönet#mlerde 
fırsat e$#tl#%# b#r#mler# kuraca%ız.

• Yerel yönet#mler#n ver#ler#n# topluma açmasını sa%layacak, bu ver#ler#n ün#vers#teler, s#v#l 
toplum kurulu$ları ve meslek odaları tarafından yerel çözümler#n gel#$t#r#lmes#nde kullanıl-
masına #mkân tanıyaca%ız.

• Yerel yönet#m h#zmet standartlarını olu$turarak karar ve #$ süreçler#n# $e&af, anla$ılır ve 
tak#p ed#leb#l#r hale get#rece%#z. 

• Mecl#s toplantıları, #mar planı de%#$#kl#kler#, kaynak kullanımları, borçlanma, #hale ve satın 
alma kararları #le denet#m raporlarına #l#$k#n hususları kamuoyu tarafından canlı yayın dah#l 
$e&af ve anla$ılır b#r $ek#lde #zleneb#l#r hale get#rece%#z.

• Bel#rl# n#tel#ktek# projelerde e-devlet oylamaları (halk oylaması) yapaca%ız.

• Bel#rl# m#ktarları a$an #hale ve ödemelerde beled#ye ba$kanlarına #mza sorumlulu%u get#re-
cek, beled#ye ba$kanlarının bu konuda uzun sürel# hastalık durumu har#ç yetk# devr# yapa-
mamasını sa%layaca%ız.

• Beled#ye ba$kan ve yardımcılarının b#r#nc# ve #k#nc# derece kan ve sıhr# akrabalarının, özel 
kalem müdürlü%ü, mü$av#rl#k, danı$manlık görevler#ne get#r#lmes#n# yasaklayaca%ız.

• Beled#yeler#n büyük ölçekl# projeler#n#n #ç ve dı$ f#nansmanıyla #lg#l# objekt#f kr#terler bel#r-
leyecek, merkez# yönet#m#n beled#yeler#n f#nansmana er#$#m#n# gec#kt#ren veya engelleyen 
onay yetk#s#n#n kullanımında süre $artı get#rece%#z.
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• Yerel yönet#mler#n kurdukları $#rketler ve #$t#rakler# görev, fonks#yon, #ht#yaç, etk#nl#k, ver#m-
l#l#k ve kamu #hale yasasına uymak g#b# kr#terlere göre kapsamlı b#r de%erlend#rmeye tab# 
tutaca%ız.

• Ula$ım Koord#nasyon Merkez# (UKOME) üyeler#n# ula$ımla #lg#l# kurumları #çerecek ve tems#l 
a%ırlı%ı büyük$eh#r beled#yeler#nde olacak $ek#lde yen#den bel#rleyece%#z.

• Yerel yönet#mlerde etk#n b#r #ç denet#m ve Sayı$tay denet#m#n# hayata geç#recek, denet#m 
bulgularının yer#ne get#r#l#p get#r#lmed#%#n# t#t#zl#kle tak#p edece%#z.

L!yakate Dayalı Kamu Personel Yönet!m! ve Kamuda Bürokras!n!n Azaltılması 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu sadele$t#rerek günümüz ko$ullarına uygun hale ge-
t#rece%#z.

• Devlet Personel Ba$kanlı%ı kuraca%ız. 

• Kamu görev#ne alınmada her a$amada l#yakat ve e$#tl#k #lkeler#n# hâk#m kılacak, $e&a'ı%ı 
sa%layaca%ız. 

• Mülakat uygulamalarına son verecek, yazılı sınavda en yüksek puan alandan ba$lamak üze-
re personel alımı yapılmasını sa%layacak,  #$#n n#tel#%# gere%# sözlü mülakat yapılmasının zo-
runlu oldu%u #st#sna# haller# kanunla düzenleyecek, sözlü sınavlarda adaylara yönelt#lecek 
soruların kura usulüyle bel#rlenmes#n#, sözlü sınav ve mülakatların kayda alınmasını tem#n 
edece%#z. 

• KPSS sınavlarının sayısını artıracak ve sınavlardan ücret almayaca%ız.

• Merkez Bankası, TÜ!K ve Düzenley#c# ve Denetley#c# Kurumlara atanacak Ba$kanların atan-
madan önce Plan ve Bütçe Kom#syonu’nda kamuoyuna açık b#r oturumda d#nlen#lmes#n# 
sa%layaca%ız.

• Düzenley#c# ve denetley#c# kurumların ve kamu bankalarının üst yönet#m#ne yapılacak ata-
malarda e%#t#m, sektör tecrübes# g#b# kr#terler# sıkıla$tıracak ve t#t#zl#kle uygulanmasını sa%-
layaca%ız.

• Kamuda kar#yer s#stem#ne dayalı ça%da$ b#r #nsan kaynakları yönet#m#ne geçecek, her kuru-
mun n#tel#kl# “meslek elemanı” #ht#yacını kend# #ç#nden kar$ılaması #lkes#n# get#recek, mes-
lek memurluklarına atanmada kurumlar arası nak#l #$lem# uygulamalarına son verece%#z.

• Kamu h#zmet#nde yükselmede objekt#f kr#terlere dayanan ehl#yet, l#yakat, performans ve 
kıdem dı$ında b#r ölçüt kabul etmeyecek, fırsat e$#tl#%#n# mutlak surette sa%layaca%ız.   
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• Kamu görevl#ler#n# tanımlanan yetk# alanlarında, hesap vereb#l#rl#k #lkes# uyarınca sorumlu 
tutacak, bu do%rultuda kamu personel#n#n dokunulmazlıklarını kaldıraca%ız.

• 2531 sayılı Kamu Görevler#nden Ayrılanların Yapamayacakları !$ler Hakkında Kanun kap-
samında öngörülen yasaklara uyulmasını yakından tak#p edecek, öngörülen müeyy#deler# 
t#t#zl#kle uygulayaca%ız.

• Üst düzey görevlere atanan kadın yönet#c#ler#n sayısını arttıraca%ız.

• Kamu h#zmetler#n#n gerekt#rd#%# asl# ve sürekl# görevler#n vek#l ya da ta$eronlar el#yle yürü-
tülmes#ne #z#n vermeyece%#z.

• Kamu çalı$anları arasında ücret ve maa$ adalet#n# sa%layaca%ız.

• A#le b#rl#%#n#n korunması #lkes#n# gözeterek tüm e$ durumundan atama talepler#n# en kısa 
zamanda gerçekle$t#rece%#z.

• Avrupa Sosyal "artı’nda yer alan #st#snalar dı$ında kamu görevl#ler#n#n send#kal hak ve öz-
gürlükler#n#n önündek# tüm engeller# kaldıraca%ız.

• E-Devlet h#zmet a%ını gen#$leterek kamu h#zmetler#nde kâ%ıt, mühür ve #mzayı azaltacak, 
bu kapsamda, k#$#ler#n kurumlar ve d#%er tara'arla ev k#ralama, #k#nc# el alı$ver#$ g#b# t#ca-
r# borç/alacak #l#$k#s#nde e-devlet üzer#nden serbest sözle$me düzenleyeb#lmes#n#n önünü 
açaca%ız.

• Büyük Ver# Hamles# sayes#nde k#$#sel mahrem#yet çerçeves#nde ve b#rey#n #zn#ne ba%lı ola-
rak, kamu kurulu$larının d#ploma, ves#kalık foto%raf, #kamet ve benzer# ver#ler# b#rb#rler#yle 
payla$malarını ve mükerrer taleplerde bulunmamalarını sa%layaca%ız.

• Kamuda #z#n, l#sans ve benzer# ba$vuruların durumunun ve tahm#n# tamamlanma süres#n#n 
d#j#tal platformlar üzer#nden tak#p ed#lmes#n# sa%layaca%ız.
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Yolsuzlukla Mücadele

• S#v#l toplumun da destek ve katkısıyla “Yolsuzlukla Mücadele Stratej# ve Eylem Planı” hazır-
layacak ve kararlılıkla uygulayaca%ız.  

• Yolsuzlukla mücadelede #dar#, yargı ve Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# denet#m#n# etk#nle$t#re-
ce%#z.

• TBMM’de “Yolsuzlukları Ara$tırma Kom#syonu” kuraca%ız.

• Yolsuzlukla mücadele mevzuatını, Avrupa Konsey# Yolsuzlu%a Kar$ı Devletler Grubu’nun 
(GRECO) tavs#ye kararlarıyla tam uyumlu hale get#rece%#z. 

• OECD Rü$vetle Mücadele Çalı$ma Grubu’nun yurt dı$ı merkezl# k#$# ve kurulu$lardan gelen 
rü$vetle mücadele, #hbarcıların korunması ve kovu$turma ba%ımsızlı%ı konularında tesp#t 
ett#%# eks#kl#kler# #ved#l#kle g#derece%#z.

• Rü$vet ve yolsuzluk suçlarında yargı süreçler#n# hızlandıracak, cezaları artıracak, zaman 
a$ımını kaldıracak, bu suçların af kapsamına alınmamasını sa%layaca%ız. 

• 3628 sayılı Mal B#ld#r#m#nde Bulunulması, Rü$vet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda 
de%#$#kl#k yaparak kayna%ı açıklanamayan gel#r ve servet artı$larının cezalarını artıracak ve 
tav#zs#z b#r $ek#lde uygulayaca%ız.

• Uluslararası Yolsuzluk Sözle$mes# ba$ta olmak üzere tüm uluslararası mekan#zmaları kul-
lanarak yolsuzluktan elde ed#len ve yurtdı$ına kaçırılan gel#rler# ülkem#ze ger# get#recek, bu 
çerçevede, AB Müktesebatına uyum çalı$maları kapsamında da öngörülen “Malvarlıklarının 
Ger# Alınması Of#s#”n# kuraca%ız.

• TMSF kapsamına alınan kurulu$lara atanan kayyımların yürüttü%ü satı$, yatırım ve benzer# 
f#nansal #$lemler# denet#me tab# tutaca%ız.

• TMSF ve d#%er kamu kurumlarından #hales#z varlık satı$ını yasaklayacak, Fon Kurulu Üyele-
r#n#n aldıkları kararlarla #lg#l# sınırsız sorumsuzluk durumunu kaldıraca%ız.

• S#yaset, kamu meslek örgütler# ve kamu #mt#yazı elde etm#$ s#v#l toplum yönet#c#ler#n# de 
kapsayacak $ek#lde mal beyannames# uygulamasının yaygınla$tırılmasını ve etk#n b#r b#-
ç#mde denetlenmes#n# sa%layaca%ız.

• 4734 Sayılı Kamu !hale Kanunu’nun 21/b maddes# kapsamında “Pazarlık Usulü” #le yapılan-
lar ba$ta olmak üzere tüm #haleler# gözden geç#recek, tesp#t ed#len usulsüzlük ve yolsuzluk-
ların tak#pç#s# olaca%ız.

• Yolsuzluklara yönel#k denet#m#n etk#nl#%#n# arttırmak #ç#n ulusal denet#m standartları bel#r-
leyece%#z.
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Mal! Suçları Ara"tırma Kurulu Ba"kanlı$ı

• Terör#zm#n f#nansmanı, rü$vet, yolsuzluk, #nsan kaçakçılı%ı, uyu$turucu t#caret# ve tüm d#%er 
kara para yaratan gel#r kaynaklarıyla etk#l# mücadeley# temel öncel#k olarak esas alacak, 
Mal# Suçları Ara$tırma Kurulu Ba$kanlı%ı’nın (MASAK) mal# kaynakları #le personel ve b#l#$#m 
alt yapısını güçlend#recek, çalı$malarında #dar# özerkl#%e sah#p olmasını sa%layaca%ız.

• MASAK’ta görevl# uzmanların güvenceler#n# artıraca%ız. 

• MASAK’ın zamanında ve yeterl# düzeyde d#j#tal ver#lere ula$masının önündek# #dar# engeller# 
ve b#r#mler arası b#lg# akı$ını engelleyen düzenlemeler# kaldıraca%ız. 

• Mal# Suçlarla Mücadele Koord#nasyon Kurulu’nun yapısını güçlend#recek, Kurulu daha etk#l# 
konuma get#rece%#z. 

• 5549 Sayılı Suç Gel#rler#n#n Aklanmasının Önlenmes# Hakkında Kanun, 6415 Sayılı Terör#z-
m#n F#nansmanının Önlenmes# Hakkında Kanun, 7262 Sayılı K#tle !mha S#lahlarının Yayılma-
sının Önlenmes#ne !l#$k#n Kanun ve #lg#l# mevzuatı güncelleyece%#z.

• Suç gel#rler#n#n ve teröre f#nans sa%layan fonların bel#rlen#p, ayrı$tırılarak el konulması ve 
müsadere ed#lmes#ne yönel#k düzenlemeler# güncelleyerek, 5549 sayılı Kanun ve 6415 sa-
yılı Kanun’da öngörülen #dar# tedb#r düzenlemeler#yle entegre edece%#z. 

• MASAK’la kolluk ve savcılık b#r#mler# arasında görev ve sorumlulukları sar#h b#r $ek#lde ye-
n#den düzenleyece%#z. 

• Döv#z büroları, ödeme kurulu$ları, kıymetl# ta$lar ve maden t#caret# #le gayr#menkul alım-sa-
tımının Mal# Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarının etrafından dolanılması amacıyla kul-
lanılmasını engelleyecek, FATF standartlarına tam uyum sa%layacak ve ülkem#z# “gr# l#ste”-
den çıkaraca%ız.

• Uluslararası kurulu$lar tarafından kabul ed#lm#$ verg# cennetler# l#stes#n# ve kara paranın 
aklanması bakımından r#skl# ülkeler l#stes#n# ac#len yayımlayaca%ız. 

• O&shore hesaplara fon transferler#n# etk#n b#ç#mde tak#p edecek, “Verg# Konularında !dar# 
Yardımla$ma Sözle$mes#ne Taraf Olan Ülkelerle” yakın #$b#rl#%# mekan#zmaları olu$turaca-
%ız.

• Verg# a&ı ve varlık barı$larının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyece-
%#z.



I I I .  YOLSUZLUKLA MÜCADELE,  !EFFAFLIK ve DENET "M

69

Kamu #hale Kanunu 

• 4734 Sayılı Kamu !hale Kanunu’nu Avrupa B#rl#%# normlarına uygun olarak yen#den düzen-
leyece%#z.

• !hale mevzuatını olu$tururken su, enerj#, posta ve ula$tırma g#b# #kt#sad# kamu h#zmetler# 
sektörler#n#n özell#kler#n# d#kkate alaca%ız.

• Kamu alımları ve #halelerde rekabet# ortadan kaldıran, #haley# #st#sna, keyf#l#%# kural hal#ne 
get#ren, yolsuzluk kapısını açık tutan #st#sna ve muaf#yet hükümler#n# kaldıraca%ız. 

• Kamu #hale kanununda yapılacak de%#$#kl#kler#n TBMM’de salt ço%unlukla yapılmasını sa%-
layaca%ız.

• Kamu !hale Kurulu ve Kurumu’nu yen#den yapılandıracak, Kurul üye sayısını azaltacak ve 
Kurul’un esas olarak mevzuatın gel#$t#r#lmes#ne ve #dare #le yüklen#c#n#n sorunlarının çözü-
müne odaklanmasını sa%layaca%ız. 

• Yüklen#c#ler#n daha önce yaptıkları #$ler, sermaye yapıları, mak#ne ve ek#pman parkları, #$# 
zamanında b#t#rme yetene%# ve benzer# hususları kapsayan b#r “merkez# de%erlend#rme kü-
tü%ü” olu$turacak, bu s#stemden tüm kamu kurumlarının yararlanmasını sa%layaca%ız.

• Devlet#n mal ve gayr#menkul satı$larında 2886 Sayılı Devlet !hale Kanunu kapsamında su-
#st#male yol açan uygulamalara son verece%#z. 

• !haleye fesat karı$tırma ve #lg#l# suçlarda “zaman a$ımı süres#n#” yen#den ele alaca%ız. 

%e&a'ık 

• B#lg# Ed#nme Kanunu’nu $e&a'ı%ı artıracak $ek#lde yen#den düzenleyece%#z. 

• B#lg# ed#nme, hak arama, müracaat ve $#kayette bulunmanın usul ve esasları, #daren#n taz-
m#n sorumlulu%u, yönetsel #$lemlerde görev, yetk# ve zamana$ımı g#b# hususları düzenle-
mek üzere “Genel !dar# Usul Kanunu” çıkaraca%ız. 

• B#lg# ed#nme hakkını #hlal eden kamu görevl#ler#n#n d#s#pl#n, ceza ve tazm#nat sorumlulu%unu 
artıraca%ız.

• !$ süreçler#n#n bas#tle$t#r#lerek, açık ve net olarak kurumların web s#teler#nde yayınlanma-
sını sa%layaca%ız. 

• L#sans, ruhsat, #z#n ve benzer# #dar# #$lemlerle #lg#l# bel#rlenen süreler#n geç#lmes# durumunda 
yetk#l#ler#n açıklama yapmasını zorunlu kılacak, olumsuz sonuçlanan #$lemler#n gerekçele-
r#n#n vatanda$lara yazılı b#ld#r#lmes#n# tem#n edece%#z. 
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• D#j#tal b#r platform olu$turarak bu platform üzer#nden kamu ver#ler#n#n kullanıcı dostu $ek#l-
de #zleneb#lmes#n# sa%layaca%ız.

• B#lg# ed#nme ve et#k kurullarında s#v#l toplumun yüksek düzeyde tems#l ed#lmes#n# sa%laya-
ca%ız.

• Devlet sırrı ve t#car# sır kavramlarını Mecl#s’#n ve Sayı$tay’ın b#lg# ed#nme ve denet#m yetk#-
ler#n# engellemeyecek $ek#lde yen#den tanımlayaca%ız.

• Düzenley#c# kurumların kurul kararlarının $e&af b#ç#mde kamuoyuyla payla$ılmasını sa%la-
yaca%ız. 

• Tüm kamu kurum ve kurulu$larının Kamu Mal# Yönet#m# ve Kontrol Kanunu’nun mal# say-
damlık, hesap vereb#l#rl#k, #ç kontrol ve denet#m g#b# alanlarına #l#$k#n hükümler#ne tab# ol-
masını sa%layaca%ız. 

• Kamu Özel !$b#rl#%# projeler#nden kaynaklanan garant# ve d#%er ko$ullu yükümlülükler#n 
kamu mal# #stat#st#kler#nde anla$ılab#l#r b#ç#mde yer almasını sa%layaca%ız. 

• Ulusal #stat#st#klerde ya$anan ver# kal#tes# sorunlarının sa%lıklı b#r b#ç#mde do%ru ve eks#ks#z 
olarak hızla tesp#t#n# sa%layaca%ız.

Denet!m ve Sayı"tay 

• Sayı$tayı Anayasa’da b#r yüksek mahkeme olarak düzenleyece%#z

• Sayı$tay üyeler#n#n tamamının Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# tarafından üçte #k# n#tel#kl# ço-
%unlukla seç#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Sayı$tay denet#m#n#n kapsamını, kamu kayna%ı kullanan tüm kurum ve kurulu$ları #çerecek 
$ek#lde, gen#$letece%#z. 

• Sayı$tay raporlarının tamamının Kes#n Hesap Kom#syonu’na sunulmasını ve raporlar #le de-
net#m sonuçlarının kamuoyu #le payla$ılmasını sa%layaca%ız. 

• Sayı$tay Ba$kanlı%ı tarafından tesp#t ed#len kamu zararları ve bunlar hakkındak# suç duyu-
rularıyla #lg#l# keyf#l#%e son verece%#z. 

• Sayı$tay’ın performans denet#m#n# etk#n kılaca%ız. 
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S!yas! Et!k Yasası

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#n#n, Bakanların, s#yas# part# genel merkez yönet#c#ler#-
n#n, #l ba$kanlarının, beled#ye ba$kanlarının ve beled#ye mecl#s üyeler#n#n, görevler#n# yer#ne 
get#r#rken uymaları gereken s#yas# et#k #lkeler#n#n düzenlenmes# amacıyla S#yas# Et#k Kanu-
nu’nu çıkaraca%ız: 

• Et#k davranı$ #lkeler#n#, görevler# #le ba%da$mayan #$ler#, mal b#ld#r#m#nde bulunulma-
sını, çıkar çatı$malarına #l#$k#n çe$#tl# durumlarda beyan yükümlülü%ünü, hed#ye alma 
yasa%ını ve etk#l# b#r denet#m ve yaptırım s#stem# hususlarını Avrupa B#rl#%# Müktesebatı 
ve #lkeler# #le Avrupa Konsey# Yolsuzlu%a Kar$ı Devletler Grubu (GRECO)’nun Tavs#ye 
Kararları ı$ı%ında düzenleyece%#z. 

• Kanun kapsamındak# k#$#ler#n; görev, unvan ve yetk#ler#n# kullanarak kend#ler#, yakınları 
veya üçüncü k#$#ler leh#ne et#k dı$ı aracılıkta bulunmalarını; akraba, e$, dost veya d#%er 
tanıdıklarını kayırmalarını, herhang# b#r nedenle ayrımcılık yapmalarını engelleyece%#z. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#n#n görevler# #le ba%da$mayan #$ler# açıkça düzenle-
yerek, yasak kapsamında olmayan d#%er #$lerden ed#nd#kler# gel#rlere de beyan yüküm-
lülü%ü get#rece%#z. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#n#n; yürütme organının tekl#f, #nha, atama ya da 
onamasına ba%lı resm# veya özel #$lerde görev alamamasına #l#$k#n düzenlemeler#n uy-
gulanmasını t#t#zl#kle tak#p edece%#z.

• Kanun kapsamındak# k#$#ler#n mal beyanlarını yen#leme süres#n# kısaltarak, 2 yılda b#r 
mal beyanı vermeler#n# sa%layaca%ız. 

• Mal beyanında bulunma yükümlülü%ünün kapsamını gen#$letecek, k#$#ler#n görevler# #le 
#lg#l# çıkar çatı$ması olu$turan ya da olu$turab#lecek durumlar #le kend#ler#ne sunulan 
#mkânları, bu #mkânların kullanım alanlarını ve m#lletvek#ll#%# görev#yle ba%da$an #$ler#-
n# de #lg#l# makama b#ld#rmeler#n# sa%layaca%ız.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#n#n, bakanların davranı$larında kamu yararını gö-
zetmes#n#, k#$#sel çıkarla kamu yararının çatı$masından kaçınmasını sa%layaca%ız. 

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler#n#n ve bakanların katıldıkları toplantılarda konu$ma 
ve katılımlarına kar$ılık ücret veya ba%ı$ aldıkları durumlarda bel#rl# b#r m#ktarı a$an 
mebla%lar #ç#n beyan yükümlülü%ü get#rece%#z. 

• Hed#ye kabul etme yasa%ına #l#$k#n #st#snaları yönetmel#kle açıkça bel#rleyece%#z.

• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’nde grubu bulunan s#yas# part#ler bünyes#nde s#yas# et#k 
kurulları olu$turulmasını düzenleyece%#z. 
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• Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# bünyes#nde S#yas# Et#k Kom#syonu kuraca%ız. 

• Kom#syon tarafından Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# üyeler# ve bakanlar hakkında et#k #l-
kelere aykırı davrandı%ının tesp#t ed#lmes# hal#nde; uyarma, kınama, #dar# para cezası ya 
da Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#’n# tems#l edecek heyetlerde sürel# olarak görev alama-
ma kararları ver#leb#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Üyel#kle ba%da$mayan herhang# b#r h#zmet# veya görev# sürdürmekte ısrar eden üyeler 
hakkında Genel Kurul tarafından üyel#%#n dü$ürüleb#lmes#n# düzenleyece%#z. 
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Temel Ekonom!k Hede'er

• Ye$#l dönü$ümü ve d#j#tal devr#m# merkez#ne alan sürdürüleb#l#r ve kapsayıcı b#r kalkınma 
stratej#s#yle ve yatırım, #st#hdam, ver#ml#l#k ve teknoloj# eksenl# b#r dönü$ümle Türk#ye’y# 
‘’Orta Gel#r Tuza%ı”ndan kurtarıp ‘’Yüksek Gel#rl# Ülkeler” arasında sa%lam ve kalıcı b#r ko-
numa get#rece%#z. 

• Ekonom#k dengeler# tahk#m edecek, makroekonom#k ve f#nansal #st#krarı tes#s edecek tutarlı 
ve akılcı pol#t#kaları güçlü b#r program çerçeves#nde uygulayaca%ız.

• En'asyonu #k# yıl #ç#nde dü$ük tek haneye kalıcı b#r b#ç#mde #nd#rece%#z. 

• Türk l#rasına yen#den #t#bar ve #st#krar kazandıraca%ız.

• Ortalama büyüme hızının yüzde 5’#n üzer#nde gerçekle$mes#n# sa%layaca%ız.

• Be$ yılın sonunda dolar c#ns#nden k#$# ba$ına m#ll# gel#r#m#z# en az #k# katına çıkaraca%ız.

• Be$ yılda en az 5 m#lyon #lave, n#tel#kl# ve #nsan onuruna yara$ır gel#r sa%layan #$ #mkanı 
olu$turacak, #$s#zl#%# tek haneye #nd#rece%#z.

• 2018 sonrasında yen#den gündeme gelen a$ırı yoksullu%u sıfırlayaca%ız.

• Cumhurba$kanlı%ı Hükümet S#stem# sonrası dönemdek# haksız gel#r ve servet transfer# #le 
rant dev$#rmeye dayalı pol#t#kalara son verecek, gel#r#n b#reyler, haneler ve bölgeler arasın-
da ad#l ve dengel# da%ılımını sa%layaca%ız.

• Son yıllarda c#dd# b#ç#mde kötüle$en kamu mal# dengeler#n# kontrol altına alacak, borç ve 
fa#z yükünün sürdürüleb#l#r sev#yelerde tutulmasını sa%layaca%ız.

• Be$ yılın sonunda yıllık #hracatı 600 m#lyar dolar sev#yes#ne, #hracatın k#logram de%er#n# 2 
doların üzer#ne, yüksek teknoloj# ürünler# #hracatının payını #se #k# katına çıkartaca%ız. 

• Ver#ml#l#k, yüksek katma de%er ve rekabetç#l#%e dayalı sektörel pol#t#kalarımızla üret#m ya-
pısını #thalata ba%ımlı olmaktan kurtaracak ve ekonom#m#z# sürdürüleb#l#r b#r dı$ denge ya-
pısına kavu$turaca%ız.

• Uluslararası döv#z rezervler#n# güçlend#rece%#z.

• Türk#ye’y# yen#den “Yatırım Yapılab#l#r Ülke” kred# notuna kavu$turaca%ız.
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Ekonom! Kurumlarının Güçlend!r!lmes! ve Yen!den Yapılandırılması

• Cumhurba$kanına ba%lı, l#yakatl# ve deney#ml# denet#m personel# ve uzmanlardan olu$an 
“Durum ve Hasar Tesp#t Kom#tes#’n#” olu$turacak, Kom#tey# kurumlardan ver# ve b#lg# tem#n# 
noktasında tam yetk#yle donataca%ız.

• Ekonom#k ve Sosyal Konsey’#n kapsamını daha katılımcı hale get#recek, Konsey# ekonom#k 
#st#krar, kaynak tahs#s#nde etk#nl#k, ver#ml#l#k, rekabet gücünün artırılması, yoksulluk ve ge-
l#r da%ılımında e$#ts#zl#k g#b# ekonom#k ve sosyal sektörler# çapraz kesen konularda farklı ke-
s#mler#n pol#t#ka öner#ler#n#n de%erlend#r#ld#%#, uzla$ma ve d#yalo%un sa%landı%ı b#r platform 
olarak #$levsel hale get#rece%#z.

• Ba$langıçta Cumhurba$kanına, Güçlend#r#lm#$ Parlamenter S#steme geç#ld#%#nde #se Ba$-
bakan’a do%rudan ba%lı Stratej# ve Planlama Te$k#latı’nı kuraca%ız.

• Haz#ne’y# Mal#ye Bakanlı%ı’ndan ayırarak ayrı b#r Bakanlık $ekl#nde yen#den yapılandıraca%ız.

• Türk#ye Varlık Fonu’nu kapataca%ız. 

• Tasarruf Mevduatı S#gorta Fonu’nu asl# fonks#yonuna ger# döndürece%#z. 

• Türk#ye !stat#st#k Kurumu yasasını yen#den düzenleyerek;

• Ba$kanın Bakanlar Kurulu Kararıyla, Ba$kan Yardımcılarının #se Ba$kanın tekl#f# üzer#ne 
üçlü kararname #le atanmasını sa%layaca%ız.

• Süre tamamlanmadan görevden almaya #z#n veren haller# açıkça bel#rleyecek, Ba$kan 
ve Ba$kan Yardımcılarının TÜ!K Kanunu dı$ındak# b#r düzenlemeye dayalı olarak görev-
den alınamamasını tem#n edece%#z.

• TÜ!K #stat#st#kler#n#n akadem#syen ve uzmanlardan olu$an kom#syonlar tarafından dü-
zenl# b#ç#mde kal#te ve güven#l#rl#k test#ne tab# tutulmasını zorunlu hale get#rece%#z. 
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Merkez Bankası Ba$ımsızlı$ının Tem!nat Altına Alınması

• Merkez Bankası kanununda temel görevler#, araç ba%ımsızlı%ını ve üst düzey atamaları #l-
g#lend#ren de%#$#kl#kler#n TBMM’de n#tel#kl# ço%unlukla yapılab#lmes#n# sa%layacak mevzuat 
düzenlemes#n# gerçekle$t#rece%#z.

• Ba$kan ve üst düzey yönet#m#n atanma süreçler#n# ehl#yet, l#yakat, $e&a'ık ve hesap vere-
b#l#rl#%# esas alan b#r zem#nde yen#den tasarlayaca%ız.

• Ba$kan, Ba$kan Yardımcıları ve Para Pol#t#kası Kurulu üyeler#n# be$ yıllık süre #ç#n atayaca-
%ız.

• Ba$kanın Bakanlar Kurulu Kararıyla, Ba$kan Yardımlarının #se Ba$kanın tekl#f# üzer#ne üçlü 
kararname #le atanmasını sa%layaca%ız.

• Ba$kan ve Para Pol#t#kası Kurulu üyeler#ne en fazla #k# defa atanma sınırı get#rece%#z.

• Ba$kan, Ba$kan Yardımcısı ve Kurul üyeler#n#n TCMB Kanunu dı$ındak# b#r düzenlemeye da-
yalı olarak görevden alınamamasını tem#n edece%#z.

• Banka Mecl#s# üyeler#n#n bel#rlenmes#nde; f#nans, sanay#, t#caret ve tarım sektörler#ndek# 
tecrübe ve b#r#k#mler# arasında dengey# gözetece%#z.

• Merkez Bankası’nın TBMM Plan ve Bütçe Kom#syonu oturumlarına düzenl# olarak yılda #k# 
defa katılımını sa%layacak, basına da açık olacak olan sunumların naklen yayınlanmasını 
tem#n edece%#z.

• En'asyon hedef#n#n tutturulamaması durumunda Bankanın TBMM Plan ve Bütçe Kom#syo-
nuna özel gündemle b#lg# vermes#n# sa%layaca%ız.

• Merkez Bankası ba%ımsızlı%ına müdahaleye ve yetk#-sorumluluk çatı$masına yol açan, h#ç-
b#r #$levsell#%# bulunmayan F#yat !st#krarı Kom#tes#’n# kaldıraca%ız.

• F#nansal #st#krarın makro düzeyde daha etk#n b#r $ek#lde gözet#leb#lmes# amacıyla F#nansal 
!st#krar Kom#tes#n#n kurumsal yapısını güçlend#recek, Kom#te’n#n düzenl# toplanmasını te-
m#n edecek, kararların detaylı b#ç#mde kamuoyuna açıklanmasını sa%layaca%ız.

• TCMB’n#n merkez# ba$kent Ankara’dadır. Bankanın !stanbul’dak# b#r#mler#n#n Ankara’ya ta-
$ınma sürec#n# mümkün olan en kısa sürede sa%layaca%ız. 

• Banka Kanununa aykırı b#ç#mde Ankara dı$ına ta$ınma #$lemler#n# ve bu #$lemler sonrasında 
u%ranılan kamu zararını #dar# ve hukuk# denet#me tab# tutacak ve zararları #lg#l#ler#ne rücu 
edece%#z.



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

78

• Merkez Bankası rezervler#n#n $e&af olmayan b#r b#ç#mde ve dolambaçlı yollarla satı$ına #l#$-
k#n #$lemler# #dar# ve hukuk# denet#me tab# tutacak, tesp#t ed#len hata, usulsüzlük, yolsuzluk 
ve kamu zararının sonuna kadar tak#pç#s# olaca%ız.

Para Pol!t!kası

• Merkez Bankası’na f#yat ve f#nansal #st#krarı sa%lama dı$ında sorumluluklar yüklemeyece-
%#z.

• TCMB’n#n asl# görev#n# yer#ne get#reb#lmes# #ç#n para pol#t#kası araçlarını f#yat #st#krarı do%-
rultusunda ba%ımsız, $e&af ve öngörüleb#l#r b#r $ek#lde kullanab#lmes#n# tem#n edece%#z. 

• TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) arasındak# koord#nasyonu 
daha da güçlend#recek, para ve kred# pol#t#kalarının daha uyumlu b#r b#ç#mde yürütülmes#n# 
sa%layaca%ız.

• Makro #ht#yat# tedb#rler#n asl# #$lev# do%rultusunda mevcut r#skler# azaltmaya ve r#sk b#r#k#-
m#n# önlemeye odaklanmasını sa%layaca%ız. 

• En'asyonla mücadeley# desteklemek #ç#n mal#ye pol#t#kasının b#le$#m#, yönet#len f#yatlar, 
üret#m yapısı, tarım, t#caret, rekabet ve ver#ml#l#k g#b# alanlarda gerekl# yapısal düzenleme-
ler# hayata geç#rece%#z.

• TCMB’n#n Haz#ne #le do%rudan veya dolaylı f#nansman #l#$k#s# kurdu%u kar ve yedek akçe 
da%ıtımı, açık p#yasa #$lemler#, menkul de%erler cüzdanı, car# hesap #l#$k#s#n# TCMB yasasın-
da açıkça düzenleyecek, bu suretle Haz#ne’ye do%rudan kaynak aktarımı suret#yle parasal 
gen#$lemeye yol açılmasını önleyece%#z.

• Özel sektöre kred# tem#n# yoluyla kaynak tahs#s#ne do%rudan müdahale ed#lmes#ne ve ban-
kaların b#lançolarının kompoz#syonuna m#kro düzeyde müdahale ed#lmes#ne yönel#k uygu-
lamalara son verece%#z. 

• Dalgalı kur s#stem#ne aykırı uygulamalara son verecek, kamb#yo rej#m#ne #l#$k#n düzenleme-
ler# para pol#t#kasının esnekl#k ve etk#nl#%#n# artıracak $ek#lde gözden geç#rece%#z. 

• Uluslararası döv#z rezervler#n# güçlend#recek, rezervler#n kullanımında keyf#l#%# g#derecek, 
rezerv yönet#m#n#n $e&af ve hesap vereb#l#r b#r çerçevede yürütülmes#n# sa%layaca%ız. 

• Her ne $ek#lde olursa olsun, rezerv satı$larının en geç on be$ günlük per#yotlarla kamuoyuna 
açıklanmasını sa%layacak, altı ayda b#r kapsamlı rezerv yönet#m# raporu hazırlayaca%ız. 

• !kt#dara gel#r gelmez yen# Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracak, mevcut he-
sapları vade sonlarında kapataca%ız. 
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Kamuda #sra'a Mücadele

• !kt#dara gel#r gelmez kamuda #srafa son verecek kapsamlı b#r program uygulayaca%ız.

• !t#bar gerekçes#ne sı%ınılarak gerçekle$t#r#len tüm gereks#z harcamalara son verece%#z. 

• Tems#l ve a%ırlama harcamalarını en az yarı yarıya azaltaca%ız.

• Cumhurba$kanlı%ı’nı Çankaya Kö$küne ta$ıyaca%ız. 

• Cumhurba$kanlı%ı’nın kullanımındak# saray, kö$k ve yalıları halkın kullanımına açaca%ız. 

• Cumhurba$kanlı%ı’nın kullanımındak# uçak sayısını azaltaca%ız. 

• Kamu görevl#ler#n#n b#rden fazla yerden #lave gel#r elde etmes#n# engelleyece%#z. 

• Kamuda makam odaları #ç#n standart bel#rleyerek göster#$#n önüne geçece%#z. 

• Yen# kamu b#nası yapılmasını, tefr#$at alımını durduraca%ız. 

• !ht#yaç dı$ı kamu b#nalarının satı$ını gerçekle$t#rece%#z. 

• Kamuda araç tahs#s#n# çok az sayıdak# görevlerle sınırlı tutaca%ız. 

• Çakarlı araç kullanımını sadece Ambulans ve Güvenl#k araçlarıyla sınırlayaca%ız. 

• Yen# h#zmet b#nası ve araç k#ralamasına son verecek, mevcut k#ralamaları kademel# b#ç#mde 
tasf#ye edece%#z. 

• Kamu b#nalarında ı$ıklı tabelalara, Bakanlar ba$ta olmak üzere yönet#c#ler#n v#deo görüntü-
ler#n#n yayımına son verece%#z.

• Yurtdı$ı te$k#latları yen#den yapılandıracak, gereks#z yurtdı$ı kadroları #ptal edece%#z. 
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Bütçe ve Kamu Harcamaları

• Mal# d#s#pl#n anlayı$ını kalıcı hale get#rmek ve öngörüleb#l#rl#%# arttırmak amacıyla “Mal# Ku-
ral” uygulamasını hayata geç#rece%#z. 

• TBMM Plan ve Bütçe Kom#syonu #le Sayı$tay’ın mal# kuralın #zlenmes#ndek# rol ve etk#nl#%#n# 
artıraca%ız.

•  Kamu Mal# Yönet#m Reform Stratej#s# hazırlayaca%ız.

• Tüm kamu harcamalarını gerekl#l#k ve ver#ml#l#k açısından kapsamlı b#r gözden geç#rmeye 
tab# tutacak, öncel#%#n# y#t#rm#$ harcama programlarını tasf#ye edece%#z. 

• Kaynakları “Kanal !stanbul” g#b# rant projeler# #ç#n de%#l GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamın-
dak#ler ba$ta olmak üzere tarımsal sulama projeler#nde kullanaca%ız.

• Bütçe çalı$malarında do%a ve çevren#n korunmasına, dezavantajlı grupların gözet#lmes#ne 
ve c#ns#yete duyarlı bütçeleme anlayı$ına özen gösterece%#z.

• Toplumun en kırılgan kes#mler#n# gözeterek harcama öncel#kler#n# yen#den bel#rleyece%#z.  

• "e&af olmayan b#r b#ç#mde özel kurallarla kamu harcaması yapılmasına son verece%#z. 

• Merkezî yönet#m kapsamındak# kamu #dareler#n#n bütçeler# arasındak# ödenek aktarmaları-
nın kanunla yapılmasını sa%layaca%ız. 

• Merkezî yönet#m kapsamındak# kamu #dareler#n kend# bütçeler# #ç#nde yapacakları aktarma-
ları aktarma yapılacak tert#ptek# ödene%#n bell# b#r oranıyla sınırlayaca%ız. 

• Personel g#derler# tert#pler#nden, aktarma yapılmı$ tert#plerden ve yedek ödenekten aktar-
ma yapılmı$ tert#plerden d#%er tert#plere aktarma yapılmasını engelleyece%#z.

• Kamu garant#ler#n#n kapsamı, gerekçeler#, süres# ve benzer# b#lg#ler #le bunların de%#$#k se-
naryolar altında bütçe üzer#ndek# yükünü düzenl# olarak kamuoyuyla payla$acak, bütçeye 
ekl# cetvel olarak TBMM’ye sunaca%ız. 

• Kamu borçlanmasında ve kamu garant#ler#nde kur, fa#z, l#k#d#te, re-f#nansman ve kred# r#sk-
ler#n#n bas#retl# b#ç#mde yönet#m# #ç#n daha ba%layıcı #lke ve kurallar get#rece%#z. 

• Kamunun zorunlu haller dı$ında döv#z c#ns#nden sözle$me yapmamasını sa%layaca%ız.
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K#T’ler ve D!$er Kamu

• K!T yönet#$#m reformunu gerçekle$t#rece%#z.

• !kt#sad# !$b#rl#%# ve Kalkınma Te$k#latı (OECD)’n#n  “Kamu !$letmeler# #ç#n Kurumsal Yönet#m 
Rehber#”n#n tüm Kamu !kt#sad# Te$ebbüsler# #le kamu #$letmeler#n#n yönet#m ve denet#m#n-
de esas alınmasını sa%layaca%ız.

• !$s#zl#k S#gortası Fonu’nun amacı dı$ında kullanılmasını önleyecek ve faal#yetler#n#n daha 
$e&af b#r çerçevede yürütülmes#n# sa%layaca%ız.

• TOK!’n#n hesaplarının $e&a'ık ve hesap vereb#l#rl#k #lkeler# do%rultusunda hazırlanmasını ve 
Sayı$tay denet#m#ne tab# tutulmasını sa%layaca%ız. 

• Döner Sermaye uygulamasını daraltaca%ız. 

Verg!

• “Saydam Mevzuat-Saydam Uygulama, Öngörüleb#l#r Verg# Yükü, Gen#$ Verg# Tabanı-Verg# 
Yükünün Ad#l Da%ılımı, Verg#de Ye$#l Dönü$üm, Ekonom#k Etk#nl#k, Etk#l# ve Tarafsız Dene-
t#m” prens#pler#ne dayalı kapsamlı b#r verg# reformu gerçekle$t#rece%#z. 

• Verg# Konsey#’n#n adını “Ulusal Verg# Konsey#” olarak de%#$t#recek, daha kapsayıcı ve etk#n 
hale get#rece%#z.

• Verg# s#stem#n# yatırımı te$v#k eden b#r yapıya kavu$turacak, te$v#kl# yatırımlarda verg# #nd#-
r#m#n# daha yalın ve yönet#leb#l#r hale get#rece%#z.

• Verg# #st#sna ve muaf#yetler#n# gözden geç#rerek en aza #nd#rece%#z.

• Te$v#k, #st#sna, muaf#yet ve #nd#r#m yollarıyla tahs#l#nden vazgeç#len verg# tutarları yanında 
vazgeçmen#n ekonom#k ve sosyal gerekçeler# #le etk#ler#ne #l#$k#n anal#zler# kapsayan Verg# 
Harcamaları Raporu’nu, Merkez# Yönet#m Bütçe Kanun Tekl#f#yle b#rl#kte TBMM’ye sunaca-
%ız. 

• Beyana tab# gel#r unsurlarının kapsamını gen#$letecek, böylece dolaylı verg#ler#n a%ırlı%ını 
azaltan b#r verg# yapısı tes#s edece%#z. 

• Çalı$anlar üzer#ndek# verg# ve s#gorta pr#m yükünü #nd#rece%#z.

• Ücretl#ler#n Gel#r Verg#s# Kanunu’nun 89’uncu maddes#nde yer alan e%#t#m, sa%lık harcama-
ları g#b# #nd#r#m unsurlarını matrahlarından #nd#reb#lmeler#ne #mkân sa%layaca%ız.

• Tarım sektöründe kullanılan mazottak# ÖTV yükünü kaldıraca%ız.
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• !$yer# k#ra ödemeler#nde stopaj oranını sıfırlayaca%ız.

• !lk kez konut alımında tapu harcı almayaca%ız.

• Her türlü e%#t#m ve ö%ret#m h#zmet#nden alınan KDV’y# #nd#rece%#z. 

• T#caret ve üret#m üzer#nde yük olu$turan ve kayıtlı ekonom#y# cezalandırıcı n#tel#%e dönü$en 
#$lem verg#ler#n# azaltaca%ız.

• Emlak verg#s#nde, verg#ye esas de%er karma$asına ve makul olmayan artı$lara son verece-
%#z. 

• De%er artı$ payı ve #mar rantlarına #l#$k#n d#%er düzenlemeler# gözden geç#recek, kentsel 
rantları kapsamlı ve etk#l# b#r b#ç#mde verg#lend#rece%#z. 

• Kr#pto varlıklar ve yen# gel#$en d#j#tal mecraların etk#n b#r $ek#lde verg#lend#r#lmes#n# sa%la-
yaca%ız.

• 2050 yılı Net Sıfır Karbon Em#syonu hedef#m#z do%rultusunda ye$#l verg#ler# öne çıkaran b#r 
dönü$üm gerçekle$t#recek, elde ed#len gel#rler# özel sektörün ye$#l dönü$üm yatırımlarını 
desteklemede kullanaca%ız.

• Gel#r ve kurumlar verg#ler# kanunlarında ye$#l yatırım ve ye$#l f#nansmanı te$v#k edecek dü-
zenlemeler# yapacak, ye$#l yatırımlarda zarar mahsup süres#n# daha uzun, amort#sman sü-
res#n# #se daha kısa bel#rleyece%#z.

• Motorlu ta$ıtların #lk #kt#sabında ödenen özel tüket#m verg#s#n#, ye$#l verg# pol#t#kaları çerçe-
ves#nde yen#den düzenleyece%#z.

• Verg# denet#m#n# #$ dünyası üzer#nde s#yas# baskı kurmanın b#r aracı olmaktan çıkaracak, 
Gel#r !dares#’n# uygulamada özerk hale get#recek ve performans denet#m#ne tab# olmasını 
sa%layaca%ız. 

• D#j#tal muhasebe uygulamasını yaygınla$tıracak, verg# denet#m ve #nceleme #$lemler#n#n 
elektron#k olarak yapılmasını sa%layacak, d#j#tal verg# da#rler#n#n sayısını artıraca%ız.

• Ekonom#k ve tekn#k gerekçeler# olmayan verg# a&ı #le özell#kle matrah artırımı ve varlık ba-
rı$ı uygulamalarına son verece%#z.

• Verg# Cennetler#ne yapılan ödemelerden stopaj alınması dâh#l gerekl# önlemler# alaca%ız.

• Kayıt dı$ılıkla etk#n b#r $ek#lde mücadele edecek, kayıt dı$ılı%ı OECD ortalamasının altına 
#nd#recek, bu mücadeleden elde ed#lecek kaynakları toplumun en kırılgan kes#mler#n# des-
teklemek #ç#n kullanaca%ız. 

• !ht#sas verg# da#res# sayısı #le çalı$an sayısını artırmak ve d#j#tal s#stemlerden etk#n yararlan-
mak suret#yle verg# #ade sürec#n# hızlandırarak #$ dünyası üzer#ndek# yükü azaltaca%ız.
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Kamu-Özel #"b!rl!$! Projeler!

• Mevcut Kamu-Özel !$b#rl#%# (KÖ!) projeler#n#n tümünü tekn#k, #dar#, hukuk# ve yasama dene-
t#m#ne tab# tutaca%ız. 

• Bu projeler#n f#z#b#l#te, #hale, #hale sonrası de%#$#kl#kler, uygulama, raporlama ve denet#m 
a$amalarının tümünde yapılmı$ olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tesp#t edece%#z.

• Usulsüzlük ve yolsuzluk tesp#t ed#len projeler #ç#n ulusal ve uluslararası tüm hukuk# yolları 
kullanacak, gerek#rse tahk#m süreçler#n# #$letecek, varsa kamuyu zarara u%ratan yüklen#c# 
$#rketler, bunların ortakları ve sorumlu $ahıslarla #lg#l# yasal #$lemler# ba$latacak ve olu$an 
zararların #lg#l#ler#nden tahs#l#n# sa%layaca%ız. 

• T#car# sır gerekçes#n#n Mecl#s’#n ve Sayı$tay’ın KÖ! projeler#ne #l#$k#n b#lg# ed#nme ve denet#m 
yetk#ler#n# engellememes#n# sa%layacak düzenlemeler# hayata geç#rece%#z.

• Büyük ölçekl# kamu yatırımları ve KÖ! uygulamalarını düzenleyen çerçeve b#r mevzuat çı-
kartaca%ız. 

• KÖ! sözle$meler#n# Kamu !hale Kanunu kapsamına alacak, Avrupa B#rl#%#’n#n #mt#yaz sözle$-
meler#n#n #hale ed#lmes#ne #l#$k#n d#rekt#f#ne uyumlu hale get#rece%#z. 

• Haz#ne dı$ındak# kurumların KÖ! kapsamında devlet adına garant# vermes#ne #z#n vermeye-
ce%#z.

• KÖ! sözle$meler#n#n tekn#k, ekonom#k, çevresel ve sosyal f#z#b#l#te raporlarını kamuoyuyla 
payla$aca%ız.

• Paranın Kar$ılı%ı Anal#z# (PKA) yapılmı$ olan projelere #l#$k#n b#lg#ler# yayınlayacak, PKA ya-
pılmamı$lar #ç#n gerekl# anal#zler# yaparak payla$aca%ız.
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F!nans Sektörü Pol!t!kaları

• BDDK, SPK g#b# f#nans sektöründek# düzenley#c# ve denetley#c# kurumların #dar# ve mal# ba-
%ımsızlı%ını sa%layaca%ız.

• F#nans sektöründek# düzenley#c# ve denetley#c# kurumların hesap vereb#l#rl#%#n# artıracak, 
bu kurumların TBMM Plan ve Bütçe Kom#syonu’na yılda en az #k# defa sunum yapmalarını 
sa%layaca%ız. 

• TCMB’de oldu%u g#b# d#%er düzenley#c# kurumların kurul kararlarının da gerekçeler#yle b#rl#k-
te $e&af b#ç#mde kamuoyuyla payla$ılmasını sa%layaca%ız.

• BDDK, SPK, TMSF ve S#gortacılık ve Özel Emekl#l#k Düzenleme ve Denetleme Kurumu görev 
alanındak# düzenlemeler# gözden geç#recek, b#r plan dah#l#nde uluslararası en #y# uygulama-
lar #le uyumlu hale get#rece%#z. 

• F#nans sektöründe yönet#m kurullarına yapılacak atamalarda uluslararası en #y# uygulama-
lara uygun olarak e%#t#m, sektör tecrübes#, akrabalık-yakınlık #l#$k#ler# ve benzer# hususları 
daha sıkı hale get#recek ve uygulanmasını sa%layaca%ız.

• Türk#ye Bankalar B#rl#%#, Türk#ye Katılım Bankaları B#rl#%#, F#nansal Kurumlar B#rl#%#, Türk#ye 
Sermaye P#yasaları B#rl#%# g#b# kurulu$ları s#yas# etk#den arındırarak sektöre yönel#k gel#$#m 
projeler#ne odaklanmalarını sa%layaca%ız.

• D#j#tal para, kr#pto varlıklar, F#ntek’ler ve d#j#tal ödeme s#stemler#ne #l#$k#n düzenley#c# ve 
denetley#c# mevzuatı ve kurumları net b#r b#ç#mde tanımlayaca%ız.

• Bankacılık ve f#nans sektöründe varlık kal#tes#n#n tesp#t#ne ve de%#$#k senaryolar altında 
stres testler#ne #l#$k#n b#r çalı$ma yapacak, bu çalı$manın sonuçlarına göre f#nans ve ban-
kacılık sektörünün kırılganlı%ını ortadan kaldıracak tedb#rler# hayata geç#rece%#z. 

• F#nans sektöründe varlık kal#tes#yle #lg#l# sorunların çözümünü konunun tara'arıyla d#yalog 
#çer#s#nde tutarlı, bütüncül, kötüye kullanım r#sk#ne sebeb#yet vermeyen ve $e&af b#r b#ç#m-
de gerçekle$t#rece%#z.

• Z#raat Bankası’nı ç#ftç#n#n, Halk bankasını esnaf ve KOB!’ler#n bankası yapaca%ız. 

• Kamu bankalarının üst yönet#m#ne atamalarda e%#t#m, f#nans sektörü tecrübes#, ehl#yet ve 
l#yakat kr#terler#ne t#t#zl#kle uyulmasını sa%layaca%ız.

• Kamu bankalarının kurulu$ kanunlarında yer alan amaçlarla tutarlı olmayan alanlarda yo-
%unla$masını engelleyece%#z. 

• Kamu bankalarının sektör #ç#nde ad#l rekabet# bozmalarını engelleyece%#z. 
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• Kamu bankalarının #$lemler#n# kapsamlı b#r #nceleme ve denet#me tab# tutacak, varsa usul-
süzlük, yolsuzluk ve zararların sonuna kadar tak#pç#s# olaca%ız.

• Kamunun sa%ladı%ı sübvans#yonlu kred#ler #le garant# verd#%# kred#ler#n amacına uygun kul-
lanımını yakından tak#p ed#p, denetleyece%#z.

• Sermaye p#yasasının gel#$#m#n# destekleyerek sermayen#n tabana yayılmasını sa%layacak, 
uzun vadel# kaynakları özell#kle sürdürüleb#l#r kalkınma amaçlarının gerçekle$t#r#lmes#ne 
dönük $#rketlere yönlend#rece%#z. 

• Özkaynak kullanımını ve uzun vadey# destekleyen sermaye p#yasası araçlarından elde ed#-
len gel#rlere verg# avantajı sa%layaca%ız. 

• Halka açılmayı te$v#k eden verg#sel düzenlemeler# çe$#tlend#rece%#z. 

• Halka açılan $#rketler#n pay sened# #hraçlarıyla ve bedell# sermaye artırımlarından sa%la-
nan fonların Kurumsal Yönet#m !lkeler#n#n de gerekt#rd#%# g#b# $e&af, ad#l, sorumlu ve hesap 
vereb#l#r b#r $ek#lde ve özkaynak, borç yönet#m#, yatırım, büyüme hede'er# do%rultusunda 
kullanımını sa%layacak #lke ve mekan#zmaları hayata geç#rece%#z.

• Halka açık $#rketlere çalı$anlarının ortak olmasını te$v#k edecek düzenlemeler# yapaca%ız. 

• Borsada #$lem gören $#rketler#n yönet#m kurullarının kompoz#syonunun ve kal#tes#n#n #y#le$-
t#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• TMSF bünyes#nde olan, yasal durumu uygun ve halka açılma kr#terler#n# sa%layan $#rketler# 
halka arz edece%#z.

• Kamunun kontrol ett#%# $#rketler #le kamu bankalarının hem daha etk#n ve kurumsal norm-
larda yönet#leb#lmes# hem de sermayen#n tabana yayılmasını sa%lamak #ç#n halka arz uygu-
lamalarından yararlanaca%ız.

• Kamu fonları #le kamunun katkı sa%ladı%ı fonlarda pay p#yasası araçlarının daha fazla a%ır-
lı%ının olmasını sa%layarak yatırım, üret#m ve #st#hdamı destekleyece%#z.

• Kamu yatırımlarının f#nansmanında sermaye p#yasası araçlarından daha fazla yararlana-
cak, bu kapsamda yatırımları do%ru de%erleme, $e&a'ık ve hesap vereb#l#rl#k #lkeler#n# güç-
lend#rece%#z.

• KOB!’lere fon sa%lamak amacıyla, bu $#rketler#n özel durumlarını da d#kkate alarak Gel#$en 
!$letmeler Pazarı’nı yen#den yapılandıracak ve bu pazarın etk#nl#%#n# arttırmak #ç#n gereken 
düzenlemeler# yapaca%ız.

• Halka açılmalarda küçük yatırımcının korunmasını ve sa%lıklı/sa%lam halka açılmaları te-
m#n etmek #ç#n $#rketler#n uluslararası f#nansal raporlama standartlarına uygun raporlama 
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yapmalarına mal# te$v#k sa%lanması, SPK ve borsa yükümlülükler#n#n ölçek bazında farklı-
la$tırılması g#b# adımlar ataca%ız.

• Türk#ye Ürün !ht#sas Borsası’nın etk#nl#%#n# arttıraca%ız.

• De%erleme ve derecelend#rme raporlarının, düzenlenme ve f#nansal araçların halka arzında 
etk#n kullanımı #ç#n yasal mevzuat gel#$t#rece%#z. 

• Performanslarını ve $e&a'ıklarını artırmak suret#yle b#reyler#n tasarru'arını sermaye p#ya-
salarında de%erlend#rmede yatırım fonları ve benzer# kurumsal yatırımcıları terc#h etmele-
r#n# sa%layaca%ız. 

• F#nans p#yasalarında çıkar çatı$malarının önüne geç#lmes#, yatırımcılara $e&af ve hesap 
vereb#l#r b#r yatırım sürec# sa%lanması amacıyla yatırım danı$manlı%ını kurumsal ve kurala 
ba%lı b#r çerçeveye oturtaca%ız. 

• Borsa’da man#pülasyon ve yolsuzluk #dd#alarına #l#$k#n #lg#l# kurumları da kapsayacak $ek#lde 
b#r #nceleme ve denet#m ba$latacak ve tesp#t ed#len usulsüzlük ve yolsuzlukların tak#pç#s# 
olaca%ız. 

• Sermaye p#yasasına güven# sarsan b#lg# su##st#mal#ne ve p#yasa suçlarına kar$ı engelley#c# 
yaptırımları #çeren etk#l# yasal düzenlemeler# hayata geç#rece%#z.

• P#yasa düzen#n# bozucu hareketlere daha hızlı b#r $ek#lde müdahale ed#lmes#n# sa%lamak, 
yanıltılan ve ma%dur ed#len yatırımcıların haklarını daha #y# korumak amacıyla f#nans mah-
kemeler# kuraca%ız.

• F#nans sektöründe mü$ter# ve küçük yatırımcıları teknoloj#k dönü$üm sürec#n#n ortaya çı-
kardı%ı r#sklere kar$ı korumak amacıyla mevzuatı ve kurumsal yapılanmayı sürekl# gözden 
geç#recek ve gerekl# uyarlamaları gec#kmeden gerçekle$t#rece%#z.

• Spekülat#f ve saadet z#nc#r# türü f#nans uygulamalarının yarattı%ı r#skler# önley#c# düzenle-
meler# hayata geç#rece%#z.

• K#tlesel fonlamayla #lg#l# uygulama sonuçlarını de%erlend#recek, su##st#mal ve yatırımcı 
ma%dur#yet# olu$maması #ç#n uluslararası ve yerel örnekler# de d#kkate alarak, eks#k yasal 
düzenlemeler# tamamlayaca%ız. 

• Kred# derecelend#rme p#yasasında yerel ve uluslararası ölçekte faal#yet gösteren kurulu$ 
sayısını artırarak rekabetç# b#r yapı olu$turaca%ız. 

• BDDK tarafından düzenlemes# yapılan ölçe%e ba%lı kred#ler#n SPK mevzuatına göre yetk#-
lend#r#lm#$ kurulu$larca derecelend#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 
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• !lg#l# tüm payda$larla #st#$are #çer#s#nde kred# derecelend#rme s#stem#n#n aksayan yönler#n# 
g#dererek özell#kle KOB!’ler#n f#nansmana er#$#m#n# kolayla$tıraca%ız.

• K#tlesel fonlama, melek yatırımcı a%ları, sosyal g#r#$#mc#l#k, etk# yatırımcılı%ı, g#r#$#m ser-
mayec#l#%#, fonların fonu g#b# yen#l#kç# f#nansman modeller#n# mal#, hukuk# ve #dar# te$v#k ve 
kolaylıklarla güçlü b#r b#ç#mde destekleyece%#z.

• Sermaye p#yasalarını ve bankacılık s#stem#n#, yen# g#r#$#mler, g#r#$#m sermayes# g#b# özell#kle 
teknoloj# alanında f#kr# olan ve yatırımcı çekmek #steyen g#r#$#mc#lere destek veren b#r alt-
yapıya kavu$turaca%ız. 

• !$ modeller#ndek# hızlı de%#$#me uyum sa%lamak açısından f#nansal sektör mevzuatının #lg#-
l# kurumlarca per#yod#k olarak gözden geç#r#lmes#n# ve sonuçlarının kamuya açıklanmasını 
sa%layaca%ız. 

• G#r#$#m# destekleyen f#nansal araçların çe$#tlend#r#lmes#n# ve sermaye p#yasalarıyla entegre 
ürünler#n etk#nle$t#r#lmes#n# destekleyece%#z. 

• KOSGEB, TÜB!TAK, Teknokentler ve SPK ortak çalı$masıyla G#r#$#m Sermayes# model#nde 
$#rket kurulu$larına destek olaca%ız. 

• Yatırım yapılacak g#r#$#m sermayes# $#rketler#yle #lg#l# temel yönet#m ve denet#m #lkeler#n# 
bel#rleyece%#z. 

• Melek yatırımcılık model#nde; kadın ve gençler#n projeler#n#n tanıtımı, de%erlemes# ve #z-
lenmes#, tara'arın b#r araya get#r#lmes#, profesyonel yönet#m deste%# ver#lmes# konusunda 
kurumsal yapıların olu$turulmasını sa%layaca%ız. 

• Kred# Garant# Fonunu Yen# G#r#$#m (Start-Up) ve Hızla Büyüyen (Scale-Up) $#rketler#n gel#$#m 
süreçler#ne destek verecek $ek#lde yen#den yapılandıraca%ız.

• Ye$#l f#nansman, sürdürüleb#l#rl#k projeler# ve sosyal yatırımlar #ç#n f#nans sektörü uygula-
malarının uluslararası mutabakat, standartlar ve çe$#tlenm#$ ürünlerle düzenlemes#n# ve 
denetlenmes#n# sa%layaca%ız. 

• Türk#ye Kalkınma ve Yatırım Bankasına yüksek teknoloj# yatırımlarına, ye$#l g#r#$#mlere, ye$#l 
Ar-Ge faal#yetler#ne ve yen#l#kç# g#r#$#mlere daha fazla ve öncel#kl# f#nansman sa%lama ko-
nusunda performans kr#terler# get#recek ve gerekl# #mkanı sa%layaca%ız.

• Uluslararası ölçekte faal#yet gösterecek, d#j#tal tabanlı Uluslararası Ye$#l F#nansman Kalkın-
ma Bankası’nın kurulu$una öncülük edece%#z.

• Küçük #$letmeler#n yurtdı$ı ödeme s#stemler# ve kurulu$larına er#$#m#n#n ve entegrasyonu-
nun önünü açaca%ız.
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• F#ntek’ler# ve d#j#tal ödeme s#stemler#n# f#nans endüstr#s# #ç#nde yaygınla$tıraca%ız. 

• Gerekl# altyapıyı olu$turarak tüm kes#mler#n güvend#%# ve kar$ılıklı olarak kullanab#ld#%# d#j#-
tal para, d#j#tal çek ve d#j#tal senet g#b# uygulamaların yaygınla$masını sa%layaca%ız. 

• Her türlü mal ve h#zmet#n alım satımında f#nansal d#j#tal platformların kullanımını yaygın-
la$tıracak, kred# mekan#zmalarında !$ alem#nden !$ alem#ne, Tüket#c#den !$ alem#ne, Tüket#-
c#den Tüket#c#ye gerçekle$ecek kred# mekan#zmalarının önünü açaca%ız.

• F#nansal sektörün tekn#k de%#$#m ve dönü$üm süreçler#nde gerekl# b#l#msel ara$tırmaları 
yapacak F#nans Teknokentler#n#n kurulu$unu te$v#k edece%#z. 

• F#nansal teknoloj#lerdek# gel#$me ve dönü$ümün kamu #dar# #$lemler#yle uyumunun arttırıl-
masını sa%layaca%ız. 

• Gen#$leyen f#nansal teknoloj# kullanımı net#ces#nde artan s#ber saldırılara kar$ı, s#ber gü-
venl#k stratej#s#n# kamu-özel #$b#rl#%#yle gel#$t#rece%#z.

• F#ntek #hracatını destekleyece%#z. 

• E%#t#m müfredatında f#nansal okuryazarlı%a, tasarrufun önem#ne, tüket#m kültürünün dö-
nü$ümüne yönel#k derslere yer verecek, bu çalı$maları yaygınla$tıracak, çe$#tlend#recek ve 
sürekl# güncel tutaca%ız.

• B#reysel emekl#l#k s#stem#n#, DASK uygulamasını, tarım s#gortalarını, özel sa%lık ve hayat 
s#gortalarını daha yaygın hale get#rece%#z. 

• !n$aat merkezl# bakı$ açısına son vererek !stanbul’u gerçek anlamda b#r F#nans Merkez# ya-
paca%ız. 
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#st!hdam ve #"s!zl!kle Mücadele Pol!t!kaları

• Ekonom#de güven ve #st#krar ortamını tes#s ederek, yatırım ortamını #y#le$t#rerek sürdürü-
leb#l#r büyümey# ve #nsan onuruna yara$ır gel#r sa%layan #st#hdam artı$ını destekleyece%#z.

• Çok yönlü ve kapsayıcı #$gücü ve meslek# e%#t#m pol#t#kaları uygulayarak #$s#zl#kle #lg#l# yapı-
sal sorunları çözüme kavu$turaca%ız.

• D#j#tal dönü$ümle hız kazanan yen# #$ ve #st#hdam modeller#ne uyum sa%layacak mevzuat 
de%#$#kl#kler#n# ve kurumsal yapıyı hayata geç#rece%#z. 

• !st#hdamla #lg#l# düzenlemeler# gözden geç#recek kayıtlı #st#hdamın önündek# mal# ve mal# 
olmayan yükler# azaltaca%ız.

• Çok sayıda ve karma$ık olan #st#hdama yönel#k verg# ve sosyal güvenl#k pr#m te$v#kler#n# 
sadele$t#rerek uygulanmasını kolayla$tıraca%ız. 

• G#r#$#mc#l#%#n ve kend# hesabına çalı$manın desteklenmes# #ç#n s#gortalılık ve $#rket kurma 
konularında gerekl# düzenlemeler# yapacak, $#rket kurma ve kapatma #le h#sse da%ıtımını 
kolayla$tıraca%ız. 

• Yen# #$ ve #st#hdam #mkânlarının önünü açacak b#r anlayı$la h#zmetler sektöründek# kısıtla-
maları kaldıraca%ız. 

• Tur#zm, ula$tırma ve da%ıtım, haberle$me, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörler#nde yen# 
nes#l #$ modeller#ne yönel#k özel destekler kurgulayaca%ız. 

• Teknoloj# g#r#$#mler#ne kurulu$ a$amasında ücrets#z #nternet ba%lantısı ve bulut h#zmetler# 
g#b# destekler sa%layacak, bu g#r#$#mler# sonrak# a$amalarda büyüme ve n#tel#kl# #st#hdam 
artı$ına ba%lı olarak verg# ve pr#m te$v#kler#yle de destekleyece%#z. 

• G#r#$#mc#ler#n #ht#yaç duydukları ortak kullanım tes#sler#n#n sayısını ve n#tel#kler#n# artıraca-
%ız. 

• Yer#nde #st#hdamı sa%layab#lmek #ç#n ye$#l dönü$ümden etk#lenmes# muhtemel bölgelerde 
katma de%er# yüksek sektörlerde emek taleb# yaratmaya yönel#k te$v#kler uygulayaca%ız.

• !"KUR’un kurumsal yapısını ve #$gücü pol#t#kalarını gelece%#n meslekler#n# önceleyen, deza-
vantajlı vatanda$ların #st#hdam ed#lmeler#n# ve #st#hdamda kalmalarını gözeten, g#r#$#mc#l#%# 
destekleyen b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• !"KUR’un ba$ta danı$manlık h#zmetler# olmak üzere kurumsal kapas#tes#n# güçlend#rece%#z. 

• !"KUR’un özel sektörün meslek# e%#t#m ve becer# dönü$ümü projeler#ne f#nansman deste%# 
vermes#n# sa%layaca%ız.
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• Ortaö%ret#m ve yüksekö%ret#mden mezun olan herkes#n !"KUR’a kaydını yapıp, #$e yerle$-
meler#n# tak#p edecek, e%#t#m ve #st#hdam #l#$k#s#n# güçlend#rece%#z.

• !$ arama, e$le$t#rme ve #$e yerle$t#rmelerde blokz#nc#r ve yapay zeka g#b# teknoloj#lerden 
yararlanaca%ız. 

• Ülkem#zde uygulanan #st#hdam programlarının etk#nl#%#n#n de%erlend#r#lmes# amacıyla ba-
%ımsız b#r mekan#zma kuraca%ız. 

• Gençlere yönel#k kısa e%#t#m programları, stajlar, sert#f#kalar, uzaktan e%#t#mler, d#j#tal e%#-
t#m mecraları ve ücrets#z d#j#tal gel#$t#rme atölyeler# g#b# programlar gel#$t#recek ve destek-
leyece%#z. 

• Gençler#n çalı$ma hayatı #le erken ya$ta tanı$masını sa%layacak #$ modeller# gel#$t#rece%#z. 

• Özel proje, program, h#be destekler# ve e%#t#m programlarıyla gençler#m#z#n tarımsal üret#m, 
kırsal tur#zm, ekoloj#k yen#l#kç#l#k g#b# kırsal alanlardak# #$ ve #st#hdam #mkânlarından daha 
fazla yararlanmalarını sa%layaca%ız. 

• Teknoloj# geçm#$# olmayan #$s#z gençler# g#r#$#mc#l#%e, yazılım sektörüne, mü$ter# tecrübes# 
uzmanlı%ı g#b# meslek gruplarına yönlend#rerek genç #$s#zl#%# ve eks#k-#st#hdam sorununu 
çözmek #ç#n yen# #mkanlar olu$turaca%ız.

• !"KUR aracılı%ı #le ö%renc#lere part-t#me çalı$ma #mkânı sunacak güvenl# #$ #mkânları #ç#n 
altyapı çalı$malarını ba$lataca%ız. 

• !st#hdamda ve e%#t#mde yer almayan gençler ba$ta olmak üzere yen# b#r kar#yer alanına 
yönelmek veya becer#ler#n# gel#$t#rmek #steyen gençler# e%#tecek ve e%#t#m sonunda #$ yön-
lend#rmes#/e$le$t#rmes# yapacak “Garant#l# Yetenek Programları” ba$lataca%ız.

• Kadınların #$ gücüne daha akt#f katılımını sa%lamak amacıyla okul sonrası e%#tmenl# akt#v#te 
merkezler# #le kre$ler#n sayısını yerel yönet#mlerle #$b#rl#%# #ç#nde mahalle düzey#nde artıra-
cak, bu amaçla, ya$lı bakımına er#$#m# de #y#le$t#rece%#z.

• Özell#kle ev #$ler#nde güvences#z ve kayıt dı$ı çalı$an kadın ev #$ç#ler#n#n !$ Kanunu’na tab# 
olmasını sa%layaca%ız.

• Kadınların b#lg# teknoloj#ler# alanında e%#t#m#n# sa%layarak bu alanlarda #st#hdamını te$v#k 
edece%#z. 

• Dezavantajlı grupların g#r#$#mc#l#%#n# artırmak #ç#n bu gruplara özgü g#r#$#mc#l#k e%#t#mler# 
düzenleyecek ve kend# #$ler#n# kurmalarını g#r#$#m sermayes#, verg#, SGK pr#m# ve kred# ola-
nakları #le te$v#k edece%#z. 
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• Engell# vatanda$larımız #ç#n korumalı #st#hdama ek olarak, #st#hdam et-e%#t-sürdür #lkes#n#n 
uygulandı%ı ve engell#ler#n rekabetç# #$gücü p#yasası #ç#nde yer almasını sa%layacak “des-
tekl# #st#hdam programı” ba$latacak ve bu program kapsamında meslek# prof#lleme, #$ bul-
ma, meslek yönlend#rmes# ve meslek ed#nd#rme kursları g#b# h#zmetler# verece%#z.

• Engell# b#reyler#n yetk#nl#kler# ve yapab#lecekler# #$lere #l#$k#n b#lg#ler# de #çeren b#r ver# ta-
banı olu$turarak yetk#nl#kler#ne uygun e%#t#m almalarını sa%layacak ve #st#hdam ed#leb#l#r-
l#kler#n# artıraca%ız. 

• Engell# ve ya$lılar ba$ta olmak üzere dezavantajlı tüm grupları d#j#tal dönü$ümün payda$ı 
yapacak, engell# b#reyler#n yazılım, kodlama, s#ber güvenl#k, e-t#caret uzmanlı%ı, büyük ver# 
yönet#c#l#%# g#b# kal#f#ye eleman olarak #st#hdamını sa%layacak projeler gel#$t#rece%#z. 

• !$s#zl#k S#gortası Fonu’na %2’l#k #$veren katkısının yarısını “Yarına Hazırlık Fonu’na” akta-
racak, bu fon aracılı%ıyla #$s#z kalma r#sk# yüksek çalı$anlara yönel#k becer# kazandırma ve 
özell#kle KOB!’ler#n çalı$anlarına yönel#k becer# gel#$t#rme yatırımlarına f#nansman sa%la-
yaca%ız.

• Ulusal Becer# Ed#nd#rme ve Gel#$t#rme Eylem Planını uygulamaya koyaca%ız.

• Meslek# e%#t#m#; !$ba$ı E%#t#m# (#$letmeler, yet#$k#nler-daha az becer# gerekt#ren #$ler), Mes-
lek# Temel Becer# E%#t#m# (Uygulamalı B#l#mler L#seler#, özel kurslar), Kurumsal Yetk#nl#k E%#-
t#m# (Tarım L#seler#, Teknoloj# L#seler#, Teknoloj# ve Uygulamalı B#l#mler Fakülteler#) $ekl#nde 
yapılandıraca%ız. 

• Meslek# e%#t#m müfredatını gelece%#n meslekler# do%rultusunda güncelleyecek, ö%renc#lere 
farklı alanlarda da kullanab#lecekler# ta$ınab#l#r yen# becer#ler kazandıraca%ız. 

• Çalı$anların ve #$s#zler#n becer# ve yetenekler#n# ölçmeye ve gelece%#n #$ler#ne uygun hale 
get#rmeye #mkân verecek meslek-görev kes#tler# ve benzer# yen# ver# setler# olu$turaca%ız. 

• Teknoloj# ve g#r#$#mc#l#k temell# olarak $ek#llenen #$ ve #st#hdam ortamına uyum kapas#tes#n# 
artırmak #ç#n meslek# prof#ller# gen#$letece%#z. 

• Meslek# prof#llemede blokz#nc#r ve yapay zeka uygulamalarından yararlanaca%ız. 

• !$ bulma üm#d#n# kaybetm#$ veya uzun süred#r #$s#z olan b#reylere yen# becer#ler ve yetenek-
ler kazandırarak #st#hdama geçmeler#n# sa%lamayı amaçlayan “!k#nc# "ans Okulları” kura-
ca%ız.

• Teknoloj# ve B#l#$#m L#seler# #le gençler#n yazılım, kodlama ve teknoloj# alanlarında meslek 
sah#b# olmalarını sa%layaca%ız. 

• Otomasyon ve #$ alanlarındak# hızlı dönü$ümün yarataca%ı uyum #ht#yacını kar$ılamaya yö-
nel#k ya$am boyu ö%renme programlarını artıraca%ız. 
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• Meslekler# tanıtma programlarını ba$latacak, sadece ö%renc#ler# de%#l, vel#ler# de meslek 
l#seler# konusunda b#l#nçlend#rece%#z

• Meslek okullarını gen#$letecek, okullar ve f#rmalar arasındak# ba%lantıları güçlend#rece%#z.

• Meslek# ve tekn#k okulların yönet#m ve karar alma süreçler#nde özel sektör ve meslek kuru-
lu$larının yer alaca%ı, #$ dünyasıyla etk#le$#ml# b#r okul yönet#m s#stem# kuracak, bölüm, alan 
ve dalların açılmasında, e%#t#m süreç ve #çer#kler#nde, ö%retmenler#n gel#$#m süreçler#nde, 
mezunların #st#hdamında ve okulların yönet#m# #le denet#m#nde #$ dünyasına etk#n rol ve so-
rumluluk verece%#z. 

• !"KUR, TOBB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Meslek# Yeterl#l#k Kurumu arasındak# e$gü-
dümsüzlü%ü ve eks#k kapas#te kullanımını g#derece%#z.

• Çıraklık veya meslek# e%#t#m #le kazançlı #$ ö%renmey# b#rle$t#ren b#r s#stem uygulayaca%ız. 

• Akadem#k e%#t#m# stajla uyumla$tıracak, #$verenler#n staja bakı$ını olumlu hale get#recek ve 
#$veren#n staj yükümlülükler#n# bas#tle$t#rece%#z. 

• !$letmelerde meslek l#ses# ö%renc#ler#n#n staj ve #st#hdamını te$v#k edece%#z.

• Meslek# ve tekn#k okulları öncel#kle organ#ze sanay# bölgeler#nde, t#caret ve tur#zm alan ve 
merkezler#nde, tarımsal #$letmeler#n bulundu%u yerlerde kuraca%ız. 

• !$ dünyası tems#lc#ler#n#n mütevell# heyet#nde yer aldı%ı, kuruldu%u bölgelerde öne çıkan 
sektörler#n n#tel#kl# #$gücü #ht#yacını kar$ılamak üzere kısa döneml# e%#t#mler#n ver#lece%# 
“Teknoloj# Kampüsler#” kuraca%ız.

• Meslek ders# ö%retmenler# de dah#l olmak üzere meslek# e%#t#mler#n model/ö%reten fabr#ka 
benzer# gerçek üret#m ve sanal e%#t#m ortamlarında ver#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Meslek# e%#t#m# yaygınla$tırma ve etk#nl#%#n# güçlend#rmede artırılmı$ ve sanal gerçekl#k #le 
oyunla$tırma g#b# d#j#tal e%#t#m teknoloj#ler#nden yararlanaca%ız. 

• Mak#ne Meslek# E%#t#m ve Becer# Gel#$t#rme Atölyeler# kuracak, bu atölyelerde aynı zaman-
da OSB’lerdek# f#rmaların protot#p ürün gel#$t#rme #ht#yaçlarını da kar$ılayaca%ız.

• Meslek l#seler#n#n e-tw#n#ng ve Erasmus g#b# projelerden daha fazla yararlanmasını sa%la-
yaca%ız. 

• Meslek# yeterl#l#k belges#ne sah#p olma $artını tüm meslekler# kapsayacak $ek#lde gen#$le-
tece%#z. 

• B#reyler#n meslek# yeterl#l#k sınav ve belgelend#rme masra'arının kamu tarafından kar$ılan-
masını sa%layaca%ız.
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• Ye$#l dönü$ümden olumsuz etk#leneb#lecek çalı$anların becer# prof#ller#n# çıkaracak, #st#h-
dam ed#leb#l#rl#%# yüksek gruplara yen# #st#hdam alanlarında #$ bulmalarını sa%lamaya yöne-
l#k becer# kazandırma ve gel#$t#rme programları uygulayacak, gerekl# te$v#kler# sa%layaca-
%ız. 

• Yerel yönet#mler#n #st#hdam pol#t#kalarının hayata geç#r#lmes#nde ve çe$#tl# #st#hdam h#z-
metler#n# sunmada daha fazla rol üstlenmeler#n# sa%layaca%ız. 

• !l !st#hdam ve Meslek# E%#t#m Kurullarını yen#den ele alıp daha etk#l# hale get#rece%#z. 

• !llerde açılacak meslek# e%#t#m kurumlarının !"KUR’un o #l #ç#n yaptı%ı anal#zlerle #l#$k#l# ve 
tutarlı olmasını sa%layaca%ız.

• Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzeyde #st#hdamı artıracak öncel#kl# alanları her yıl ba$tan 
bel#rlemeler#n# ve bu alanlara yönel#k projeler# öncel#kl# olarak desteklemeler#n# sa%layaca-
%ız. 
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B!l!m Pol!t!kası

• Türk b#l#m dünyasının kaybett#r#len ulusal yetk#nl#%#n# ve uluslararası saygınlı%ını, Cumhur#-
yet#m#z#n kurulu$undak# b#l#msel atılım felsefes#ne uygun b#r $ek#lde yen#den tes#s edece%#z. 

• Türk#ye’y# b#l#msel ve teknoloj#k b#r caz#be merkez# hal#ne get#rece%#z. 

• B#l#m pol#t#kamızı, #nsan, özgürlük, demokrat#k e%#t#m, b#l#msel dü$ünme, g#r#$#mc#l#k ve tek-
noloj# üret#m# odaklı b#r anlayı$la yürütece%#z.

• TÜBA, TÜB!TAK ve yüksekö%ren#m kurumları ba$ta olmak üzere mevcut kurumları s#yas# 
müdahaleden uzak ve özerk b#r $ek#lde, Türk#ye’n#n b#l#msel, teknoloj#k ve kalkınma öncel#k-
ler#n# bel#rleyecek, bunun #ç#n gerekl# stratej#ler# ortaya koyacak ve özel sektörün gel#$#m#n# 
destekleyecek reformcu b#r yakla$ımla yen#den yapılandıraca%ız.

• B#l#m ve Teknoloj# Yüksek Kurulunu tekrar çalı$ır hale get#rece%#z.

• B#l#m ve Teknoloj# pol#t#kamızı “kültür ve sanat pol#t#kamız” #le destekleyecek, kamu spot-
larından, TV d#z#ler#nden, okul k#taplarına kadar olan tüm uyaranlara bu do%rultuda mot#ve 
ed#c# unsurlar konulmasını te$v#k edece%#z. 

• Ün#vers#telerde yürütülen tüm ö%ren#m ve ara$tırma süreçler#nde mükemmel#yet, b#l#msel 
özgürlük, der#nl#k ve yen#l#%e açıklık #lkes#n# temel kr#ter hal#ne get#rece%#z.

• Mevcut b#l#m #nsanı envanterler#n# de kullanarak Türk#ye’n#n b#lg# tabanının güçlü ve zayıf 
oldu%u alanları bel#rleyece%#z.

• Yüksek Yetenek !n$ası Ac#l Eylem Planını uygulamaya koyaca%ız.

• Okullarda ve ün#vers#telerde B#l#m, Teknoloj#, Mühend#sl#k, Sanat-Tasarım ve Matemat#k 
(STEAM) müfredat reformunu ve #nsan kayna%ı dönü$ümünü sa%layaca%ız. 

• Temel B#l#mler# güçlend#rece%#z. 

• Seçk#n ve uluslararası saygınlı%a sah#p yen# Temel B#l#mler Enst#tüler# ve Temel B#l#mler Uy-
gulama Enst#tüler# kurarak b#yoloj#, k#mya, f#z#k ve matemat#k g#b# alanlarda ülkem#z#n en 
parlak akadem#syenler#n#n ve gençler#n#n potans#yel#n# en üst düzeyde kullanaca%ız. 

• Tekn#k ün#vers#teler#m#zde “b#l#m pol#t#kaları anab#l#m” dalını kurup yüksek l#sans ve doktora 
programları açarak bu alanda uzmanlar yet#$t#rece%#z. 

• Teknoloj# yönet#m# doktora programlarını ün#vers#teler#m#zde yaygınla$tırarak b#l#m konu-
sundak# uzman sayımızı arttıraca%ız. 

• Ün#vers#telerde sektörel ve endüstr#yel deney#m ve kapas#tes# yüksek yönet#c# ve uzman 
#st#hdamını te$v#k edece%#z. 
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• Türk#ye’y# g#derek dı$landı%ı uluslararası ara$tırma ve yen#l#k a%larına dah#l edece%#z. 

• Küresel f#rmaların ve yabancı akadem#syen ve ara$tırmacıların Ar-Ge faal#yetler#nde bulu-
naca%ı teknoloj# ve #novasyon ekos#stemler# yarataca%ız. 

• Dünyanın önde gelen b#l#m #nsanlarının ve uluslararası ara$tırmacıların Türk#ye’ye çek#lme-
s#ne yönel#k mevcut programların etk# de%erlend#rmes#n# yaparak gerekl# #y#le$t#rmeler# ya-
pacak, yen# programlar tasarlayaca%ız.

• CERN ve EAS g#b# uluslararası ara$tırma kurumlarına üye olarak b#l#msel gel#$melere hem 
katkı verecek hem de katkı alaca%ız.

• D#%er ülkelerle ortak b#l#msel çalı$malar yapılmasını sa%layaca%ız.

• Yurtdı$ında ya$ayan akadem#syenler#m#z#n Türk#ye’yle ba%larını güçlend#recek uluslararası 
projeler# destekleyece%#z.

• Ün#vers#teler#n ara$tırma $artlarını ve #mkânlarını #y#le$t#recek, ün#vers#teler#m#z# gelece%e 
hazırlayaca%ız.

• Türk#ye’de kamu ve vakıf ün#vers#teler# arasındak# e$#ts#zl#k ve farklılıkları g#dermek #ç#n aka-
dem#k #st#hdam, Ar-Ge yeterl#l#kler# ve burslar ba$ta olmak üzere temel standartları bel#r-
leyece%#z.

• Akadem#syenler#n ün#vers#teden #z#nl# olarak devlet kurulu$larında çalı$tıkları g#b#, sanay# 
kurulu$larında, teknoparklarda ve benzer# olu$umlarda çalı$ab#lmeler#n#n önünü açaca%ız.

• B#l#m#n gel#$mes# #ç#n destek programlarının yansıra teknoloj# transfer#, Ar-Ge süreçler#, #no-
vasyonun temellend#r#lmes# g#b# b#rçok alanda destek programları sunaca%ız.

• Akadem#syenler#n, gerçekle$t#rd#kler# teknoloj# üret#m# ve ara$tırma faal#yetler#nden elde 
ed#len gel#rlerden daha fazla pay almalarını sa%layaca%ız.

• L#sans ve l#sansüstü ö%renc#ler#n normal dönem dersler#yle b#rl#kte proje ve ara$tırma sü-
reçler#ne daha fazla katılımlarını sa%layacak düzenleme ve uygulamalara yer verece%#z. 

• B#l#msel “öngörü” ara$tırmaları #ç#n bütçe olu$turaca%ız.

• B#l#msel faal#yetler#n yurtta$larla bütünle$eb#lmes# #ç#n yurtta$ laboratuvarları, ortak tasa-
rım merkezler# g#b# gerekl# yapıları kuraca%ız.

• L#ma B#ld#rges# ve Magna Carta Observatory belges#yle uyumlu #lkeler ben#mseyecek, ün#-
vers#teler#m#z#n Magna Carta Observatory belges#n# en kısa sürede #mzalamasını sa%laya-
ca%ız.



V. B !L !M, AR-GE,  YEN !L !KÇ !L !K , G !R !"!MC !L !K ve D !J !TAL DÖNÜ"ÜM

99

Ters!ne Bey!n Göçü

• Çok boyutlu b#r Bey#n Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayaca%ız.

• L#se düzey#ne kadar #nen bey#n göçünü engellemek #ç#n, e%#t#m s#stem#m#z# özgürlükçü ve 
yen#l#kç# müfredatla donatacak, gerekl# özgür dü$ünce ve çalı$ma ortamını olu$turaca%ız.

• H#çb#r yurtta$ımızın ayrımcılı%a ve dı$lanmaya u%ramayaca%ı, sadece l#yakat# önceleyen 
kapsamlı b#r kamu #st#hdam reformunu hayata geç#rece%#z. 

• Kurum yönet#mler#nde l#yakatl# görevlend#rmeler yapaca%ız. 

• Yıldırmaya varan baskı ortamına son verecek, kurumlarımızda #$ barı$ını ve adalet#n# sa%la-
yaca%ız.

• Yet#$m#$ #nsan gücümüzü $#ddet#n ma%duru olmaktan çıkartaca%ız. 

• L#yakat merkezl# te$v#k ve terf# pol#t#kalarıyla ün#vers#teler#m#z# yen#den hak ett#kler# ulusla-
rarası kurumsal #t#bara kavu$turaca%ız. 

• Yet#$m#$ #nsan gücümüz #ç#n uygun ekonom#k ve sosyal ko$ulları yaratacak, akadem#syen-
ler#n özlük haklarında ve gel#rler#nde #y#le$t#rmeler yapaca%ız. 

• Ün#vers#teler bünyes#nde ya da kamu yararına dernek statüsünde ara$tırma enst#tüler#, 
ara$tırma merkezler# ve laboratuvarlar kurmak g#b# adımlar ataca%ız.

• Uluslararası #$ b#rl#kler#yle ülkem#zdek# tekn#k ve mevzuat altyapısını uzaktan çalı$maya uy-
gun hale get#rece%#z. 

• AB ara$tırmacılarının özell#kle ERC g#b# prest#jl# destek alanların ülkem#zde ara$tırmalarını 
gerçekle$t#rmeler# #ç#n projeler#ne mal# destek sa%layacak, bu konularda ün#vers#teler#m#z# 
te$v#k edecek, oturma ve v#ze #$lemler#n# kolayla$tıraca%ız.

• Yurtdı$ındak# yetenekl# yapay zekâ ara$tırmacılarını ülkeye çekmek ve ülkede kalmalarını 
sa%lamak #ç#n burs ve ara$tırma #mkanları sa%layaca%ız.

• Ö%renc# ve b#l#m #nsanlarımızın sorunlarına ve öner#ler#ne düzenl# b#r $ek#lde ula$ab#lece%#-
m#z b#r ger# b#ld#r#m mekan#zması gel#$t#rece%#z. 

• M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı Yurtdı$ı L#sansüstü Ö%ren#m Bursu Programlarından, zorunlu h#zmet-
ler#n# Türk#ye’de tamamlamaları ko$uluyla, yurtdı$ında ya$ayan ya da ö%ren#m gören Türk 
vatanda$ı gençler#n de yararlanab#lmes#n# sa%layaca%ız.

• MEB programı dı$ında Yurtdı$ı Yüksek L#sans ve Doktora programlarını kazanan ö%renc#le-
re devlet tarafından destek sa%layacak, katıldıkları programları tamamlayan gençler#n ger# 
dönü$ler#n# te$v#k ed#c# mekan#zmalar kuraca%ız.
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• Yüksek l#sans ve doktora programlarına devam eden ö%renc#ler#n ara$tırma deste%# ve burs 
#mkanlarını artırarak #st#hdam problem# ya$amadan e%#t#m hayatlarına devam etmeler#n# 
sa%layaca%ız.

• Doktora sonrası ara$tırmacılar #ç#n yurt#ç# #st#hdam olanaklarını artıracak destekler sa%la-
yaca%ız. 

Ara"tırma-Gel!"t!rme ve Yen!l!kç!l!k 

• Kamunun Ar-Ge ve d#j#tal dönü$üm yapılanmasını yalın ve etk#n hale get#rmek amacıyla 
TÜB!TAK’ı sadece Ara$tırma Enst#tüler# #le kr#t#k alanlarda #ler# ara$tırmalar yapan b#r kurum 
hal#ne get#rece%#z.

• Ara$tırma, teknoloj# ve yen#l#kç#l#%# ün#vers#telerde, özel sektörde ve kamuda destekleyece-
%#z.

• !lg#l# bakanlık ve kurumların e$güdümü #le Ulusal !novasyon S#stem#n# #n$a edece%#z.

• TÜB!TAK, #lg#l# bakanlıklar ve kurumlar bünyes#nde Döngüsel Ekonom# b#r#mler# kuraca%ız.

• TÜB!TAK, #lg#l# bakanlıklar ve kurumlar bünyes#nde H#drojen ve Hücre Yakıt Ara$tırma, B#yo-
materyal ve Sentet#k B#yoloj# ve Artırılmı$ Gerçekl#k Enst#tüler# ve bölümler# kuraca%ız. 

• Akıllı #laçlar ve b#yomed#kal teknoloj#ler alanındak# destek ve te$v#kler# artıraca%ız.

• Organ#ze Sanay# Bölgeler#n#, KOB! eko-s#stem#m#z#, ün#vers#te ve teknokentler#m#z# ye$#l ve 
d#j#tal dönü$üme hazırlamak amacıyla #lg#l# kurum, kurulu$ ve bakanlıklar bünyes#nde Ye$#l 
Teknoloj#k Dönü$üm b#r#mler# kuraca%ız.

• !lg#l# Teknokentler, OSB’ler ve Kalkınma Ajanslarında Ürün Gel#$t#rme !ht#sas Merkezler# ku-
raca%ız. 

• Türk#ye Endüstr#yel Tasarım Enst#tüsü’nü kuracak, Türk Tasarım Danı$ma Konsey#’n# etk#n-
le$t#rece%#z. 

• Türk#ye’n#n su, toprak, orman, atık ve enerj# yönet#m pol#t#kalarını Büyük Ver# ve Endüstr# 4.0 
stratej#ler# e$l#%#nde planlayıp yönetece%#z.

• D#j#tal ve Ye$#l Dönü$üm #ç#n KOB! Eko-S#stem#m#z#n; zaman, mekan, enerj# ve çalı$ma ve-
r#ml#l#%#n# en üst düzeye yükseltecek “Yalın Üret#m Uygulamalarını” hayata geç#rece%#z. 

• Benzer alanlarda çalı$an üret#c# f#rmalar ve Ar-Ge merkezler# arasında rekabet önces# Ar-Ge 
#$b#rl#%#n# destekleyece%#z.
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• Tel#f hakları, marka ve patent hukukunun #$lemes#n# sa%layaca%ız.

• Gel#$t#rece%#m#z Ulusal Patent Pol#t#kamız çerçeves#nde patent toplayan $#rket ve kurumla-
rın önünü açaca%ız. 

• Ar-Ge, Ür-Ge ve !$-Ge süreçler#n# b#rb#r#ne ba%layarak, endüstr#yel de%er z#nc#rler# yarata-
ca%ız.

• Yüksek teknoloj#, yazılım, s#ber güvenl#k, yapay zekâ $#rketler#n#n kuracakları bölgesel mer-
kezler #le Ar-Ge ve Ür-Ge of#sler#n# destekleyece%#z.

• ÜR-GE Of#s# kurup da gel#$t#rd#%# Yüksek Teknoloj# ürününü ülkem#zde üretme taahhüdü ve-
ren $#rketlere üret#m tes#s# yer tahs#s# ve verg#, pr#m destekler# sa%layaca%ız.

• Ara$tırma ün#vers#teler#nde kurulu Teknoloj# Gel#$t#rme Bölgeler#’n#n bel#rl# OSB’lerle ve ya-
zılım dı$ı sektörlerle e$le$t#rmes#n# sa%layarak, bu sektörler#n ortak Ar-Ge #ht#yaçları #ç#n 
ün#vers#te yerle$keler#nde ara$tırma altyapılarını kuracak, teknoloj#k sorunları b#rl#kte çöz-
meler#n# sa%layacak #$b#rl#%# mekan#zmalarını olu$turaca%ız.

• Özel sektörün teknoloj#k sorunlarını do%rudan tesp#t ederek, bunları ün#vers#teye aktaracak 
ve b#rl#kte çözüm gel#$t#rme stratej#ler# tasarlayab#lecekler# yen#l#k arayüzler# kurulmasını 
sa%layaca%ız.

• Etk#n çalı$mayan ün#vers#te Teknoloj# Transfer Of#sler# (TTO) #le Teknokentler# b#rle$t#rerek 
tüm ün#vers#teler#n yararlanaca%ı bölgesel TTO’lar ve Teknokentler kuraca%ız.  

• Teknokentler# ortak laboratuvar ve altyapılarla s#nerj# ve #novasyon ortamına dönü$türece-
%#z.

• Teknopark te$v#kler#n# f#z#ksel mekândan ba%ımsız hale get#rerek tüm Türk#ye’y# teknopark 
yapaca%ız.

• OECD tarafından da tavs#ye ed#ld#%# üzere, düzenl# ulusal yen#l#kç#l#k anketler# ser#s# ba$la-
taca%ız.
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G!r!"!mc!l!k

• Kalkınma hamlem#z#n merkez#ne yen#l#kç#, ye$#l ve d#j#tal dönü$ümü ben#msem#$ g#r#$#mc#-
ler#m#z# yerle$t#rece%#z.

• Yen# G#r#$#m (Start-Up) Kanunu’nu çıkartarak g#r#$#mc#l#%e #l#$k#n hukuk# tanımları, statüler#, 
mal# yükümlülükler ve te$v#kler# net b#r çerçeveye kavu$turaca%ız.

• Kamu kurum ve kurulu$ları, b#rl#k, vakıf, dernekler ve #$ dünyasıyla #$ b#rl#%# #ç#nde güçlü b#r 
g#r#$#mc#l#k ekos#stem# olu$turaca%ız.

• E%#t#m müfredatını ve felsefes#n# d#nam#k g#r#$#mc# ekos#stem#n ana ayaklardan b#r# olarak 
kurgulayaca%ız. 

• S#l#kon Vad#s# g#b# küresel ölçekte ba$arılı g#r#$#mc#l#k ekos#stemler#n#n bulundu%u yerlere 
Özel Tems#lc#/Büyükelç# atayaca%ız.

• G#r#$#mc#ler#m#z#n #z#n, ruhsat, te$v#k, teknoloj# transfer#, e%#t#m programları, mentorluk, f#-
nansmana er#$#m, fonların ver#ml# ve etk#l# kullanılması g#b# tüm #ht#yaçlarını tek duraktan 
kar$ılamak amacıyla G#r#$#mc#l#k Merkez# kuraca%ız

• Yen# G#r#$#mler ba$ta olmak üzere g#r#$#mc#l#k ve yen#l#kç#l#k faal#yetler#n# destekleyecek f#-
nansal araçları çe$#tlend#rece%#z.

• G#r#$#mc#lere yönel#k h#be ve te$v#k sürec#n# sadele$t#r#p, süreçler# kısaltaca%ız.

• Yen#l#kç# f#rmaların orta-uzun döneml# gel#$#m#n# desteklemek amacıyla Kred# Garant# Fo-
nu’nu etk#l# b#ç#mde kullanaca%ız.

• Ba$arılı f#rma uygulamaları konusunda d#%er f#rmaların farkındalı%ını, becer#s#n# ve b#lg#s#n# 
artırıcı platformlar olu$turaca%ız. 

• Yen# #$ f#k#rler#n#n gel#$t#r#lmes#, sürdürüleb#l#rl#%#n sa%lanması ve ayakta durab#len b#r #$-
letme altyapısı olu$turulması #ç#n #$letmelere g#r#$#mc#l#k e%#t#mler# ve g#r#$#mc#l#%e yönel#k 
destekler sa%layaca%ız.

• F#rmaların e-t#caret, sanal ma%aza, d#j#tal tasarım, k#$#selle$t#r#lm#$ ürünler, çevrec# ürünler 
g#b# alanlarda becer# ve #mkânlarını destekleyece%#z. 

• D#j#tal ve yen# teknoloj#k ürün alanlarında faal#yet gösteren ya$ayab#l#r n#tel#ktek# yen# g#r#-
$#m $#rketler#ne erken dönemde sa%lanan ürün gel#$t#rme, t#car#le$t#rme ve pazara er#$#m 
alanlarındak# danı$manlık destek mekan#zmalarını zeng#nle$t#rece%#z. 

• Kamu !kt#sad# Te$ebbüsler#, yerel yönet#mler ve g#r#$#mc#ler arasında koord#nasyon ve #$ b#r-
l#kler#n# artıraca%ız.



V. B !L !M, AR-GE,  YEN !L !KÇ !L !K , G !R !"!MC !L !K ve D !J !TAL DÖNÜ"ÜM

103

• Yerl# yen# g#r#$#m $#rketler#ne uluslararası f#nansal destek sa%layab#lecek yabancı melek ya-
tırımcıları Türk#ye’ye çekecek adımları ataca%ız.

• Yazılım faal#yet#n# en yüksek düzeyde desteleyecek, Kurumsal Kaynak Planlama, Mü$te-
r# !l#$k#ler# Yönet#m# g#b# ver#ml#l#k odaklı mühend#sl#k yazılımlarının tüm f#rma gruplarında 
yaygın olarak kullanılmasını sa%layaca%ız. 

• Kadın ve genç g#r#$#mc#l#%#ne yönel#k özel te$v#k paketler# hazırlayaca%ız. 

• Ürün ve h#zmet tedar#kç#ler#n#n yetk#nl#kler#n#n ve danı$manlık h#zmetler#n#n sert#f#kasyon 
süreçler#n#n ba%ımsız kurullar tarafından bel#rlenmes#n# sa%layaca%ız.

• Yen# g#r#$#mler #ç#n bölgesel bazlı temat#k kuluçka merkezler# gel#$t#rme planı hazırlayaca-
%ız.

• Yen# g#r#$#mler#n tesc#l ve patent #$lemler#n# kolayla$tıracak, tesc#l ve patent g#derler#ne 
destek sa%layaca%ız.

• Ba$arılı g#r#$#mc#ler# TÜB!TAK, ün#vers#te ve özel kuluçka merkezler#ndek# mentorluk ve e%#-
t#mlere dah#l ederek bunların b#lg#, b#r#k#m ve #l#$k# a%larının g#r#$#m eko-s#stem#ne daha faz-
la katkı sa%lamasını tem#n edece%#z. 

• “Çalı$an H#sse Ops#yonları” #ç#n gerekl# hukuk# ve muhasebe alt yapısını olu$turacak ve güç-
lend#rece%#z.

• !lk defa verg# kaydı yapanlara olan desteklerde ya$ kısıtlamasını kaldırarak her ya$tak# va-
tanda$ımıza g#r#$#mc#l#%#n kapısını açaca%ız.  

• AB’n#n Hor#zon Europe programı altında yer alan CONNECT ve SCALEUP üzer#nden f#nanse 
ed#lecek b#r AB-Türk#ye yen# g#r#$#m (Start-Up) odak programı olu$turacak, AB’de ve Türk#-
ye’dek# yen# g#r#$#mler#n teknoloj#, sermaye ve pazara er#$#me yönel#k ortaklıklar kurmalarını 
kolayla$tıraca%ız.

• Fonların fonu yakla$ımı #le 2019 yılında kurulan ancak küçük çaplı kalan Turkey Future 
Fund’a ulusal katkımızın yanı sıra, Avrupa Kom#syonu, Avrupa Yatırım Fonu #le Uluslararası 
F#nansman Kurulu$larının katkısını artırarak g#r#$#mc# ve yen#l#kç# $#rketler#n r#sk sermayes#-
ne er#$#mler#n# kolayla$tıraca%ız. 

• Avrupa !mar ve Kalkınma Bankası’nın teknoloj# odaklı özel sermaye enstrümanlarından ve 
#mkanlarından daha fazla yararlanılmasını sa%layaca%ız.

• F#z#ksel b#r varlı%a sah#p olmadan Türk#ye pazarına h#zmet sunmak #steyen yabancı $#rket-
ler#n verg#sel ve yasal sorumlulu%a tab# olmasını sa%layacak “e-#kamet” model#n# hayata 
geç#rece%#z.
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• Öncel#k Anadolu ün#vers#teler#nde olacak $ek#lde ün#vers#te müfredatına, mezun#yet #ç#n 
kred# sayılmayacak ancak ö%renc#n#n arzu etmes# hal#nde alab#lece%#, g#r#$#mc#l#k dersler# 
koyacak, bu derslerle #$ gel#$t#rme, mü$ter# tecrübes# ve ürün yönet#m#, t#car# hayat ve ben-
zer# konularda e%#t#m vererek, #nce becer#ler gel#$#m#n# sa%layaca%ız.

D!j!tal Dönü"üm

• B#l#$#m ve Yen#l#kç#l#k Bakanlı%ı kuraca%ız. 

• B#lg# Teknoloj#ler# ve !let#$#m Kurumu’nun (BTK) ba%ımsızlı%ını sa%layaca%ız. 

• Türk#ye’de ve dünyada önde gelen b#l#m #nsanlarımızdan, yönet#c#lerden ve uzmanlardan 
olu$an B#l#m ve Teknoloj# !st#$are Kurulu kuraca%ız.

• B#l#$#m sektörünü stratej#k sektör #lan edece%#z. 

• Yapay Zekâ Et#k Kurulu olu$turaca%ız.

• D#j#tal ve teknoloj# dönü$üm pol#t#kalarını katılımcılık anlayı$ıyla olu$turaca%ız.

• Telekomün#kasyon #$letmec#ler# üzer#ndek# denet#m, d#nleme baskısı ve ceza r#skler#n# ulus-
lararası düzeyde kabul görmü$ #lkelerle uyumlu standartları esas alarak ad#l rekabet, tekno-
loj# ve h#zmette farklıla$ma, özgürlük ve demokras# temel#nde çözece%#z. 

• Telekomün#kasyon sektöründe halen devam eden tüm #mt#yaz sözle$meler#n#, geçm#$ sü-
reçler# ve dev#r mevzuatlarını #nceleyecek, gel#$m#$ ülke standartlarına uygun yen# b#r yet-
k#lend#rme rej#m# uygulamaya koyaca%ız.

• Rekabet ko$ulları çerçeves#nde telekomün#kasyon sektörünün gelecek stratej#s#n# uygula-
maya koyaca%ız.

• Varlık Fonuna aktarılan Türk Telekom ve Turkcell h#sseler#n# Haz#neye devredecek ve ça%-
da$ yönet#$#m #lkeler#ne göre ba%ımsız b#r $ek#lde yönet#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Halen sektörde yatırımları durdurma noktasına get#ren 2G #mt#yaz sözle$meler#n#n süreler#-
n# bedel# kar$ılı%ında 4,5G sözle$meler#n#n süres#n#n b#tece%# tar#he kadar uzataca%ız.

• Yen# teknoloj#ler#n en hızlı $ek#lde yayılmasını sa%lamak #ç#n operatörlere 5G l#sanslarını en 
kısa sürede verece%#z.

• Avrupa B#rl#%#, B#rle$m#$ M#lletler ve OECD, ITU ve GSMI ba$ta olmak üzere; d#j#tal dönü$üm 
ve g#r#$#mc#l#k alanında faal#yet yürüten Yapay Zekâ Küresel Ortaklı%ı ve EuroHPC g#b# ulus-
lararası kurum, organ#zasyon ve ortaklıklarda akt#f rol alaca%ız.
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• D#j#tal Oturma !zn# programı ba$latarak Türk#ye’de teknoloj# g#r#$#m# kurmak #steyen veya 
Türk#ye’dek# b#r g#r#$#mde çalı$an yabancı profesyonellere oturma #zn# verece%#z.

• Avrupa B#rl#%# “D#g#tal Europe” programına katılım sa%layaca%ız. 

• Türk#ye’n#n Avrupa Tek D#j#tal Pazarı’na dah#l olmasına dönük çalı$malara hız verece%#z. 

• Kaynakların etk#n kullanımı ve altyapı kurulumunun hızlandırılması #ç#n ortak altyapıların 
kurulması yönünde düzenlemeler yapaca%ız.

• Ortak ve Yaygın F#ber/Opt#k Altyapısı olu$turulması #ç#n #lg#l# kurumların koord#nasyonuyla 
F#ber Stratej# Belges# ve Eylem Planını olu$turaca%ız.

• F#ber/Opt#k uzunlu%unu en kısa sürede 2 m#lyon k#lometreye ula$tıraca%ız.

• F#ber altyapının gel#$t#r#lmes# amacıyla geç#$ hakkı mevzuatını ve ücretler#n# yen#den dü-
zenleyece%#z.

• F#ber altyapının hane ve #$yerler#ne kadar kes#nt#s#z er#$#m#n# sa%layaca%ız.

• Ulusal f#ber altyapı yatırımlarını hayata geç#r#lmes#yle beraber kullanımı yaygınla$acak olan 
5G teknoloj#ler#n# gel#$t#rme konusunda yerl# g#r#$#mc#ler#m#ze destek sa%layaca%ız.

• 6G g#b# temel f#kr# hakları #çeren konularda kolekt#f çalı$mayı ün#vers#te sanay## #$ b#rl#%# 
çerçeves#nde destekleyece%#z.

• Nüfusa göre sab#t gen#$ bant yaygınlık oranında OECD sev#yes#n# yakalayaca%ız.

• Her #nternet serv#s sa%layıcının er#$eb#lece%# gen#$ bant Türk#ye Çevr#m#ç# !nternet Altyapı 
Har#tası yayınlayaca%ız. 

• Türk#ye’y# yakın co%rafyanın #nternet traf#k de%#$#m merkez# hal#ne get#rmek #ç#n gerekl# ça-
lı$maları yapaca%ız.

• !nternete er#$#m# temel b#r #nsan hakkı olarak tanımlayacak, vatanda$larımızın her yerde, 
güvenl#, hızlı, ucuz ve sansürsüz #nternete er#$#m#n# sa%layaca%ız

• !nternet er#$#m#n#n üzer#ndek# verg#ler# #nd#rece%#z.

• D#j#tal H#zmet Verg#s#’n# #nd#rece%#z. 

• BTK kes#nt#ler#n# #nd#rece%#z.

• B#lg#sayar, tablet, cep telefonu g#b# d#j#tal c#hazlar üzer#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız.
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• Fırsat e$#tl#%#n# sa%lama hedef#yle dezavantajlı gruplar, ö%renc#ler ve ö%retmenler #ç#n d#j#tal 
h#zmet ve donanım verg#ler#n# yen#den düzenleyecek ve bu gruplara gel#r düzeyler#ne göre 
bedava veya #nd#r#ml# teknoloj#k ek#pman ve yazılım deste%# sa%layaca%ız. 

• Fırsat e$#tl#%#n# sa%lamak ve uzaktan e%#t#m süreçler#nde ya$anan adalets#zl#kler# bertaraf 
etmek amacıyla özel sektörle b#rl#kte 6-25 ya$ arasındak# tüm ö%renc#lere ve gençlere aylık 
5 GB #nternete bedava er#$#m h#zmet# sa%layaca%ız.

• Ortak kullanım alanlarında (meydanlar, kütüphaneler vs.) kes#nt#s#z ve ücrets#z #nternet h#z-
met# verece%#z.

• Evrensel H#zmet Fonu’nun $e&af b#r yönet#m anlayı$ıyla amacına uygun olarak kullanacak, 
ba$ta kır-kent ayrımında ve e%#t#mde d#j#tal e$#ts#zl#kler# ortadan kaldıraca%ız. 

• Ver# merkezler#ne yönel#k uluslararası düzeyde kabul görmü$ #lkelerle uyumlu b#r mevzuat 
altyapısı olu$turaca%ız.

• Ulusal ölçekte h#zmet sunacak Türk#ye bulut b#l#$#m#n# hayata geç#recek, ver# toplama mer-
kezler# üzer#nde en #ler# yapısal teknoloj#k donanım ve güvenl#k #çer#%#n# kuraca%ız.

• Ver# Merkez# !$letmec#ler#n#n #nternet er#$#m mal#yetler#n# dü$ürecek, ver# merkezler#ne özel 
f#nans modeller# ve te$v#kler olu$turaca%ız. 

• Bulut B#l#$#m Yasası #le küresel ver# merkez# yatırımcılarını Türk#ye’ye çekecek te$v#kler sa%-
layaca%ız. 

• B#l#$#m sektöründe yer alan $#rketler#n sını'andırılması ve m#n#mum sert#f#kasyon sev#yele-
r#n#n bel#rlenmes# #ç#n etk#n b#r yapılanmayı hayata geç#rece%#z. 

• B#l#$#m sektörünün meslek# kurallara, et#k de%erlere ve yeterl#l#klere göre faal#yet yürütme-
s#n# sa%layacak hukuk# altyapıyı olu$turaca%ız.

• B#l#$#m sektöründe mükemmel#yet merkezler# olu$turaca%ız.

• Toplam 40 km2 alan üzer#ne Yapay Zeka ve Otonom S#stemler "ehr# kuraca%ız. 

• D#j#tal Teknoloj# Üret#m Ç#ftl#kler# kurarak, yurt dı$ında hal# hazırda çalı$an akadem#syen ve 
tasarımcıların ülkeye dönü$ünü sa%layaca%ız.

• Kamuda $e&a'ı%ın sa%lanması, ver# merkezl# #novasyonların gel#$mes#, ver# #le çalı$ma kül-
türünün #n$a ed#lmes# ve ver#ler#n daha gen#$ b#r k#tlen#n denet#m#ne açılması hedef#yle Açık 
Ver# Platformu kuraca%ız.

• Kamu kurumlarının sa%lık, traf#k, meteoroloj#, noter ham ver#s# ve benzer# ver#ler# anon#m 
olarak yerl# g#r#$#mc#ler#n kullanımına açaca%ız. 
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• Kamunun ruhsat, tapu, sert#f#ka, d#ploma ve benzer# kayda dayalı tüm #$levler#n#, kamu çalı-
$anlarının mal beyanlarını, kamudak# tüm dem#rba$ ve envanter l#steler#n# toplumun dene-
t#m#ne açık blok z#nc#r# altyapısına geç#rece%#z.

• K#ml#k, sa%lık karnes# ve benzer# h#zmetler# k#$#sel mahrem#yet çerçeves#nde ve er#$#m#n b#-
rey#n #zn#ne ba%lı olacak $ek#lde blok z#nc#r# platformuna ta$ıyaca%ız.

• Blok z#nc#r# m#mar#s#nde uluslararası t#caret platformu (INTERSECT) kurarak dı$ t#caret #$-
lemler#nde bürokras#y# azaltacak, aracılık mal#yetler#n# dü$ürecek, $e&af ve güven#l#r b#r dı$ 
t#caret altyapısı kuraca%ız.

• Kent b#lg# s#stemler#n#n kapas#teler#n# güçlend#rece%#z.

• Yen# nes#l afet yönet#m merkezler#n# kuracak, afetle mücadelen#n her safhasında teknoloj#-
den faydalanacak, r#sk anal#z#nde sensörlerden, afet#n #lerlemes#n#n tak#b#nde uydulardan, 
kurtarma çalı$malarında dron ve robot teknoloj#ler#nden etk#n b#r $ek#lde yararlanaca%ız. 

• Mob#l ve gen#$ bant operatörler#n kapsama alanlarının, hız ver#ler#n#n, stres test# sonuçla-
rının, ba%ımsız b#r konsors#yum tarafından ölçümlenmes#n# ve topluma açık platformlarda 
yayınlanmasını sa%layaca%ız.

• Yazılımı ve yerl# kar ed#nmey# de yerl# malı tanımına dah#l edece%#z. 

• Uydu teknoloj#ler# alanlarında yapılan mevcut projeler#n tamamlanmasını ve ülke #ht#yacının 
gerekt#rd#%# yen# projeler#n hayata geç#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Kurumlar arası ver# payla$ımına #l#$k#n uygun yasal zem#n hazırlayaca%ız.

• D#j#tal teknoloj#ler#n gel#$t#r#lmes#nde et#k farkındalı%ın sa%lanmasına yönel#k #lg#l# kurum-
larca rehberler hazırlayaca%ız. 

• 5651 sayılı !nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes# ve Bu Yayınlar Yoluyla !$-
lenen Suçlarla Mücadele Ed#lmes# Hakkında Kanun’u tüm kullanıcıların sosyal medya mec-
raları üzer#ndek# #fade özgürlü%ünü ve k#$#sel mahrem#yet#n# koruyacak $ek#lde, evrensel, 
ço%ulcu ve demokrat#k #lkeler çerçeves#nde ve gen#$ b#r #st#$areyle yen#den düzenleyece%#z. 

• Sosyal medya platformlarının hak ve yükümlülükler#n# tekrar ele alacak, sansür hükümler#n# 
#ptal edece%#z.

• Kamunun açık kaynaklı yazılımları kullanmasını ve gel#$t#rmes#n# te$v#k edece%#z. 

• D#j#tal b#lg# toplumu anlayı$ıyla tutarlı b#r b#ç#mde her alanda “açık standartların” ben#msen-
mes#n# kolayla$tıracak düzenlemeler yapaca%ız.

• D#j#tal ürün ve h#zmetler#n kullanımına #l#$k#n Tüket#c#n#n Korunması Hakkında Kanun’dak# 
hükümler#,  e-para ve e-ödeme mevzuatını AB mevzuatına uyumlu hale get#rece%#z.
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• Türk#ye’n#n AB standartlarında güvenl# ülke sınıfına g#rmes#n# sa%layacak, böylece bulut b#-
l#$#m, büyük ver# ve yapay zekâ kullanımının ve gel#$t#r#lmes#n#n önünü açaca%ız.

• Avrupa Konsey# Yapay Zeka Konvans#yonu çalı$malarını yakından tak#p ederek, #nsan hakla-
rı, demokras# ve hukukun üstünlü%ü esasına dayalı yakla$ımın ülkem#zde de ben#msenme-
s#n# sa%layaca%ız.

• Kr#pto para ve varlık mevzuatını çıkartacak, sektördek# bel#rs#zl#kler# g#derece%#z.

• Kr#pto varlıklarla #lg#l# borsaların düzenleme ve denet#m#ne #l#$k#n adımları atacak bu p#ya-
salara olan güven# sa%layacak, küçük yatırımcıları koruyaca%ız.

• D#j#tal varlıkların ödeme s#stemler#yle entegrasyonunu sa%layacak teknoloj#lere #l#$k#n yasal 
düzenlemeler# hayata geç#rece%#z.

• Gel#$en teknoloj#ler#n f#kr# ve sına# mülk#yet haklarına #l#$k#n düzenlemelere yansımalarına 
#l#$k#n yen# yakla$ımları yakından tak#p ederek, bu konuda gerekl# adımları ataca%ız. 

• Kamunun $e&a'a$masını ve vatanda$ın k#$#sel b#lg#ler#n#n mahrem#yet#n#n korunmasını ana 
#lke olarak esas alaca%ız.

• 6698 sayılı K#$#sel Ver#ler# Koruma Kanunu’nu, Avrupa B#rl#%#’n#n Genel Ver# Koruma Yönet-
mel#%#yle uyumlu hâle get#rece%#z. 

• K#$#sel b#lg#ye mahrem#yet zırhı olu$turacak, vatanda$larımıza a#t ver#ler#n Türk#ye sınırları 
#çer#s#nde saklanması #ç#n önlemler alaca%ız.

• Kamu gözet#m gücünün s#yas# rak#plere kar$ı s#lah olarak kullanılmasının önüne geçece%#z.

• D#j#tal ortamda “Unutulma Hakkı”nın çerçeves#n# objekt#f kr#terlere göre bel#rleyece%#z.

• E%#t#mde teknoloj# kullanımı #ç#n b#r eylem planını ve d#j#tal e%#t#me odaklı yen# b#r stratej#y# 
tüm payda$larla b#rl#kte gel#$t#rece%#z. 

• Her sınıfa en az b#r tane #nternete ba%lı c#haz tem#n edece%#z.

• Okullarda b#lg#sayar laboratuvarlarını #y#le$t#recek ve etk#n b#ç#mde kullanılmasını sa%laya-
ca%ız.

• E%#t#m müfredatında, d#j#tal teknoloj#ler#n ba%ımlılık da dâh#l uzun sürel#/a$ırı kullanımıyla 
ba%lantılı r#skler#n önlenmes#ne #l#$k#n pol#t#kaları göz önünde bulunduraca%ız.

• D#j#tal okuryazarlık ve medya okuryazarlı%ını d#%er derslerle bütünle$t#r#lm#$ b#ç#mde ve/
veya ayrı b#r ders olarak sunaca%ız.

• D#j#tal ö%renme kaynak sa%layıcılarının bel#rl# kal#te standartlarına ula$masını sa%layaca%ız. 
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• EBA’da, ba$ta #çer#k gel#$t#rmes# olmak üzere gerekl# güncellemeler# yapacak, EBA altyapı-
sını her an kullanılab#lecek $ek#lde hazır ve güncel tutaca%ız.

• EBA canlı ders kapas#tes#n#n artırılması #ç#n gerekl# yatırımları yapaca%ız.

• D#j#tal teknoloj#ler#n yüksekö%ret#m s#stem# #ç#nde güçlend#r#lmes# amacıyla akadem#k des-
tekler sa%layacak, doktora burslarını artıraca%ız.

• Yüksekö%ren#mde d#j#tal teknoloj#lere yönel#k yen# ara$tırma merkezler# olu$turaca%ız.

• Her okula donanım, yazılım ve f#ber #nternet ba%lantıları sa%layaca%ız.

• D#j#tal $#ddet g#b# olumsuz durumlara yönel#k farkındalıkların olu$turulmasını sa%layaca%ız.
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Tarım 

• Tarım ve Orman Bakanlı%ı’nı “Tarım ve Gıda Güvenl#%# Bakanlı%ı” olarak yen#den yapılandı-
raca%ız.

• Bakanlı%ın Merkez ve ta$ra te$k#latını tarımsal dönü$ümü sa%layacak $ek#lde yen#den ya-
pılandıraca%ız.

• Bakanlık personel#n# özell#kle !l Tarım Müdürlükler#n# kayıt ve ver# tak#pç#s# poz#syonundan 
çıkarıp sahada etk#n çalı$an b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• Tarım Orman "urası’nı etk#l# b#ç#mde çalı$tıraca%ız.

• Tarımsal pol#t#kaları ver#, b#lg# ve etk#l# planlamaya dayalı olarak bel#rleyecek ve uygulaya-
ca%ız.

• Her 5 yılda b#r tarım ve hayvancılık sayımı yapaca%ız. 

• Türk#ye Tarım Ver# ve B#lg# S#stem# kurarak, hayvan kayıt, süt kayıt, ç#ftç# kayıt g#b# tüm ver# 
tabanları uygulamalarını entegre edece%#z. 

• S#gortalama ve tarımsal desteklerde, pek çok ç#ftç#m#z# dı$arıda bırakan “Ç#ftç# Kayıt S#s-
tem#” yer#ne; tarla tapularını ve k#ra kontratını esas alan gen#$ kapsamlı “Tarımsal Üret#m 
Kayıt S#stem#”n# kullanaca%ız.

• Tarımsal Kurumları yen#den yapılandıracak, Et ve Süt Kurumu, Çay-Kur, TMO g#b# K!T’ler #le 
tarımsal kooperat#f ve b#rl#kler# ç#ftç#y# ve üret#m# destekleyecek $ek#lde etk#n hale get#re-
ce%#z.

• Tarım Kanunu’nun 21’#nc# maddes#nde öngörülen ancak bugüne kadar h#ç uyulmayan tarım-
sal destekleme programlarına bütçeden ayrılacak kayna%ın gayr#saf# m#llî hasılanın yüzde 
b#r#nden az olamayaca%ı hükmünü yer#ne get#rece%#z

• Tarımsal destekler# üret#m# ve ver#ml#l#%# esas alan, havza bazlı, bölgeler arası farklıkları 
gözeten, sürdürüleb#l#r ve etk#n b#r b#ç#mde uygulayaca%ız.

• Tarım, su ürünler# ve ormancılıkta kullanılan üret#m araçları ve mak#neler #ç#n mazotta ÖTV 
yükünü kaldıraca%ız.

• Ç#ftç#lere kullandı%ı gübre mal#yet#n#n yüzde 50’s#n# destek olarak ger# verece%#z. 

• Ç#ftç#lere kullandı%ı tohum mal#yet#n#n yüzde 50’s#n# destek olarak ger# verece%#z. 

• Tarımda #nd#r#ml# elektr#k tar#fes# uygulayaca%ız.
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• Türk#ye Tarım Kred# Kooperat#'er#‘ne tahs#s ed#lecek GES l#sansıyla üret#lecek elektr#%# #$-
letme, amort#sman ve elektr#k nak#l mal#yetler# kar$ılı%ına tekabül edecek cüz# m#ktarda b#r 
bedelle tarımsal sulama amaçlı kullandıraca%ız.

• Tarımsal sulama ve elektr#k faturalarının hasattan sonra tahs#l ed#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Temel tarım ürünler#nde taban f#yatlarını mal#yet, kur, en'asyon ve ç#ftç#ler#m#ze #nsan onu-
runa yara$ır gel#r sa%lamayı d#kkate alarak bel#rleyece%#z.

• Tarımsal ürün alım f#yatlarını ek#m önces# #lan edece%#z.

• Stratej#k ürünlerde arz fazlasına yol açmadan alım destekler#n# etk#n b#ç#mde uygulayaca-
%ız.

• Mazot, gübre, yem ve tohum g#b# g#rd# destekler#n# ç#ftç# tarlasını sürmeden, süt sa%ılmadan, 
bes# hayvanı kes#me g#tmeden önce verecek, d#%er destek ödemeler#n# üret#m sonrası 90 
gün #ç#nde ödeyece%#z.

• Tarımda çalı$an kadın ve 30 ya$ altındak# gençlere sosyal güvenl#k pr#m deste%# sa%laya-
ca%ız.

• Ç#ftç#m#z#n Tarım BA(-KUR pr#m ödemeler#n# hasat sonrası fa#zs#z ödenecek $ek#lde planla-
yacak ve sa%lık güvences#nden faydalanmasını sa%layaca%ız.

• Gençler# Haz#ne araz#s# k#ralama, g#r#$#m sermayes# ve dü$ük fa#zl# kred# g#b# te$v#kler ba$ta 
olmak üzere desteklerden öncel#kl# olarak faydalandıracak ve mesle%#n gençle$t#r#lmes#n# 
sa%layaca%ız.

• T!GEM bünyes#nde bulunan tes#s ve #$letmeler# genç ç#ftç#lere uygulamalı e%#t#m ver#lecek 
$ek#lde yen#den düzenleyecek, bu tes#s ve #$letmeler# uygun ölçekte tohum ıslahı ve gel#$-
t#rmes# yapacak g#r#$#mlere k#ralayaca%ız.

• Ba$ta kuraklı%a dayanıklı tohum gel#$t#r#lmes# olmak üzere yen#l#kç# ara$tırmaları ve tohum-
da #thal #kames# sa%layan projeler# destekleyece%#z.

• Tohum gen bankalarını gel#$t#recek, ata ve yerel tohumların korunmasını ve kullanımını sa%-
layaca%ız.

• Gübrede dı$a ba%ımlılı%ı azaltmak #ç#n yen# üret#m tes#sler# kurulmasına, mevcutların kapa-
s#teler#n#n artırılmasına yönel#k özel yatırım ve te$v#k programları gel#$t#rece%#z.

• Z#raat Bankası’nı tekrar ç#ftç#n#n bankası yapaca%ız.

• Ç#ftç#ler#m#z#n bankalardan ve Tarım Kred# Kooperat#'er#nden kullandıkları kred#n#n fa#z#n# 
s#l#p, yen#den yapılandıraca%ız. 
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• Z#ra# kred#ler#n ger# ödeme takv#m#n#n hasat dönem#ne göre bel#rlenmes#n# sa%layaca%ız.

• Tarımsal yatırımlara uygun ko$ullu kred# deste%# verece%#z.

• Ç#ftç#ler#m#z#n traktör, b#çerdöver, tarım mak#naları g#b# tarımsal üret#m araçlarının ve canlı 
hayvan varlı%ının h#çb#r $ek#lde haczed#lmemes#n# sa%layaca%ız. 

• Par#te uygulaması get#rerek ç#% süt ve et üret#c#ler#n# yem f#yatlarındak# artı$lara kar$ı ko-
ruyaca%ız.

• Hayvancılıkla u%ra$an ancak mal# gücü yeterl# olmayan a#lelere h#be, ucuz kred# ve T!GEM 
aracılı%ıyla ucuz damızlık hayvan deste%# sa%layaca%ız.

• B#tk#sel ürün planlamasını sanay# yem#/kes#f yem üret#m#n# de kapsayacak $ek#lde yapaca-
%ız. 

• Yem b#tk#ler#n#n üret#m#n# te$v#k edecek, kullanımına destek sa%layaca%ız.

• Mera tesp#t ve tahd#t çalı$malarını hızla tamamlayacak, kapalı mera alanlarını kullanıma 
yen#den açacak ve tüm meraları ücrets#z hale get#rece%#z.

• Yayla potans#yel#n#n en üst düzeyde kullanılmasını sa%layacak, yaylaların ula$ım, elektr#k, 
barınma g#b# altyapı ve güvenl#k #ht#yaçlarını çevrey# bozmadan kar$ılayaca%ız. 

• Hayvancılık #$letmeler#n#n kend# karma yem ün#teler#ne sah#p olmalarını destekleyece%#z.

• Büyükba$ bes#c#l#kte, zamana ba%lı kısa sürel# besleme model#ne geçece%#z.

• Ülkem#z#n hayvansal ırk har#tasını da çıkararak yerl# ırk hayvanlarımızı ıslah edece%#z.

• Mera tohumlaması dâh#l bölgeler#n besleme potans#yel#ne göre hayvancılık g#rd# ve hayvan-
sal ürün #$leme tes#sler#ne yönel#k destekler gel#$t#rece%#z.

• Veter#nerl#k h#zmetler#n# yaygınla$tırarak buza%ı ve kuzu ölümler#n# tak#p ederek ölümler# 
azaltaca%ız.

• Veter#nerl#k h#zmetler#nde kullanılan a$ıların yerl# üret#m#n# te$v#k edece%#z.

• Sun# tohumlamayı ücrets#z hale get#rerek yaygınla$tıraca%ız.

• Okulda ücrets#z yemek ve okul sütü g#b# programlarla sektörü destekleyece%#z. 

• Damızlık hayvan #ht#yacının yurt #ç#nden kar$ılanması #ç#n kanatlı sektörüne Ar-Ge deste%# 
verece%#z.
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• Arıcılıkta standard#zasyonu sa%lamak #ç#n Kovan Standard#zasyonu, Bal Çe$#tler#n#n Bel#r-
lenmes#, Kalıntı !zleme Projeler#n# uygulamaya koyaca%ız. 

• Bal sektörüne kal#te kr#terler# get#r#p, takl#t ve ta%$#$ ürünlerde gerekl# denet#mler# yapaca-
%ız. 

• Arıcılık sektörüne e%#t#m ve kal#te konularında destek h#zmetler# verece%#z.

• Arıcılara konaklama, yol yardımı ve s#gortaları, enerj#-elektr#k, konaklama yerler#, $eker #h-
t#yaçları, ek#pman #ht#yaçları g#b# konularda destek sa%layaca%ız.

• Den#z ve !ç Su Ürünler# Stok ve Rezerv Yönet#m#n# Ulusal Master Planına uygun olarak yü-
rütece%#z. 

• Ekonom#k ve ekoloj#k önem# olan t#car# türler#n stoklarının yönet#lmes# #ç#n gerekl# yumurta-
larva, ya$, boy-a%ırlık, gonat, üreme ve benzer# ver#ler#n toplanmasında teknoloj#k 
yöntemler#n kullanılmasını sa%layacak, Ar-Ge çalı$malarını destekleyece%#z.

• Den#zler#m#zde ve #ç sularımızda sürdürüleb#l#r su ürünler# yet#$t#r#c#l#%#n# ve avcılı%ını des-
tekleyece%#z.

• Den#zler#m#zde balık üreme alanları olu$turarak balık popülasyonunun ve m#ktarının arttı-
rılmasını sa%layaca%ız.

• Balıkçılık ve su ürünler# sektörünün en temel sorunları olan Envanter, Balıkçı Barınaklarının 
Rehab#l#tasyonu, Ürün Et#ketleme ve Men$e, Gem# Adamı !st#hdam ve Tem#n#, Mazot Deste%# 
g#b# konularda hızlı çözümler sa%layaca%ız.

• Ekotur#zm, gastronom#, agroloj#k tur#zm g#b# tur#zm projeler# #le kırsal kalkınmada farklı sek-
törel pencereler açaca%ız.

• Mevcut #$letmeler#n kapas#te gel#$t#rme veya yen#leme #$ler#ne destek verece%#z.

• Tarımsal ürünler# yer#nde #$leyecek gıda #$letmeler#n# te$v#k edece%#z. 

• Tarım Organ#ze Bölgeler# kurarak sanay#, loj#st#k ve pazarlama faal#yetler#n# b#rb#r#ne enteg-
re edece%#z. 

• Tarım Organ#ze Bölgeler#n#n dem#ryollarına entegrasyonunu sa%layaca%ız.

• Tarımsal ürünler#n yurt #ç# ve yurt dı$ı pazarlarda yer bulması #ç#n markala$maya a%ırlık 
verece%#z.

• Küçük a#le ç#ftç#ler#ne örnek projeler yaparak h#beyle destekleyece%#z.
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• Tarım sektöründe faal#yet gösteren ç#ftç# ve hayvan yet#$t#r#c#ler#n#n proje okur-yazarlı%ını 
arttıraca%ız.

• Köyler#m#zde sosyal ya$am alanları kuraca%ız.

• Köy okulları ve sa%lık ocaklarını yen#den açaca%ız.

• Z#raat Mühend#s#, veter#ner hek#m, z#raat tekn#ker# g#b# en az b#r tekn#k personel# üret#m de-
sen#ne göre b#r köyden sorumlu tutaca%ız. 

• Ç#ftç#m#z#n örgütlü b#r yapı altında b#rle$mes#n# sa%layaca%ız.

• Üret#c# b#rl#kler# ve kooperat#'er g#b# tarımsal örgütler#n kurumsal kapas#tes#n# güçlend#re-
cek ve etk#n hale get#rece%#z. 

• Kooperat#fç#l#kte “kurumsal yönet#m ve denet#m” anlayı$ını hayata geç#rece%#z.

• Kooperat#'er#n f#nansman #ht#yacını kar$ılayab#lecek, sermaye temerküzü, k#tle fonlaması 
ve benzer# uygulamaları ülkem#z kooperat#fç#l#%#ne uyarlayacak ve $e&af b#r $ek#lde gözet#-
m#n# sa%layaca%ız.

• !$letme ortaklı%ı ve sözle$mel# ç#ftç#l#k modeller#n# gel#$t#recek, gerekt#%#nde Tarım Bakan-
lı%ı ve Z#raat Odası’nın da sözle$men#n payda$ı olmasını sa%layaca%ız.

• Tarım Kred# Kooperat#'er#’n#n asl# #$lev#ne odaklanarak, gübre, tarım #lacı, tohum, yem g#b# 
dı$a ba%ımlı oldu%umuz tarımsal g#rd#ler#n ülkem#zde üret#m#ne ve g#rd# f#yatlarında #st#kra-
rın sa%lanmasına yönel#k yatırımlar gerçekle$t#rmes#n# sa%layaca%ız.

• Süt Üret#c#ler# B#rl#%#, Damızlık Üret#c#ler# B#rl#%# g#b# kurulu$ların daha etk#n hale get#r#lerek 
amacına uygun h#zmet etmes#n# sa%layaca%ız.

• Konya’dak# Bahr# Da%da$ Uluslararası Tarımsal Ara$tırma Enst#tüsü’nü, Bahr# Da%da$ !kl#m 
De%#$#kl#%#ne Adaptasyon Merkez# olarak h#zmet verecek yapıya kavu$turaca%ız.

• Atatürk Orman Ç#ftl#%# projes#ne sah#p çıkarak aynı #s#mle b#r Tarım B#l#mler# Akadem#s# ku-
racak, bu akadem#de tarım teknoloj#ler#n# gel#$t#r#p akadem#yle ba%lantılı olarak kurulacak 
olan tarım meslek l#seler#n#n e%#t#m altyapısını tamamlayaca%ız.

• AOÇ Tarım B#l#mler# Akadem#s# bünyes#nde ba$ta tohum ve gen kaynakları teknoloj#ler# ol-
mak üzere, b#yoçe$#tl#l#k merkez#, teknoloj#k üs, ARGE b#r#mler#, Teknoparklar kuraca%ız.

• Gıda ve tarım #ht#sas ün#vers#tes# sayısını artıracak, bu ün#vers#teler# gıda bölgeler# #ç#n Ar-
Ge ve Ür-Ge faal#yetler# yürütecek $ek#lde Ara$tırma Ün#vers#tes# vasfına kavu$turaca%ız. 

• TARS!M’! yen#den yapılandırarak hızlı ve güçlü b#r tarımsal s#gorta yapısı olu$turaca%ız. 
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• Devlet Destekl# Tarım S#gortaları kapsamına, “Tarımsal Kaza ve R#sk S#gortası”nı #lave ede-
ce%#z. 

• Bazı stratej#k ürünlerde “Gel#r S#gortası” çalı$malarını ba$lataca%ız. 

• L#sanslı depoculuk s#stem#n#n yaygınla$tırılması amacıyla l#sanslı depoculu%a yapılacak ya-
tırımları te$v#k edecek, k#ra deste%#n# arttıracak, l#sanslı depoculuk tazm#n fonunun kab#l#-
yet# #le s#gorta h#zmetler#n#n kapsamını gel#$t#recek ve tahıl dı$ındak# ürün gruplarında da 
modern depoların kurulmasını te$v#k edece%#z.

• L#sanslı depoculuk ve ürün borsacılı%ı s#stem#n# ç#ftç#ler#m#z# koruyacak $ek#lde yakın co%-
rafyamızda da Türk#ye’n#n öncülü%ünde yaygınla$tıracak, böylece uluslararası p#yasalarda 
tarım ürünler# t#caret#m#z #ç#n öneml# üstünlükler ve yen# fırsatlar olu$turaca%ız.

• Örgütlü yapılar üzer#nden ölçe%#n# büyüten üret#c#lerden tüket#c#ye kadar pazarlama z#nc#-
r#n# kısaltacak, üret#c# örgütler#n#n loj#st#k kapas#teler#n#n artırılmasına yönel#k destek sa%-
layaca%ız.

• Ürün f#yatlarının kal#teye dayalı olu$masını, f#yatların olu$tu%u hal, borsa g#b# merkezler#n 
modern depolama ve laboratuvar s#stem#ne sah#p olmasını sa%layaca%ız.

• Toptancı haller#n modern altyapıya kavu$turulması ve haller arasında rekabet ortamının 
olu$turulması yoluyla daha kal#tel# h#zmet sunumunu sa%layaca%ız.

• Haller arası rekabet#n korunması ve kamu adına etk#n gözet#m sa%lanab#lmes# amacıyla hal 
kurulu$ ve faal#yet #z#nler#n#n #lg#l# Bakanlık tarafından ver#lmes#ne yönel#k düzenleme ya-
paca%ız.

• Hal Kayıt S#stem# üzer#nden ürün künyes# uygulamasını yaygınla$tıracak, böylece tüket#c#-
ler#m#z#n p#yasayı denetleyeb#lmeler#ne #mkân sa%layaca%ız.

• Yerel yönet#mlerle etk#n b#r koord#nasyon ve #$ b#rl#%# #ç#nde sebze meyve t#caret#m#z#n 
öneml# b#r bölümünün gerçekle$t#r#ld#%# geleneksel pazar yerler#n# kayıtlı, $e&af ve güvenl# 
t#caret alanlarına dönü$türece%#z.

• Pazar alanlarının haftanın d#%er günler#nde kooperat#f üyes# ya da ç#ftç# belges# sah#b# üre-
t#c#n#n ürününü sattı%ı alanlar olarak de%erlend#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• "eh#r tarımını ve topraksız d#key tarımı destekleyece%#z.

• Yerel yönet#mlerle #$ b#rl#%# hal#nde karbon ayak #z#n# en aza #nd#recek ve ta$ıma marjlarını 
dü$ürecek stratej#ler olu$turacak, so%uk z#nc#r altyapısını güçlend#rece%#z. 

• Büyük metropollere yakın tarım ve gıda üsler#n# hayata geç#rerek, afet, kr#z ve salgın dö-
nemler#nde gıdaya er#$#m r#sk#n# en aza #nd#rece%#z.
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• !kl#m de%#$#kl#%#n#n tarım sektörüne olası etk#ler#ne yönel#k ara$tırmalar yapacak, ara$tırma 
sonuçlarına ba%lı olarak ortaya çıkan fırsat ve tehd#tlere yönel#k olarak stratej#ler gel#$t#re-
ce%#z.

• Ç#ftç#ler#m#ze #$letme, f#nansal okur-yazarlık, teknoloj# kullanımı, sulama, #y# tarım, organ#k 
tarım uygulamaları, marka ve pazarlama stratej#s# olu$turma, do%ru paketleme ve küresel 
pazarlara er#$#m g#b# alanlarda yo%unla$tırılmı$ ve düzenl# e%#t#mler verece%#z.

• Tarım topraklarımızı ve meralarımızı koruyaca%ız. 

• 1.2.3. sınıf tarım topraklarının tamamını, 4. sınıf tarım topraklarının b#r kısmını, “Ulusal Gıda 
Güvenl#%# Stratej#k Kayna%ı” olarak kayıt altına alacak ve tarım dı$ı amaçlarla kullanılması-
nın önüne geçece%#z.

• Toplula$tırma uygulamalarını ad#l ve etk#l# b#r b#ç#mde sürdürece%#z.

• Az topraklı ve topraksız ç#ftç#ler#m#z# topraklandıraca%ız.

• Tarlasını ekemeyen, bahçes#ne, ba%ına bakamayan ya$lı, engell# ba$ta olmak üzere #ht#yaç 
sah#b# ç#ftç#ye, üret#mden hasada kadar destek vererek m#ll# servet#n yok olmasına #z#n ver-
meyece%#z.

• Toprak anal#z#n# zorunlu hale get#recek, ç#ftç#m#z#n anal#zler# ücrets#z yaptırab#lmeler#n# 
sa%layaca%ız.

• Mülk#yet# Haz#ne’de kalmak kaydıyla Haz#ne araz#ler#n#n Tarım Bakanlı%ı’nca z#raat yapmak 
#steyenlere ray#çler# üzer#nden k#ralanmasını sa%layacak, k#raları hasılat sonrası tahs#l ede-
ce%#z.

• Araz#s#n# ölçek ekonom#s#ne uygun hale get#rmek #steyen ç#ftç#lere f#nansal kolaylık sa%la-
yaca%ız.

• Sulanab#l#r tarım ve meralarımızı var olan sulama projeler# ve yen# projelerle hızlıca tamam-
layarak topraklarımızı suya kavu$turaca%ız.

• Ba$ta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeler# kapsamındak# altyapı yatı-
rımlarının tamamlanmasına öncel#k verece%#z. 

• Sulanab#l#r alanların gen#$let#lmes#ne yönel#k yatırımları arttırarak devam edecek; suyun 
do%ru ve ver#ml# kullanılmasına yönel#k teknoloj#k altyapı ve ara$tırma yatırımlarına öncel#k 
verecek, sulamada #srafı önleyecek son teknoloj#ler# te$v#k edece%#z.

• Mevcut açık kanal sulama $ebekeler#n#n kapalı borulu s#steme dönü$türülmes#n# fa#zs#z ola-
rak destekleyecek, kapalı s#stem ve damlama sulamayı yaygınla$tıraca%ız.
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• Topraktan sofraya gıda güvenl#%#n# ve gıda güvences#n# sa%layaca%ız.

• Gıda güvenl#%# #le #lg#l# yasal düzenlemelerdek# eks#kl#ler# g#derece%#z ve farkındalı%ı artıra-
ca%ız.

• Gıda güven#l#rl#%#ne #l#$k#n denet#mler# etk#nle$t#recek, bu konuda do%ru ve güncel b#lg#ler# 
toplumla payla$aca%ız. 

• Tarımsal ve #$lenm#$ gıda ürünler#nde tarladan çatala kayıp noktalarını bel#rleyerek gıda 
#srafını önleyece%#z

• Okullarda gıda #srafını önlemeye yönel#k e%#t#mler düzenleyece%#z.

• Yurda kaçak yollarla g#ren tarımsal ürün ve gıdalara kar$ı etk#n b#r denet#m mekan#zması 
olu$turacak, bu konuda yen# ve kapsamlı b#r yasal düzenleme yapaca%ız.

• Ba$ta tarım ürünler#nde olmak üzere dah#lde #$leme rej#m# uygulamalarındak# kayıt dı$ılıkla 
etk#n olarak mücadele edece%#z.

• Tarımsal ürün #thalat #z#nler#n#, yeter m#ktarda üret#lmeyen veya üret#lme #mkanı olmayan 
ürünler #le Dah#lde !$leme Rej#m#yle sınırlı tutacak ve rekabetç# b#r ortamda $e&af b#r $ek#lde 
verece%#z.

• Hasat dönem# önces# ve hasat dönem#nde #thalata #z#n vermeyece%#z.

• Tarımsal g#rd#lerde dı$a ba%ımlılı%ı en aza #nd#recek Ar-Ge çalı$maları ve yatırımları destek-
leyece%#z.

• B#yo-kaçakçılı%ın önlenmes#ne ve gen kaynaklarının korunmasına yönel#k tedb#rler get#re-
ce%#z. 

• Kaldırılan b#yogüvenl#k kurulunu yen#den kuraca%ız.

• B#yoloj#k çe$#tl#l#%#n, endem#k b#tk#ler#n korunması ve kaybolmaması #ç#n gerekl# e%#t#m ça-
lı$maları düzenleyece%#z. 

• R#sk altındak# b#tk# ve hayvan gen kaynaklarımızı tesp#t ederek, ço%altılması #ç#n gerekl# ted-
b#rler# alaca%ız. 

• Z#ra# #laç ve gübre kullanımının tak#b#n# kontrol altına alarak kalıntı oranını uluslararası 
normların altına alaca%ız.

• Pest#s#t kullanımını sıkı denet#mlere tab# tutaca%ız. 

• N#tratlı gübre dı$ında organ#k, organo-m#neral gübreler de dah#l tüm gübre çe$#tler#nde uy-
gulan karekod s#stem#n# ç#ftç#ye mal# yük olmaktan çıkartaca%ız.
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• Tıbb# ve aromat#k b#tk#ler, kesme ç#çek, canlı b#tk# ve ç#çek so%anı g#b# yüksek katma de%erl# 
dı$ t#caret#n söz konusu oldu%u alanlar ba$ta olmak üzere #y# tarım, organ#k tarım uygu-
lamaları, marka ve pazarlama stratej#s# olu$turma, do%ru paketleme ve küresel pazarlara 
er#$#m g#b# konularda altyapı ve e%#t#m deste%# sa%layaca%ız. 

• Özell#kle elma, narenc#ye g#b# ürünlerde taze, kurutulmu$ ve mamul ürün olarak dı$ pazar-
lardak# payımızın büyütüleb#lmes# #ç#n ürün standard#zasyon çalı$malarını destekleyecek, 
#hracata yönel#k bölgesel üret#c# örgütler#n# te$v#k edece%#z.

• Mevcut seraların modern#ze ed#lmes# ve büyütülmes# #le yen# sera, paketleme tes#sler# ve 
depo yapımı #ç#n yatırım deste%# sa%layaca%ız.

• Jeotermal kaynakların bulundu%u bölgelerde son s#stem seracılı%ı te$v#k edece%#z.

• Uzaktan algılama araçlarıyla ver#ml#l#k ve gel#$#m tesp#t#, yaygın sensör kullanımı g#b# d#j#tal 
tarım uygulamalarını, tarım sektöründe robot#k teknoloj#ler#n gel#$t#r#lmes#n# ve kullanılma-
sını te$v#k edece%#z.

• Yerel yönet#mlerle #$ b#rl#%# yaparak en geç 2 yıl #ç#nde mevs#ml#k tarım #$ç#ler#n#n konak-
lama, sa%lık ve tem#zl#k ba$ta olmak üzere ya$am standartlarının #y#le$t#r#lmes#ne yönel#k 
“Mevs#msel Ya$am Alanları” projes#n# hayata geç#recek, çocuklarının ula$ım ve beslenme 
masra'arını da kar$ılayarak en yakın e%#t#m kurumuna g#tmeler#n# sa%layaca%ız.

• Mevs#ml#k tarım #$ç#ler#n#n kayıt s#stem# #le tak#b#n# olu$turaca%ız.

• Tarım sektöründek# kayıt dı$ılı%ın önlenmes#n# ve tarım #$ç#ler#n#n sosyal haklarının güçlen-
d#r#lmes#n# sa%lamak amacıyla, sektörün çalı$ma ko$ullarına uygun s#gorta destek model-
ler#n# uygulamaya koyaca%ız.  



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

122

Sanay! ve Teknoloj!

• Sanay# sektörünü üret#me ve ver#ml#l#%e dayalı ekonom#n#n öneml# b#r unsuru hal#ne get#re-
cek, #malat sanay#n#n m#ll# gel#r #çer#s#ndek# payını artıraca%ız.

• Endüstr# 4.0 ve b#lg# ekonom#s# ı$ı%ında sanay# üret#m# ve #hracatını #ler# teknoloj#ye dayanan 
ve yüksek katma de%erl# b#r yapıya dönü$türece%#z.

• “Tak#p de%#l sıçrama’ eksenl# b#r sanay#le$me ve teknoloj# pol#t#kasını esas alaca%ız. 

• Türk#ye’n#n küresel de%er z#nc#r#n#n yüksek katma de%erl# kısmından daha fazla pay almasını 
sa%layaca%ız.

• !malat sanay# #hracatında yüksek teknoloj#l# ürünler#n payını yüzde 10’lara, orta-yüksek tek-
noloj# yo%unlu%unu yüzde 40’lara ta$ıyaca%ız. 

• Mak#ne #malat, elektron#k, endüstr#yel robot #malatı, tekn#k tekst#l, organ#k ürünler #malatı, 
ger# dönü$ümlü ürünler, enerj# tasarrufu sa%layan ürünler, akıllı ürünler, #laç, a$ı, elektr#kl# 
otomot#v, otonom araçlar, otonom hava yer su araçları, raylı ula$ım, s#nyal#zasyon, hava ve 
uzay sanay#, gübre, yazılım, med#kal, yarı #letkenler, yapay zekâ ve ver# teknoloj#ler#, akıllı $e-
h#r teknoloj#ler#, sanal gerçekl#k, yen#leneb#l#r enerj# teknoloj#ler#, d#j#tal ve yüksek teknoloj#k 
tarım, b#yoteknoloj# ve gıda, nanoteknoloj#, su üstü araçları, #ler# kompoz#tler, yen# nes#l saç, 
mühend#sl#k plast#%#, karbon f#ber, yen#l#kç# #n$aat yan sanay# ürünler# ve alüm#nyum g#b# 
sektörlere ve ürünlere yönel#k mevcut destekler# artıracak ve yen# te$v#kler sa%layaca%ız.

• Sa%lık teknoloj#ler#, nükleer füzyon, p#l teknoloj#s#, b#yo-mühend#sl#k, uzay g#b# der#n tekno-
loj#ler, f#ntek ve blok z#nc#r teknoloj#ler#, haberle$me ve bulut teknoloj#ler#, ye$#l ekonom#, 
performans sanatları, tasarım ve d#j#tal oyun sektörü, yayıncılık, kültürel m#ras, m#mar# ve 
fest#valler g#b# alanları b#r araya get#ren, yaratıcı endüstr#ler g#b# teknoloj# alanlarını destek-
leyece%#z. 

• Yetenek yönet#m#, ba%lantılılık, çevre dostu üret#m, #novasyon ve d#j#talle$me eksenler#nde 
gel#$t#r#lm#$, modern altyapıya sah#p, sosyal alanlar #çeren ülke çapında sanay#, teknoloj# ve 
s#ber güvenl#k vad#ler# kuraca%ız. 

• Ba$ta #malat sektörü olmak üzere büyük ölçekl#, ekonom#n#n rekabet gücünü artıracak, dı$a 
ba%ımlılı%ı azaltacak, yüksek sermaye gerekt#ren, bölgeler arası denges#zl#kler# g#derecek 
yatırım projeler#ne yönel#k kamu #le özel sektör arasında #$ ve #$ b#rl#%# modeller# kuracak ve 
uygulamaya koyaca%ız.

• Kamunun karar alma süreçler#ne ve eylem planlarının hazırlanması #le uygulanmasına, özel 
sektörün en üst düzeyde katkı vermes#n# sa%layacak mekan#zmaları gel#$t#rece%#z.

• Kamu kurumları, yerel yönet#mler, KOB!’ler ve kooperat#'er#n #$b#rl#%#n# öngören Payla$ım 
Ekonom#ler#n# yaygınla$tıraca%ız. 
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• Kamu-ün#vers#te-sanay# ve s#v#l toplum #$b#rl#%#ne önem verece%#z.

• Ülkem#z#n Avrupa B#rl#%# yen#l#kç# ekos#stem# #çer#s#nde akt#f olarak bulunmasını tem#n ede-
ce%#z.

• Sanay# Bakanlı%ı bünyes#ndek# Ver#ml#l#k Genel Müdürlü%ünü M#ll# Prodükt#v#te Merkez#ne 
benzer müstak#l b#r yapıya dönü$türerek daha odaklı ve ün#vers#teler, özel sektör ve #lg#l# 
payda$larla etk#le$#m #ç#nde çalı$masını sa%layaca%ız.

• Endüstr#yel ve teknoloj# bazlı kümelenmeler# gel#$t#rece%#z. 

• !ht#sas OSB’ler#n# destekleyece%#z.

• Yen# nes#l Ye$#l OSB’ler#n kurulmasını ve mevcut olanların dönü$türülmes#n# sa%layacak, 
tüm OSB’ler bünyes#nde D#j#tal ve Ye$#l Dönü$üm Merkezler# kuraca%ız.

• OSB’ler bünyes#nde #lg#l# payda$ların yönet#m#nde bulundu%u Teknoloj# L#seler# kuraca%ız.

• OSB’ler#m#z#n #hmal ed#lm#$ dem#ryolu ba%lantılarını hızla tamamlayaca%ız. 

• L#manlarımızın kapas#tes#n# artırarak d#j#tal dönü$ümünü tamamlayaca%ız. 

• OSB’ler#n yönet#m yapısını yen#den bel#rleyece%#z.

• OSB araz#ler#n#n rant kapısı olmasını engelleyecek, arsa tahs#s ve satı$larında OSB yönet#-
m#ne üst l#m#t sınırlaması get#rerek emlakçılı%ı de%#l sanay# üret#m#n# esas alaca%ız.

• Spekülat#f arsa tahs#s ve satı$larının önlenmes# #ç#n uygulama yönetmel#%#nde bel#rt#len #n-
$aata ba$lama ve #n$aatı b#t#rme süreler#ne uyulmasını sa%layaca%ız. 

• Geç#c# ray#ç bedel# ve ruhsat süreçler#n#n $e&af yürütülmes#n# sa%layaca%ız. 

• F#z#ksel kapas#tes# yeters#z veya çevrey# k#rleten sanay#n#n $eh#r #çler#nden ta$ınmasını sa%-
layaca%ız. 

• Küçük sanay# s#teler#nde kuluçka merkezler#, yaparak ö%renme atölyeler# ve g#r#$#mc#l#k 
merkezler# açaca%ız.

• Yen# ürün, üret#m yöntem# ve tasarım yetene%#n#n tüm faal#yet kollarında ve f#rma grupların-
da gel#$#m#n# destekleyece%#z. 

• Yetk#n ve alanında l#der konumunda olan f#rmalar el#yle d#%er f#rmalara teknoloj# ve ver#m-
l#l#k yayılımını hede'eyece%#z.

• Yen#l#kç# yabancı sermaye yatırımlarına güçlü te$v#k sunaca%ız. 
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• Yen#l#kç# ürünler ve stratej#k sektörler#n desteklenmes#nde kamu alımlarını etk#l# b#ç#mde 
kullanaca%ız.

• Türk#ye’n#n teknoloj#ler# alanında üret#m yapan ulusal KOB!’ler#m#z# ve #novasyon ekos#ste-
m#m#z#, ulusal ve uluslararası #halelerde destekleyece%#z.

• Yerl# ürün tem#n#nde uygulanan %15 f#yat avantajının, h#zmet alımı yoluyla k#ralama #halele-
r#nde de uygulanmasını sa%layaca%ız.

• Uluslararası akred#tasyonları ve standartları kar$ılayan Ulusal Kal#brasyon, Test, Kal#te ve 
Sert#f#ka Merkezler#n#n kapas#te ve kab#l#yetler#n# gel#$t#rece%#z. 

• Uygulamalı ara$tırmayı gel#$t#recek ve yükselen teknoloj#lerle #lg#l# çıktıları #$ dünyasının 
kullanımı #ç#n t#car#le$t#recek ARF Enst#tüsü’nü kuraca%ız. 

• Avrupa Ye$#l Mutabakatı çerçeves#nde sanay#n#n dönü$ümünü sa%layacak ve ye$#l ekonom# 
temell# teknoloj#, f#nans ve serv#s $#rketler#m#z# destekleyece%#z.

• Ye$#l Dönü$üm’den olumsuz etk#lenmes# muhtemel sanay# tes#sler#n#n bu dönü$üme uyum 
sa%layab#lmes# #ç#n ‘Ye$#l Dönü$üm Ar-Ge Destek Paket#’ hazırlayaca%ız.

• Çevrec# ürünler ve sürdürüleb#l#r üret#me yönel#k özel f#nansman yöntemler# gel#$t#recek ve 
bu alanda uluslararası f#nansman #mkanlarından daha fazla yararlanılmasını sa%layaca%ız. 

• Ye$#l dönü$ümde en #y# uygulamalara sah#p öncü f#rmaların deney#mler#n# ve f#nansmana 
er#$#m #mkânlarını KOB!’lere aktarmalarını sa%layacak araç ve platformlar gel#$t#rece%#z. 

• Etk# anal#zler# de yaparak yatırım ve Ar-Ge faal#yetler#n#n desteklenmes#ne #l#$k#n da%ınık 
kurumsal yapıyı ve te$v#k mekan#zmalarını ortak kurumsal $ems#ye ve ver# tabanı altında 
toplayaca%ız.

• Sanay# envanter#n# güncelleyerek te$v#k s#stem#n# b#lg#ye dayalı hale get#rece%#z. 

• Te$v#k ve destekler#; üret#m z#nc#r#n#n bütünsell#%#, ölçek ekonom#s#, ver#ml#l#k, d#j#tal ve ye$#l 
dönü$üm, küresel rekabet ortamı,  net katma de%er, sıçrama ve büyüme potans#yel#, ka-
yıtlılı%a özen gösterme, f#nansman, kurumsal kapas#te, bölgeler arası gel#$m#$l#k farklarını 
azaltma ve sürdürüleb#l#rl#k unsurlarını d#kkate alan bütüncül b#r yakla$ımla sunaca%ız. 

• Te$v#k ve destek uygulamalarını performans bazlı b#r yapıya kavu$turacak ve etk# anal#zle-
r#n# zorunlu kılaca%ız.

• “Proje Bazlı Te$v#k S#stem#”n# objekt#f, ad#l ve $e&af b#r b#ç#mde uygulayaca%ız.

• D#j#tal dönü$üm ve endüstr# 4.0’a geç#$ #ç#n KOB!’ler#m#ze teknoloj#k check-up ve yol har#tası 
sa%layaca%ız. 
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• KOB!’lere yönel#k d#j#tal h#zmet ve teknoloj# odaklı destekler verece%#z. 

• KOB!’ler#n ve sosyal #$letmeler#n bulut b#l#$#m#, elektron#k tedar#k ve stok yönet#m# yöntem-
ler#n# kullanmalarını te$v#k edece%#z. 

• Yazılımcı mesle%#n#n e%#t#m ve tecrübeye dayalı yasal tanımını yapacak ve yazılımcılara ve-
r#len gel#r verg#s# stopaj te$v#k#ndek# mekân sınırlamasını kaldıraca%ız. 

Savunma Sanay!!

• Savunma sanay#m#z# çok daha #ler# b#r noktaya ta$ıyarak, ülkem#z#n savunma sanay## ala-
nındak# dı$a ba%ımlılı%ını azaltacak, ç#ft kullanımlı #ler# endüstr#yel teknoloj#ler#n gel#$#m#ne 
öncülük yapacak b#r ekos#stem olu$turacak, s#lahlı kuvvetler#m#z#n operasyonel gücünü ve 
caydırıcılı%ını artıracak ve yüksek katma de%erl# #hracatı gel#$t#rece%#z.

• Savunma sanay## #le #lg#l# kamu kurum ve kurulu$larındak# s#yas# n#tel#kl# atamalar ve ne-
pot#zm uygulamalarını sonlandıracak, bu kurum ve kurulu$ların l#yakat ve uzmanlık esaslı 
çalı$masını sa%layaca%ız.

• Savunma sanay##nde yetk# ve sorumlulukları Savunma Sanay## Ba$kanlı%ı’nda toplayacak, 
$e&af, hesap sorulab#l#r ve s#yas# etk#lerden arındırılmı$ b#r yapı olu$turaca%ız.

• Savunma Sanay## !cra Kom#tes#’ne Kuvvet Komutanlarının da katılmasını sa%layaca%ız.

• Savunma Sanay## Ba$kanlı%ı’yla b#rl#kte savunma sanay# alanında faal#yet gösteren d#%er 
kurum, kurulu$ ve vakıf $#rketler# #le özel f#rmalar arasında s#nerj#, #$b#rl#%# ve e$güdüm ya-
ratacak mekan#zmaları olu$turaca%ız. 

• Savunma Sanay##nde özel sektörün önünü açacak ve sektörde ad#l rekabet# sa%layaca%ız.

• Özel sektörün savunma sanay# #haleler#ne hükümete yakın/uzak $ekl#nde sını'andırılma-
dan, kayırmacılıktan uzak, $e&af ve sadele$t#r#lm#$ bürokrat#k süreçlerle katılımını sa%laya-
cak, denet#mlerde de aynı #lkeler#n uygulanmasını tem#n edece%#z. 

• S#lahlı kuvvetler ve güvenl#k güçler#m#z#n yıllara sar# #ht#yaç projeks#yonlarını özel sektör #le 
payla$arak, KOB!’ler ba$ta olmak üzere savunma sanay## $#rketler#m#z#n gelece%e yönel#k 
yatırım yapab#lmeler#n#n önünü açacak, ana s#stem ve alt s#stem bazında b#rb#rler#n# des-
tekleyen, gel#$t#ren ve büyüten b#r ekos#stem yarataca%ız. 

• Türk S#lahlı Kuvvetler#n# Güçlend#rme Vakfı ve ba%lı $#rketler#n# yen#den yapılandıracak, Va-
kıf yönet#m#n# s#yas# etk#lerden arındıracak, Vakıf kaynaklarının kullanımını $e&af b#r $ek#lde 
kamuoyu #le payla$aca%ız.
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• Savunma sanay##nde faal#yet gösteren vakıf $#rketler#n#n, denetleneb#l#r, ölçüleb#l#r, perfor-
mans ve ver#ml#l#k de%erlend#rmes#ne açık, l#yakat esaslı, stratej#k ve profesyonel yönet#me 
uygun #lkeler çerçeves#nde çalı$masını sa%layaca%ız. 

• Vakıf "#rketler#n#n tedar#kte ço%unlukla tek kaynak olarak görevlend#r#lmes# neden#yle orta-
ya çıkan/çıkacak mahsurları g#derecek, küçük-orta g#r#$#mc#ler#n de yer alab#lece%# projeler 
ve te$v#klerle gelecek nes#l teknoloj#ler#n#n gel#$#m#n# destekleyece%#z.

• MKEK’nu yen#den yapılandıracak, patlayıcı, konvans#yonel s#lah ve müh#mmatta yurtdı$ı 
ba%ımlılı%ı sıfırlayaca%ız.

• Büyük tedar#k projeler#n#, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak $ek#lde somut 
güvenl#k ortam ve #ht#yacına uygun olarak, ülken#n dı$ pol#t#kası #le çel#$meyen b#r b#ç#mde 
yönetece%#z. 

• Gel#$t#rme takv#mler# sürekl# sarkan M#ll# Muhar#p Uçak, Jet E%#t#m Uça%ı, Altay Tankı, TF 
2000 F#rkateyn#, 4G ve 5G baz #stasyonu ve a% alt yapısı, asker# gözetleme ve #let#$#m uydu-
ları ve benzer# projeler#n gerçekç# $ek#lde hayata geç#r#lmes# ve tamamen yerl#le$t#r#lmes# 
#ç#n ayrı ve özel b#r bütçe olu$turacak,  gerekl# uzman personel tahs#s#n# gerçekle$t#rece%#z. 

• Altay Tankı’nda motor tedar#k sürec#n# tamamlayacak, buna paralel olarak hava, kara ve 
den#z platformlarında büyük #ht#yaç duyulan yerl# motor çalı$malarını ba$latacak, yerl# uçak 
ve tank çalı$malarını büyük b#r seferberl#kle sürdürecek ve ba$arıya ula$tıraca%ız. 

• Türk#ye’n#n uydu gel#$t#rme, uydu fırlatma çalı$malarını hızlandıracak, s#v#l ve asker# amaçlı 
uydu programlarını b#rle$t#recek, bu alandak# kr#t#k teknoloj#ler#n yerl#le$t#r#lmes#ne öncel#k 
verecek, yerl#l#k oranını en az yüzde 50’n#n üzer#ne çıkaraca%ız.

• Savunma sanay##nde hal#hazırda dü$ük olan yerl#l#k oranını 10 yıl #çer#s#nde gerçek anlamda 
yüzde 80’lere çıkartaca%ız.

• Konsol#dasyon, stratej#k satın almalar, b#rle$meler, g#r#$#m sermayes# yatırımı ve etk#n b#r 
planlama #le özel sektörün de akt#f deste%#yle ASELSAN, TAI, MKE, Roketsan, TEI ve Havel-
san’ı global $#rketlere dönü$türece%#z. 

• Savunma sanay# alanında kullanımı kaçınılmaz olan yen# nes#l dah#l tüm malzeme ve g#rd#-
ler# ülkem#zde yerl# olarak üretmek üzere; Savunma Sanay# Endüstr#yel Tasarım ve Üret#m 
Merkez# kuraca%ız. 

• Ac#l #ht#yaç bahanes#yle yurtdı$ından do%rudan alım yapılmasının önüne geçecek, kullanı-
ma herhang# b#r sınır get#rmeyen s#stemler#n tedar#%#n# esas alaca%ız.

• Yurtdı$ından alım yapılması hal#nde yurtdı$ına çıkan kaynakların o&set uygulamalarındak# 
bak#yem#z#n özel#kle savunma temalı g#r#$#mc#l#k fonlarında kullanılmasının önünü açaca%ız.
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• Yatırım yapaca%ımız yen# g#r#$#mlerde ve ün#vers#te projeler#nde, konvans#yonel harp s#lah 
araç s#stemler# ve yetenekler#n#n gel#$t#r#lmes#n#n yanında, gelecektek# güvenl#k #ht#yaçları-
na cevap vereb#lmek maksadıyla; nanoteknoloj#, b#yoteknoloj#, robot#k s#stemler g#b# gelece-
%#n muharebeler#nde bel#rley#c# rol oynayacak yeteneklere öncel#k verece%#z.

• Savunma sanay##nde Ar-Ge, Ür-Ge ve G#r#$#m Sermayeler#ne ayrılan kaynakları artıracak, 
özel sektörün Ar-Ge çalı$malarını destekleyece%#z. 

• Yen#l#kç# ürünlerle #lg#l# olarak yaygın b#r kuluçka ortamı gel#$t#recek, k#$# ve özel kurulu$la-
rın bu yöndek# g#r#$#mler#ne te$v#k ve akt#f destek sa%layaca%ız.

• M#ll# menfaat ve m#ll# güvenl#k #lkeler# çerçeves#nde, kr#t#k özell#ktek# yetenekler# ve h#z-
metler# zaafa u%ratacak asker# fabr#ka özelle$t#r#lmes#ne g#tmeyecek, uygun olaca%ı de%er-
lend#r#len faal#yet alanlarındak# özelle$t#rmeler# #se, tüm ulusal katılımcılara e$#t mesafede, 
serbest rekabet ortamı ve kamu #hale mevzuatına uygun olarak gerçekle$t#rece%#z.

• Mevcut ve yen# projeler# hızla hayata geç#rmek üzere Sakarya Tank Palet Fabr#kasının tahs#s 
#$lemler#n# hukuk# mevzuat çerçeves#nde #ptal edece%#z. 

• M#ll# Savunma Bakanlı%ı, Sanay# ve Teknoloj# Bakanlı%ı ve M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı koord#nasyo-
nuyla yurtdı$ına gönder#len ve e%#t#m#n# tamamlayan ara$tırmacılarımızın Savunma Sanay# 
Ar-Ge ve Ür-Ge uzmanı olarak yerl# savunma sanay#m#ze de%er katmalarını sa%layaca%ız. 

• Yanlı$ pol#t#ka ve uygulamalar neden#yle ülkem#z savunma sanay#s#nden ayrılarak yurt dı-
$ındak# f#rmalarda çalı$an mühend#sler#m#z# ve tüm tekn#k ek#pler#m#z#, savunma sanay#m#-
ze yen#den kazandıracak, Savunma Sanay#m#zde Bey#n Göçüyle Mücadele Eylem Planı’nı 
hazırlayacak ve uygulayaca%ız.
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Enerj!

• Enerj# ve Tab## Kaynaklar Bakanlı%ı’nın (ETKB) görev ve sorumluluklarını gözden geç#recek, 
Enerj# P#yasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) yetk# alanına müdahales#ne 
son verece%#z.

• Elektr#k P#yasası, Do%algaz P#yasası, Petrol P#yasası g#b# temel kanunlardak#, rekabete aykırı 
#mt#yazlı hususları yen#den de%erlend#rece%#z. 

• Enerj# yönet#m#nde $e&a'ık ve hesap ver#leb#l#rl#%# artırmak #ç#n, ETKB’nın tüm mevzuat de-
%#$#kl#%# ve #hale sonuçları #le EPDK’nın tüm Kurul Kararlarını b#r hafta #çer#s#nde gerekçele-
r#yle b#rl#kte yayımlayaca%ız.

• Elektr#k, do%algaz ve akaryakıt p#yasalarındak# yo%un tüket#c# $#kayetler#n#n tek b#r merkez-
den tak#b# #ç#n b#r ‘Enerj# Tüket#c# Portalı’ kuraca%ız. 

• Enerj# sektöründe arz-talep denges#n# bozacak te$v#k ve sübvans#yonlar yer#ne bütçeden 
do%rudan madd# destekler vererek vatanda$ları, sanay#c#y# ve esnafı yüksek f#yatlar altında 
ezd#rmeyece%#z.

• Kalıcı yaz saat# uygulamasına son verece%#z.

• Enerj# alanında özel sektör ve kamu arasında farklı #$ ve #$b#rl#%# modeller#nden etk#l# b#ç#m-
de yararlanaca%ız.

• Elektr#k üret#m ve da%ıtım $#rketler#yle yapılan sözle$meler# #nceleyecek b#r kom#syon olu$-
turacak, sözle$melere aykırı davranan, sözle$melerdek# yatırım, h#zmet kal#tes# ve benzer# 
hususlardak# taahhütler#n# yer#ne get#rmeyen $#rketler hakkında sözle$me fesh# dah#l hukuk 
çerçeves#nde gerekl# tüm adımları ataca%ız.

• Elektr#k da%ıtım $#rketler# tarafından kayna%ı elektr#k faturalarına yansıtılmak suret#yle 
sa%lanan yatırımları #nceleyecek, öncel#%# ve yer#ndel#%# sorunlu yatırım projeler# #ç#n ver#len 
onayları #ptal edecek, bu yolla elektr#k faturaları üzer#ndek# yükü haf#'etece%#z.

• Da%ıtım $#rketler#n#n mal ve h#zmet alımlarında rekabet ve $e&a'ı%ı sa%layacak, $#rket sa-
h#pler#yle #l#$k#l# f#rmalardan alımlarını düzenleyece%#z.

• Elektr#k da%ıtım $#rketler#n#n denet#m#yle #lg#l# yasal ve kurumsal kapas#tey# güçlend#rece-
%#z. 

• Da%ıtım ve #let#m yatırımlarını arttırarak ve da%ıtım $#rketler#n#n taahhütler#ne uymalarını 
sa%layarak kayıp-kaçak oranını azaltaca%ız. 

• Yen#leneb#l#r Enerj# Kaynaklarını Destekleme Mekan#zması’nı (YEKDEM) de%#$en p#yasa 
$artlarına ve f#yatlarına ba%lı b#r $ek#lde tekrar tasarlayaca%ız.
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• Yen#leneb#l#r enerj#ye sa%lanacak te$v#kler# ye$#l enerj# dönü$ümünü d#kkate alarak düzen-
leyece%#z.

• Üret#m yapamayan, çalı$ması durumunda ekos#steme zarar veren, tarımı olumsuz etk#leyen 
h#droelektr#k santraller#n#n mevcut durumunu ve sözle$me detaylarını gözden geç#rece%#z. 

• Rüzgar enerj#s#nde yatay, d#key, kara ve den#z üstü olmak üzere tüm alternat#'er# de%erlen-
d#recek, Ar-Ge ve yatırım faal#yetler#n# destekleyece%#z

• Kend# enerj#s#n# üreten b#na yatırımlarını te$v#k edece%#z.

• Ula$ımdak# karbon em#syonunu dü$ürmek ve otomot#v sektörümüzde elektr#kl# araç ekos#s-
tem#n# gel#$t#rmek #ç#n ‘Elektr#f#kasyon Stratej#s#’ hazırlayaca%ız.

• Elektr#kl# araç $arj #stasyonu a%ını 2025 #t#bar#yle tüm Türk#ye’de hazır hale get#rece%#z.

• Dü$ük karbonlu yakıtlar kullanan dem#ryolu, kara ve den#z ula$tırma araçlarının yaygınla$-
masının önündek# #dar# engeller# kaldıraca%ız.

• Gazla$tırma teknoloj#ler#n# destekleyerek yerl# kömür ve l#ny#tler#m#z# ekonom#ye kazandı-
raca%ız. 

• Mevcut kömür santraller#ndek# baca gazı arıtma tes#sler#n#n çalı$tırılmasını t#t#zl#kle tak#p 
edece%#z. 

• Jeotermal potans#yel# yüksek bölgelerde jeotermal enerj#n#n bölgesel ısıtma ve seracılık 
projeler#nde kullanımına yönel#k te$v#k paket# hazırlayaca%ız.

• Enerj# ver#ml#l#%#n#n sa%lanması amacıyla, enerj# tüket#m# dü$ük her türlü alet, ek#pman, ma-
k#ne-teçh#zat, beyaz e$ya ve benzer# ürünler#n yurt #ç#nde üret#lmes#n# ve kullanımını te$v#k 
edece%#z.

• Enerj# ver#ml#l#%#ne yönel#k yatırımların ESCO modeller#ne dayalı yen#l#kç# f#nansman meka-
n#zmalarıyla destekleyece%#z.

• Do%algaz depolama tes#sler#n#n kapas#tes#n# kanun# zorunluluk olan %20 sev#yes#ne çıka-
raca%ız. 

• Petrol ürünler# depolama kapas#tes#n# artıracak ve çe$#tlend#recek adımları ataca%ız.

• Do%algaz arz güvenl#%#n#n tem#n# ve ülkem#z#n Enerj# T#caret Merkez#’ne dönü$türülmes# 
#ç#n, yeraltı do%algaz depolama, LNG term#nal# ve FSRU tes#sler#n# üçüncü tara'arın er#$#-
m#ne açaca%ız. 

• Do%algaz #thalatında bell# ülkelere/$#rketlere ba%ımlılık r#sk#n# azaltmak ve do%algaz #thalat 
mal#yet#n# dü$ürmek #ç#n yen# kaynak ülkelerle anla$malar yapaca%ız. 
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• Sanay#de enerj# arz güvenl#%#n#n sa%lanması, konut ve t#carethanelerde #se elektr#k mal#ye-
t#n#n dü$ürülmes# #ç#n, dü$ük fa#zl# ‘Çatı Üstü / Cephe GES Kred# Paketler#’ hazırlayaca%ız.

• Yüksek f#yatlı mevcut do%algaz anla$malarını yen#den müzakere edece%#z.

• Enerj# arz güvenl#%#nde esnekl#%#n arttırılması ve #let#m s#stem#ndek# kayıp oranlarının dü-
$ürülmes# #ç#n, gerekl# alt yapı yatırımlarını gerçekle$t#recek ve ‘da%ıtık enerj#’ yatırımlarının 
önünü açacak te$v#kler# hayata geç#rece%#z.

• Yen# nes#l enerj# teknoloj#ler#ne #l#$k#n Ar-Ge ve #novasyon ekos#stem#n# “enerj# teknoloj# mer-
kez#ler#” #le gel#$t#rece%#z. 

• !thalata ba%ımlılı%ın yüksek oldu%u enerj# yazılım ve ek#pmanların yerl#le$t#r#lmes# #ç#n kamu 
– özel sektör – ün#vers#te – sanay# #$b#rl#%#yle ‘Enerj# !ht#sas Ar-Ge Merkezler#’ kuraca%ız.

• Türk#ye #ç#n Ye$#l H#drojen Enerj#s# Yol Har#tası hazırlayaca%ız. 

• Elektr#k depolama ve batarya teknoloj#ler#n#n gel#$t#r#lmes#n# ve plazma, h#drojen g#b# gel#$-
meye açık enerj# türler#n#n kullanılmasını destekleyece%#z.

• Endüstr#yel atıklardan ve B#yogazdan enerj# üret#m merkezler# kurarak, özell#kle kentsel ve 
kırsal alanların elektr#k üret#m#nde etk#n $ek#lde kullanılmasını sa%layacak, bu amaçla faa-
l#yet gösterecek özel sektör, beled#yeler ve #lg#l# kurumları destekleyece%#z. 

• Nükleer enerj#de yerl# teknoloj#ler#n gel#$t#r#lmes#n#n önünü açacak #nsan kayna%ının yet#$-
t#r#lmes# #ç#n, yen# nes#l nükleer teknoloj#lere dayalı Nükleer Ara$tırma ve E%#t#m Merkez# 
kurarak ‘Türk#ye Nükleer Ekos#stem#’ gel#$t#rece%#z.

• Nükleer Enerj# Düzenleme Kurumunu daha b#l#msel ve akt#f çalı$an b#r kurum hal#ne get#re-
ce%#z.

• Akkuyu Nükleer Santral Projes#’n#n mevcut durumunu ve sözle$me detaylarını, anla$ma dı-
$ında ver#lm#$ olan hakları veya üstlen#len yükümlülükler# gözden geç#rece%#z.

• Daha güvenl# ve daha hızlı #n$a ed#leb#l#r yen# nes#l ‘Küçük Modüler Reaktörler” kuraca%ız. 

• Türk#ye’y# Do%u Avrupa–Kafkasya–Ortado%u–Kuzey Afr#ka havzasının en büyük Enerj# T#ca-
ret Merkez#’ne dönü$türece%#z.

• Türk#ye’n#n do%algazda b#r “Merkez” olması #ç#n gerekl# projeler# hayata geç#recek, enerj# 
mevzuatının özell#kle AB #le uyumlu, #st#krarlı ve güven#l#r olmasını sa%layaca%ız.

• Do%u Akden#z’de haklarımızı koruyarak münhasır ekonom#k bölgelerle #lg#l# uluslararası ant-
la$maları tamamlayacak ve arama faal#yetler#n# yo%unla$tıraca%ız.
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• Ülkem#z#n Do%u Akden#z do%al gazının Avrupa’ya ta$ınması #ç#n tek alternat#f olması fırsatı-
nı etk#l# b#ç#mde de%erlend#rece%#z.

• Rusya Ukrayna sava$ı sonrasında Rus do%algazının batı ülkeler#ne nakl#nde önem# artan 
Karaden#z Münhasır Ekonom#k Bölges#n#n ülkem#z leh#ne sonuçlar do%urması yönünde her 
türlü çalı$mayı t#t#zl#kle yürütece%#z.

• Akden#z bölges#nde petrol ve petrol ürünler# t#caret merkez# olu$turacak, bu bölgede petrol 
t#caret#ne yönel#k l#man altyapısının gel#$t#r#lmes#n#n yanı sıra çevre ülkelerden bölgeye pet-
rol ta$ıyan boru hatlarının sayı ve kapas#teler#n# arttıraca%ız. 

• Uluslararası pazarlara yönel#k üret#m yapmak üzere yen# petrol raf#ner#ler# ve petrok#mya 
tes#sler#nden olu$an b#r organ#ze petrol sanay# bölges# tes#s edece%#z.

• Elektr#%#n Ortado%u ve Kuzey Afr#ka Bölges#nden satı$ında Türk#ye’n#n yen# ve etk#n b#r  
“Uluslararası Pazar” olmasını sa%layaca%ız.

• EP!A"’ı ‘ba%ımsız p#yasa #$letmec#s#’ yapısına kavu$turup yakın co%rafyamızda f#yatları re-
ferans alınan “Bölgesel Enerj# Borsası” yapaca%ız. 

• Elektr#kte halen devam etmekte olan p#yasa yapısına aykırı kapas#te mekan#zması yöntem#-
ne son verecek, f#yat olu$umlarının esası olan fayda sıralamasının (mer#t order) sa%lıklı b#r 
$ek#lde çalı$masını sa%layaca%ız. 

• Yurtdı$ında petrol, do%algaz, metal ve de%erl# madenler #le kömür maden# arama faal#yet#n-
de bulunacak $#rketler#m#ze kamu tarafından r#sk payla$ımı, f#nansman ve ortaklıklar yoluy-
la destek sa%layaca%ız. 

• TPAO ve TPIC’#n yurt#ç# ve yurtdı$ı projelerde uluslararası/bölgesel enerj# $#rketler#yle stra-
tej#k ortaklıklar kurmasını sa%layaca%ız.

• BOTA"’ın #let#m ve da%ıtım #le t#car# faal#yetler#n# ayıraca%ız.
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Madenc!l!k

• Türk#ye’n#n sah#p oldu%u maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün m#ll# gel#r-
dek# payını arttıraca%ız. 

• Tüm payda$lar, odalar,  ün#vers#teler, send#kalar ve #$ç#ler#n yer alaca%ı “Madenc#l#k Z#rves#-
n#”  toplayacak, Ulusal Madenc#l#k Stratej# Belges# ve Eylem Planını hazırlayaca%ız.

• Bu güne kadar sayısız kez de%#$#kl#%e u%ramı$ ve bütünlü%ü öneml# ölçüde zedelenm#$ olan 
3213 Sayılı Maden Kanunu yer#ne yen# b#r maden yasası çıkaraca%ız.

• Madenc#l#k sektöründe tıkanmaya yol açan kamu kurum ve kurulu$larının ta$ınmazlarına 
yönel#k 2018/8 Sayılı Cumhurba$kanlı%ı Genelges#n# yürürlükten kaldıraca%ız.

• MAPEG’ndek# yürütme, #zleme ve koord#nasyon süreçler#n# #lg#l# payda$larca #zleneb#l#r hale 
get#recek, MAPEG’# #z#n süreçler#n#n temas ett#%# d#%er bakanlıklardak# #$ler#n koord#nasyo-
nundan sorumlu kılaca%ız.

• Rödovans yöntem#n#n üret#m baskısı olu$turan ve maden kazalarına davet#ye çıkaran un-
surlarına kar$ı gerekl# tedb#rler# alacak, kontrolsüz ve tahr#pkâr madenc#l#%e müsaade et-
meyece%#z. 

• !$letme ruhsatlarını usulüne uygun $ek#lde bütün arama ve f#z#b#l#te çalı$maları tamamla-
nınca ve $e&af b#r b#ç#mde verece%#z.

• Maden arama çalı$malarını destekleyecek, karot b#lg# ver# tabanı kuracak, arama çalı$ma-
larının uluslararası standartlara get#r#lmes#n# tem#n edece%#z.

• !$letme ruhsatı olmasına ra%men rant beklent#s#yle atıl tutulan madenler#n ekonom#m#ze 
kazandırılması #ç#n gerekl# düzenlemeler# yapaca%ız.

• Yurt genel#nde ruhsatsız madenler#n çalı$masını #ved#l#kle önleyece%#z.

• Üret#len madenler# yarı mamul veya mamul ürün hal#ne get#recek yatırımları ve sanay# te-
s#sler#n# te$v#k edecek, Türk#ye’y# hammadde #hraç ed#p, yarı mamul ve mamul ürün #thal 
eden ülke olmaktan kurtaraca%ız.

• Yurtdı$ına tüvenan (ham) cevher satı$ına kota get#rece%#z.

• Ba$ta kömür üret#m# olmak üzere havza madenc#l#%# uygulamasına geçece%#z.

• En büyük rezervlere sah#p oldu%umuz bor maden#n# katma de%er# yüksek ürüne dönü$türme 
çabalarını destekleyece%#z.

• Soda külü konusunda ülkem#z#n dünyada söz sah#b# ülke hal#ne gelmes# #ç#n gerekl# te$v#k-
ler# verece%#z.
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• Dem#r, altın, bakır, n#kel g#b# sanay#n#n ana hammaddes# olan ürünler#n çıkartılması, #zabes# 
g#b# konulardak# yatırımları destekleyece%#z.

• L#tyum, nad#r toprak elementler# ba$ta olmak üzere, önümüzdek# dönem#n yen# ve kr#t#k sa-
nay# hammaddeler#n#n aranması, üret#m# ve de%erlend#r#lmes#ne yönel#k yurt#ç# ara$tırma-
lara hız verecek, yurtdı$ı yatırımları destekleyece%#z. 

• Do%algaz, petrol ve kaya gazı kaynakları g#b# kr#t#k sektörlere yönel#k yatırımları kamu kes#-
m#n#n deste%#n# ve katılımını da #çeren #$ modeller#yle gerçekle$t#rece%#z.

• Sürdürüleb#l#r madenc#l#k pol#t#kaları #le sanay##n#n #ht#yacı olan hammaddey# yerl# kaynak-
larla sa%layaca%ız. 

• !$ Sa%lı%ı ve Güvenl#%# #le Çevre duyarlılı%ını ön planda tutarak ‘Sorumlu Madenc#l#k !lkele-
r#’n#’ Bel#rleyece%#z.

• Hem ulusal düzeyde hem de #$letme bazında ac#l durum planlarını ve r#sk har#talarını hazır-
layacak ve t#t#zl#kle uygulayaca%ız.

• Tüm madenler#, ILO standartlarını göz önünde tutarak, #$ güvenl#%# açısından #y#le$t#r#lecek, 
bu standartlarla yen#den denetleyece%#z.

• Maden #$letmeler#ndek# uzman eleman eks#kl#%#n# g#derece%#z.

• Yetk#lend#r#lm#$ tüzel k#$#l#k tems#lc#s# mühend#s, da#mî nezaretç# ve/veya #$ sa%lı%ı ve gü-
venl#%# uzmanlarının #$ güvences#n# ve ba%ımsızlı%ını mal#yet# #$verenlerce kar$ılanacak b#r 
fondan da%ıtarak sa%layaca%ız.

• Yüksek kaza r#sk# barındıran esas faal#yet alanlarında ta$eron s#stem#ne son verece%#z.

• Yeryüzünden ve üret#m esnasında metan drenajıyla çalı$ma ortamının güvenl#%#n# sa%laya-
ca%ız.

• Madenc#l#k sektörü ve çalı$anların s#gorta kapsamını gen#$letecek, ayrıca ferd# kaza s#gor-
talarının m#n#mum tem#nat bedeller#n# arttıraca%ız.

• Madenc#l#k faal#yetler#n# enerj#, tarım ve çevre pol#t#kalarıyla koord#nel# b#r $ek#lde yürüte-
ce%#z.

• Rehab#l#tasyonu tamamlanmamı$ ve terked#lm#$ maden sahalarının orman araz#s#ne dönü-
$ümünü veya tekrar tarıma elver#$l# hale get#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Rehab#l#te ed#lmeyen maden sahalarının ruhsat sah#pler#ne yen# ruhsat vermeyece%#z.

• Maden #$letmeler#nde sosyal sorumluluk ve toplumsal b#l#nçlend#rme çalı$malarını zorunlu 
hale get#rece%#z.
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Ula"tırma 

• Ula$tırma sektörünü ülkem#z# uluslararası t#carette caz#p b#r üret#m ve loj#st#k üssü hal#ne 
get#recek, emn#yetl# ve teknoloj#k yen#l#klere sah#p, kalkınmaya #vme kazandıracak b#r yapı-
ya kavu$turaca%ız.

• Ula$ım modları arasında b#r d#%er#n# bütünlemedek# eks#k ba%lantıları veya darbo%az olu$-
turan noktaları tesp#t ed#p altyapılarıyla b#rl#kte kuraca%ız.

• "eh#r #ç# ve $eh#rlerarası yolcu ve yük ta$ımacılı%ında ba$ta modern raylı s#stemler, metro, 
dem#ryolu, den#z yolu ve #ç su yolları olmak üzere alternat#f ula$ım türler# ve s#stemler#n# 
devreye sokaca%ız. 

• Ula$tırmada ve da%ıtım sektöründe yolcu ve kargo ta$ımacılı%ında bölgesel ve global an-
lamda daha fazla marka oyuncu yaratılmasına destek olaca%ız.

• Ba$ta Avrupa ülkeler# olmak üzere yo%un #hraç ta$ıması gerçekle$t#rd#%#m#z ülkeler #le ya$a-
nan karayolu geç#$ belges# kotası ve e$ etk#l# d#%er engel ve sorunların a$ılması #ç#n gerekl# 
koord#nasyonu sa%layarak Türk#ye tesc#ll# f#rmaların uluslararası karayolu ta$ımacılık h#z-
metler#ndek# rekabet gücünü ve t#caret hacm#m#z# artıraca%ız.

• Ula$ımda elektr#kl# araç altyapısının en hızlı $ek#lde hayata geç#r#lmes#n# tem#n edecek #$ ve 
f#nansman modeller#n# hayata geç#rece%#z. 

• "eh#rlerarası ta$ımacılıkta her 150 km’de b#r elektr#kl# $arj #stasyonları kurulmasını sa%la-
yaca%ız.

• Dem#ryolları ve hava yollarında kaza-kırım tahk#katlarını ba%ımsız b#r b#ç#mde yürütecek 
kurumsal yapılar olu$turaca%ız.

• Kanal !stanbul projes#n# göreve ba$ladı%ımız gün #ptal edecek, bugüne kadar yapılan #$ ve 
#$lemler# hukuk#, ekonom#k, ekoloj#k ve tekn#k olarak #ncelemeye alaca%ız.

• Ta$ımacılık ve loj#st#k sektörünün bütün alanlarında d#j#talle$mey# artıraca%ız.

• Ula$ımla #lg#l# sa%lıklı b#r ver# tabanı olu$turaca%ız.

• Ula$tırma sektöründek# Kamu-Özel !$b#rl#%# projeler#n#n tümünü tekn#k, #dar#, hukuk# ve ya-
sama denet#m#ne tab# tutaca%ız. 

• Bu projeler#n f#z#b#l#te, #hale, #hale sonrası de%#$#kl#kler, garant#ler, raporlama ve denet#m 
a$amalarının tümünde yapılmı$ olan hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tesp#t edecek ve ge-
rekl# yaptırımları uygulayaca%ız.

• Mevcut karayolu a%ımızın tamamının uluslararası tekn#k standartlara uygun bakım ve koru-
ması #le #$let#lmes#n# sa%lamak üzere, Karayolları Genel Müdürlü%ünün kurumsal yapısında 
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gerekl# düzenlemeler# yapaca%ız. 

• Ula$tırma h#zmetler#n#n gel#$t#r#lmes# ve altyapının modern#zasyonu çalı$malarında özell#k-
le AB katılım önces# mal# #mkanlarından azam# oranda yararlanaca%ız.

• Teknoloj#k #mkanlardan da yararlanarak etk#n b#r karayolu ula$ım ve #let#$#m s#stem# olu$tu-
racak ve ad#l, uygulanab#l#r b#r belgelend#rme s#stem# tes#s edece%#z.

• !l merkezler#n#n tamamını b#rb#r#ne bölünmü$ yollarla ba%layaca%ız.

• Akıllı yollar projes#n# p#lot olarak ba$latacak, gelece%#n otonom yollarına #l#$k#n b#lg# ve tec-
rübe b#r#k#m#n#n olu$masını sa%layaca%ız.

• Kav$ak ve yolların #ler#de ya$anacak nüfus artı$ına göre planlanmasını sa%layaca%ız.

• Kar mücadeles#n#n ve bakım #$ler#n#n ta$eronlara yaptırılması uygulamasına son verece%#z. 

• Araç muayene #stasyonu sayısını artıracak ve rekabete açaca%ız.

• Yük ve yolcu ta$ımacılı%ı odaklı sürücü mezun edecek meslek# e%#t#m kurumları kuracak, bu 
okullarda ayrıca uluslararası ta$ımacılık !ng#l#zces# ö%ret#lerek Avrupa’ya sürücülük h#zmet-
ler# #hracı yapılab#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• TCDD ve TCDD Ta$ımacılık A.".’n# ça%da$ yönet#m s#stemler#n#n gerekt#rd#%# kar ve mal#yet 
odaklı $#rket yönet#m uygulamalarına kavu$turaca%ız.

• Özel sektörün dem#ryolu ta$ımacılı%ına do%rudan tren ve d#z# sah#b# olarak g#rmes# #ç#n ön-
görüleb#l#r, rekabetç# ve $e&af b#r p#yasa düzen# kuracak, gerekl# destek ve te$v#kler# sa%la-
yaca%ız.

• Dem#ryolu güvenl#k prosedürler#, personel#n e%#t#m#, dem#ryolu araçlarının güvenl#k kuralları 
ve benzer# konuları düzenley#p denetleyecek b#r “Dem#ryolu Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu” kuraca%ız.

• Dem#ryolunda d#%er ülkelerle kar$ılıklı #$let#leb#l#rl#k sürec#ne yönel#k mevzuatı hızla ta-
mamlayaca%ız.

• Ülkem#ze dem#ryolu araçları üret#m, bakım, onarım ve yen#leme (MRO) üssü hüv#yet# kazan-
dıraca%ız.

• Dem#ryolu ta$ımacılı%ında h#zmet kal#tes#n#, sürat#n# ve mal#yetler# caz#p hale get#rmek 
amacıyla depolama ve aktarma merkezler#n#n gel#$t#r#lmes# #le elleçleme g#b# h#zmetler# 
te$v#k edecek, dem#ryolu a%ını sanay# bölgeler#ne ve l#manlara ba%layaca%ız.

• Dem#ryollarındak# altyapı yatırımlarını uygun mal#yetlerle yen# b#r #vmeye kavu$turaca%ız.
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• Yolcu ta$ımacılı%ı yapılan mevcut hızlı tren altyapısını, yük ve yolcu karma ta$ımacılık yapa-
cak standartlarda #lave hatlarla yaygınla$tıraca%ız.

• Hızlı tren projeler#nden Karaman-Ulukı$la, Mers#n-Konya, Mers#n-Adana-Osman#ye-Gaz#-
antep, !zm#r-Man#sa-U$ak-Afyonkarah#sar-Ankara ve Ankara-Bursa-Bandırma g#b# #lerle-
meyen projeler#n# süratle tamamlayacak, Antalya-Konya-Aksaray-Kayser# projes#ne hemen 
ba$layacak, emn#yetl# Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hatlarının sayısını arttıraca%ız.

• Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattını öncel#kle tamamlayaca%ız.

• Yavuz Sultan Sel#m Köprüsü’nden geç#$# de #çeren Kuzey Marmara Dem#ryolu projes#n# sü-
ratle tamamlayaca%ız.

• !stanbul-Mers#n-Gaz#antep hattını ç#ft hatta çıkaracak ve bu hatta RO-LA ta$ımacılı%ı #ç#n 
uygun vagonlar tem#n edece%#z.

• Kuzey-Güney Hızlı Tren Dem#ryolu Projes# #le Orta ve Do%u Anadolu’dak# #ller#n l#manlara 
er#$#m#n# hızlandıraca%ız.

• Mevcut konvans#yonel dem#ryolu a%ımızın tamamının elektr#f#kasyonunu ve s#nyal#zasyo-
nunu tamamlayaca%ız.  

• Ayrı traf#k kumanda merkezler#n# b#rle$t#rerek Ankara’da modern b#r merkez# traf#k kuman-
da yönet#m#, tren tak#p ve kr#z yönet#m# s#stem# kuraca%ız.

• Dem#ryolu a%ının hala ba%lantısı olmayan #ller#m#ze de ula$acak $ek#lde gerekl# yerlere ç#ft 
hat da yaparak loj#st#k merkezlere, üret#m merkezler#ne ve l#manlara er#$#m#n# sa%layaca%ız.

• Dem#ryolu sektörü ve yüksek hızlı tren ba$ta olmak üzere bütün ula$ım modlarında dı$a 
ba%ımlılı%ın azaltılması ve tedar#k, yapım, bakım ve yedek parça süreçler#nde yerl# sanay#n#n 
gel#$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• N#tel#kl# personel #st#hdamını ve teknoloj#k #lerlemey# sa%lamaya dönük olarak TCDD Meslek 
L#ses# ve TCDD Çırak Okulu açaca%ız. 

• S#v#l havacılık alanında tek yetk#l# ve ba%ımsız S#v#l Havacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rulu olu$turaca%ız.

• Atatürk Haval#manını yen#den uçu$a uygun hale get#rece%#z. 

• Özel sektörün hava ta$ımacılı%ındak# rolünü ve etk#nl#%#n# artıraca%ız.

• Savunma Sanay# #ç#n olu$mu$ mevcut hava aracı b#lg# ve üret#m kapas#tes#n#n s#v#l uçak ve 
d#%er s#v#l hava aracı üret#m# #ç#n de kaynak rolü üstlenmes#n# sa%layacak,  özel sektörü de 
ana ve yan sanay##nde te$v#k edece%#z.
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• Türk#ye’n#n hem kargo üssü hem hava araçları bakım, onarım, yen#leme (MRO) merkez# ol-
masını tem#nen yen# b#r stratej# bel#rleyece%#z.

• Her türlü havayolu ta$ıma aracı üret#m#, bakımı ve onarımında yerl#l#k oranını artırıcı pol#t#ka 
ve destekler# hayata geç#rece%#z.

• Havayolu ta$ımacılı%ı altyapısını gel#$t#recek ve haval#manlarımızı d#%er ula$ım s#stemler#y-
le entegre hale get#rece%#z. 

• Havayolunda #ç hatların gel#$#m# #ç#n, çapraz uçu$lar #le mevcut havayolu ba%lantı $ebeke-
s#ne der#nl#k kazandıraca%ız.

• Tur#zm dest#nasyonları arasında charter uçu$ların artırılmasını sa%layaca%ız.

• Dü$ük ücretl# havayolu ta$ımacılı%ının gel#$#m#n# destekleyece%#z.

• Ankara’nın Türk#ye’ye yönel#k yolcu der#nl#%# olan dı$ uçu$ noktalarına ba%lanması suret#yle 
Esenbo%a Haval#manı’nın uluslararası b#r odak olmasını ve Anadolu $eh#rler#n#n yurtdı$ına 
alternat#f çıkı$ kapısı hal#ne get#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• E-t#caret# oda%ına alan b#r havayolu yük ta$ımacılı%ı stratej#s# gel#$t#recek, hava kargoda 
standart hıza ula$acak ve bu suretle #malat sanay##m#z#n rekabetç#l#%#n# ve e-#hracatı artı-
raca%ız.

• Tüm payda$larla b#rl#kte Den#zc#l#k Pol#t#kası ve Rekabetç# Den#zc#l#k Yatırım Stratej#s# hazır-
layacak, den#z yetk# alanlarını düzenleyecek bu belgede den#z emn#yet#, den#z t#caret#, den#z 
çevres#n#n korunması, den#z tur#zm#, den#zaltı madenc#l#%#, balıkçılık ve benzer# alanlarda 
temel #lkeler# ortaya koyarak uygulama b#rl#%# sa%layaca%ız.

• L#man ve tüm kıyı tes#sler#n#n bütüncül b#r yakla$ımla kurulu$, #$letme ve #dames#nde temel 
yakla$ım ve #lkeler# ortaya koyacak Kıyı Pol#t#ka Belges# ve Kıyı Master Planı hazırlayaca%ız.

• L#manlarımızda muhtel#f kurumlar tarafından ver#len gümrük, pol#s, tur#zm, kılavuzluk, rö-
morkörcülük, gem# traf#k, sa%lık ve benzer# h#zmetler#n rekabetç#, ver#ml#, sürdürüleb#l#r, 
emn#yetl#, güvenl# ve çevrec# olarak tek elden yürütülmes# #ç#n L#man Ba$kanlıklarının yet-
k#s#n# artıraca%ız.

• Den#z ta$ımacılı%ının gel#$t#r#lmes# #ç#n, mevcut l#manların kapas#teler#n#n arttırılması, yen#-
ler#n#n yapımı, l#man #$letmec#l#%#n#n #y#le$t#r#lmes# ve konteyner ta$ımacılı%ının desteklen-
mes# g#b# alanlara odaklanaca%ız.

• Çevre den#zler#m#z ve yakın den#z havzamızdak# haklarımızın ve çıkarlarımızın korunması 
sürec#n# aynı zamanda den#z ula$tırmasından c#dd# pay alınması perspekt#f#yle yönetece%#z.

• L#man #$letmeler#n# rant #ç#n de%#l kamu yararı eksen#nde yen#den de%erlend#rece%#z. 



ORTAK POL !T !KALAR MUTABAKAT METN !

138

• Yükselen t#caret rotalarına uygun yen# l#man konumları bel#rleyecek; mevcut l#manların 
kend#ler#n# etk#leyen d#j#talle$me, sürdürüleb#l#rl#k ve artan gem# kapas#tes# g#b# trendlere 
uyumuna yönel#k te$v#k ve destek mekan#zmaları gel#$t#rece%#z.

• Akden#z, Ege, Marmara ve Karaden#z l#manları arasında yurt#ç# yük ta$ımacılı%ı #ç#n den#z 
otobanları olu$turaca%ız.

• Akden#z ve Karaden#z’de bel#rlenecek l#manların ana da%ıtım üssü olmasını ve kısa mesafe 
ta$ımacılı%ı #le bölge ülkeler#ne sevk#yat yapab#lecek kapas#teye ula$masını sa%layaca%ız.

• Türk sah#pl# f#lomuzu yakıt tasarru'u ve çevre dostu gem#ler#n #n$asını te$v#k ederek genç-
le$t#rece%#z.

• Türk sah#pl# f#lonun rekabet gücünü artıracak, kend# yükler#m#z# kend#m#z#n ta$ımasını sa%-
layacak adımları ataca%ız.

• L#man, yat l#manı, balıkçı barına%ı ve benzer# kıyı yapılarını n#tel#k ve #$letme yönet#m# bakı-
mından gel#$t#rece%#z.  

• Hem tur#stler #ç#n er#$#leb#l#rl#%# artırmak hem de kara sınır kapılarımızdak# yı%ılmaları azalt-
mak üzere yurtdı$ı Ro-Pax ta$ımacılı%ını gel#$t#rece%#z.

• Kabotaj yük ta$ımacılı%ını artıracak, kabotaj ta$ıması yapacak gem#ler#n navlun ücret#ne 
destek sa%layacak, l#manlarda ayrılacak özel term#naller#n elleçleme ücretler#nde #nd#r#me 
g#dece%#z.

• Depolama altyapıları ve #lg#l# hukuk# çerçevey# yen#den düzenleyerek bazı l#manlarımızın 
trans#t yükte uzmanla$masını sa%layacak, trans#t yük kapas#tes# ve antrepo rej#m#n# moder-
n#ze edece%#z.

• Ro-Ro ta$ımacılı%ına özel önem verecek, batı yönlü #hraç ta$ımalarında alternat#f Ro-Ro 
ta$ımacılık hatları gel#$t#recek, Karasu-Burgaz Ro-Ro hattını kuracak, !zm#r-Selan#k Ro-Ro 
hattının kapas#tes#n# artıraca%ız. 
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Loj!st!k ve Gümrükler

• Karayolu, dem#ryolu, den#z ve hava ta$ımacılı%ını entegre olarak d#kkate alan ve #ntermodal 
loj#st#k merkezlerden en üst sev#yede faydalanmayı öngören b#r yakla$ımla Türk#ye Loj#st#k 
Master Planı’nı yen#den hazırlayaca%ız.

• Üst ölçekl# yerel planlarda Türk#ye Loj#st#k Master Planı’na uyumu tem#nat altına alaca%ız.

• Loj#st#k a%larımızı büyük ver# ve akıllı ula$ım teknoloj#ler# kullanarak, Türk#ye’y# hızla Loj#st#k 
4.0 Dönü$ümüne hazırlayacak ve ülkem#z# Küresel ve Bölgesel Loj#st#k Üssüne çev#rece%#z. 

• !ç ve dı$ t#caret faal#yetler# #le loj#st#k faal#yetler#n kolay, hızlı ve güvenl# b#r $ek#lde tek b#r 
merkezden gerçekle$t#r#leb#lmes# ve #ller arası t#caret ba%lantılarının gel#$t#r#lmes# amacıyla 
Loj#st#k T#caret Merkezler# kuraca%ız.

• Ülkem#zdek# loj#st#k merkezler#n#, sah#pl#k/yönet#m yapısına özel sektörün de katılımını sa%-
layarak, yen# nes#l loj#st#k t#caret merkezler#ne dönü$türece%#z.

• !ller #ç#n hazırlanan loj#st#k köy planlarını yen#den düzenleyece%#z.

• Loj#st#k merkezler#n# yaygınla$tıracak, kamu antrepoculu%u h#zmetler#nde gerekl# #y#le$t#r-
meler# yapacak ve antrepo h#zmetler#nde mal#yetler# dü$ürece%#z.

• Loj#st#k Merkezler# ve üret#m lokasyonları #le l#manları ve gümrük kapılarını b#rb#r#ne eks#ks#z 
$ek#lde ba%layaca%ız.

• Yen# hudut kapıları olu$turacak, atıl durumdak#ler# #$ler hale get#recek, hudut kapılarının f#-
z#k# ve teknoloj#k altyapılarını güçlend#rece%#z.

• Gümrük mevzuatını gel#$en $artlarla uyumlu hale get#recek, bürokras#y# azaltacak, #$lemler# 
ve gümrük kontrol a$amalarını hızlandıracak ve Loj#st#k Performans Endeks#ndek# ger#le-
mey# ters#ne çev#rece%#z.

• Gümrük ve ta$ımacılık süreçler#n# hızlandırmak üzere uçtan uca d#j#tal ve gen#$ ölçüde oto-
mat#k hale get#r#lm#$ blokz#nc#r temell# D#j#tal Gümrük kuraca%ız. 

• Zorunlu evrakların sayısını azaltacak ve elektron#k hale dönü$türece%#z.

• Loj#st#k f#rmalarımızda gümrük mü$av#r# #st#hdamının önünü açarak f#rmalarımızın gümrük 
#$lemler#n# hızlandıraca%ız. 

• Gümrük kapılarında tekn#k altyapıyı gel#$t#recek, personel sayısını artıracak, e%#t#m düzey#n# 
yükseltece%#z. 

• Tüm sınır kapılarında “Ortak Kapı Model#”n# uygulamaya koyma yönünde çalı$malar yapa-
ca%ız. 
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• Gümrüklerde depolama alanlarını gen#$letecek, yen# antrepo, hangar ve depo yatırımlarını 
te$v#k edece%#z.

• Yanıcı veya patlayıcı n#tel#kl# mallar #ç#n özel düzeneklere sah#p antrepolar yapaca%ız.  

• L#manlara dem#ryolu ba%lantısı sa%layacak, karaya konteyner aktarma term#naller# yapa-
ca%ız. 

• Organ#ze Sanay# Bölgeler#nden, loj#st#k üs ve l#manlara karayolu ve dem#ryolu ba%lantı hat-
ları kuraca%ız.

• Hedef dı$ pazarlarda loj#st#k üsler kuraca%ız.

• Güvenl# b#r b#ç#mde l#man ve konteyner tak#p s#stem# olu$turaca%ız.

• Mers#n l#manının konteyner altyapısı #le Çandarlı L#manının altyapısını gel#$t#rece%#z.

• Meslek L#seler#nde yabancı d#l e%#t#ml# gümrük personel# yet#$t#recek bölümler açaca%ız. 

Dı" T!caret Pol!t!kası

• !hracatçıların döv#z gel#rler#n#n %40’nı TCMB’ye satma zorunlulu%unu kaldıraca%ız.

• Ex#mbank’ın sermayes#n# güçlend#recek, uzun vadel# ve uygun ko$ullu fon #mkanlarından 
daha fazla yararlanmasını sa%layaca%ız.

• Ex#mbank kaynaklarını küresel ölçekte yen#l#kç# g#r#$#mc#lere yönel#k olarak etk#n b#ç#mde 
kullanaca%ız. 

• Orta ve uzun vadel# kred#lerle hedef pazarlarda daha yüksek katma de%erl# sermaye malı #h-
racatının, yüksek teknoloj# #çeren #n$aat taahhüt projeler#n#n desteklenmes#n# sa%layaca%ız. 

• Ex#mbank’ın bölgesel ve uluslararası f#nans kurulu$ları #le stratej#k #$b#rl#kler# gel#$t#rerek 
ülkeler bazında ve bölgeler bazında büyük dönü$ümler sa%layacak öneml# altyapı projele-
r#nde l#derl#k yapmasını sa%layaca%ız. 

• Türk#ye !hracatçılar Mecl#s# ve !hracatçı B#rl#kler#n#n yapısını rev#ze edecek, s#yas# baskı üze-
r#nden rant da%ıtım mekan#zması olmalarını mutlak surette önleyecek, kaynakların s#yas# 
ba%lantılar yer#ne asıl #ht#yacı olan #hracatçı kurumlara yönelmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yatırım Destek Ajansını yen#den yapılandıracak, ajansın potans#yel yatırımcıların bel#rlen-
mes#, yatırım sürec#nde tedar#k z#nc#r# olu$turma, b#rle$me-satın alma, yatırım orta%ı bulma, 
lokasyon seç#m#, #$gücü p#yasası prof#llemes#, kamu kurumlarıyla #l#$k#ler g#b# konularda d#j#-
tal araçlarla danı$manlık h#zmet# sunmasını sa%layaca%ız. 
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• Kamu-özel sektör ortaklı%ında !hracatı Gel#$t#rme Merkez#n# (!GEME) yen#den faal#yete ge-
ç#rece%#z. 

• DE!K’# yen#den ba%ımsız b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• Avrupa B#rl#%# #le Gümrük B#rl#%# Anla$ması’nı güncelleme müzakereler#n# hızlandıraca%ız.

• Gümrük B#rl#%# Anla$masına paralel olarak düzenlenen Serbest T#caret Anla$malarını göz-
den geç#recek, d#%er Serbest T#caret Anla$malarının dı$ t#carete etk#ler#n# kapsamlı b#r de-
%erlend#rmeye tab# tutaca%ız. 

• Ülkem#z #le benzer üret#m ve #hracat desen#ne sah#p olmayan gel#$m#$ ülkelerle Serbest 
T#caret Anla$maları yapaca%ız. 

• T#caret orta%ımız olan ülkelerle akded#lmem#$ olan “T#caret”, “Yatırımların Kar$ılıklı Te$v#k# 
ve Korunması”, “Ç#fte Verg#lend#rmen#n Önlenmes#”, “Gümrük Alanında !$b#rl#%#” ve “Ula$tır-
ma” alanlarındak# anla$maları öncel#kle tamamlayaca%ız.

• Yen# bölgesel b#rl#ktel#kler olu$turaca%ız.

• Bölgesel ekonom#k #l#$k#ler#m#z# gel#$t#rmek amacıyla kom$u ülkeler#m#z, Kafkas, Balkan ve 
Orta Do%u ülkeler#yle yatırım ve t#caret anla$malarının kapsamını gel#$t#rece%#z.

• Dâh#lde #$leme uygulamalarını gözden geç#rerek yerl# üret#m#n önünde haksız rekabet olu$-
turmasını engelleyece%#z.

• Türk $#rketler#n#n küresel ölçekte faal#yet göstermeler#n# destekleyecek ve sayılarını artıra-
ca%ız.

• !hracat destekler#n# gözden geç#recek, etk# anal#zler#n# yapacak ve yen# nes#l #hracat destek-
ler# gel#$t#rece%#z. 

• Markala$ma destekler#n# güçlend#recek, f#rmaların yurt dı$ından marka b#l#n#rl#%# olan f#r-
maları satın almalarını özend#rece%#z. 

• Dı$ pazar ko$ulları ve talep yapısının gel#$#m# konusunda f#rmalarımıza ayrıntılı ve düzenl# 
b#lg# sunacak platformlar kuraca%ız.

• Uluslararası $#rketler#n ülkem#zde tedar#k of#sler# kurmasını destekleyece%#z.

• Kargo $#rketler#n#n ve ülkem#zde faal#yet gösteren d#j#tal pazaryerler#n#n yatırımlarını des-
teklemek dah#l olmak üzere e-#hracatın önünü açacak adımları ataca%ız. 

• PTT’y# uluslararası kargo kab#l#yetler# ve küresel #$b#rl#kler# dah#l olmak üzere yen#den orga-
n#ze edece%#z.
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• Ülke bazında t#car# #l#$k#ler# engelleyen bürokrat#k #$lemler# (v#ze, gümrük formal#teler# vb.) 
tesp#t ederek, ya$anan sorunları her düzeyde gerçekle$t#r#lecek resm# temaslarla çözece-
%#z. 

• Tur#zm, yurtdı$ı müteahh#tl#k h#zmetler#, loj#st#k ve son yıllarda öne çıkan sa%lık tur#zm# #le 
f#lm ve d#z# sektörü #hracatını destekleyece%#z.

• Hammadde kaynaklarının a%ırlıklı oldu%u ülkelerde özel sektör ve kamuyu yatırıma yönlen-
d#rece%#z.

• Ekonom#m#z#n sürdürüleb#l#rl#%#n# sa%lamak, rekabetç#l#%#m#z# artırmak ve olası t#caret ve 
yatırım kayıplarını bertaraf etmek üzere Ye$#l Mutabakata Hızlı Uyum Programı hazırlaya-
cak ve uygulayaca%ız. 

• Yen# Nes#l Özel Ekonom#k Bölgeler kuraca%ız. 

• Etk#n ve sürdürüleb#l#r n#tel#kte yurt dı$ı t#car# #l#$k# ve #$ b#rl#%# a%ı olu$turulmasını, p#yasa 
#majının yükselt#lmes#n# sa%layacak ürün denet#m ve güvenl#%#ne #l#$k#n “Türk Malı” et#ketl# 
“Kal#te Güven Belges#’n#n düzenlenmes#ne yönel#k hukuk# altyapı olu$turaca%ız.

• Sektörel detayda faktör ver#ml#l#%# ve net #hracat #stat#st#%# yayınlayaca%ız.

#ç T!caret ve Rekabet Pol!t!kası

• Sektörel düzenlemeye tab# p#yasalarda ba$ gösterecek rekabet sorunlarının, Rekabet Ku-
rumu ve #lg#l# sektörel düzenley#c# otor#teler tarafından b#rl#kte çözüme kavu$turulması #ç#n 
gerekl# adımları atacak, bu amaçla Rekabet Kurumu #le sektörel düzenley#c# otor#teler ara-
sındak# #let#$#m ve #$b#rl#%#n# gel#$t#rmeye yönel#k b#r Koord#nasyon Kurulu olu$turaca%ız.

• Rekabet Kurulu’na atama usuller#n# gözden geç#recek, atanacak olan kurul üyeler#n#n reka-
bet hukuku ve pol#t#kası #le #lg#l# alanlarda en az on yıllık tecrübeye sah#p olması ko$ulunu 
yürürlü%e koyacak, Kurul üyel#%# süres#n# altı yıla çıkaracak ve Kurul üyeler#n#n ba%ımsızlı%ı-
nı garant# altına alaca%ız. 

• Rekabet Kurumu’na eks#k, yanlı$ ya da yanıltıcı b#lg# ver#lmes#, b#lg# vermey# reddetme, Ku-
rum personel#n#n yapmakla görevl# oldu%u yer#nde #ncelemen#n engellenmes# g#b# durum-
larda uygulanacak #dar# para cezalarını caydırıcı hale get#rece%#z.

• Kartel örgütlenmes# n#tel#%#ndek# Rekabet Kanunu #hlaller#nde, kartel kurucusu ya da l#der# 
konumunda oldukları tesp#t ed#len te$ebbüs yönet#c#ler#ne uygulanacak #dar# para cezalarını 
caydırıcı hale get#rece%#z.
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• Müteahh#tl#k sektöründe rekabet# ortadan kaldırmak suret#yle çok sayıda te$ebbüsü pazar 
dı$ına #ten, aynı zamanda büyük kamu zararına yol açan #hale karteller# hakkında Kamu 
!hale Kanunu ve Rekabet#n Korunması Hakkında Kanun çerçeves#nde gerekl# #$lemler# ba$-
lataca%ız.

• D#j#tal platform h#zmet sa%layıcılarının faal#yetler#n# rekabet# engellemeyecek b#r çerçevede 
yürütmeler#n# ve bunların b#rle$me ve devralma #$lemler#n#n daha sıkı kurallara ba%lanma-
sını sa%layaca%ız. 

• Rekabet Kurulu kararlarının temy#z merc## olarak, !dare Mahkemeler# yer#ne, yen#den Danı$-
tay’ın #lg#l# da#reler#n#n yetk#l# kılınmasını sa%layaca%ız.

• Tüket#c# uyu$mazlıklarında mahkeme önces# çözüm mekan#zması olarak görev yapan Tü-
ket#c# Hakem Heyetler#n#n #dar# ve mal# kapas#teler#n# artıracak, üyeler#n seç#m# #ç#n e%#t#m, 
deney#m g#b# kr#terler bel#rleyecek, kararların $e&a'ı%ı ve ula$ılab#l#rl#%#n# artıracak, tüket#-
c#ler#n Hakem Heyetler# ve ba$vuru ko$ulları hakkında b#lg#lend#r#lmeler#n# ve haklarını ara-
malarını te$v#k edece%#z.

• Çok tara'ı sayısal platformlar ve büyük ver# sorunlarına #l#$k#n olarak, rekabet pol#t#kası, 
düzenley#c# pol#t#kalar ve ver# koruma mevzuatının b#r araya get#r#ld#%# “geç#t bekç#s#” (gate-
keeper) g#b# yen# kavramların kullanıma sokuldu%u AB Sayısal H#zmetler Yasası, AB Sayısal 
P#yasalar Yasası g#b# yen# mevzuat uygulamalarını tak#p edecek, söz konusu mevzuatı Tür-
k#ye’ye uyarlarken gerekl# tartı$ma ve #st#$areler#n yapılmasını sa%layaca%ız.

• AB’de yürürlükte olan “Çevr#m#ç# Aracılık H#zmetler#n# T#car# Amaçlı Kullananlar #ç#n "e&af-
lık ve Tarafsızlı%ın Gel#$t#r#lmes#ne Da#r Tüzük” ve “D#j#tal H#zmetler Kanunu”nda öngörülen 
#lke ve kurallar çerçeves#nde yasal düzenlemeler yapaca%ız. 

• “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat S#stemler#, Ödeme H#zmetler# ve Elektron#k Para Ku-
rulu$ları Hakkında Kanun” ve #lg#l# d#%er mevzuatta de%#$#kl#kler yaparak, f#nansal teknoloj# 
$#rketler#n#n f#nansal kurulu$larla e$#t ko$ullarda rekabet etmeler#n# sa%layaca%ız.

• Sosyal medya ve d#%er #nternet h#zmetler# g#b# sektörlerde etk#n rekabet ortamının güçlen-
d#rece%#z.

• Hal Kanunu ve Perakende T#caret#n Düzenlenmes# Hakkında Kanun’da gerekl# de%#$#kl#kler# 
yaparak gıda de%er z#nc#r# #ç#ndek# tekelc# ve ol#gopol#st#k yapılara son verece%#z. 

• Üret#c# kooperat#'er#n# güçlend#recek ve destekleyece%#z.

• Ürün grupları bazında denet#m yapan kurumların merkez# ve ta$ra te$k#latlarında yer alan 
denet#m elemanlarının merkez# olarak koord#nasyonunu sa%layacak, farklı #dareler el#yle 
yürütülen faal#yetler# tek b#r çatı altında toplayaca%ız.
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Küçük ve Orta Boy #"letmeler

• KOB!’ler#n rekabet güçler#n# artırarak ekonom#k büyümeye katkılarını yükseltece%#z. 

• KOB!’lere e%#t#m, yönet#m, f#nansman, teknoloj# gel#$t#rme veya teknoloj# transfer#, ürün ve 
pazar çe$#tlend#rme, #hracat potans#yel#n# artırma, yen# ortaklıklar kurab#lme, sermaye p#ya-
salarından daha çok pay alab#lme konusunda özel destek modeller# olu$turaca%ız.

• KOB!’ler# küreselle$meden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yetk#n #nsan gücü 
ve yeterl# sermayeye sah#p olma, yen#l#kç# projeler üretme, b#rl#kte #$ yapma kültürü ve proje 
gel#$t#rme g#b# hususlarda güçlend#rece%#z. 

• KOB!’ler#n bölünmeler#ne veya tasf#ye olmalarına yol açan, ku$aktan ku$a%a geç#$ süreçle-
r#n#n planlanması, hazırlanması ve kolayla$tırılması #ç#n, yetk#n yönet#c# kadrolarının e%#t#l-
mes#ne ve yet#$t#r#lmes#ne yönel#k adımlar ataca%ız. 

• Yönet#m danı$manlı%ı sektörünü destekleyerek, KOB!’ler#n bu sektörden devlet destekl# ola-
rak danı$manlık h#zmet# almasını sa%layaca%ız.

• Geleneksel f#rmaların #$ modeller#n#n ve örgütlenme yapılarının yen#lenmes#n# ve KOB!’ler#n 
ver#ml#l#k ve d#j#tal dönü$ümünü sa%layacak danı$manlık ve destek programlarını hayata 
geç#rece%#z. 

• Ye$#l dönü$üm, d#j#talle$me ve bölgesel kalkınma eksenler#nde, KOB!’ler#n Ar-Ge ve yen#l#k-
ç#l#k, üret#m, pazarlama ve #hracat yetenekler#n#n gel#$t#r#leb#lmes#, rekabet güçler#n#n art-
tırılab#lmes# ve f#nansmana er#$#m#n#n kolayla$tırılab#lmes# #ç#n üret#m odaklı, güvenl#, ad#l, 
hızlı #$leyen b#r destek s#stem# olu$turaca%ız.

• KOB!’ler#m#z#n ulusal ve uluslararası e-t#caret kapas#teler#n# artırmaya yönel#k yurtdı$ı pa-
zar ara$tırma, mentorlük ve f#nansman destekler#n# etk#n b#r b#ç#mde artıraca%ız. 

• Esnaf ve KOB!’ler#n satı$ yaptı%ı e-t#caret pazaryerler#n#n, satıcılarının rekabet gücünü artı-
racak uygulamalarını destekleyece%#z.

• Personel ve ürün gel#$t#rme konusunda ya$anan sorunların OSB’lerdek# model fabr#ka ve 
protot#p #malathaneler#nde çözümünü sa%layaca%ız.

• KOB!’ler arasında proje bazlı ya da ortak #$ yapma kültürünü gel#$t#rme amaçlı #$b#rl#%# mo-
deller#n# destekleyecek, KOB!’ler#m#ze sa%lanan #$b#rl#%#-güç b#rl#%# destekler#n# daha etk#l# 
hale get#rece%#z. 

• !$letmeler#n patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları #ç#n f#kr# ve sına# mülk#yet hakla-
rını alab#lmeler#ne yönel#k danı$manlık h#zmetler#n# destekleyece%#z.



VI.  SEKTÖREL POL !T !KALAR

145

• KOB!’lere ver#len kred# hacm#n# arttıracak, g#r#$#m sermayes#, k#tle fonlaması ve etk# yatırım-
cılı%ı g#b# yen#l#kç# f#nansman #mkanlarından daha fazla yararlanab#lmeler#n# sa%layaca%ız. 

• KOB!’lere yatırım yapacak g#r#$#m sermayes# fonlarına sa%lanan Haz#ne deste%#n# artıracak, 
bugüne kadar uygulanan benzer programların etk#ler#n# ölçecek ve ver#ms#z uygulamalara 
son verece%#z.

• KOB!’ler#n verg# #ades# ve benzer# kamudan alacaklarının f#nansmana er#$#mler#nde tem#nat 
olarak göster#leb#lmes#ne #l#$k#n düzenlemeler# yapaca%ız. 

• Büyük ölçekl# #$letmeler #le KOB!’ler#n etk#le$#mler#n# arttıracak, de%er z#nc#r#n# güçlend#re-
cek ve ver#ml#l#%# arttıracak ortak Ar-Ge ve yen#l#k projeler#ne destek programları olu$tura-
ca%ız.

• KOSGEB’# yen#den yapılandırarak g#r#$#mc#ler#m#z#n rahatça ba$vuru yapab#lece%# b#r s#stem 
#n$a edece%#z. 

• KOSGEB’#n ver# tabanlarını, #nsan kaynaklarını ve bütçe olanaklarını KOB!’ler#m#z#n gereks#-
n#m duydu%u büyüklü%e ve kal#teye er#$t#rece%#z.

• KOSGEB bünyes#nde h#zmet sektörüne yönel#k b#r b#r#m olu$turacak, h#zmet sektörüne ayı-
raca%ı kayna%ı artıraca%ız.

• KOSGEB h#be destekler#n# artıraca%ız. 

• KOSGEB tarafından ver#len fa#zs#z kred# deste%#n# objekt#f kr#terlere ba%layarak $e&af b#-
ç#mde verece%#z.

• KOSGEB’#n protot#p üret#m# ve t#car#le$t#rme destekler#nde öncel#%# Ar-Ge deste%#yle ta-
mamlanmı$ stratej#k projelere verece%#z.
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Esnaf ve Sanatkârlar

• T#caret Bakanlı%ını Esnaf ve T#caret Bakanlı%ı $ekl#nde yen#den yapılandıraca%ız. 

• Kamu kurumu n#tel#%#ndek# t#caret ve/veya sanay# odaları, t#caret borsaları #le esnaf ve sa-
natkârlar meslek kurulu$larımızın te$k#lat ve mal# yapılarının #y#le$t#r#lmes#n# ve bu kurulu$-
ların üyeler#ne daha ver#ml# ve etk#n h#zmet sunab#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Perakende #$letmeler#n açılı$, faal#yet ve kapanı$ süreçler#nde çok sayıda kamu kurum ve 
kurulu$ları tarafından ver#len h#zmetler#n tek noktadan elektron#k ortamda etk#n ve hızlı b#r 
$ek#lde sunulmasını sa%layaca%ız.

• Esnafımızın salgın sürec#nde kullandı%ı kred#ler#n fa#zler# #le BA(-KUR ve verg# borçlarının 
fa#zler#n# s#lecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmes#n# sa%layaca%ız.

• Esnafımızın emekl# olab#lmes# #ç#n en son 2000-2008 arası #ç#n uygulanan ger#ye do%ru 
borçlanma hakkını, t#car# s#c#l kayıtlarına ve esnaf odalarına ba%lı kalınan süreler# göz önün-
de bulundurarak tanıyaca%ız.

• Esnaf Ah#l#k Sandı%ı’na dah#l esna'arımızın kısa çalı$ma ödene%# g#b# gel#r kaybını telaf# 
edecek uygulamalardan faydalanmalarını sa%layaca%ız. 

• Esnaf Ah#l#k Sandı%ı uygulaması çerçeves#nde esnafın ödeyece%# katkı payı oranını dü$üre-
ce%#z. 

• Esnaf ve sanatkârlarımızın hastalık ve ayakta tedav# gördü%ü süreçler# kapsayan geç#c# #$ 
göremezl#k ödene%# alab#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• !$yer# k#ra ödemeler#nde stopaj oranını sıfırlayaca%ız.

• "oför esnafının 10 ya$ın üzer#ndek# araçlarının yen#lenmes#nde ÖTV almayaca%ız.

• Küçük esnafımızı z#nc#r marketler, büyük marketler, AVM’ler kar$ısında korumak ve haksız 
rekabet# önlemek amacıyla gerekl# düzenlemeler# hızla hayata geç#rece%#z. 

• Esnafın e-t#caret pazaryerler#nde satı$ yapmasını kolayla$tıracak ve bunun mal#yet#n# azal-
tacak tedb#rler# alaca%ız. 

• Esnaf, sanatkâr ve küçük sanay#c#ler# gel#$t#rme faal#yetler# kapsamında #$ kollarını yen#den 
düzenleyece%#z.

• Esnaf #le tac#r, sanatkâr #le sanay#c# arasındak# tanım farkını d#kkate alarak her #k# kes#m#n 
meslek# örgütlenmes#nde ya$anan sorunları g#derece%#z. 
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• Yöresel el sanatlarının gel#$mes#n# sa%layacak b#r e%#t#m ve üret#m planlaması gel#$t#recek 
ve pazarlama olanaklarını arttıraca%ız.

• Esnaf ve sanatkâr odaları ve b#rl#kler# bünyes#nde, esnaf ve sanatkârlara #hracat süreçler#, 
g#r#$#mc#l#k, Ar-Ge ve yen#l#kç#l#k #le devlet yardımları hakkında e%#t#m, danı$manlık ve b#lg# 
deste%# sa%layacak b#r#mler olu$turaca%ız. 

• Esnaf ve sanatkarların büyük sanay# #$letmeler#n# tamamlayıcı fonks#yonunu güçlend#recek 
ve n#tel#kl# meslek elamanlarının yet#$mes#ne katkılarını destekleyece%#z.

• Mevcut Esnaf ve Sanatkârlar Destek S#stem#n#, ucuz ve yeterl# f#nansmana er#$#m# artıra-
cak, bu f#nansmanı #$#n n#tel#%#n# arttırma, büyütme, ça%ın gerekt#rd#%# de%#$#m ve dönü$ü-
mü gerçekle$t#rme yönünde kullanmayı sa%layacak b#r anlayı$la yen#leyecek ve yen# destek 
mekan#zmaları gel#$t#rece%#z. 

• Esnaf ve sanatkarların b#rl#kte #$ yapma kültürünün gel#$t#r#lmes# yönünde çalı$malar ya-
paca%ız. 

• Özell#kle sanatkarımızın ya$adı%ı çırak yet#$t#rme sorununu ve çıraklık e%#t#m#n# genel e%#-
t#m s#stem#yle uyumlu b#r $ek#lde ele alaca%ız.

• E-t#caret ve e-#hracat yapmak #steyen #$letmelere #$yer# açılı$ı, pazarlama, reklam, danı$-
manlık ve f#nansman deste%# sa%layaca%ız.

• E-t#carette olu$ab#lecek rekabet #hlaller# neden#yle küçük #$letmeler#n muhtemel ma%du-
r#yetler#n#n önleneb#lmes# amasıyla etk#n b#r gözet#m ve denet#m mekan#zması kuraca%ız.

• Üret#m yapan küçük esnaf ve sanatkârlarımıza yönel#k sanay# s#teler# kurulmasını destek-
leyece%#z.
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Yen! Nes!l H!zmet Sektörler!

• Tur#zm, ula$tırma, da%ıtım, haberle$me, medya, oyun, e-spor ve emlak sektörler#nde çevr#m 
#ç# ve çevr#m dı$ı h#zmetler# b#rl#kte sa%layan, yurt#ç# ve yurtdı$ında gen#$ b#r p#yasaya kısa 
sürede ula$ab#len #$ modeller#ne ve g#r#$#m sermayes# $#rketler#ne özel destekler sa%laya-
ca%ız.

• D#j#tal varlıkların düzenlenmes#nde üyes# oldu%umuz G-20 ve d#%er uluslararası kurulu$lar-
dak# tartı$malara katkıda bulunacak, ülkem#zdek# düzenlemeler# bu çerçevede gerçekle$t#-
recek, üret#len d#j#tal varlıkların t#car#le$mes#n# destekleyece%#z.

• D#j#tal varlıkları, !stanbul F#nans Merkez#’n#n ana unsurlarından b#r# yapacak, gerekl# durum-
larda !stanbul F#nans Merkez#’nde farklı hukuk# düzenlemelere tab# $#rketler#n kurulmasına 
#z#n verece%#z.

• Konsol, b#lg#sayar, tablet ve d#j#tal oyunları ülkem#zde gel#$t#rmek #steyen yen# g#r#$#mler# 
ve $#rketler# destekleyecek, bu alanlarda Türk#ye merkezl# teknoloj# f#rmalarının olu$ması, 
know-how yaratılması, rekabetç# olunması #ç#n oyun tasarımından, oyun gel#$#m#ne yen# bö-
lümler açacak ve gerekl# destekler# sa%layaca%ız.

• Daha önce oyun alanında ba$arılı olmu$ Türk#ye merkezl# f#rmaların sektörde ya$adıkları 
zorlukları, deney#mler#n# yen# f#rmalarla payla$maları #ç#n mentorluk-rehberl#k ekos#stem# 
olu$turaca%ız.

• Global d#j#tal varlık h#zmet platformlarının de%er z#nc#rler#n#n b#r bölümünü, özell#kle ürün 
gel#$t#rme ve ARGE faal#yetler#n# Türk#ye’ye get#rmeler#n# özend#rece%#z.

• Büyük teknoloj# $#rketler#n#n e-t#caret, sosyal medya, arama h#zmetler# g#b# ba$ka pazarlar-
dan topladıkları tüket#c# ver#s# #le f#nansal p#yasalar pazarında tekelle$mes#ne kar$ı rekabet# 
koruyucu önlemler alaca%ız.

• !nternet medyası ve sosyal medyada özgürlük ortamını koruyarak, #nternet medyası ve sos-
yal medya haberc#l#%#n# destekleyecek, sosyal medyadak# hakaret ve #ft#ralara yönel#k ted-
b#rler gel#$t#rece%#z.

• !nternet medyası ve sosyal medya gel#rler#n#n serv#s sa%layıcı, reklam veren ya da sponsor-
lar üzer#nden #çer#k üret#c#s#n# etk#lemeyecek $ek#lde verg# s#stem#ne dah#l ed#lmes#n# sa%-
layaca%ız.

• D#j#tal varlıklara da#r reklam ve benzer# faal#yetler düzenleyecek, bu faal#yetler# $e&af hale 
get#recek, sosyal medya üzer#nden vatanda$ların kandırılmasının önüne geçece%#z.

• Özell#kle Türk m#toloj#s#n#, tar#h# olayları, kültürü tanıtan oyunlar konusunda f#rmaların ça-
lı$masını sa%layaca%ız.
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• E-spor #ç#n kurulan derneklere, takımlara d#%er spor alanlarında oldu%u g#b# destek sa%la-
yaca%ız.

• E-spor takımları ve dernekler#n#n Türk vatanda$ı e-sporculardan kurulu olmak kaydıyla 
uluslararası turnuvalardak# ba$arılarını ödüllend#rme s#stem#yle te$v#k edece%#z.

Tur!zm

• Ba$lataca%ımız yerel tur#zm mecl#s ve $uralarının çıktılarını da d#kkate alarak tüm payda$-
ların katılımıyla yen# b#r perspekt#'e, ye$#l, sürdürüleb#l#r, koruma-kullanma denges#n# gö-
zeten Tur#zm Stratej#s# ve Master Plan hazırlayaca%ız. 

• Sektörle #st#$are hal#nde tur#zm#n yatırım, #$letmec#l#k, konaklama, çalı$anlar, acente, reh-
berl#k, y#yecek-#çecek ve benzer# alanlarında etk#l# b#r koord#nasyon #ç#n çerçeve b#r tur#zm 
yasası çıkaracak, bu ba$lıklara #l#$k#n mevcut mevzuatı gözden geç#recek, eks#k olan konu-
larda gerekl# düzenlemeler# hayata geç#rece%#z. 

• Türk#ye Tur#zm Tanıtım ve Gel#$t#rme Ajansı’nı tüm payda$ları kapsayacak, daha etk#l# ta-
nıtım yapacak, sektörün gel#$#m#ne yönel#k somut projeler üretecek, sorunlara ortak akılla 
hızlı çözüm bulacak, l#yakatl# kadrolardan olu$acak $ek#lde yen#den yapılandıracak, Ajansın 
kaynak kullanımlarını $e&af ve hesap vereb#l#r hale get#recek ve Sayı$tay tarafından denet-
lenmes#n# sa%layaca%ız. 

• Sektöre #l#$k#n düzenlemelerde meslek örgütler#n#n görü$ler#n# d#kkate alaca%ız.

• Yerel yönet#mler#n tur#zm pol#t#kalarına katkısını artıracak ve Stratej#k Planlarında tur#zm 
pol#t#kalarına ayrıntılı yer vermeler#n# ve gerekl# bütçe ödenekler#n# ayırmalarını sa%layaca-
%ız.  

• Orman yangınlarından sonra otel ve yerle$#me asla #z#n vermeyecek, buraların rant hal#ne 
gelmes#ne engel olaca%ız.

• Tur#zm bölgeler#nde #mar planlarını #nceleyerek #mar rantı ve #st#smarının önüne geçece%#z.

• Do%al ve kültürel yapımıza zarar veren uygulamalara son vermek #ç#n tur#zm tahs#sler#n# 
yen#den #nceleyerek uygun olmayanlarla #lg#l# gerekl# adımları ataca%ız.

• Kıyılardan herkes#n e$#t ve serbest olarak yararlanmasına engel olan uygulamaları sıkı de-
net#m altına alaca%ız.

• Devremülk ve devre tat#l tes#sler#n#, Tur#zm Bakanlı%ı’nın denet#m#ne alarak tüket#c# ma%du-
r#yetler#n# önleyece%#z.
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• Apart da#re k#ralamalarına yönel#k düzenleme yapacak, bu kapsamda tüm tur#zm potans#-
yel#n#n kayıt altına alınmasını sa%layacak ve apart da#reler #ç#n h#zmet standartları bel#rle-
yece%#z.

• A$ırı betonla$manın, tur#zm amaçlı mekânların #n$ası neden#yle kültürel ve tar#hî dokunun 
zarar görmes#n#n ve hayvanların do%al ya$am alanlarının kısıtlanmasının önüne geçece%#z.

• Sıfır atık projeler#yle tasarlanmı$ tur#zm mekânları g#b# do%ayı korumayı ön planda tutan 
uygulamalarla do%anın dokusunu bozmayacak düzenlemeler get#rece%#z.

• Türk#ye’n#n güçlü uluslararası tur operatörler#ne sah#p olması #ç#n payda$larla beraber b#r 
çalı$ma ba$lataca%ız.

• Sektörde sa%lıklı ve güven#l#r #stat#st#k# ver# tabanı olu$turaca%ız.

• Tur#zmde mevs#msel ba%ımlılı%ın azaltılması, tur#zm#n 12 aya yayılması, n#tel#kl# tur#st g#r#-
$#n#n arttırılması ve sektörde çe$#tlend#rmen#n sa%lanması amacıyla, sa%lık, fest#val, spor, 
do%a, kamp, karavan, tar#h, kültür, #nanç, müze, termal, gençl#k, üçüncü ya$, yat, kurvaz#yer, 
tarım, gastronom#, alı$ver#$, kongre ve fuar alanlarındak# tur#zm# destekleyece%#z.

• “Dest#nasyon Yönet#m#ne” geçecek, bununla #lg#l# dest#nasyon #majını güçlend#r#c# faal#yet-
lere a%ırlık verece%#z.

• Yerel yönet#mler ve s#v#l toplum kurulu$larıyla #$b#rl#%# #ç#nde nokta tanıtım yoluyla marka-
la$mı$ dest#nasyonlar olu$turaca%ız.

• Özell#kle yüksek gel#rl# tur#stler#n oldu%u ülkelerde reklam ve tanıtım faal#yetler#ne a%ırlık 
verece%#z.

• “Akıllı Tur#zm”, “Akıllı Dest#nasyon”, “Akıllı "eh#r”, “Akıllı Oteller” g#b# uygulamalarla tur#zmde 
d#j#tal dönü$üme destek verece%#z.

• Sa%lık Tur#zm# Stratej# Belges# hazırlayacak, sa%lık tur#zm# kapsamında h#zmet verecek sa%-
lık personel#n#n sayı, n#tel#k ve uzmanlık alanlarını planlayacak, yabancı d#l çe$#tl#l#%# dah#l 
sa%lık personel#n#n gerekl# donanımı kazanmasını sa%layacak, sa%lık tur#zm# alanında h#z-
met verecek hastane ve sa%lık tes#sler#n#n akred#tasyonu konusunda gerekl# mekan#zmaları 
olu$turaca%ız.

• Kı$ sporları merkezler#ndek# yatak kapas#teler#n# arttıracak, alt yapıyı #y#le$t#recek yarı faal 
ve faal olmayan kı$ sporları yapılan tur#zm merkezler#m#z# akt#f hale get#rece%#z.

• Dünyada g#derek artan, kend# #kamet# dı$ında ba$ka co%rafyalarda çevr#m#ç# çalı$anları (D#-
j#tal Göçebel#k) tur#zmde b#r fırsat olarak de%erlend#recek, bu k#$#ler #ç#n özel tasarlanacak 
tat#l köyler# kurulmasını te$v#k edece%#z.
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• B#reysel seyahatlere h#tap eden but#k, temalı, küçük kapas#tel#, sürdürüleb#l#r ve çevreye 
saygılı oteller#n #n$a ed#lmes#n# destekleyece%#z.

• Tur#zm h#zmetler#nden sıkıntı ya$amadan yararlanab#lmeler# #ç#n oteller ba$ta olmak üzere 
bütün tur#st#k tes#s ve mekânları engell#ler#n de kullanab#lece%# uygunlu%a get#rece%#z. 

• Ülkem#zde lezzet ve tadım rotaları olu$turacak, tur#st#k yöreler#m#zde gastronom# sokakları 
kuraca%ız.  

• Yurtdı$ı yetk#n kurulu$larla b#rl#kte çalı$arak gastronom#de kend# puanlama s#stem#m#z# ve 
yıldızlama standartlarını olu$turaca%ız. 

• Türk#ye çapında kültür, b#s#klet, sa%lık, do%a/ekoloj# vb. temalı rotalar bel#rleyerek, tanıtımı-
nın yapılmasını sa%layaca%ız. 

• “Sah#llerden Anadolu’ya Kültür Yolu Projes#” ba$latacak, bu projeyle sah#l $er#d# #llerden 
Anadolu’dak# #nanç, kültür ve gastronom# merkezler#ne ula$ımı hızlandıracak ve kolayla$-
tıraca%ız.

• Karaden#z, Ege ve Akden#z’ de kruvaz#yer l#manları #n$a edecek, bu pazardak# ülke payımızı 
arttıraca%ız.

• Den#z tur#zm#n#n gel#$mes#ne önem verecek, den#z tur#zm #$letmec#ler#n#n var olan alt yapı, 
l#man, barınak ve n#tel#kl# personel problemler#n# çözece%#z.

• Tur#zm markası !stanbul’da tar#h# yarımadadak# traf#k problem#n#, #lg#l# bakanlıklar ve büyük-
$eh#r beled#yes#yle #$b#rl#%# #ç#nde çözece%#z.

• Bölgeler arası günüb#rl#k seyahatler# mümkün kılan uçu$lara yönel#k yatırımlar yapaca%ız. 

• Özell#kle müzec#l#kle #lg#l# #kl#mlend#r#lm#$ ortam, eserler#n güvenl#%#n#n sa%lanması ve ben-
zer# çalı$maları yaparak e$s#z tar#h# eserler#m#z#n kalıcılı%ını muhafaza edece%#z. 

• 81 #lde tar#h# b#naların röleve ve projeler#n# çıkararak d#j#tal ortama aktaraca%ız.

• Sosyal tur#zm kapsamında emekl#, engell#, $eh#t a#leler# ve ün#vers#tede okuyan ö%renc#ler#-
m#z#n tur#zm amaçlı g#tt#kler# gez#lerde #llerdek# Yurt-Kur b#nalarında ücrets#z konaklayab#l-
meler#n# sa%layaca%ız. 

• Tur#zmde ger# kalmı$ dest#nasyonların gel#$mes# #ç#n bölgesel bazda tur#zm te$v#kler# uygu-
layaca%ız.

• Otellerden alınan konaklama verg#s#n#n büyük b#r kısmını, kent#n tanıtımında ve tur#zm#n#n 
gel#$t#r#lmes#nde kullanılmak üzere yerel yönet#mlere bırakaca%ız. 
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• Tur#zm sektörünü etk#leyecek do%al afet, salgın, sava$ g#b# ola%anüstü durumlar #ç#n r#sk 
yönet#m# uygulayacak, kayıpları telaf# edecek fon ve s#gorta benzer# mekan#zmalar olu$tu-
raca%ız.

• Her ya$tan vatanda$ımızın tur#zm etk#nl#kler#ne katılab#lmeler# #ç#n yerel yönet#mler #le M#llî 
E%#t#m Bakanlı%ına ba%lı okulları destekleyecek ve bu sayede ba$ta dar gel#rl# vatanda$lar 
olmak üzere müze seyahatler#, tur#st#k mekânların z#yaret ed#lmes# g#b# tur#zm kapsamına 
g#ren pek çok etk#nl#%e katılımı artıraca%ız.

• Tur#zm e%#t#m s#stem#n# yen#den ele alacak, sektörün güncel ve uzun vadel# #ht#yacına göre 
bölümler açaca%ız. 

• Meslek# tur#zm ve l#sans e%#t#m programlarının #çer#%#n# yen#den düzenleyecek ve kapas#te-
ler#n# #ht#yaca göre yen#den ayarlayaca%ız.

• Tur#zm#n tüm alanlarındak# meslek# yeterl#k kr#terler#n# ve $artlarını olu$turaca%ız. 

• E%#t#m aldı%ını belgeleyen d#ploma veya meslek# yeterl#l#k sert#f#kası sah#pler#n#n #st#hdamı-
na öncel#k ver#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Tur#zm rehberl#%# sert#f#kasyonu e%#t#m#n# yaygınla$tırarak sert#f#kasyonun tur#zm türler#ne 
göre çe$#tlenmes#n# sa%layacak, kaçak rehberl#k faal#yet#yle etk#l# mücadele edece%#z.

• Meslek l#seler#n#n, meslek yüksekokullarının ve fakülteler#n e%#t#m-ö%ret#m dönemler#n#, $e-
h#r ve sah#l oteller#n#n yo%un oldu%u zamanları d#kkate alarak yen#den takv#mlend#rece%#z.

• Tur#zm e%#t#mler#n#n tasarım ve uygulanmasına yerel yönet#mler, STK’lar ve özel sektörü 
dah#l edece%#z. 

• Tur#zm sektöründe çalı$anların a$ırı ve yo%un çalı$ma g#b# olumsuz çalı$ma ko$ullarını dü-
zeltece%#z.
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Kültür

• 5846 sayılı F#k#r ve Sanat Eserler# Kanununu ve #lg#l# #k#nc#l mevzuatı ba$ta sanatsal #fade 
özgürlü%ünün önündek# engeller# kaldıracak b#r anlayı$la gözden geç#rece%#z.

• !lg#l# kanun ve yönetmel#klerde anad#l#nde kültürel ve sanatsal üret#m#n önünde engel olu$-
turan maddeler# mu%lak #fadelerden arındıracak ve #st#smara açık olmayacak b#ç#mde dü-
zenleyece%#z.

• Ulusal ve yerel kültür $uralarını düzenl# aralıklarla toplayacak, kültür pol#t#kalarını tüm pay-
da$ların katkı ve katılımlarıyla olu$turaca%ız.

• Ülkem#zde üret#len kültür ve sanat ürünler#n# d#j#talle$t#rerek b#r ver# bankasında muhafaza 
ed#lmes#n# sa%layacak, Türk#ye Kültür Envanter# ver# tabanını olu$turaca%ız.

• Her yıl b#r “Türk#ye Kültür "ehr#” seçece%#z.

• Vakı'ar Genel Müdürlü%ü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarını gerçek anlam-
da özerk hale get#rece%#z. 

• Ülke genel#nde Kültür Bakanlı%ı Alan Ba$kanlıklarının sayısını artıracak, yetk#ler#n# uluslara-
rası normlar (UNESCO ve ICOMOS) çerçeves#nde düzenleyecek, personel yapısını donanımlı 
hale get#rece%#z. 

• Alan Yönet#m Ba$kanlıkları bünyes#nde “kültürel, tar#h# ve do%al peyzaj koruma kurulu” ya-
pılanmasını olu$turaca%ız.

• Kültürel M#rası Koruma Enst#tüsü kuraca%ız.      

• Kültür ve sanat elç#ler# programı ba$lataca%ız.

• Kültür ve sanat faal#yetler#nde yerel yönet#mler#n etk#s#n# artıracak ve yerel yönet#mler #le 
kültür ve sanat alanında çalı$ma yürüten s#v#l toplum kurulu$larının daha etk#n ve akt#f b#r 
rol almasını sa%layaca%ız.

• Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracak, özel kes#m#n bu alana daha fazla 
destek olmasını te$v#k edece%#z. 

• Ba%ımsız çalı$an sanatçıların sosyal güvenl#k ve emekl#l#k haklarıyla #lg#l# ya$anan sorunları 
g#derece%#z. 

• Devlet T#yatroları, Opera ve Bale ve d#%er sanat kurumlarımızın kadro ve d#%er özlük hakkı 
sorunlarını çözece%#z.

• Kültür endüstr#ler# #ç#nde yer alan, meslek# tanım ve statüler# hala bel#rs#z olan meslekler#n 
NACE kodlarının #ved#l#kle olu$turulmasını sa%layaca%ız. 
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• Müz#k meslek b#rl#kler#yle ülke sathında kampanyalar düzenleyerek müz#k emekç#ler#n#n ve 
eserler#n#n kayıt altına alınmasını sa%layaca%ız. 

• !l Kültür Müdürlükler# bünyes#nde müz#syenler#m#z#n eserler#n# ücrets#z $ek#lde kayıt altına 
almalarını sa%layacak ´ses kayıt stüdyoları´ kuraca%ız.

• Yerel ve özgün kültürel faal#yetler#n gerçekle$t#r#lece%# kültür evler#n#n kurulması ve yaygın-
la$masını destekleyece%#z.

• Sanatçıların b#r araya gelece%#, konaklama, sa%lık ve bakım h#zmetler#n#n ver#lece%# Sanatçı 
Dayanı$ma Merkezler# kuraca%ız.

• Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sa%lanan destekler#n fırsat e$#tl#%#n# gözeten, ön-
ceden #lan ed#lm#$ objekt#f kr#terlere dayalı, tarafsız kurullarca de%erlend#r#len b#r çerçeve-
de ve $e&af b#r b#ç#mde verecek, destekler#n yer#nde kullanımını t#t#zl#kle tak#p edece%#z.

• Özel kopyalama harcını meslek b#rl#kler# aracılı%ı #le hak sah#pler#ne da%ıtaca%ız. 

• Sanatçı gel#rler# üzer#ndek# verg# yükünü haf#'etece%#z.     

• Gençlere kültür ve sanat akt#v#teler#nden 25 ya$ına kadar ücrets#z yararlanab#lmeler# #ç#n 
kültür kartı verece%#z.

• E-k#tap’ta KDV’y# sıfırlayaca%ız.

• Kültür endüstr#ler#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız.

• Meslek b#rl#kler#n#n altyapılarının güçlend#r#lmes#ne yönel#k destek mekan#zmaları olu$tu-
raca%ız.

• Folklor#k sanatçıların te$v#k ed#lmes# #ç#n özel destek mekan#zmalarını hayata geç#rece%#z. 

• Ün#vers#te ö%renc# sanat topluluklarını destekleyece%#z. 

• Yerel ve geleneksel el sanatlarımızı üreten sanatçılarımıza ve bu sanatları ö%renmek #ste-
yen gençlere destek sa%layaca%ız.

• 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve G#r#$#mler#n# Te$v#k Kanununu günün #ht#yaçlarına göre 
yen#leyece%#z.

• Kültür endüstr#ler#n#n d#j#talle$mes#ne destek verecek ve sanatçıların d#j#tal alt yapı ve do-
nanıma er#$#m#n# kolayla$tıraca%ız.

• Kültür endüstr#ler#ne gel#$me ve rekabet $ansı sa%layacak özel hızlandırma programları ve 
kümelenme #mkanları olu$turaca%ız.
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• Kültür ve sanata yapılacak yatırımlarda estet#k ve ver#ml#l#k ölçütler#n# de%erlend#rece%#z.

• Yayıncılık, müz#k, folklor, f#lm sektörler#, fest#valler ve müz#kaller# destekleyerek #st#hdam, 
m#ll# gel#re katkı ve #hracat #mkânları sa%layaca%ız. 

• Sanatçının tel#f haklarını koruyacak; #hlalden ve korsandan korunması #ç#n her türlü tedb#r# 
alaca%ız.

• 5846 sayılı tel#f yasasına açık b#r hüküm olarak ´eser sah#b#n#n tel#f sözle$mes#n# #k# yıl #ç#n-
de yen#den düzenleme hakkı saklıdır´ #bares#n# ekleyece%#z.

• 5646 Dünya F#kr# Mülk#yet Örgütü !cralar ve Fonogramlar Andla$masına Katılmamızın Uy-
gun Bulundu%u Hakkında Kanunu Avrupa B#rl#%# mevzuat ve d#rekt#'er#ne uyumlu hale ge-
t#rece%#z. 

• Tel#f anla$malarının yapıldı%ı uluslararası k#tap fuarlarına bakanlık bünyes#ndek# uzmanlar-
dan ve yayıncılardan olu$turulacak özel b#r kurulun hazırlı%ı #le katılım sa%layaca%ız. 

• Sesl# k#tap ve e-k#tap #le #nternet ortamından yen# ve #k#nc# el k#tapların satı$ına yönel#k dü-
zenleme yapacak, eser sah#pler#n#n hak kaybına neden olan veya olab#lecek #st#smar alan-
larına yönel#k önlem alaca%ız.

• Tar#h# ve kültürel potans#yel# yüksek olan #ller#m#zde en az b#r adet büyük ve modern b#r 
müze yapaca%ız. 

• Her #lde b#r $eh#r müzes# açaca%ız.

• Müzeler Adası Programını ba$lataca%ız. 

• Özel sektörün müze yapımı ve #$letmec#l#%#n# te$v#k edece%#z.

• Müzeler#m#zde engels#z serg#leme ve e%#t#m merkezler# kuraca%ız

• Türk#ye D#j#tal M#ras Müzes#n# Olu$turaca%ız.      

• Geleneksel müzec#l#k anlayı$ını uluslararası standartlar do%rultusunda gel#$t#rerek temat#k 
müzeler#n yaygınla$masını sa%layaca%ız.

• Ça%da$ sanat müzeler#n# fonks#yonlarını zeng#nle$t#rerek ülke genel#nde yaygınla$tıraca%ız.

• Kültür hayatımıza #z bırakmı$ sanatçı, dü$ünür ve edeb#yatçılarımızın ya$adı%ı mekanların 
müze hal#ne get#r#lerek kültür tur#zm#ne kazandırılmasını sa%layaca%ız.

• Öncel#kle mevcut ve depolardak# sonrasında #se toprak altındak# de%erler#m#z#n gün yüzüne 
çıkarılarak serg#lenmes#n# ve tur#zm amaçlı de%erlend#r#lmes#n# sa%layacak $ek#lde müze 
sayılarını artıraca%ız.
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• Tar#h# ve kültürel de%erler#m#z#n korunarak gelece%e aktarılmasını sa%layacak n#tel#kte #k-
l#mlend#rme, ısı, ı$ık g#b# b#l#msel tekn#kler#n kullanılmasını sa%layaca%ız.

• Tar#h# ve kültürel m#ras alanlarının mutlaka yöresel rehber e$l#%#nde z#yaret ed#lmes#n# ve bu 
sayede z#yaretç#ler#n do%ru b#lg#lend#r#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Kültürel varlıklar #le müzeler#n sanal ortamda gez#leb#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Ören yerler#n#n tekn#k altyapı ve tes#s özell#kler#n# arttıraca%ız. 

• Tar#h# ve kültürel de%erler#n bulundu%u alanlara ula$ım ve traf#k düzenlemeler#n# yapacak, 
gerekl# #$aretleme ve b#lg#lend#rme levhalarını alana zarar vermeyecek $ek#lde gel#$en tek-
noloj#den de faydalanarak yerle$t#rece%#z. 

• !z#ns#z kazı ve kültür varlı%ı tahr#b#ne #l#$k#n yaptırımları arttıraca%ız   

• Kültür merkezler#nde veya bu amaç do%rultusunda kullanılacak olan mekanlarda sanatçıla-
rın ve toplulukların eser hazırlamasına ve serg#lemes#ne #mkan sa%layaca%ız. 

• Daha öncek# dönemlerde ya$amı$ olan veya halen hayatta olan #nsan haz#neler#n#n tesp#t 
ed#l#p tanıtılmasına #mkan sa%layacak $ek#lde kültür merkezler#nde mekanlar olu$turaca%ız.

• UNESCO´nun dünya kültür m#rası l#stes#ne aldı%ı, ya$ayan #nsan haz#neler#ne dah#l ett#%#, 
namlarına anma yılları #lan ett#%# de%erler#m#z#n uluslararası resm# ve özel platformlarda 
tanınmalarını sa%layacak ´Anadolunun De%erler#´ projeler# hayata geç#rece%#z. 

• UNESCO’nun “Tehl#ke Altındak# D#ller Atlası” ver#ler#ne göre yok olma tehl#kes# #le kar$ı kar-
$ıya bulunan d#ller#n korunması ve bu d#llerde kültürel ve sanatsal üret#m#n sa%lanması #ç#n 
gerekl# adımları ataca%ız.

• Akt#f ve yo%un olarak kullanılan anıtsal kültürel m#rasımızın etk#n korunmasına yönel#k ön-
lemler# arttıraca%ız.

• Kültür varlıklarının kaçakçılı%ının önlenmes#ne yönel#k #lg#l# kurumlar bünyes#nde uzman-
la$mı$ personel ve b#r#mler olu$turaca%ız. 

• Yurtdı$ına kaçırılmı$ tar#h# eserler#m#z#n #ades# hususunda etk#n b#r mücadele yürütece%#z.

• Kentsel s#luet ve dokuyu korumak adına koruma amaçlı #mar planlarında tampon bölgeler 
olu$turacak ve Tar#h# Kentsel Peyzaja #l#$k#n yasal ve yönetsel çerçevey# güçlend#rece%#z.

• Kütüphane yasasını çıkaraca%ız.       

• Kütüphaneler# sadece k#tapların depolandı%ı alan n#tel#%#nden çıkaracak, ya$ayan mekanlar 
hal#ne get#rece%#z.
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• 7/24 Kütüphaneler# teknoloj#k altyapı destekler# #le yaygınla$tıraca%ız   

• Halk kütüphaneler# yayın seçme yönetmel#%#nde de%#$#kl#%e g#decek, Halk Kütüphaneler# 
yayın #nceleme kom#syonu ve yayın seçme kurulunu yen#den yapılandıraca%ız.

• Ara$tırmacıların kullanımını artırmak #ç#n ülkem#z kütüphaneler#n#n dünya kütüphaneler#ne 
çevr#m#ç# er#$#m sev#yes#n# artıraca%ız. 

• Her okulda temel eserler# #çeren kütüphane kuracak, söz konusu kütüphanelerden yaz ayla-
rında bölge sak#nler#n#n de #st#fade etmes#n# sa%layaca%ız.

• Ulusal S#nema Enst#tüsünü kuraca%ız. 

• S#nema sektörünün gel#$#m# #ç#n meslek l#seler#nde s#nema bölümler# kuraca%ız.

• Gez#c# Sahne projes#n# ba$lataca%ız.

• Özel t#yatroları destekleyece%#z.

• Türk#ye´y# Asya, Avrupa ve Ortado%ulu sanatçıların bulu$ma noktası hal#ne get#recek ve ev-
rensel b#r sanat üssü yapaca%ız. 

• Türk#ye´y# fest#val yasaklarıyla de%#l fest#val te$v#kler#yle gündeme gelen b#r ülke hüv#yet#ne 
kavu$turaca%ız. 

• Dünya sanatçılarını, yazar ve $a#rler#n# Türk sanatçı, yazar ve $a#rler#yle bulu$turan sanat 
köyler# kuraca%ız.

• Mülk# !dare Am#rler#n#n, konser, fest#val, etk#nl#k, fuar g#b# k#tlesel katılımlı faal#yetler #ç#n 
önceden hazırlanmı$ yönetmel#%#n çerçeves# dı$ında h#çb#r $ek#lde kısıtlayıcı ve yasaklayıcı 
b#r tasarrufta bulunamamasını sa%layaca%ız.

• Bölgeler#n k#ml#kler#ne ve karakterler#ne uygun fest#valler#n gelenekselle$mes#n# ve gele-
nekselle$m#$ fest#valler#n de sürdürüleb#l#rl#%#n# sa%layaca%ız. 

• Yerel yönet#mlerce özell#kle bütçe ve kadro kaynaklı sorunlar neden#yle akamete u%ratılan 
fest#valler# geç#c# ya da süres#z $ek#lde bakanlık bünyes#ne devredece%#z. 

• Ba$ka ülkelerdek# gençler #le Türk gençler#n# bulu$turacak, uluslararası üne sah#p sanatçı ve 
müz#k grupları #ç#n konser ve fest#valler# destekleyece%#z.

• Sanatçıların ve eserler#n#n hem ülke sınırları #çer#s#nde hem de uygun görülenler#n ülke sı-
nırları dı$ında serg#lenmes# ve tanıtılması #ç#n devlet destekl# programlar olu$turaca%ız.
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• Yazar veya ara$tırmacılara a#t tel#f eserler#n yabancı ülkelerde yayınlanmasını tem#n ama-
cıyla eser sah#pler#ne çev#r# ve ed#toryal masra'ar konusunda destek olacak, ´tercüme faa-
l#yetler#nde e$#tl#kç# yakla$ım´ dan tav#z vermeyece%#z. 

• F#lm, tel#f eserler, görsel sanatlar ve spor g#b# kültür ve sanat ürünler# aracılı%ıyla m#llî de-
%erler#m#z#n d#%er ülkelere tanıtılması yönünde daha somut adımlar ataca%ız.

• TRT yayınlarında kültürün hak ett#%# yer# almasını sa%layacak, d#%er d#llerde yapılan yayın-
ların uluslararası etk#s#n# artıraca%ız.

• Uluslararası kültür, müz#k ve sanat organ#zasyonlarına katılımı artıraca%ız. 

• Kültürel D#plomas# adı altında l#sansüstü programları açaca%ız. 

• De%#$#m ve burs programlarına ayrılan bütçey# artıraca%ız.

• Kültür ve sanat e%#t#m#n# #lkokuldan yüksekö%ren#me örgün ve yaygın b#ç#mlerde yen#den 
planlayaca%ız.

• Kültüre ve sanata ayrılan ders #çer#kler#, ders saat# ve ders etk#nl#kler#nde gerekl# güncelle-
meler# yapaca%ız.

• Sanatta üstün yetenekl# çocuklarımızın ulusal ve uluslararası e%#t#mler#n# ve yetenek gel#$-
t#rmeler#n# devlet olarak destekleyece%#z. 

• Har#ka Çocuk Yasasını güncelleyerek yen#den #$lerl#k kazandıraca%ız.

• Okulların sosyal ve kültürel etk#nl#kler #ç#n gerekl# malzemeler# satın almalarını destekleye-
ce%#z.

• Plato Kentler programını ba$lataca%ız.  

• Engels#z Sanat Portalı kuraca%ız.     

• Saha'ara özgün n#tel#kler#n# koruyacak $ek#lde ya$amalarını sa%layacak destekler# verece-
%#z. 

• Yazılı ve sürel# yayınların da%ıtımındak# tekelc# yapıyı kırıp, rekabet# yen#den #n$a ederek kül-
türel çe$#tl#l#%# canlandıraca%ız. 

• Sanat eserler#ne saldırı ve sanatçıya yönel#k $#ddet# önleyecek tedb#rler# alacak, söz konusu 
suçlarda #y# hal ve #nfaz #nd#r#m# uygulanmamasını sa%layacak düzenlemeler# yapaca%ız.

• Sanatlarını sokakta #cra eden sanatçılarımıza sanatlarını özgürce #cra edeb#lecekler# ortam 
sa%layacak, yerel yönet#mler #le #$ b#rl#%# #ç#nde özel #cra alanları olu$turaca%ız.
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• Yemek kültürümüzün bölgelere göre kayda geç#r#lmes#n#n sa%layarak yok olmasının önüne 
geçece%#z. 

#kl!m De$!"!kl!$!, Do$a Hakları ve Çevre

• !kl#m de%#$#kl#%#yle mücadeley# yoksulları, kadınları, gençler# ve tüm dezavantajlı kes#mler# 
koruyacak $ek#lde ad#l dönü$üm #lkes# çerçeves#nde yürütece%#z. 

• Çevre, "eh#rc#l#k ve !kl#m De%#$#kl#%# Bakanlı%ı’nı “!kl#m, Çevre ve Orman Bakanlı%ı” $ekl#nde 
yen#den yapılandıraca%ız. 

• Gelecek nes#ller#n “ekos#stem hakkı”nı anayasal güvence altına alaca%ız.

• Çevre Kanunu’nu do%a hakları temel#nde yen#den düzenleyece%#z. 

• !kl#m Kanunu çıkartacak,  #lg#l# düzenlemeler# bu kanunla uyumlu hale get#rece%#z.

• !kl#m Özel Elç#s# atayaca%ız. 

• Par#s !kl#m Anla$ması’nın hedef#n# ve gerekl#l#kler#n# yer#ne get#recek, anla$ma prens#pler# 
do%rultusunda 2050 yılı Net Sıfır Karbon Em#syonu hedef# koyaca%ız.

• B#rle$m#$ M#lletler !kl#m De%#$#kl#%# Çerçeve Sözle$mes# kapsamında Türk#ye’n#n Ek 1 ülkeler# 
kapsamından çıkarılmasına öncel#k verece%#z.

• “Ulusal Katkı Beyanını” güncelleyerek gerçekç# azaltım stratej#ler# hazırlayaca%ız.

• Par#s !kl#m Anla$ması kapsamında Türk#ye’n#n alması gereken fonlara ve ba$ta IPA enstrü-
manı olmak üzere AB fonlarına er#$#m# artıraca%ız.

• Ye$#l dönü$ümü destekleyecek müstak#l ve uzmanla$mı$ b#r f#nansman kurulu$u olarak !k-
l#m Bankası kuraca%ız.

• B#r yandan Avrupa Toplulu%u’nun Sınırda Karbon Düzenleme Mekan#zması düzenlemeler# 
sonucu Türk#ye’n#n aleyh#ne olu$an durumu Gümrük B#rl#%# çerçeves#nde müzakere ederken, 
d#%er yandan yurt#ç#nde etk#n #$leyen karbon f#yatlama s#stemler#n# hayata geç#rerek #hra-
catçı f#rmalarımızın Türk#ye dı$ında verg# ödemes#n#n önüne geçece%#z.

• Hede'ed#%#m#z karbon f#yatlama s#stemler#n#n öneml# b#r unsuru olarak ülkem#zde AB #le 
uyumlu Em#syon T#caret S#stem# (ETS) kurulmasına #l#$k#n çalı$maları hızlandıracak ve #$ler 
hale get#rece%#z. 
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• Em#syon T#caret S#stem# uygulamalarını d#kkate alarak, ç#fte verg#lend#rmeye yol açmadan 
ve f#rmalarımız üzer#ndek# verg# yükünü artırmadan mevcut #lg#l# verg#ler#n dönü$türülmes# 
de dah#l karbon verg#s#ne yönel#k çalı$malar yapaca%ız. 

• AB’dek#ne benzer $ek#lde “Sınırda Karbon Düzenleme Mekan#zması” uygulamasını hayata 
geç#rece%#z.

• Karbon p#yasasına #$lerl#k kazandırmak #ç#n Karbon Bankacılı%ı’nın ülkem#zde gel#$#m# #ç#n 
çalı$malar ba$lataca%ız. 

• Avrupa Ye$#l Mutabakatı’na uyum sa%lamak #ç#n “Ye$#l Ekonom#ye Geç#$ Programı”nı yürür-
lü%e koyaca%ız.

• Bu programın uygulamasını desteklemek amacıyla yurt #ç#nde kuraca%ımız karbon f#yatla-
ma s#stemler#nden elde ed#lecek gel#rlerle sektörler#n dönü$ümünü f#nanse edecek b#r ”Ye-
$#l Dönü$üm Fonu” kuraca%ız.

• 2050 yılında “net sıfır” em#syona hede'er#n# tutturmak #ç#n bell# b#r program dah#l#nde en 
kısa sürede kömürden çıkaca%ız. 

• Yen# term#k santral yapmayacak, rehab#l#te ed#lemeyen mevcut santraller# #ç#n #lg#l# payda$-
ların da katılımıyla sosyal ve ekonom#k anal#zler çerçeves#nde ma%dur#yetlere sebeb#yet 
vermeden kapatma planı hazırlayaca%ız. 

• Tüm kamu ve özel sektör çalı$anları #le vatanda$larımıza #kl#m de%#$#kl#%# ve sürdürüleb#l#rl#k 
üzer#ne e%#t#mler verecek, okul önces# e%#t#mden ba$layarak b#reylerde prat#k alı$kanlıklar 
olu$turmayı hede'eyen güçlü b#r çevre b#l#nc# ver#lmes#n# sa%layacak, bu alanlardak# e%#t#-
m# M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı müfredatına zorunlu dersler olarak ekleyece%#z. 

• Bazı ün#vers#teler#m#zde mevcut olan ‘Çevre ve !kl#m De%#$#kl#%# Pol#t#kaları, Uygulama ve 
Ara$tırma Merkezler#’n# güçlend#recek, bu merkezler#n bell# co%raf# bölgelerde kurulmaları-
nı ve desteklenmeler#n# sa%layaca%ız.

• Çevresel korumaya #l#$k#n tedb#rler, #z#nler ve süreçler hakkında vatanda$ı güncel ko$ullar 
hakkında b#lg#lend#recek ve süreçler#n $e&af #$lemes#n# sa%layacak yöntemler# ara$tırıp uy-
gulamaya sokaca%ız.

• Çevre !ht#sas Mahkemeler# kuracak, Türk Ceza Kanunu’ndak# çevre suçlarının kapsamını ge-
n#$let#p, cezalarını artıraca%ız.

• Çevre, ekoloj#, tar#h# ve kültürel de%erler, do%al ekos#stemler #le halk ve çevre sa%lı%ının ko-
runması g#b# amaçlarla açılacak davaları kamu davası olarak kabul ed#p harçtan muaf tu-
tacak, yürütmey# durdurma ya da #ptal kararlarını uygulamayan kamu görevl#ler# #le proje 
sah#pler#ne uygulanacak yaptırımları daha a%ır hale get#rece%#z. 
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• Çevresel Etk# De%erlend#rme (ÇED) ve Stratej#k Çevre Etk#sel De%erlend#rmes# (SÇD) süreç-
ler#n# katılımcı ve etk#l# hale get#rece%#z.

• Kurumların, konutların kend# elektr#kler#n# üretmeler#ne yönel#k çözümler gel#$t#r#p, #ht#yaç 
fazlası enerj#n#n, enerj#ye er#$#m hakkı kısıtlı olan yoksullar ve dezavantajlı topluluklarla 
payla$ılmasını sa%layacak dayanı$ma a%larını destekleyece%#z. 

• Enerj# ver#ml#l#%# tedb#rler#n# sadece sanay#de de%#l konutlarda da daha etk#l# b#ç#mde uygu-
layaca%ız.

• Su, gıda, enerj# ve d#%er #ht#yaçları ekos#steme, do%al alanlara zarar vermeden yerel ölçekte 
çözerek karbon salımlarını azaltaca%ız.

• Sera gazı salımını azaltmaya yönel#k sınırlayıcı düzenlemeler# hayata geç#rece%#z.

• Elektr#kl# araçlara geç#$ planı hazırlayacak, kamu kurum ve kurulu$larında kullanılan araç-
ları kademel# b#ç#mde elektr#kl# araçlara dönü$türece%#z.  

• Toplu ta$ımacılık a%larını gel#$t#recek, metro ve haf#f raylı s#stemler# yaygınla$tıraca%ız.

• Tüm kentlerde b#s#klet yolu a%ları yapacak, Traf#k Kanunu’nda bu konuda düzenlemeler ya-
paca%ız.

• Döngüsel ekonom# prens#pler#n# ben#mseyece%#z.

• Tüm atıkları kayna%ında ayrı$tırmayı te$v#k edecek, ödüllend#rme s#stemler#n# yaygınla$tı-
racak ve atıkları ya$am döngüsüne dah#l ederek ekonom#ye yen#den kazandıraca%ız.

• Sürdürüleb#l#r ve ger# dönü$ümlü ürünler#n üret#lmes#n# ve kullanılmasını yaygınla$tıraca%ız. 

• Tek kullanımlık plast#kler#, tüm payda$ları sürece dah#l ederek kademel# olarak hayatımız-
dan çıkartaca%ız. 

• Plast#k atık #thalatını b#r takv#m do%rultusunda kaldıraca%ız. 

• Hava kal#tes#n# her #l ve #lçem#zde ölçerek, ölçüm #stasyonları sayısını arttıracak ve $ehr#n 
#$lek caddeler#nde hava kal#tes#n# büyük ekranlarda yansıtaca%ız. 

• "eh#rlerde gürültü ve görüntü k#rl#l#%#ne kar$ı etk#l# önlemler alaca%ız. 

• Gıda #srafını azaltacak ve ekonom#ye yen#den kazandıraca%ız.

• !kl#m teknoloj#ler#ne yatırım yapan #$letmelere verg# te$v#kler# ve f#nansal destek sa%laya-
ca%ız

• Ye$#l Organ#ze Sanay# Bölgeler# (OSB) kuraca%ız. 
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• Organ#ze sanay# bölgeler#nde sürdürüleb#l#r b#r anlayı$ı hâk#m kılmak #ç#n b#r tes#s#n atı%ını 
d#%er tes#s#n g#rd# olarak kullanaca%ı endüstr#yel b#r s#mb#yozun olu$turulmasını te$v#k ede-
ce%#z.

• Fabr#ka bacalarının çevreye yaydı%ı gazları f#ltrelemeyen, atıksuları #le çevrey# k#rleten, öl-
çüm c#hazı takmayan #$letmelere a%ır #dar# ve ceza# yaptırımlar get#rece%#z. 

• K#myasal üret#m süreçler# yer#ne, pek çok ürün elde ed#lmes#n# sa%layan m#kroorgan#zma 
temell# üret#mlere öncel#k verece%#z.

• Ülkem#zdek# tüm kentler #ç#n #kl#m ve afet konularında jeoloj#, jeof#z#k ve meteoroloj# g#b# 
tekn#k ver#ler#n anal#z ed#ld#%# ver# tabanı gel#$t#rece%#z.

• Kayna%ında karbon yakalama ve depolama s#stemler#ne #l#$k#n ARGE çalı$malarını destek-
leyece%#z.

• B#l#msel ver#ler# temel alarak #kl#m de%#$#kl#%# kaynaklı afetler #ç#n bütüncül b#r planlama 
yakla$ımı #le mekansal planlar hazırlayaca%ız. 

• Hazırlayaca%ımız r#sk azaltma planları #le afet r#skler#n#n önüne geçece%#z.

• !kl#m de%#$#kl#%#yle mücadele pol#t#kalarıyla uyumlu, dü$ük sera gazı em#syonuna sah#p yapı 
malzemeler#yle üret#lm#$, kullanım ömrü boyunca dü$ük sera gazı em#syonu ortaya çıkar-
mayı hede'eyen yapıla$ma standartlarına geçece%#z. 

• Koruma-kullanma denges#n# gözeterek eko-kırım projeler#n#n kar$ısında duraca%ız.

• S#yanür, sülfür#k as#t, s#l#ka g#b# zeh#rl# toks#k k#myasal maddeler#n kullanımını #çeren ayrı$-
tırma tekn#kler#n# yasaklayaca%ız.

• Jeotermal Kaynaklar ve Do%al M#nerall# Sular Kanunu’nu sa%lıklı b#r çevrede ya$ama hakkı 
temel#nde gözden geç#rerek yen#den düzenleyece%#z

• Jeotermal enerj# kaynaklarının #$let#m#nde de$arj s#stem#n# yasaklayaca%ız 

• Jeotermal kaynakların kullanımında yer altı rezervuar çalı$ması yapılmadan yerüstü par-
seller bazında ruhsat vermeyece%#z.

• Flora ve faunaya zarar veren, topra%ın havalanmasını sa%layan küçük canlılar ve böcekler 
#le m#kroorgan#zmaların kaybına sebep olan anız ve çayırlık alanların yakılmasının önüne 
geçece%#z.

• Den#z çevres# ve ekos#stem# korumak #ç#n beled#yeler#n ve #$letmeler#n arıtma tes#s#ne sah#p 
olmasını sa%layacak, mevcut olanların etk#n #$let#m#n# denetleyece%#z.
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• Kıyılarımız ve den#zler#m#zde duyarlılık ve r#sk anal#zler# yapacak, k#rl#l#%#n önlenmes#n# te-
m#nen sürekl# ölçüm ve #zleme s#stem# kuraca%ız.

Hayvan Hakları

• Hayvan haklarını anayasal güvence altına alaca%ız.

• Hayvanlara haklarını tesl#m eden, ya$ama haklarını tem#nat altına alan, mevcut hakları 
daha #ler# götüren Hayvan Hakları Yasasını çıkaraca%ız.

• Hayvanların katled#lmes#ne, nes#ller#n#n tükenmes#ne, #$kence, ez#yet ve kötü muameleye 
maruz kalmasına, ekonom#k olarak sömürülmes#ne, ya$am alanlarının tahr#p ed#lmes#ne yol 
açan tüm uygulamalara kar$ı kararlıkla ve etk#l# mücadele edece%#z. 

• Hayvanlara kar$ı $#ddet ve d#%er suçlarda, hak #hlaller#nde akt#f ve etk#l# ba$vuru yolları dü-
zenleyece%#z. 

• Sokak hayvanları #ç#n kısırla$tırma seferberl#%# ba$lataca%ız. 

• Sah#ps#z hayvanların tedav#, kısırla$tırma ve a$ılama h#zmetler# #ç#n te$v#kler sa%layaca%ız. 

• Kısırla$tırma sonrası süreçler# d#j#tal ortamda ve $e&af olarak tak#p ed#p, denetleyece%#z. 

• Sokak hayvanlarının tak#p ed#leb#lmes# #ç#n yerl# üret#m ç#p s#stem# get#rece%#z. 

• Sokak hayvanlarının beslenmeler#n# tak#p altına alacak, hayvanların saldırganla$tırılmaları-
nı engellemek #ç#n uygun alanlarda yerel yönet#mler#n kontrolünde beslenme noktaları ku-
rarak, sokakları güvenl# hale get#rece%#z. 

• Uygunsuz $artlarda kafesler#n #ç#nde bakım veren barınak anlayı$ını de%#$t#rece%#z. 

• Koruma altında olan veya nesl# tükenmekte olan hayvan türler#n#n avlanmasına #z#n veren 
avlanma kararlarının önüne geçecek, kanunsuz yapılan avlanmalarla mücadele ed#p, dene-
t#mler# artıraca%ız.

• Petshop’lar ve hayvan ed#nmeyle #lg#l# daha sıkı kurallar get#recek ve uygulanmasını sa%la-
yaca%ız.

• Yaban hayvanı t#caret# g#b# uygulama ve #haleler# yasaklayaca%ız. 

• Hayvanların kaçak olarak üret#m# #le yurt #ç# ve yurt dı$ı kaçakçılı%ını engelleyece%#z.

• Ku$ların göç yollarının d#kkate alınmasını sa%layaca%ız.
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• Zarar gören do%al ya$am alanlarını ve soyu tükenme tehl#kes# altındak# türler# etk#n b#r $e-
k#lde koruyaca%ız.

• Hayvanların sa%lık h#zmetler#ne er#$#m#ne yönel#k gerekl# kadroları olu$turaca%ız.

Ormanlar 

• Orman kısmını Tarım Bakanlı%ı bünyes#nden ayırarak yen# kuraca%ımız “!kl#m, Çevre ve Or-
man Bakanlı%ı”na ba%layaca%ız.

• !kl#m kr#z#n#n ba$lıca sebeb# olan karbon em#syonlarının azaltılması #ç#n ormansızla$ma, 
araz# bozulması, atmosfer#n k#rlenmes# alanlarında kapsamlı önlemler# hayata geç#rerek t#-
t#zl#kle uygulayaca%ız.

• Glasgow’da COP 26’da onayladı%ımız “2030’a kadar ‘Ormansızla$mayı ters#ne çev#rme ve 
sona erd#rme’ taahhüdünün gerekler#n# yer#ne get#rece%#z.

• Cumhurba$kanı’na ormanlık alanın vasfını de%#$t#rme yetk#s# veren Orman Kanunu’nun Ek 
16. maddes#n# yürürlükten kaldıraca%ız. 

• Orman köylüler#n#n gel#r#n# artıracak alternat#f geç#m kaynakları olu$turacak, gerekl# destek 
ve te$v#kler# sa%layaca%ız. 

• Orman Genel Müdürlü%ü’nün bütçes#n# yeterl# oranda arttıracak, küstürülen orman köylüsü-
nü refaha kavu$turaca%ız. 

• Ormanlarda #mar ve yapıla$maya #z#n vermeyece%#z.

• Ormanlarda, n#tel#kl# do%a alanlarında, tarım alanlarında, korunan alanlarda ve sulak alan-
larda çevreye zarar veren tes#slere #z#n vermeyece%#z.

• Ormanları usulsüz kullanıma açma ve #$gal etme suçlarıyla etk#l# b#ç#mde mücadele edece-
%#z.

• Islah adı altında yapılan #z#ns#z ve denet#ms#z orman kes#mler#n# durduraca%ız

• Orman yangınlarının makul sürede kontrol altına alınmasını sa%layacak ve daha gen#$ alan-
lara yayılmasını önleyecek stratej#ler olu$turaca%ız. 

• 1 Mayıs - 1 Kasım tar#hler#n# kapsayan resm# yangın sezonuyla #lg#l# düzenlemeye g#derek 
mücadeley# tüm yıla yayaca%ız. 

• Orman yangınları #le mücadelede Havadan Erken Müdahale ve Kurtarma M#ll# F#losu’nu ku-
raca%ız. 
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• Ac#l yangın uça%ı ve gece görü$lü uçu$ araçları ba$ta olmak üzere, ek#pman eks#kl#kler#n# 
g#derecek, mevs#msel ek#pman k#ralama usulünü terk edece%#z 

• En yen# teknoloj#k yangın söndürme uçak, hel#kopter ve benzer# s#stemler# tem#n edecek, 
Cumhurba$kanlı%ı envanter#ndek# uçakları satarak elde ed#len gel#rle alınacak yangın sön-
dürme uçaklarını orman yangınlarını söndürme f#losuna dâh#l edece%#z.

• Türk Hava Kurumu’nun kapas#tes#n# güçlend#r#p, orman yangın yönet#m#n#n do%al üyes# ha-
l#ne get#rece%#z.

• Orman köylüler#n# yen#den orman #dares#n#n b#r parçası hal#ne get#recek, ormanlarımızı or-
man köylüler#m#zle dayanı$ma #ç#nde koruyaca%ız.

• Görev# orman yangınıyla mücadele olan, yangın e%#t#mler# almı$, bu alanda uzmanla$mı$ 
personel#m#zle b#rl#kte mücadele edece%#z. 

• Her orman köyünde, orman yangınıyla mücadelede yer alacak k#$#ler# bel#rleyecek, bu k#$#-
lere gerekl# e%#t#m ve mal# #mkanları sa%layaca%ız. 

• Orman yangınlarıyla mücadele edecek personel#m#z# tam kadrolu #st#hdam edece%#z.

• Orman muhafaza memurlarının görev ve yetk#ler#n# gen#$leterek, ormanlardak# suçüstü hal-
lere müdahale edeb#lme yetk#ler#n# arttıraca%ız. 

• Yanan orman alanlarında ve yen# orman alanlarında yangına hassas çam a%açları yer#ne 
mevcut 'oraya uygun ba$ka türden a%açlandırma çalı$maları yapacak, buralarda kes#nl#kle 
ba$ka b#r faal#yete #z#n vermeyece%#z. 

• Orman alanlarını sensörlerle donatıp ormanların genel nem, sıcaklık, rüzgar g#b# $artlarını 
sürekl# ölçecek, orman yangınlarıyla #lg#l# yapay zeka kullanarak yangın tahm#n# yapab#len 
b#r model #n$a edece%#z. 

• Kasten orman yakma suçunun cezasını a%ırla$tıraca%ız.

• Yanan orman alanlarına ver#len yasaya aykırı #mar #z#nler#n# #ptal edece%#z. 

• Yangınları az hasarla atlatılab#lmek #ç#n ormanlarımızda arazöz yolları açaca%ız.
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Su Yönet!m!

• Su Yönet#m#n# yen# kuraca%ımız “!kl#m, Çevre ve Orman Bakanlı%ı” altında yürütece%#z.

• Su havzalarını, sulak alanları ve su varlı%ımızı koruyacak, varlı%ını sürdürmes#n# sa%layacak, 
ayrım gözetmeks#z#n herkes#n ücrets#z, güven#l#r suya er#$#m hakkını yasal güvenceye ka-
vu$turacak b#r Su Kanunu’nu derhal çıkaraca%ız. 

• Ülkem#z#n su har#tası ve envanter#, arz-talep denges#, k#$# ba$ına dü$en su kullanımındak# 
e$#ts#zl#kler, su güvenl#%#, sınır a$an sular ve benzer# temel hususları #kl#m de%#$#kl#%# ve nü-
fus artı$ı g#b# etkenler# de gözeterek de%erlend#recek b#r “Su Kaynakları Eylem Planı” hazır-
layaca%ız.

• Kar amaçlı de%#l ya$amsal amaçlı hakça ve katılımcı su yönet#m# pol#t#kası gel#$t#r#p, su k#r-
l#l#%#ne kalıcı çözümler üretece%#z.

• Havza bazında ekoloj#k ve sürdürüleb#l#r su yönet#m# anlayı$ını ben#mseyecek, buna uygun 
ta$ra te$k#latı olu$turaca%ız. 

• Sulak alanların yönet#m planlarını #kl#m kr#z#, su fak#rl#%#, b#yoçe$#tl#l#k g#b# öncel#kler# göze-
terek olu$turaca%ız. 

• Su kaynaklarının ve sulak alanların mutlak korunmasını sa%layarak bu alanlara zarar vere-
cek sanay# ve yerle$#m alanlarına ve maden, HES/baraj, d#%er enerj# yatırımlarına #z#n ver-
meyece%#z. 

• Sulak alanlarda ve bu alanları besleyen havzalarda her türlü atı%a, kanal#zasyon uygulama-
larına #z#n vermeyece%#z. 

• Havzalara k#rl#l#k durumuna göre yen# de$arj standartları get#rece%#z. 

• Çok öneml# kayıpların ya$andı%ı yeraltı suları #ç#n yeraltı barajlarının planlanmasına b#r an 
önce ba$layaca%ız.

• !llere ve #lçelere su kal#tes# et#ket# verecek, tem#z su ve havaya sah#p $eh#rler# ödüllend#re-
ce%#z. 

• Tüm Türk#ye’de musluk suyunu #ç#leb#l#r hale get#rece%#z. 

• Kentlerde ya%mur suyu ve kanal#zasyon hatlarını kademel# olarak ayıraca%ız. 

• Ya%mur suyu toplama ve arıtma tes#sler#n#n sayısını artıraca%ız. 

• Beled#yeler#n ya%mur sularının kanal#zasyon suyu #le karı$masını önleyecek projeler#ne ge-
nel bütçeden destek verece%#z.
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• Kaçak ve sızıntıların tam#r ed#lmes#ne yönel#k yatırımlar yapaca%ız. 

• Atık suları arıtarak tarımsal sulamada kullanılmasını yaygınla$tıraca%ız.

• Banyo ve mutfakta kullanılan gr# suları arıtarak yen#den kullanıma sokaca%ız. 

• Tüm yerle$#m alanlarında ‘Atıksu Arıtma Tes#sler#’ yapılmasını sa%layacak, atıksu kanal pro-
jeler#ne arıtma tes#s# olmadan kred# ve onay ver#lmes#ne #z#n vermeyece%#z. 

• Tarım ve peyzaj alanlarında damlama/ya%murlama s#stemler#ne geçece%#z. 

• Tarımda sulama amacıyla kullanılan artezyen kuyularının b#l#nçs#z b#r $ek#lde açılmasının 
önüne geçece%#z.

• Sanay#, endüstr# alanları ba$ta olmak üzere her alanda “Su Ayak !z#” hesaplamalarını d#kka-
te alan projeler# destekleyece%#z. 

• Çama$ır ve bula$ık mak#nes# g#b# beyaz e$yalarda su tasarrufunu önceleyen ekoloj#k ürünle-
r# te$v#k edecek ve yaygınla$tırılmaları konusunda gerekl# destekler# sa%layaca%ız. 

• Tuzlu suyun arıtılması g#b# tatlı su kaynaklarını çe$#tlend#rmeye yönel#k teknoloj#k yatırımla-
rı destekleyecek ve te$v#k edece%#z.

• Kamuda, özel kurum ve kurulu$larda sensörlü aydınlatma ve musluk s#stemler#n#n kullanı-
mını yaygınla$tıraca%ız.

• Göl ve neh#rler#m#z #ç#n r#sk har#taları olu$turacak, çölle$mekte olan göl ve neh#rler#m#z #ç#n 
ac#l eylem planlarını uygulamaya koyaca%ız.

• Yöre halkının göl kaynaklarını tüketerek de%#l gölü koruyarak kazanç sa%layab#lecekler# yen# 
üret#m modeller# olu$turup, farklı alanlarda #st#hdam sa%lanmasına yönel#k projeler gel#$t#-
rece%#z. 

• Göller# besleyen su kaynakları üzer#nde kurulu su depolama #$lemler#n# durdurup, göllere 
tem#z su g#r#$# sa%layaca%ız.

• Göl ve sulak alanların k#rlet#c#ler#n# objekt#f ve kolekt#f sorumluluk kapsamında bel#rley#p 
haklarında gerekl# yasal süreçler# ba$lataca%ız. 

• Müs#laj olu$umunu engellemek #ç#n göl, gölet, neh#r, den#z g#b# su kaynaklarımızı teknoloj#k 
s#stemlerle sürekl# tak#p edecek, f#z#ksel, k#myasal, b#yoloj#k k#rlet#c#ler# engelleyecek, va-
tanda$larımızın den#z suyu kal#te ver#ler#ne $e&af olarak ula$masını sa%layaca%ız. 

• Der#n den#z de$arj projeler#nden vazgeçece%#z. 
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• Dereler# kes#p barajlara akıtmayacak, balık popülasyonunda kayıplara sebep olmayaca%ız. 

• Den#zler#m#zdek# #st#lacı balık türler# #le mücadele edece%#z.

• Gem#lerden kaynaklı balast suyu ve s#nt#ne bo$altımı #le #lg#l# düzenlemeler# günün $artları-
na göre rev#ze edece%#z. 

• Okul önces#nden #t#baren suyun önem# ve ver#ml# kullanılması konusunda okul müfredatla-
rına dersler koyaca%ız. 

• Su tasarrufu konusunda b#l#nçlend#rme çalı$malarını artıraca%ız.

Kentle"me

• "eh#rc#l#k ve Afet Yönet#m# Bakanlı%ı kuraca%ız.

• B#lg#-#let#$#m teknoloj#ler# ve akıllı uygulamalarla hayatı kolayla$tıran, refah düzey# yüksek, 
sürdürüleb#l#rl#k #lkeler#ne uygun, tar#hsel zeng#nl#%#n# koruyan, tur#zm, tarım, loj#st#k, tek-
noloj# ve sanay# sektörler#nde uluslararası kentlerle rekabet edeb#lecek, afetlere dayanıklı, 
güvenl#, katılımcı, do%aya saygılı, gelecek nes#llere gönül rahatlı%ı #le bırakab#lece%#m#z ve 
sa%lıklı, mutlu ve marka $eh#rler #n$a edece%#z.

• "eh#rler#m#z# kısa vadel# k#$#sel rant ve menfaat odaklı de%#l uzun vadel# planlayaca%ız.

• "eh#rle$me ve yapıla$ma #le #lg#l# mevzuatı sadele$t#rerek vatanda$larımız üzer#ndek# #dar# 
ve mal# yükler# azaltaca%ız.

• Kent B#lg# S#stem# uygulamalarını güncel hale get#rece%#z.

• Ver#ye Dayalı Kentsel Konumlandırma çalı$maları yapaca%ız.

• ‘Kente Kar$ı !$lenen Suçlar’ kavramını hukuk s#stem#m#ze yerle$t#rmek üzere çalı$ma ba$-
lataca%ız.

• Tüm yapıların b#lg#ler#n# blok z#nc#r# m#mar#s#ndek# “Kentsel Kayıt Platformu’na (KKP)” kay-
dedecek, KKP’ye #$lenmeyen de%#$#kl#kler #ç#n caydırıcı cezalar uygulayaca%ız.

• Kent# etk#leyen büyük ölçekl# yapıla$ma kararları önces#nde Sosyal Etk# De%erlend#rme ra-
poru alınması uygulamasını get#rece%#z.

• Mahalle kültürünü, kom$uluk ve #nsan# #l#$k#ler# ve geleneksel m#mar# kültürümüzü koruya-
cak b#r yakla$ım serg#leyece%#z.
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• "eh#rler#n m#mar# tasarımında yerel #kl#me, tar#h# ve geleneksel örüntülere, yapılara ve sınır-
lara duyarlılı%ı d#kkate alaca%ız.

• Tek merkezl# ve çarpık yapıla$maya #z#n vermeyece%#z.

• Meden#yet de%erler#m#ze ve kültürel k#ml#%#m#ze uygun $eh#rler #n$a edecek m#marlar ve 
$eh#r planlamacıları yet#$t#rece%#z.

• Kentsel ya$am kal#tes# ölçütler#n# bel#rleyerek bu ölçütler# #mar ve kentsel dönü$üm kanun-
larına ekleyece%#z.

• “R#skl# alan” kavramını adalet ve hakkan#yet ölçüler#ne göre yen#den tanımlayaca%ız.

• Yerel #dareler#n #mar planlarını, kentsel ya$am kal#tes# ölçütler#n# göz önüne alarak yapma-
larını sa%layaca%ız.

• "eh#rler#n #mar ve deprem eylem planlarını #ved#l#kle yapaca%ız.

• Tarımsal araz#ler heba ed#lmeden yatay $eh#rle$me planlamasına özen gösterecek, tar#h# ve 
do%al dokuyu koruyacak estet#k ve $ahs#yetl# $eh#rler #n$a edece%#z.

• "ehr#, arsayı ve topra%ı rant unsuru olmaktan çıkaraca%ız.

• !nsanların beton kuleler#n arasına sıkı$tırıldı%ı, kom$uluk #l#$k#ler#n#n y#t#r#ld#%#, sosyal ge-
l#$#mler#n# sekteye u%ratarak b#rb#r#nden uzakla$tırıldı%ı d#key betonla$ma hastalı%ını terk 
edece%#z.

• Merkez# yönet#m ve yerel yönet#m #$ b#rl#%#n#n sa%lanaca%ı, mülk#yet hakkının #hlal ed#lme-
yece%# ve aksaklıkların g#der#ld#%# b#r Kentsel Dönü$üm Yasası çıkaraca%ız.

• Tüm yapıları süratle gözden geç#rerek, deprem ve sel açısından en r#skl# bölgelerden ba$la-
mak üzere b#r kentsel dönü$üm programını derhal uygulamaya koyaca%ız.

• Kentsel dönü$ümü rant de%#l çevre ve #nsan odaklı, afet r#skler#ne kar$ı dayanıklı%ı artıran, 
kent k#ml#%#n# yok etmeyen, do%aya ve tar#he kar$ı saygılı, dezavantajlı ve engell# vatanda$-
larımızı önceleyen b#r anlayı$la yürütece%#z.

• Kentsel dönü$üm projeler#nde ekonom#k, sosyal ve çevresel boyutları b#r bütün halde ele 
alacak; nüfus yo%unlu%unu, kamusal donatı alanlarını, ula$ım, e%#t#m, sa%lık, ye$#l alan ve 
alı$ver#$ alanlarını planlayacak; yer#ndel#k, $e&a'ık ve adalet #lkeler#n# esas alacak ve r#skl# 
alanlarda ya$ayanların, mahall# yönet#mler#n, STK ve meslek odalarının sürece katılmasını 
sa%layaca%ız.

• Kentsel dönü$üm uygulamalarında merkez# ve yerel yönet#m#n #$b#rl#%# sa%layarak soylula$-
tırma, zorla tahl#ye, mülk#yet hakkı #hlal#, borçlandırma g#b# davranı$lardan mutlak anlamda 
kaçınaca%ız. 
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• Kentsel dönü$ümü hızlandırmak amacıyla, kentsel dönü$üm alanında #kamet edenlere #n-
$aat süres# boyunca #kame konut, of#s ve dükkân alanı bel#rleyecek, temell# ta$ınmak #ste-
yenlere yen# yer seçene%# sunacak, ta$ınma g#derler#ne destek sa%layaca%ız.

• Proje Ortaklık Payı, !mar Hakkı Transfer# g#b# araçları kentsel dönü$üm projeler#n#n destek-
lenmes# #ç#n kullanaca%ız.

• !mar planı yapma konusundak# yetk# da%ınıklı%ını, mahall# #dareler#n #mar planı yapma, mer-
kez# yönet#m#n #se denet#m yapma yetk#s#ne sah#p olaca%ı b#r anlayı$ı esas alarak g#derece-
%#z.

• Hem merkez# yönet#m#n hem de yerel yönet#mler#n #mar planı çalı$malarında #lg#l# tüm pay-
da$lara danı$ılmasını zorunlu hale get#rece%#z. 

• "ehr#n anayasası olacak Nazım !mar Planı’nın tar#h, #stat#st#k# ver#ler ve $ehr#n k#ml#%#yle 
uyumlu #$levlere göre b#l#msel yöntemlerle yapılmasını sa%layaca%ız.

• !mar planı de%#$#kl#kler#n# parsel bazlı olmaktan çıkaracak bölge bazlı hale get#recek, bölge-
de ya$ayanların büyük kısmını etk#leyecek projeler# halk oylamasına sunaca%ız.

• Rant amacı güden veya yerel yönet#mlere gel#r sa%lama amaçlı mevz# #mar planı de%#$#kl#k-
ler#ne ve emsal artı$larına son verece%#z. 

• Çevre Düzen# Planlarının tüm #ller# kapsayacak $ek#lde tamamlanmasını; plansız h#çb#r ala-
nın kalmamasını sa%layaca%ız. 

• !mar Planları yapılırken Cem Evler# #ç#n mekân ayrılmasını sa%layaca%ız.

• Özel tehl#kelere (sıvıla$ma, heyelan, tsunam#, sel g#b#) maruz alanlarda farklı #mar kısıtla-
maları uygulayaca%ız.

• Afet yönet#m#n# etk#s#zle$t#ren #mar a'arı çıkarılmasına son verece%#z.

• Kent#n ta$ıdı%ı tar#hsel ve kültürel m#rasla uyumlu $ek#lde yapıla$manın devam edeb#lmes# 
#ç#n ‘Kentsel Tasarım Rehberler#’ hazırlayaca%ız.

• Ulusal Akıllı Kentler Programı gel#$t#recek ve t#t#zl#kle uygulayaca%ız.

• K#$# ba$ına dü$en ye$#l alan m#ktarını, ülke genel#nde en az #k# katına çıkaraca%ız. 

• !ht#yaçlara uygun kent meydanı düzenlemeler#n#n tamamlanmasını sa%layaca%ız.

• Kentsel altyapıyı, kentsel gel#$meden önce planlayıp gerçekle$t#rece%#z.

• Güvenl#, akıllı ve sürdürüleb#l#r ula$ımın sa%lanması #ç#n Akıllı Ula$ım S#stemler# uygulama-
larını yaygınla$tırarak traf#k güvenl#%# ve seyahat konforunun #y#le$t#r#lmes#n# ve kes#nt#s#z 
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traf#k akım ko$ullarını sa%layaca%ız. 

• Toplu ta$ımacılıkla kent #ç#nde hızlı ve ucuz ula$ımı te$v#k edece%#z.

• Ülke genel#nde toplu ula$ım araçlarına b#nmek #ç#n kullanılan kartların tek b#r çatı altında 
yönet#m#n# sa%layaca%ız.

• "eh#r #ç# taks# uygulamalarını #ht#yaca dönük olarak gözden geç#rece%#z.

• Yürüyü$, b#s#klet ve motos#klet yollarını/tahs#sl# $er#tler# yaygınla$tıraca%ız.

• 15 dak#kalık kent/kend#ne yeten semt model#n# özel desteklerle gel#$t#rece%#z.

• Mahalle düzey#nde farklı araz# kullanım türler#n#n entegrasyonunu sa%layacak, kom$uluk 
bahçeler#, ya%mur suyu hasadı/kullanımı, mahalle ormanı, otopark, spor alanları, güne$/
jeotermal/b#yokütle enerj# üret#m s#stemler#n# #çerecek yerle$#m planları gel#$t#rece%#z.  

• Çocuklar, gençler, ya$lılar, kadınlar, engell#ler/dezavantajlılar ba$ta olmak üzere tüm kentl#-
ler#n #ht#yaçlarına cevap veren uygulamalar gel#$t#rerek $eh#rler#m#z#n sosyal kapsayıcılı%ını 
artıraca%ız.

• Sokak aydınlatması, ula$ım mesafes#, sab#t ve hareketl# kameraların artırılması ve benzer# 
uygulamalarla kentler#m#z# güvenle ya$anacak hale get#rece%#z.

• Emekl#, ya$lı nüfusun do%a #le #ç #çe ya$amalarını sa%layacak $ek#lde planlama yapacak, 
huzurlu evler, ya$am konseptler# ve benzer# ku$aklar arası #let#$#m# arttıraca%ız.

• "eh#rler# engell# dostu hale get#recek, bell# metr#kler üzer#nden #l/#lçe/mahalle düzey#nde 
ölçüm ve puanlama yapacak, yerel yönet#mler#n gerekl# gel#$t#rmeler# yapmalarını sa%laya-
ca%ız.

• Tüm yol, cadde ve sokaklarda tasarru'u aydınlatma kullanılmasını sa%layaca%ız.

• B#naların otopark yeterl#l#k belges# alması uygulamasını get#rece%#z. 

• Otopark taleb# yüksek olan bölgelerde vale h#zmetler#n# yaygınla$tıracak, mal#yetler# dü$ü-
recek ve çalı$an personele sert#f#ka $artı get#rece%#z.

• Temalı kent parkları yapımına hız verece%#z.

• Tamamlanmamı$ veya metruk yapıların do%urdu%u görüntü k#rl#l#%#, halk sa%lı%ı ve güvenl#k 
r#skler#n# önleyece%#z.

• Dı$ cephe led aydınlatmalarına sınırlama get#recek, bu uygulamaların $eh#r estet#k kom#s-
yonunda de%erlend#r#lmes#n# sa%layaca%ız.
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• Beled#ye araçlarını sensörle$t#recek, elde ed#len (nem, hava k#rl#l#%#, des#bel ölçümü vb.) ve-
r#ler# yen# g#r#$#m ve b#l#msel anal#zler#n gel#$t#r#lmes# #ç#n açık ver# olarak sunaca%ız.

• Yapısal yo%unluk olu$turarak bulundu%u bölgen#n de%er#n# dü$üren #n$aat faal#yetler#n# az 
yo%unluklu bölge ve $eh#rlere de%er katacak $ek#lde yen#den planlayaca%ız.

• Ucuz ve kal#tel# konut projeler# #le vatanda$larımızın barınma sorununa rant odaklı de%#l, 
#nsan odaklı ve #ht#yaca göre çözümler üretece%#z.

• D#s#pl#nler arası Yapı B#lg# Modellemes# (BIM-Bu#ld#ng Informat#on Modell#ng) s#stemler#n#n 
uygulanmasına geçece%#z.

• 4708 sayılı yapı denet#m# hakkında kanunu gözden geç#rece%#z.

• "eh#rlerde $ehr#n marka k#ml#%#ne katkı sa%layacak heykel, anıt g#b# sanat eserler#n#n yapıl-
ması sürec#nde #lg#l# $ehr#n bölge koruma kurulu, #l kültür müdürlü%ü tems#lc#ler#n#n onayı-
nın zorunlu olaca%ı b#r mekan#zma kuracak ve $eh#r estet#%#n# önceleyece%#z. 

• 81 #lde tar#h# b#naların röleve ve projeler#n# çıkararak d#j#tal ortama aktaraca%ız.

Afet Yönet!m!

• Afet Yönet#m#n# yen# kuraca%ımız “"eh#rc#l#k ve Afet Yönet#m# Bakanlı%ı” altında yürütece%#z. 

• Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler #le #lg#l# mevzuatı tüm yönler#yle yen#den düzenle-
yece%#z.

• Afet Yönet#m# kurumlarını merkez# ve yerel düzeyde yerel# güçlend#rerek yen#den yapılan-
dıraca%ız.

• AFAD’a kurulu$ statüsünü ve #t#barını ger# kazandıracak, !ç#$ler# Bakanlı%ı bünyes#nden çıka-
racak, kural koyucu, yönlend#r#c#, koord#ne ed#c#, destekley#c# ve denetley#c# olarak yen#den 
yapılandıraca%ız.

• Afet kr#z yönet#m#ne do%rudan ya da dolaylı olarak katkı sa%layacak olan kurulu$lar arasın-
da koord#nasyon sa%layacak, !l ve Bölge müdürlükler# olu$turaca%ız.

• Afet yönet#m#n# B#rle$m#$ M#lletler Sürdürüleb#l#r Kalkınma Hede'er# 2030 ve Senda# Afet 
R#sk Zararlarını Azaltma Çerçeves#’ne uygun b#r b#ç#mde yürütece%#z.

• Afet r#sk#n# azaltma pol#t#kası kapsamında “Mekânsal Ac#l Durum Planları” yapaca%ız.

• R#sk azaltma kararlarının, r#sk altındak# bölgelerde ya$ayan yurtta$larla b#rl#kte alınması 
#ç#n hem ulusal hem de yerel ölçekl# platformlar olu$turaca%ız.
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• Do%al afet r#sk# yüksek olan yerle$#m yerler#nde, afete kar$ı alınacak önlemler# ve afet son-
rası müdahale planlamasını yerel yönet#mlerle b#rl#kte hazırlayaca%ız. 

• R#skler# azaltmak amacıyla beled#yelerle b#rl#kte sakınım planları hazırlayaca%ız.

• Afet B#lg# ve Ver# Merkezler# yoluyla afetle mücadele ve afete müdahale süreçler#ne da#r 
b#lg# k#rl#l#%#n# önleyerek afete da#r tüm b#lg#ler# yurtta$ların er#$#m#ne açaca%ız.

• Afet bütçes#ne da#r tüm b#lg#ler#, afete da#r kamusal yatırım ve çalı$maları, denet#mler# #zle-
neb#l#r ve hesap vereb#l#r kılaca%ız.

• Toplanan afet verg#ler#n#n, afet#n zararlarını azaltacak tedb#rler ve afet sonrasındak# norma-
le dönü$ #le rehab#l#tasyon çalı$maları #ç#n harcanmasını sa%layaca%ız.  

• Afet r#sk# tesp#tler#n# b#l#msel ve objekt#f ver#lere göre hazırlanan raporlarla yapaca%ız.   

• Fay hattı üzer#ndek# tüm yerle$#m b#r#mler#nde bulunan yapı stokunun r#sk anal#zler#n# sü-
ratle tamamlayaca%ız.

• !stanbul deprem#ne kar$ı, r#sk azaltmayı hede'eyen Hayat !stanbul Projes#n# ba$lataca%ız.

• Deprem ve do%al afet r#sk#n#n yüksek oldu%u tüm kentlerde güçlend#rme ve yen#den #n$a 
projeler# yapaca%ız. 

• Deprem bölgeler#nde deprem raporu olmayan yapıların deprem raporları hazırlanmasını, 
olası depremlerde ne kadar hasar alab#lece%#n#n s#mülasyonlarının yapılmasını sa%layaca-
%ız.

• Deprem r#sk# ta$ıyan yapılarda, okul, hastane, sosyal h#zmet b#naları ba$ta olmak üzere 
depreme kar$ı güçlend#rme çalı$malarını hızlandıraca%ız.

• Deprem bölgeler#nde m#kro planlamalar yapacak, zem#n etüt sonuçlarına göre #mar planla-
rını rev#ze edece%#z. 

• Tar#h# ve kültürel m#rasın afetlere kar$ı korunması #ç#n seferber olacak, özel koruma planları 
hazırlayaca%ız.

• Deprem tehd#d# altındak# bölgelerde, #ved#l#kle yeterl# deprem toplanma alanları tes#s ede-
cek ve bu alanların #mara açılmamasını güvence altına alaca%ız. 

• Kamusal mü$terek alanları, afet durumlarında kullanılab#lecek mekânlar hal#ne get#rece%#z

• Yurtta$ların kolayca er#$eb#lece%# konumlarda, arama-kurtarma, #lk yardım ve d#%er temel 
#ht#yaç malzemeler#n#n bulundu%u ün#teler# barındıran, afetzedeler#n her türlü #ht#yaçlarını 
kar$ılayacak alt yapı ve mekânlara sah#p barınma alanları olu$turaca%ız.
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• Erken uyarı ve etk#n müdahale yöntemler#n# ulusal d#j#tal afet yönet#m# stratej#m#z#n ve b#lg# 
s#stem# altyapımızın merkez#ne yerle$t#rece%#z. 

• Afet ve ac#l durum odaklı çalı$an gençl#k yapılanmalarını, ö%renc# topluluklarını, sosyal g#r#-
$#mler# ve kâr amacı gütmeyen sosyal kooperat#'er# g#b# gönüllü müdahale yapılanmalarını 
olu$turarak afete müdahalen#n ver#ml#l#%#n# artıraca%ız.

• Afete müdahale konusunda özel e%#t#m görmü$ ve uzmanla$mı$ personel sayısını artırıp 
özlük haklarını güçlend#rece%#z. 

• !kl#m, co%rafya, kültür ve benzer# özell#klerle uyumlu kent ve konut planlamalarını esas ala-
rak, yapı stoklarının afete kar$ı d#rençler#n# artıraca%ız. 

• DASK’ı tüm afet türler#n# ve konut har#c# yapıları da kapsayacak $ek#lde gel#$t#rece%#z. 

• Do%al afetler dı$ında kalan ola%anüstü durumlar ve #nsan kaynaklı afet ve ac#l durumlara 
kar$ı Kr#z Yönet#m# S#stem# olu$turaca%ız.

• !tfa#ye ek#pler#m#z#n hem e%#t#m hem tekn#k kapas#teler#n# güçlend#rece%#z. 

• Afet sonrası hak sah#pl#%# kavramını yen#den düzenleyerek hakkan#yet# sa%layaca%ız.

• Afet sonrasında evler# “oturulmaz” hale gelen mülk#yet sah#b# ve k#racı yurtta$lara geç#c# 
barınma #mkanları sunup, e$ya ve k#ra yardımı yapaca%ız.

• Afetlere sebeb#yet veren suçlarda caydırıcı ve etk#n ceza ve #nfaz s#stem# get#rece%#z.

• !n$aat mühend#s#, m#mar, kent plancısı ve s#smolog yet#$t#ren ün#vers#te, akadem# ve yükse-
kokulların müfredatına deprem mühend#sl#%# ve mühend#sl#k s#smoloj#s# e%#t#m# ekleyece%#z.

• Afet b#l#nc# ve e%#t#m#n#n okul önces#nden ba$layarak bütün topluma ya$am boyu ver#lme-
s#n# sa%layaca%ız.

• Afet ve Ac#l Durum haller#nde medyanın do%ru, sürekl# ve güven#l#r b#lg#ye ula$arak halkımızı 
ve #lg#l# kurumları do%ru b#lg#lend#rmes#n# sa%layaca%ız.
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Bölgesel, Kentsel ve Kırsal Kalkınma

• Tabandan tavana kalkınma yakla$ımını esas alacak, kalkınmayı Ankara’dan de%#l yerelden 
ba$latacak ve yönetece%#z.

• Bölgesel pol#t#kaları, #lg#l# tüm tara'arın katılımını ve etk#n koord#nasyonunu sa%layarak be-
l#rleyecek ve uygulayaca%ız. 

• Da%ıtımda, payla$ımda ve ya$am kal#tes#nde bölgeler arasında hakkan#yet# esas alaca%ız.

• Bölgesel ve yerel kalkınmayı yerel ver#ye, b#lg#ye, yetk#nl#klere ve kurumsalla$maya dayalı 
hale get#rece%#z. 

• Hassas#yet ve kes#nl#k ölçütler# bakımından gerekt#%# durumlarda bölgeler# #lçe bazlı olarak 
tanımlayaca%ız.

• Yerel #n#s#yat#'er#n, kalkınma platformlarının, s#v#l toplum kurulu$larının ve #$ örgütler#n#n 
bölgesel kalkınma süreçler#nde daha akt#f rol almalarını sa%layaca%ız. 

• Yerel #dareler#n kalkınma alanındak# yetk#, görev ve sorumluluklarını artıraca%ız. 

• Yerel kurumların be$er# kaynaklarını, f#z#k# #mkanlarını ve teknoloj#y# kullanma kab#l#yetler#n# 
#y#le$t#rece%#z. 

• Ün#vers#teler#n bulundukları #l ve bölgedek# sorunların çözümünde daha etk#l# rol almasını 
sa%layaca%ız.

• Yerel kalkınmada özell#kle gençler ve kadınlar #ç#n #$, #st#hdam, e%#t#m ve f#nansmana er#$#m 
#mkanlarını artıraca%ız.

• Sosyal g#r#$#mc#l#%# yerel ve bölgesel kalkınmanın temel araçlarından b#r#s# olarak de%erlen-
d#recek; örgütlenme, f#nansman, e%#t#m ve a% olu$turma konularında destekleyece%#z. 

• Yerel kalkınmanın f#nansmanında m#kro kred# uygulamalarını ve yen#l#kç# yöntemler# kulla-
naca%ız.

• Danı$manlık ve bayındırlık programlarını, yo%un tekn#k ve #$ becer#ler# e%#t#m#n# ve #$ mer-
kezler#n#n gel#$t#r#lmes# projeler#n# yerel kalkınmada etk#l# b#ç#mde kullanaca%ız. 

• Kalkınma ajanslarının yerel marka olu$turma konusunda daha fazla destek olmasını sa%la-
yaca%ız. 

• Yerel düzeyde sanay# ve t#car# kullanımlar #ç#n özel alanlar olu$turulmasına, mevcut yerel 
f#rmaların güçlend#r#lmes#ne, küçük, orta ve m#kro #$letmeler#n yen#l#kç#l#k kapas#teler#n#n 
gel#$t#r#lmes#ne ve yerel ürünlere taleb# artıracak stratej#ler#n olu$turulmasına özel önem 
verece%#z.
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• Bölgesel, kentsel ve kırsal kalkınma arasındak# uyum, tamamlayıcılık ve s#nerj#y# güçlend#-
rece%#z. 

• Kent ekonom#ler#n#n rekabet gücünü yükseltecek #nsana yatırım programları #le ün#vers#te 
ve kent# bulu$turma programları gel#$t#rece%#z. 

• Sınır kentler#m#z#n ba$ta kom$u ülkelerle olmak üzere uluslararası t#caret#n sa%layaca%ı #m-
kanlardan daha fazla yararlanmalarını tem#n edecek, sınır kentler#m#z# loj#st#k, ula$ım ve 
d#%er altyapı açısından güçlend#rece%#z.

• Kırsal kalkınmaya yen# b#r anlayı$ get#recek, s#v#l toplum ve özel kes#m#n kırsal kalkınmadak# 
etk# ve rolünü artıraca%ız.

• Üret#m, e-t#caret, e%#t#m, sa%lık ve becer# gel#$t#rme konularında b#lg# ve #let#$#m teknoloj#le-
r#nden azam# ölçüde faydalanacak ve kırsal ya$am kal#tes#n# yükseltece%#z.

• Beled#yeler#n üret#c# ve tüket#c# kooperat#'er#yle #$b#rl#%# yapmasını, bölgeler#nde kooperat#f 
yok #se kurulmasını te$v#k etmes#n# sa%layaca%ız.

• Köylerde Kooperat#'e$mey# te$v#k edecek, tarımsal ve hayvansal ürününü #$leyerek katma 
de%erl# hale get#rmek #steyen köyler ve kooperat#'er#n kuracakları #$letmelere yatırım ve #$-
letme a$amalarında h#be, uygun ko$ullu kred# #mkânları, verg# ve pr#m deste%# sa%layaca%ız. 

• Tarım Kred# Kooperat#'er# Merkez B#rl#%# #le üret#c# b#rl#kler# ve kooperat#'er# yerel ve kırsal-
dak# küçük #$letmeler# destekleyecek b#r yapıya kavu$turacak, tedar#k z#nc#r# kurma, loj#st#k 
#mkanlara er#$eb#lme, ulusal ve uluslararası pazarlama ve bölgesel-global markalar yarat-
ma konularına odaklanmalarını sa%layaca%ız. 

• Kırsal kalkınmanın tem#n# #ç#n “Yen# Nes#l Kooperat#'er”#n kurulmasına öncülük edecek, bu 
kapsamda küresel ve #ç t#caret #ç#n ölçek ekonom#s#ne uygun olmayan #$letmeler #ç#n pazar-
lama, ÜR-GE, tasarım h#zmetler#, marka #let#$#m# konularında destek olacak Marka Koope-
rat#'er# kurulmasını te$v#k edece%#z.

• Bölgesel ve sektörel te$v#k s#stem#n# gözden geç#rerek daha etk#l# hale get#rece%#z. 
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• M#ll# E%#t#m# b#r #deoloj#k çatı$ma alanı olmaktan çıkaraca%ız.

• Muasır meden#yet sev#yes#ne çıkmak #ç#n e%#t#m# toplumsal ve ekonom#k kalkınmanın temel 
unsuru olarak tüm payda$ların katılımıyla yapılandıraca%ız.

• F#kr#, #rfanı ve v#cdanı hür nes#ller yet#$t#rece%#z.

• E%#t#m kurum ve süreçler#n# c#ns#yet, etn#k köken, d#n, d#l, yerle$#m yer#, sa%lık durumu, 
sosyo-ekonom#k ko$ulları ayırt etmeden, fırsat e$#tl#%# ve adalet#n# ve herkes#n n#tel#kl# 
e%#t#m hakkını garant# altına alan kapsayıcı b#r anlayı$la düzenleyece%#z. 

• Ö%renme-ö%retme ortamlarını, becer# odaklı ö%renmeye dayalı, ele$t#rel dü$ünmey# ve sor-
gulamayı gel#$t#recek b#ç#mde düzenleyece%#z.   

• M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı (MEB)’nı #çer#k, akadem#k kadro, f#z#k# alt yapı, f#nans, ölçme, de%er-
lend#rme ve teft#$ mekan#zmalarını yen#den yapılandırarak, b#l#msel ver#ye dayalı, $e&af ve 
hesap vereb#l#r b#ç#mde yönetece%#z. 

• MEB’# d#j#talle$t#recek ve e%#t#m teknoloj#ler#n#n gel#$t#r#lmes#nde öncü ve ön açıcı b#r kurum 
hal#ne get#rece%#z.

• MEB ana h#zmet b#r#mler#ndek# #dar# poz#syonlara e%#t#m kökenl# ve l#yakatl# atamaların ya-
pılmasını esas alaca%ız. 

• Okul yönet#c#l#%#nde ve bakanlık bünyes#ndek# görevlend#rme ve #lerlemelerde kıdem, yöne-
t#m tecrübes#, yeterl#l#k, proje, ödül, yüksek l#sans, doktora ve benzer# somut kr#terler# esas 
alaca%ız. 

• Tal#m ve Terb#ye Kurulunu l#yakat# esas alan yapısıyla pol#t#ka bel#rleyen, e%#t#m ö%ret#me 
yön veren etk#n b#r konuma kavu$turaca%ız. 

• Devlet okullarındak# ö%renc#lere ücrets#z süt, su ve ö%le yeme%# verece%#z.

• Okul önces#, #lkö%ret#m ve orta ö%ret#mdek# tüm ö%renc#lere yardımcı k#taba #ht#yaç duyma-
yacak $ek#lde ders k#taplarını yerel esnafa ve ekonom#ye katkıda bulunacak $ek#lde ücrets#z 
tem#n edece%#z. 

• “E%#t#m Destek Kartı” #le anaokulundan ün#vers#teye kadar devlet okullarındak# #ht#yaç sa-
h#b# ö%renc#ler#n kırtas#ye, çanta, kıyafet #ht#yaçlarını ve #nternete er#$#mler#n# ücrets#z kar-
$ılayaca%ız.

• Okul önces# e%#t#m# çalı$an ebeveynler#n #ht#yaçlarını da gözeterek “tam gün tam destek” 
#lkes# çerçeves#nde düzenleyece%#z.

• Ebeveynler#n gün #ç# kısa sürel# #$ler#n# göreb#lmek #ç#n, büyük$eh#rler ba$ta olmak üzere her 
mahallede en az b#r okulda b#r sınıfı çocuk bakım merkez# hal#ne get#rece%#z.
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• Sınav güvenl#%#n# kamu v#cdanında h#çb#r tereddüt olu$turmayacak $ek#lde sa%layaca%ız. 

• Ortaö%ret#me geç#$lerde sınav odaklı de%#l süreç odaklı b#r s#stem# gel#$t#recek, ö%renc#n#n 
ö%ren#m sürec#ndek# notlarını, performansını, #lg#s#n#, yetene%#n# ve becer#ler#n# d#kkate ala-
rak fırsat e$#tl#%# ve adalet# çerçeves#nde b#r yönlend#rme yapaca%ız. 

• L#selere G#r#$ Sınavlarında yıldan yıla de%#$en uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç 
#ç#nde kaldıraca%ız. 

• Ün#vers#teye g#r#$te yılda b#r defa yapılan sınav yer#ne çoklu sınav #mkânı sunaca%ız.

• Zorunlu e%#t#m# 1 yılı okul önces# e%#t#m, 5 yılı #lkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı #se l#se olmak üze-
re 1+5+4+3 $ekl#nde uygulayaca%ız. 

Okul Önces! E$!t!m

• Altyapıları olu$turarak okul önces# e%#t#m# 1 yıl zorunlu tutarak ücrets#z sa%layacak ve #ste%e 
ba%lı olarak 3 ya$ ve üzer#ne erken çocukluk e%#t#m# #mkânı sunaca%ız.

• Çocuklarımıza üç ya$ından #t#baren; d#l, zeka ve becer# gel#$#mler#n#, do%ayı tanımalarını, 
de%erler e%#t#m#n#, k#$#sel, f#z#ksel ve e%#tsel gel#$meler#n# bütüncül b#r yakla$ım #le sa%la-
yaca%ız. 

• Kre$ler# ülke çapında yaygınla$tırarak okul önces# çocukların e%#t#m hayatına ba$lamaların-
da fırsat e$#tl#%#n# sa%lamak amacıyla kamu, özel sektör, STK, ün#vers#te ve yerel yönet#m-
lerden olu$an “Kre$ Ekos#stem# Model#”n# ve  “Erken Çocukluk Bakımı ve E%#t#m# Programı”nı 
hayata geç#rece%#z. 

#lkö$ret!m

• 5 yıllık #lkokulun 5. sınıfını b#r üst ö%ren#me akadem#k hazırlık programı $ekl#nde, 4 yıllık or-
taokulun #lk yılını #se yabancı d#l ve kodlama hazırlık sınıfı $ekl#nde düzenleyece%#z.

• !lkö%ret#mde evrensel et#k, #nsan hakları, adalet, sa%lık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sa-
nat, b#l#m, spor konusunda farkındalı%ın artırılmasını sa%layacak, müfredatı teknoloj# ve #no-
vasyona dönük farkındalı%ı artıracak $ek#lde güncelleyecek, oyunla$tırma g#b# tekn#klerle 
ö%renc#ler#m#ze programlama ve g#r#$#mc#l#k felsefes# kazandıraca%ız. 

• !lkö%ret#m kademes#nde temel becer#ler#n gel#$t#r#lmes# ve ö%renme yoksullu%unun ortadan 
kaldırılması #ç#n b#r eylem planı hazırlayaca%ız.



VII .  E!"T "M ve Ö!RET "M

181

• Ders saatler# ve müfredatı yen#den planlayıp pedagoj#k açıdan çocukların ya$ına uygun hale 
get#rece%#z.

• Ortaokullarda sanat, spor ve b#l#m g#b# alanlarda ba$ta olmak üzere seçmel# dersler#n sayı-
sını artıraca%ız. 

• Altyapı eks#kl#kler#n# g#dererek tüm e%#t#m kademeler#nde tam gün e%#t#me geçece%#z. 

• Kapatılan köy okullarını yen#den açacak, ta$ımalı e%#t#m uygulamasına son verece%#z.

• Okul bazında kaynak, f#z#k# tes#s ve donanım yeters#zl#kler#n# tesp#t edecek, e$#t ve ad#l b#r 
e%#t#m ö%ret#m fırsatı #ç#n okullar arası n#cel#k ve n#tel#k farkını en aza #nd#rmek üzere b#r 
eylem planı hazırlayaca%ız. 

• Zorunlu haller dı$ında b#rle$t#r#lm#$ sınıf uygulamasına son verece%#z.

• Sını'arın çok kalabalık oldu%u yerlerde yen# okul yapımına öncel#k verece%#z.

• Tüm engel gruplarına uygun okullar #n$a edecek, engell# çocuklarımızın okuldan mahrum 
kalmasına #z#n vermeyece%#z. 

• Kız çocukların okulla$ma ve okula devam oranını artıracak her türlü çabayı gösterecek, ge-
rekl# destek ve te$v#kler# sa%layaca%ız.

• H#çb#r ö%renc#n#n terc#h etmed#%# b#r l#se türüne ya da programına g#tmek zorunda kalmaya-
ca%ı; ö%renc#n#n #lg#s#, terc#h#, yetene%# ve akadem#k ba$arısını esas alacak b#r rehberl#k ve 
yönlend#rme s#stem# olu$turaca%ız.

• D#j#tal #çer#k ve ortamlar kullanılarak ö%renc#ler#n en az b#r yabancı d#l ö%renmes#n# ve yazı-
lım #le kodlama becer#s# kazanmasını sa%layaca%ız.   

• D#j#tal uçurumu ortadan kaldırmak #ç#n EBA altyapısını gel#$t#rerek #$levsel hale get#rece%#z.

• Her okula M#ll# E%#t#m Bakanlı%ınca denetlenecek okul temell# b#r bütçe verecek, okullara 
ö%renc# ba$ına kaynak aktaraca%ız. 

• Okul A#le B#rl#%# adı altında ba%ı$, yardım ve benzer# su#st#male açık ödemeler# kaldıraca%ız.
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Ortaö$ret!m 

• L#se e%#t#m#nde salt b#lg# veren ve sınav odaklı yakla$ımdan sosyal-duygusal ve b#l#msel 
dü$ünme, meslek# e%#l#m, sosyal farkındalık, k#ml#k kazanımı g#b# konularda rehberl#k odaklı 
s#steme geçece%#z.

• L#sede ö%renc#ler#n #lg#, yetenek ve #stekler#n# kar$ılayacak esnek müfredat, seçmel# dersler 
ve MEB çevr#m#ç# e%#t#m platformlarında alınacak derslerle b#reyselle$t#r#lm#$ akadem#k ve 
meslek# yönlenmeler#n# sa%layaca%ız.

• Ortaö%ret#m kurumları hakkında yapılan n#tel#kl# veya n#tel#ks#z $ekl#ndek#, e%#t#m anlayı$ına 
aykırı ayrımları ortadan kaldıracak, bütün kurumların kal#tel# b#r e%#t#m yapısına dönü$me-
s#n# sa%layaca%ız.

• E%#t#me er#$#m #mkânı olmayan bölgelerde, merkez# Yatılı Bölge Ortaokulları ve pans#yonlu 
l#seler# yaygınla$tıracak, Yatılı Teknoloj# L#seler# açaca%ız.  

• Bütün Organ#ze Sanay# Bölgeler#ne sektörler#n #ht#yaçları do%rultusunda yatılı Meslek# ve 
Tekn#k L#seler açacak, bu okulları, M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı ve Organ#ze Sanay# Bölges# yönet#-
m#yle #$b#rl#%# #ç#nde yönetece%#z. 

• Ün#vers#teler#n l#selere dönük g#r#$#mc#l#k ve teknoloj# kuluçka merkezler# açmalarını des-
tekleyece%#z.

• E%#t#m fakülteler# #le okullar arasındak# entegrasyonu sa%layaca%ız.

• Yurt #ç# ve uluslararası kar$ılıklı de%#$#m programlarını ün#vers#telerle sınırlı tutmayaca%ız.

• Açık Ö%ret#m L#se’ler#ne düzenleme get#rece%#z. 

Yüksekö$ret!m 

• YÖK’ü kaldıracak, yüksek ö%ret#m kurumlarının akadem#k, #dar# ve mal# özerkl#%#ne müdaha-
le etmeks#z#n yüksek ö%ret#m#n planlanması ve yüksekö%ret#m kurumları arasında koord#-
nasyonun sa%lanması $ekl#nde sınırlı görevler# bulunan b#r kurul kuraca%ız. 

• Yüksekö%ret#m kurumlarının b#l#msel, #dar# ve mal# özerkl#%#n# güvence altına alaca%ız. 

• Yüksekö%ret#m kurumlarının yönet#m ve denet#m#n#n kend# ö%ret#m üyeler# arasından se-
ç#mle olu$turdukları organlar el#yle gerçekle$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yönet#m ve denet#m organları #le ö%ret#m elemanlarının ancak bu kurumların yetk#l# organ-
ları tarafından görevden uzakla$tırılab#lece%#n# güvence altına alaca%ız. 
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• Ün#vers#teler#n, Senatolarınca öner#len ve akadem#syenler tarafından oylanan; akadem#s-
yenler, mezunlar, ö%renc#ler, yerel yönet#mler, #$ dünyası, meslek örgütler# ve halktan tem-
s#lc#lerden olu$an b#r üst kurul tarafından ço%ulcu, katılımcı ve sürdürüleb#l#r b#r v#zyonla 
yönet#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Üst kurulların rektör seç#m süreçler#n# her ün#vers#teye özgü olacak $ek#lde yönetmes#n# dü-
zenleyece%#z.

• Üst kurulların seç#m#, çalı$ması, görev süres# g#b# hususları yönetmel#kle bel#rleyece%#z. 

• Ün#vers#telerde #dar#, mal# ve b#l#msel özerkl#%# sa%layacak, ün#vers#teler# özgür dü$üncen#n, 
b#l#msel çalı$ma ve tartı$maların merkez# hal#ne get#rece%#z.

• Akadem#syenler#n #fade hürr#yet# önündek# engeller# kaldıraca%ız. 

• Yüksekö%ret#mde #çer#k ve süreçler# “profesyonel yeterl#l#k”, “v#zyon gel#$t#rme” ve “üret#m” 
odaklı olarak düzenleyece%#z.

• Her $ehre her #lçeye ün#vers#te açma anlayı$ını de%#$t#recek, ülkem#z#n hedef ve #ht#yaç-
larına göre ün#vers#te, fakülte ve bölümler#n yen#den planlanmasını ve yapılandırılmasını 
sa%layaca%ız. 

• Ün#vers#teler#n bölgesel ve yapısal olarak farklı alanlarda #ht#sasla$masını ve markala$ma-
sını sa%layaca%ız. 

• Yüksekö%ret#m’e bütçeden daha fazla kaynak tahs#s edece%#z.

• Ün#vers#teler#n b#lg# üretme ve b#lg#y# t#car#le$t#rme süreçler#nde, özel kes#m ve kamu kes#m# 
#le #$b#rl#%#n# güçlend#recek modeller# destekleyece%#z. 

• Ün#vers#teler#m#z#n ba$ka ülkelerde d#j#tal veya f#z#k# kampüs açmalarını te$v#k edecek, ö%-
renc# de%#$#m programlarını destekleyece%#z.

• Ün#vers#teler#m#z#n uluslararası ö%renc# almasını güçlend#r#lm#$ standartlar çerçeves#nde 
te$v#k edecek, yabancı ve n#tel#kl# akadem#k personel ve yönet#c# #st#hdam etmeler#n#n önü-
nü açaca%ız.

• Yurtdı$ı denkl#k süreçler#n# yüksek standartlar get#rerek hızlı ve güvenl# b#r s#stemle kolay-
la$tıraca%ız. 

• Ö%ret#m elemanları #ç#n $art ko$ulan yabancı d#l ba$arı puanını yükseltece%#z.

• Ya%macı derg#ler aracılı%ıyla yapılan #nt#hal #le kararlı b#ç#mde mücadele edecek, ülkem#z# 
#nt#hal l#steler#nden çıkaraca%ız. 

• Ün#vers#telerde yüksek l#sans ve doktora programlarında burslu ö%renc# sayısını artıraca%ız. 
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• Yüksek l#sans ve doktora tezler#n#n kal#tes#n# artıraca%ız.

• Ün#vers#te d#plomalarının akred#te olmaları #ç#n mekan#zmalar kuracak, her d#plomanın #s-
t#hdam yetk#nl#%#n# ün#vers#te terc#h# yapanların b#lg#s#ne sunaca%ız.

• E%#t#m görülecek ün#vers#telerle #lg#l# standartları yükselterek yurt dı$ına gönder#len l#san-
süstü ö%renc#ler#n#n sayısını artıraca%ız.

• Alanlar arası geç#$te dersler#n kred# ve #çer#k g#b# kr#terler# tek merkez tarafından de%erlen-
d#r#lerek, denkl#k ve muaf#yet ko$ullarının sadele$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Açık ö%ret#m bölümler#n# #ht#yaca göre yen#den düzenleyece%#z. 

• Ün#vers#te araz#ler#n# ranta kurban ett#rmeyece%#z.

• Yen# yurt b#naları yaparak ve ün#vers#te kampüsü etrafındak# b#naları k#ralama yöntem#yle 
“gen#$let#lm#$ kampüs” uygulamasını ba$latarak ün#vers#teler#n yurt sorununu çözece%#z.

• KYK kred# ve burslarını yen# b#r anlayı$la ele alaca%ız, da%ıtım süreçler#n# $e&af hale get#re-
ce%#z. 

Ö$retmen

• Ö%retmenler#m#z#n kurumsal ve toplumsal n#tel#%# #le saygınlı%ını artırmayı temel öncel#%#-
m#z yapaca%ız.

• Ö%retmen ba$ına ö%renc# sayısında OECD ortalamasına ula$mayı hede'eyece%#z.

• Ö%retmenl#k Meslek Yasasını de%#$t#recek, ö%retmenler#n özlük haklarını #y#le$t#recek, ö%-
retmenler# ö%retmen, uzman ö%retmen ve ba$ö%retmen $ekl#nde gruplayan uygulamaya 
son verece%#z. 

• Ün#vers#te seçme sınavlarının, “Ö%retmenl#k Mesle%#” #le #lg#l# terc#hler#nde taban puanı sı-
nırlaması get#recek, taban puanı arz ve talebe göre d#nam#k b#r b#ç#mde bel#rleyecek ve n#-
tel#k açısından kontrolü sa%layaca%ız. 

• Ataması yapılmayan ö%retmen havuzunu er#tece%#z. 

• Ö%retmenl#k alanlarına uygun fakültelerden mezun olanlara, b#t#rd#kler# bölümün g#r#$ pu-
anının #lg#l# e%#t#m fakültes#n#n g#r#$ puanıyla denk olması ve E%#t#m Fakülteler#nde yüksek 
l#sans yapmaları $artıyla ö%retmen olma #mkanı sa%layaca%ız.  

• Ö%retmen atamalarında mülakatı kaldıraca%ız. 
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• Ö%retmen#n kar#yer gel#$#m#nde; ö%retmen#n katıldı%ı sem#nerler, h#zmet #ç# e%#t#mler, aldı%ı 
l#sans üstü e%#t#m, katıldı%ı kurslar ve yürüttü%ü ya da katılımcısı oldu%u projeler #le ö%ren-
c#ler#n#n ba$arılarını objekt#f olarak d#kkate alaca%ız.

• Ö%retmenler#n d#j#tal #çer#k, #nterakt#f ders ve akıllı tahta #çer#%# hazırlama g#b# yeterl#l#kler#n# 
gel#$t#recek, b#l#$#m teknoloj#ler# dah#l meslek #ç# e%#t#mler#ne a%ırlık verece%#z.

• E%#t#m fakülteler#n#n sayı ve ö%renc# kotalarının uzun vadel# kalkınma planları çerçeves#nde 
bel#rlenecek ö%retmen #ht#yacıyla uyumlu olmasını sa%layaca%ız. 

• E%#t#m fakülteler#ndek# ö%renc#ler#n kuramsal b#lg#n#n yanı sıra uygulamaya dönük e%#t#m al-
malarını, kısa-yüzeysel staj $ekl#nde de%#l okullarda e%#t#m #ç#nde uygulamalı yet#$meler#n# 
ve yetk#n b#r ö%retmen adayı olarak mezun olmalarını sa%layaca%ız. 

• E%#t#m fakülteler#n#n heps#n#n akred#te olmalarını sa%layaca%ız.

• Ö%retmen adaylarının “Yüksek L#sans” #le E%#t#m Fakülteler#nden mezun olmalarını sa%laya-
cak, doktora yapmalarını te$v#k edece%#z. 

• Ö%retmenler#n, ö%renc# e%#t#m#n# aksatmayacak $ek#lde yurt#ç#, yurtdı$ı e%#t#m, sempozyum 
ve benzer# etk#nl#klere katılmasını sa%layaca%ız. 

• Dezavantajlı bölgelerde staj yapılmasını özend#recek, ö%retmeler#n bu bölgelerde daha uzun 
sürel# kalmalarını te$v#k edecek mal# destekler sa%layaca%ız. 

Özel E$!t!m, Özel Yetenekl! Ö$renc!ler, Ya"am Boyu E$!t!m ve Okullar

• Özel e%#t#me #ht#yacı olan dezavantajlı çocukların e%#t#me er#$#m#n#n önündek# tüm engeller# 
kaldıraca%ız. 

• Özel E%#t#m ve Rehberl#k Merkezler#n#n faal#yetler# #ç#n payda$ların etk#n katılımıyla ö%renc# 
merkezl# ve #nsan hakları temell# b#r anlayı$la h#zmet standartları ve #lkeler# olu$turaca%ız. 

• Özel çocuklarımız #ç#n her #l ve büyük #lçeler#m#zde çocuklarımızın özel durumuna (Ot#zm, 
Asperger, Down ve d#%er YGB tanısı olan evlatlarımız) uygun ve hayat boyu devam edecek 
e%#t#m kampüsler# kuracak, #ht#yacı olan çocukların bu kampüslerdek# yurtlarda barınmala-
rını sa%layaca%ız.

• Özel e%#t#mde yardımcı teknoloj#ler#; özel gereks#n#m# olan b#reyler#n ö%ret#m#n# b#reyselle$-
t#rmek, ba%ımsızlıklarını artırmak ve ya$am kal#teler#n# yükseltmek amacıyla kullanaca%ız. 

• Tüm özel gereks#n#ml# ö%renc#ler#n durumlarına göre gerekl# araç, gereç, doküman ve ben-
zer# #ht#yaçlarını kar$ılayaca%ız.
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• Özel gereks#n#ml# ö%renc#ler#n kayna$tırma sını'arına alınmalarının önündek# engeller# kal-
dırmak üzere devlet okullarındak# e%#t#mc#ler#n bu konudak# yeterl#l#k düzeyler#n# arttıracak, 
gerekl# kaynak ve materyal deste%#n# sa%layaca%ız.

• Okul önces#, #lkokul ve ortaokullarda ö%renc#ler#n yetenek taramalarının yapılması ve özel 
yetenek alanlarında ders dı$ı destekler#n sa%lanması amacıyla b#r eylem planı hazırlayaca-
%ız. 

• Üstün zekâlı ve yetenekl# ö%renc#ler#m#z#, objekt#f ölçütlerle tesp#t ederek, bu ö%renc#ler#m#z 
#ç#n özel okullar açacak, özel destek programları hazırlayacak ve okul dı$ı e%#t#m olanakları 
#le burs sa%layaca%ız.

• Özel yetenekl# ö%renc#ler#n yetk#nl#k ve #lg# alanlarına göre özgün programlar olu$turacak, 
üst e%#t#m sev#yeler#nden ders almalarının önü açacak, orta ö%ret#m ve ün#vers#te s#stem#n# 
bu yakla$ımla gözden geç#rece%#z. 

• B#l#m ve Sanat Merkezler#’ne ö%renc# seçme sürec#n#n a#lelere e%#t#msel açıdan anlamsız b#r 
yük get#ren sınava hazırlık sürec#n# önleyecek tedb#rler# alacak, ça%da$ yöntemlerle yetenek 
taraması yaparak etk#n b#r rehberl#k ve yönlend#rme s#stem# olu$turaca%ız. 

• Rehberl#k ve Ps#koloj#k Danı$manlı%ı’nı (RPD) her an her yerde ula$ılab#l#r profesyonel b#r 
h#zmet alanı hal#ne get#rece%#z.

• Erken çocukluk e%#t#m#nden, l#seye kadar olan tüm e%#t#m kademeler#nde, okulun ö%renc# 
sayısına göre #ht#yacı kar$ılayacak n#tel#kte RPD kadrosu olu$turaca%ız. 

• B#rer #k#$er haftalık kurslarla b#reylere, k#$#sel, meslek# ve akadem#k rehberl#k h#zmetler# 
sunmanın c#dd# sakıncalarının önüne geçmek #ç#n RPD h#zmetler#nde uzmanla$mayı $art 
ko$aca%ız.

• “Her Yer Okul, Her An E%#t#m” anlayı$ıyla e%#t#m s#stem#n# 3 ya$ından ba$layıp hayat boyu 
süren b#r b#ç#mde yapılandıraca%ız.

• Hayat Boyu ö%renme anlayı$ını, b#r ya$am b#ç#m#ne dönü$türerek, tüm vatanda$larımıza 
otomasyon ve #$ alanlarındak# hızlı dönü$ümün yarataca%ı uyum #ht#yacını kar$ıla$maya yö-
nel#k b#lg#, becer# ve donanımı kazandıraca%ız.

• Esnek, #ht#yaçlara hızlı b#r $ek#lde cevap/tepk# vereb#len modüler hayat boyu ö%renme prog-
ramları olu$turaca%ız.

• Yaygın e%#t#m kurumlarını ya$am boyu e%#t#m yakla$ımı çerçeves#nde tüm halkın #ht#yaç 
duydu%u e%#t#m# alab#lece%# $ek#lde b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• Ün#vers#teler# halka açacak, farklı ya$ k#tleler#n#n farklı sını'arda farklı programlarda ama 
aynı zamanlarda kampüsler# kullanab#lmeler#n# sa%layaca%ız.
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• Halk e%#t#m merkezler#n#n yapısı ve süreçler#n# yen#den düzenleyecek, ö%renme ve becer#ler# 
ölçme-de%erlend#rme, sert#f#kasyon veya belgelend#rme alanlarında standartlar olu$tura-
ca%ız. 

• Hayat boyu ö%renmede #$letmeler, organ#ze sanay# bölgeler#, halk e%#t#m merkezler#, kültür 
merkezler#, meslek yüksek okulları ve ün#vers#teler#n #$ b#rl#%#n# güçlend#rece%#z.

• Meslekler#nde der#nle$mek ve meslek de%#$t#rmek #ç#n d#nam#k e%#t#m yapısını her ya$ #ç#n 
kurgulanmasını te$v#k edece%#z. 

• Sanay#n#n #ht#yacını kar$ılamak ve gelecek teknoloj#lere hazırlık yapmak #ç#n hayat boyu 
e%#t#m programlarını te$v#k edecek, kısa ve orta döngülü teknoloj#lere hazırlık yapılmasını 
sa%layaca%ız. 

• Ebeveyn E%#t#m#ne, e%#t#m pol#t#kalarımızın oda%ında yer verece%#z.

• Okulların m#mar# yapılarını engell#ler#n #ht#yaçlarını, ortak çalı$ma alanlarını, spor ve sanat 
(res#m, müz#k, konser) mekanlarını d#kkate alarak tasarlayacak ve mevcutları bu çerçevede 
#y#le$t#rece%#z.

• Okul kant#nler#n#n, bahçeler#n#n ve tuvaletler#n#n güvenl#k ve tem#zl#k yönünden sürekl# 
kontrol altında tutulmasını ve yeterl# sayıda tem#zl#k görevl#ler# #st#hdam ed#lmes#n# sa%la-
yaca%ız.
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Sosyal Yardımlar ve H!zmetler

• B#rey# ve a#ley# yoksulluk sarmalından kurtaracak; sosyal yardım, sosyal h#zmet, sosyal s#-
gorta ve #st#hdam h#zmetler#nde entegrasyonu sa%layacak; b#rb#rler#n# tamamlayacak ve bu 
h#zmetler#n e$güdüm #ç#nde sunulmasını sa%layacak b#r sosyal yardım ve h#zmetler s#stem# 
olu$turaca%ız.

• Yoksulluk ve muhtaçlık tanımlarını netle$t#recek, muhtaçlık ölçütler#n# standartla$tıraca%ız.

• Farklı kurumlar tarafından gerçekle$t#r#len ayn# ve nakd# yardımları tek çatı altında topla-
yaca%ız.

• Farklı kurum ve kurulu$lar tarafından yapılan sosyal yardımların Bütünle$#k Sosyal Yardım 
B#lg# S#stem#’ne entegrasyonuna devam edecek, s#stem# sürekl# b#ç#mde güncel tutacak ve 
etk#l# b#ç#mde kullanaca%ız.

• Gel#r# bel#rl# düzey#n altındak# a#lelere gel#rler#n# #nsan onuruna yara$ır b#r ya$am sa%layacak 
sev#yeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından a#le bazında, hak temell#, arz odaklı ve ku-
rumsalla$mı$ b#r yapıda “Gel#r Deste%#” sa%layaca%ız. 

• Gel#r deste%#n# a#ledek# kadının hesabına yatıraca%ız.

• Tek k#$#l#k haneler# de Gel#r Deste%# kapsamına alaca%ız.

• Çocukların sa%lık ve e%#t#m# #ç#n ver#len nak#t yardımları bakım, beslenme, g#y#nme ve ula-
$ım masra'arını da d#kkate alarak yükseltece%#z. 

• Çalı$anların çocukları #ç#n yapılan asgar# geç#m #nd#r#m#n# de aynı m#ktara yükseltece%#z. 

• Yoksul a#lelerde yen#do%an bebeklere 1 yıl boyunca ba$ta; süt ve bebek maması olmak üzere 
gıda deste%# verece%#z.

• Do%um yardımını, dul ve yet#mlere ödenen gel#r ve aylıkları günün ko$ullarına göre güncel-
leyece%#z.

• Yoksul a#leler#m#ze kı$ aylarında ısınma yardımı yapaca%ız.

• Yoksul a#leler #ç#n kre$ler#n ücrets#z olmasını sa%layaca%ız.

• Sosyal yardıma muhtaç a#leler#n bel#rlenmes#, sa%lanacak sosyal yardım türler#n#n ve m#k-
tarının tesp#t#nde blok z#nc#r ve yapay zeka teknoloj#ler#nden en üst düzeyde yararlanaca%ız.

• Sosyal yardımların #st#hdam #le #l#$k#s#n# kuracak, asıl hedef olan #nsan onuruna uygun ya$a-
mak #ç#n çalı$mayı özend#rece%#z.
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• Sosyo-ekonom#k yönden dezavantajlı vatanda$larımızın #st#hdamını öncel#kl# olarak tanım-
layacak, sosyal yardım alanlara yönel#k #$ ed#nd#rme programlarını ve gen#$ çaplı #st#hdam 
destekler#n# hayata geç#recek, bu kapsamdak#ler# #st#hdam eden f#rmalara destek verece%#z. 

• Sosyal yardımları #nsan onurunu zedelemeyecek $ek#lde sa%layacak ve s#yas# b#r rant alanı 
olmaktan çıkaracak kurumsal ve yasal altyapıyı kuraca%ız. 

• !l ve #lçelerde kurulan sosyal yardım kurulları ve kom#syonların üye yapısını daha kapsayıcı 
hale get#recek ve tamamen tarafsız k#$#lerden olu$turulmasını sa%layaca%ız. 

• Sosyal Yardımla$ma ve Dayanı$ma Vakı'arının f#z#ksel mekanlarını #y#le$t#recek, kurumsal 
ve tekn#k kapas#teler#n# artıraca%ız.  

• Yoksullukla mücadelede kad#m gelene%#m#z olan vakıf kültürünü yen#den canlandıraca%ız.

• Sosyo-ekonom#k yönden dezavantajlı bölgelerde Toplum Sa%lı%ı Merkezler#, anaokulları, 
Gençl#k Merkezler# ve Halk E%#t#m Merkezler# g#b# yapıların sayısını artıracak ve bu mer-
kezler# #$levsel hale get#rerek yoksullu%un e%#t#m, sa%lık ve sosyal alanlarda neden oldu%u 
dezavantajlar #le mücadele edece%#z.

• Yerel yönet#mler#n sosyal h#zmetler alanındak# kapas#te ve kaynaklarını güçlend#rece%#z.

• Mahalle odaklı bütünle$#k sosyal h#zmet anlayı$ımız do%rultusunda, Sosyal H#zmet Merkez-
ler#n#n sayı ve n#tel#kler#n# arttıracak, mob#l ve yer#nde h#zmet vereb#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Sosyal h#zmet uzmanı sayısını artıraca%ız. 
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Sosyal Güvenl!k

• Sosyal Güvenl#k Kurumunun özerkl#%#n# sa%layacak, yönet#m $ekl# ve organ#zasyon yapısını 
düzenleyece%#z.

• 3600 ek gösterge düzenlemes#ndek# eks#kl#k, haksızlık ve denges#zl#kler# g#derece%#z.

• S#gortalının çalı$tı%ı süre arttıkça aylık ba%lama oranın da arttı%ı b#r s#steme geçecek, daha 
uzun süre çalı$anın daha fazla emekl# aylı%ı almasını sa%layaca%ız.

• Emekl# aylıklarının artı$ında sadece en'asyonu de%#l, büyümeden kaynaklı refah payını da 
hesaba kataca%ız.

• !ste%e ba%lı s#gorta #le emekl#l#k hakkı bulunan ev kadınları #ç#n pr#m ödeme gün sayısı ve 
oranı #le s#gortalılıktan önce yaptıkları do%umlarla #lg#l# borçlanma hususlarında #y#le$t#rme-
ler sa%layaca%ız.

• Emekl#ler#n sa%lık h#zmetler#nde öded#kler# katılım payını almayaca%ız.

• Dul ve Yet#m Aylıklarını arttıraca%ız.

• R#skl# meslekler# yen#den bel#rleyerek r#sk sev#yes# yüksek tehl#kel# #$lerde yıpranma payla-
rını artıraca%ız.

• Bakım Güvence Model#n#n kurulmasını ve Bakım S#gortasının ba$latılmasını sa%layaca%ız.

• Çırak ve stajyer olarak geç#r#len sürelere #l#$k#n sosyal güvenl#k pr#mler# #ç#n borçlanma hak-
kı tanıyaca%ız.

• D#%er ülkelerdek# #$lerde uzaktan çalı$anların sosyal güvenl#k haklarının korunması #ç#n kar-
$ılıklı sosyal güvenl#k anla$ması #mzalanan ülke sayısını artıraca%ız. 

• E%#t#m, b#l#nçlend#rme, yer#nde ve etk#l# denet#m, s#v#l toplum örgütler#yle #$ b#rl#%#, yasal 
te$v#kler, teknoloj#k #mkanlar ve ver# entegrasyonları yoluyla kayıt dı$ı #st#hdamla mücadele 
edece%#z.
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Çalı"ma Hayatı

• Çalı$ma hayatında kadınlara yönel#k negat#f ayrımcılık #çeren her türlü uygulamaya engel 
olaca%ız.

• Çocuk #$ç# çalı$tırılmasını engelleyece%#z. 

• ILO’nun 175 sayılı part-t#me çalı$ma sözle$mes#n# kabul edece%#z.

• Ça%rı üzer#ne çalı$tırma, kısm# zamanlı çalı$ma ve uzaktan çalı$ma g#b# #$ modeller#nde ça-
lı$anların sa%lık, emekl#l#k g#b# sosyal güvenl#k haklarını kes#n ve net b#r b#ç#mde güvence 
altına alaca%ız. 

• D#j#tal platformlarda kend# hesabına çalı$anlarla #lg#l# hususlarda AB’n#n “Platform Çalı$ma 
D#rekt#f#”n# ve AB Kom#syonu’nun #lg#l# rehber#n# esas alaca%ız.

• ILO’nun 189 sayılı “Ev !$ç#ler# !ç#n !nsana Yakı$ır !$” sözle$mes#n# onaylayaca%ız.

• Ülkem#z#n b#l#msel ve teknoloj#k gel#$mes#ne katkı sa%layacak n#tel#kl# yabancı #$gücünün 
çalı$ma #z#nler#n# kolayla$tıraca%ız. 

• Kaçak yabancı #$ç#l#kle tav#zs#z ve etk#n mücadele edece%#z. 

• Asgar# ücret tesp#t#ne #l#$k#n 131 sayılı ILO Sözle$mes# onaylayaca%ız.

• !$s#zl#k S#gortası Fonu’nun amaç dı$ı kullanılmasının önüne geçece%#z.

• !$s#zl#k ödene%#nden daha fazla #$s#z#n daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sa%la-
yacak düzenlemeler# hayata geç#rece%#z. 

• Kıdem tazm#natı s#stem#n# sosyal tara'arla d#yalog çerçeves#nde gözden geç#rece%#z.

• !$ç# alacaklarında zorunlu arabuluculuk mekan#zmasını #$ç#lere madd# külfet get#rmeyecek 
$ek#lde düzenleyece%#z.

• !$ sa%lı%ı ve güvenl#%#n# ILO standartlarına get#rece%#z. 

• Ya$anan #$ kazalarını d#kkate alarak tehl#kel# sınıfta yer alan #$ kollarını yen#den düzenleye-
ce%#z.

• Ev #$ yerler#nde #$ kazası ve meslek hastalıklarının ya$anmaması #ç#n önley#c# tedb#rler# zo-
runlu tutacak, !$ Sa%lı%ı ve Güvenl#%# Kanunu’nda gerekl# düzenlemeler# yapaca%ız.

• !$ sa%lı%ı ve güvenl#%# uzmanlarının #$verenlere ba%ımlılı%ını ortadan kaldıracak ve tarafsız 
harekete etmeler#n# sa%layacak yasal ve kurumsal düzenlemeler# hayata geç#rece%#z. 
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• !$ sa%lı%ı ve güvenl#%# kurallarına uymayan #$yerler#ne a%ır yaptırımlar get#rece%#z.

• !$ yerler#nde #$ç# sa%lı%ı ve güvenl#%#n#n denetlenmes#nde, send#ka tems#lc#ler#n#n de bulun-
masını sa%layaca%ız.

• Meslek hastalıklarını ILO standartlarına göre yen#den de%erlend#recek, meslek hastalıkla-
rına sebep olan nedenler#n kaldırılması #ç#n #$ hukuku ve tıp alanını kapsayacak çalı$malar 
yapacak, meslek hastalı%ı hastaneler#n#n sayısını arttıraca%ız.

• !$ yer# müfett#$ler#n#n sayısını arttıracak, #$ yer# denet#mler#n# düzenl# hale get#recek, r#sk 
bazlı denet#m# mümkün kılacak d#j#tal altyapıyı gel#$t#rece%#z.

• Yasal sınırlarla bel#rlenen çalı$ma süreler#ne ve fazla mesa# düzenlemeler#ne uymayan #$-
yerler#ne a%ır yaptırımlar uygulayaca%ız.

• Send#kal alanı düzenleyen mevzuatı ILO ve AB standartlarına uygun hale get#recek ve böy-
lel#kle çalı$anların send#kal hak ve özgürlüklerden ça%da$ normlara uygun b#ç#mde ve aza-
m# ölçüde yararlanmalarını sa%layaca%ız. 

• Send#kala$mayı ve #$yerler#nde toplu #$ sözle$mes# yapılmasını destekleyecek, send#kalı #$-
yerler#n#n rekabet gücünü korumak amacıyla destek modeller# gel#$t#rece%#z. 

Engell!ler

• Kamuda engell#lere yönel#k h#zmetlerdek# da%ınıklı%ı g#derecek, tüm h#zmetler# tek b#r çatı 
altında toplayacak, buna uygun güçlü b#r kurumsal yapı olu$turaca%ız.

• Engell#lerle #lg#l# ver# tabanı olu$turacak, düzenl# olarak güncelleyecek ve kamuoyuyla pay-
la$aca%ız.

• Ulusal Ot#zm Eylem Planını hayata geç#rece%#z.

• Ülkem#z#n #ç mevzuatını, BM Engell# Hakları Kom#tes#’n#n N#ha# Gözlem Sonuç Raporu do%-
rultusunda gel#$t#rece%#z.

• Çalı$ma hayatındak# $#ddet ve tac#z olaylarına kar$ı ba$ta kadınlar olmak üzere dezavantajlı 
tüm kes#mler# korumak amacıyla ILO 190 sayılı sözle$mes#n# onaylayacak ve buna uygun alt 
mevzuat hazırlayaca%ız.

• Engell#lere yönel#k ayrımcılı%ı sona erd#rmek #ç#n yen# hukuk# düzenlemeler yapacak, kanun-
da mevcut olmasına ra%men uygulamada #$levsell#k kazanamayan hükümlerle #lg#l# olarak 
ceza# yaptırımlar get#rece%#z.
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• Engell# çocu%u olan ebeveynler#n ya$amlarını kaybetmeler# hal#nde çocuklarına k#m#n baka-
ca%ı konusundak# haklı end#$eler#n# net yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılaca%ız.

• D#j#tal dönü$ümü ve evden veya uzaktan çalı$ma #mkanlarını da d#kkate alarak kamu ve özel 
sektörde engell#ler #ç#n ayrılan mevcut kotaları dolduraca%ız. 

• Kamuda çalı$an engell#ler#n kend# e%#t#m, meslek ve yetenekler#ne göre #st#hdam ed#lmele-
r#n# sa%layaca%ız.

• Engell# #st#hdamı konusunda engell# grupları arasında dengel# b#r pol#t#ka bel#rlenmes#n# 
sa%layacak, engell# kadınlar, #$#tme engell#ler ve z#h#nsel engell#ler#n engell# #st#hdamından 
e$#t oranda faydalanmalarını tem#n edece%#z.

• Engell# b#reyler#n yetk#nl#kler# ve yapab#lecekler# #$lere uygun e%#t#m almalarını sa%layacak 
ve #st#hdam ed#leb#l#rl#kler#n# artıraca%ız.

• Sosyal sorumluluk projeler#yle engell#lere yönel#k meslek# e%#t#mler ve sert#f#ka programla-
rını te$v#k edece%#z. 

• Engell# b#reyler#n yazılım, kodlama, s#ber güvenl#k, e-t#caret uzmanlı%ı, büyük ver# yönet#c#-
l#%# g#b# kal#f#ye eleman olarak #st#hdamını sa%layacak projeler gel#$t#rece%#z.

• !$ Koçları uygulamalarıyla engell# personel#n #$e, #$yer#ne ve d#%er personele uyumunu artı-
raca%ız.

• Engell# aylıkları, bakım yardımları ve malzeme destekler#n# yüksek en'asyonu da d#kkate 
alarak günün $artlarına göre güncelleyece%#z. 

• Engell# aylıklarını ve bakım yardımlarını bel#rlerken, hane #ç#nde fert ba$ına dü$en gel#r sı-
nırını artıraca%ız.

• Engell# vatanda$larımızın kullandı%ı protez, ortezler#n SGK katkı paylarını günün $artlarına 
göre güncelleyece%#z.

• Engell# bakım ve kre$ evler# açarak a#lelere sosyal destek sa%layacak, engell#ler#n ve bakıma 
muhtaç ya$lıların günü b#rl#k yararlanab#lece%# bakım evler# açarak bu k#$#ler#n a#leler#n#n 
günlük #ht#yaçlarını kar$ılamalarına yardımcı olaca%ız. 

• Engell# çocukların ebeveynler# üzer#nden sa%lık yardımı alab#lmeler# #ç#n en az %60 olarak 
uygulanan engell#l#k oranını dü$ürece%#z.

• Engell# kadınlar #ç#n do%um önces# ve sonrası #z#n gün süres#n# artıraca%ız.

• Engell#ler#, rehab#l#te ed#lmes#, sosyal hayata katılması ve sa%lıklı b#r hayat sürmeler# #ç#n 
spora te$v#k edecek, hemen her bran$ta spor yapab#lmeler# #ç#n gerekl# altyapı #mkânlarını 
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hazırlayacak, ba$arılı m#ll# sporculara te$v#k pr#m# ver#lmes# hususundak# esasları gen#$le-
tece%#z. 

• Engell# Spor Kulüpler#ne Gençl#k ve Spor Bakanlı%ı bütçes#nden sa%lanan ödenekler#n m#k-
tarını artıraca%ız.

• Kamu kurum ve kurulu$lara a#t sosyal tes#slerden engell#ler#n #nd#r#ml# olarak #st#fade etme-
s#n# sa%layaca%ız.

• Engell# b#reyler#n ba%ımsız ya$am ve topluma dah#l olab#lmeler# #ç#n gel#$en teknoloj#lere 
uyumlu tıbb# c#haz, #laç, test k#tler# ve yapay zeka mar#fet#yle üret#len ürünler# stratej#k sek-
tör kapsamına alacak ve te$v#k edece%#z. 

• Er#$#leb#l#rl#k sorunlarını Evrensel Tasarım !lkeler# çerçeves#nde çözece%#z.

• "eh#rler#n, kamu b#naları ba$ta olmak üzere #$ yerler#n#n, s#nema, t#yatro g#b# kültür merkez-
ler#n#n, e%#t#m kurumlarının ve toplu ta$ıma araçlarının engell#ler#n kullanımına uluslararası 
standartlarda uygun hale get#r#lmes#n# sa%layacak, bu konudak# denet#mler# t#t#zl#kle ger-
çekle$t#rece%#z.

• Engell# b#reyler#n #kamet ett#%# ya da ö%ren#m gördü%ü caddelere uyarı tabelaları asılmasını 
sa%layaca%ız.

• Ad#l ve etk#n b#r Sa%lık Kurulu Raporları Yönetmel#%#’n# hayata geç#recek, her kamu kurulu-
$una ba$vuruda #sten#len farklı sa%lık kurulu raporu talepler#n# sonlandıraca%ız.

• Sa%lık Kurulu Raporlarının Dünya Sa%lık Örgütünün standartlarına uygun olarak düzenlen-
mes#n# sa%layaca%ız.

• Kalıcı engell#l#k durumunun tesp#t#nde; b#r kereye mahsus olacak $ek#lde engell#n#n tüm en-
gel durumlarını, gerekl# olacak (tıbb# araç ve gereçler#, vb.) donanımlarını, e%#t#m gereks#-
n#mler#n# saptayacak yen# b#r sa%lık kurulu raporunun düzenlenmes#n# sa%layaca%ız.

• Geç#c# engell#l#k durumunun tesp#t#nde de engel derece ve özell#%#ne göre aynı $ek#lde yen# 
b#r sa%lık kurulu raporunun düzenlenmes#n# sa%layaca%ız.

• Kamu ve ün#vers#te hastaneler#nde engell#ler#n h#zmet alımını kolayla$tıraca%ız.

• Bakım uzmanlarının ve özel#kle özel e%#t#m ve rehab#l#tasyon merkezler#nde e%#t#m veren-
ler#n n#tel#kler#n#n arttırılması #ç#n burs ve #st#hdam garant#l# bütünle$#k b#r programı hayata 
geç#rece%#z.

• Bakanlı%a a#t ve bakanlı%ın ödemes#n# yaptı%ı engell# bakım kurumlarında bakım h#zmetle-
r#nde kal#tey# arttıraca%ız.
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• Hab#l#tasyon ve rehab#l#tasyon h#zmetler#n#n mümkün olan en erken evrede ba$latılmasını 
ve engell#n#n yerle$#m yer#ne en yakın yerde ver#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Özel bakım gerekt#ren engel durumları #ç#n sürdürüleb#l#r, güvenl# ve yüksek standartlar #ç#n 
devlet deste%# sa%layaca%ız.

• Erken tanı #ç#n Sa%lık Bakanlı%ının ve M#ll# E%#t#m Bakanlı%ının #$b#rl#%# #ç#nde çalı$aca%ı b#r 
s#stem kuraca%ız.

• Do%um kaynaklı engell#l#%#n önlenmes# amacıyla önley#c# sa%lık h#zmetler#ne a%ırlık vere-
ce%#z.

• Ot#zml# ve Down Sendromlu b#reyler#n toplumsal hayata katılımı #ç#n erken tanı ve erken 
müdahale h#zmetler#n# güçlend#rece%#z.

• SMA tedav#s# konusunda tecrübel# uluslararası ün#vers#teler #le #$ b#rl#%# yaparak öncel#kle 
#lg#l# merkezlerde ve en kısa zamanda da uzmanların e%#t#m# ve teknoloj# transfer# yoluyla 
çocuklarımızın tedav#s#n#n ülkem#zde yapılmasını sa%layaca%ız.

• Çok d#s#pl#nl# rehab#l#tasyon ek#pler# olu$turacak, özel rehab#l#tasyon ün#teler# kuracak, has-
tanelerde engell# as#stanı sosyal h#zmet uzmanı #st#hdam ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Engell#ler#n hak ve özgürlükler#n#n topluma aktarılab#lmes# #ç#n, anaokulundan #t#baren okul 
müfredatlarına e%#t#m programları koyaca%ız.

• Ülke çapında Er#$#leb#l#rl#k Seferberl#%# ba$latmak #ç#n Engels#z Ya$am Ders#n# müfredata 
dah#l edece%#z.

• Toplumsal farkındalı%ı arttırmak amacıyla Ulusal Er#$#leb#l#rl#k Haftası uygulaması ba$lata-
ca%ız.

• Engell# vatanda$larımızın genel e%#t#m s#stem# #ç#nde her sev#yede e%#t#m almasını sa%la-
mak #ç#n bütünle$t#r#c# planlamalar yapaca%ız. 

• Engell#lere özgü okulları yaygınla$tıraca%ız.

• Engell#ler#n e%#t#m kurulu$larına kabuller#nde ortaya çıkan sorunları net yasal düzenleme-
lerle ortadan kaldıraca%ız.

• Özel e%#t#m ve rehab#l#tasyon merkezler#ne yönel#k gerçekç# ve sürdürüleb#l#r b#r destekle-
me programı olu$turaca%ız.

• Özel gereks#n#ml# çocukların, örgün e%#t#m dı$ında aldıkları rehab#l#tasyon h#zmet#n# ayda en 
az 40 ders saat#ne çıkaraca%ız.



VIII .  SOSYAL POL !T !KALAR

199

• !$#tme ve görme engell#ler#n, ün#vers#teler dah#l, e%#t#m#n her kademes#nde rahat ve kal#tel# 
e%#t#m alab#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• !$#tme engell#ler #ç#n Türk #$aret d#l# s#stem# olu$turacak, toplumun bu d#l# ö%renmes# #ç#n 
çalı$malar yapaca%ız. 

• Engell#ler#n seçt#%# alanlarda e%#t#m alab#lmes# #ç#n meslek# hab#l#tasyon, rehab#l#tasyon ve 
e%#t#m programları gel#$t#recek, bu programlarda kamu kurumları har#c#ndek# tüzel k#$#ler #le 
gerçek k#$#ler#n de gönüllü olarak h#zmet sunab#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Örgün e%#t#m programlarına geç ba$lamı$ engell#ler#n e%#t#me dâh#l ed#lmes# #ç#n düzenle-
meler yapaca%ız.

• Engell# b#reyler#n okul önces#nden #t#baren d#%er ö%renc#lerle b#rl#kte e%#t#m almalarını sa%-
layarak engell# b#reyler#n okulla$ma oranını artıracak, kayna$tırılmı$ e%#t#m#n altyapısını ha-
zırlayaca%ız.

• Özel E%#t#m !ht#yaçları bel#rlenm#$ 0-36 ay çocuklarımız #ç#n a#leler#n#n b#lg#lend#r#lmes#n# 
ve desteklenmes#n# sa%layacak, ün#vers#teler#m#z, yerel yönet#mler#m#z ve s#v#l toplum ku-
rulu$ları #le #$ b#rl#%# #çer#s#nde 6 aylık per#yotlarda #zleme ve de%erlend#rme yaparak gerekl# 
e%#t#m h#zmet#n# verece%#z. 

• Kayna$tırmalı Engels#z Kre$ projes# çerçeves#nde engell# çocuklarımızın e%#t#m ve rehab#l#-
tasyonu #ç#n tamamı kamu kaynaklarıyla kar$ılanacak kre$ uygulamasını tüm ülke genel#n-
de hayata geç#rece%#z.

• Özel e%#t#m okulları, Rehberl#k Ara$tırma Merkezler#, özel e%#t#m ve rehab#l#tasyon merkez-
ler# #le genel e%#t#m okulları arasındak# bütünle$t#r#c# e%#t#me #l#$k#n #$b#rl#%# ortamını güçlen-
d#rece%#z.

• Engell# ö%renc#ler#n sınavlarda kar$ı kar$ıya kaldı%ı her türlü engel# ortadan kaldıraca%ız.

• “Ulusal Ebeveynl#k Projes#” kapsamında engell# çocuklarımızın a#leler#n#n çocuklarının e%#-
t#m sürec#n#n her boyutuna akt#f katılmaları seferberl#%#n# ba$lataca%ız. 
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65 Ya" ve Üzer!ndek! Vatanda"larımız

• 65 ya$ ve üzer# vatanda$larımızın ve #lg#l# tüm payda$ların katılımıyla Akt#f Ya$lanma Pol#-
t#ka Belges#’n# hazırlayacak ve Ya$lılı%a ve Emekl#l#%e Hazırlık Programlarını hayata geç#re-
ce%#z.

• Yen#den yapılandıraca%ımız Çalı$ma ve Sosyal Güvenl#k Bakanlı%ı bünyes#nde müstak#l b#r 
Ya$lılar Genel Müdürlü%ü kuraca%ız.

• Sosyal H#zmetler Kurumunun kapas#tes#n# güçlend#rece%#z.

• 65 ya$ ve üzer# vatanda$larımıza yönel#k h#zmetler#n er#$#leb#l#rl#%#n# artırmak ve her kes#m-
den #ht#yaç sah#pler#ne ula$mak amacıyla ver# tabanı olu$turaca%ız.

• Ya$lı Aylı%ını arttıraca%ız. 

• Huzurev#nde ya$ayan yoksul ya$lıların harçlıklarını arttıraca%ız.

• 65 ya$ üzer#ndek# yurtta$larımızın kültür, sanat ve spor etk#nl#kler#nden ücrets#z yararlan-
malarını sa%layaca%ız.

• Beslenme, barınma, sa%lık ve tem#zl#k g#b# bakım h#zmetler#n#n engell# ve ya$lıları ev#nden, 
sosyal çevres#nden, $eh#rlerden ve toplumsal hayattan uzakla$tırmayacak mekânlarda ve 
yöntemlerle sunulmasını sa%layaca%ız. 

• Evde bakım ve destek #ç#n güven#l#r, yetk#n, e%#t#ml# ve sert#f#kalı bakıcı havuzu olu$turaca-
%ız. 

• Uzun Dönem Yatılı Kurum Bakım kapas#tes#n# artırarak sırada beklemey# sonlandıraca%ız.

• Ya$lı ve yatalak hastalarımız #ç#n özell#kl# bakım merkezler# kuraca%ız.

• Kısa Sürel# ve Geç#c# Bakım h#zmetler#n# etk#n ve yaygın hale get#rece%#z.

• Alzhe#mer, demans, yata%a ba%ımlı, sürekl# tıbb# bakım gerekt#ren, palyat#f bakım #ht#yacı 
olan ya$lılara yönel#k !ht#sasla$mı$ Ya$lı Bakım Merkezler# açaca%ız.

• Huzurev#, Ya$lı Ya$am Evler#, Gündüz H#zmet Merkezler#n#n sayısını, yerel yönet#mler# de 
güçlend#rerek ve #$b#rl#%# sa%layarak #ht#yacı ve taleb# kar$ılayacak $ek#lde artıraca%ız. 

• Ya$lılarımız #ç#n beled#ye ve #lg#l# merkezlerce gez#, spor, t#yatro ve s#nema g#b# etk#nl#kler# 
destekleyecek ve yaygınla$tıraca%ız.

• Ya$lılarımızın t#yatro, müz#k ve d#%er sanat becer#ler#n# gel#$t#rmeye ve kullanab#lmeler#n# 
sa%lamaya yönel#k kursları destekleyece%#z.
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• !ler# Ya$ / Üçüncü Ya$ Tur#zm#n# destekleyecek, Bakım ve Rehab#l#tasyon Tur#zm#n# güçlen-
d#rece%#z.

• 65 ya$ ve üzer# vatanda$larımızın ve yakınlarının d#j#tal okuryazarlı%ını gel#$t#recek, b#lg# 
#let#$#m teknoloj#ler#n# kullanab#lme kapas#teler#n# güçlend#recek, bu suretle dolandırılma ve 
#st#smar vakalarının da önüne geçece%#z.

• Kentler#m#z#n “Er#$#leb#l#r ve Ya$lı Dostu Kent” olmasını sa%layacak, ya$lı b#reylere yönel#k 
caz#be merkezler# olu$turacak ve ya$am kal#teler#n# artıraca%ız.

• Konut projeler#nde ve özell#kle sosyal konut #malatında, “ya$lılık etk# anal#z#” yapılmasını 
sa%layaca%ız. 

• Gönüllüler#n ve s#v#l toplum kurulu$larının ya$lılarımıza kal#tel# ve yüksek standartlarda 
destek olmasını te$v#k edece%#z.

• Ya$lı bakım ve çocuk koruma merkezler#n#n b#r arada bulundu%u kampüsler kuracak, bu s#s-
temle nes#ller#n bulu$masını sa%layacak ve gençler #ç#n yen# b#r e%#t#m, sosyal yardımla$ma 
ve çalı$ma model#n# hayata geç#rece%#z. 

• Uzun döneml# bakımın f#nansmanı #ç#n sürdürüleb#l#r mekan#zmalar olu$turacak, ya$lı ba-
kım s#gortasını hayata geç#rece%#z. 

%eh!t Yakınları ve Gaz!ler 

• "eh#t Yakınları ve Gaz#ler Genel Müdürlü%ünü yen#den yapılandırarak, $eh#t yakınları, gaz#ler 
ve gaz# yakınlarıyla daha odaklı #rt#bat #ç#nde olmasını sa%layaca%ız.

• ‘‘"eh#t A#leler# ve Gaz#ler Kanununda’’ ve d#%er #lg#l# mevzuatta gerekl# düzenlemeler# yapa-
rak $eh#tl#k ve gaz#l#k statüsü ver#lmes# konusundak# da%ınıklı%ı ve ya$anan ma%dur#yetler# 
ortadan kaldıraca%ız.

• "eh#t a#leler# ve gaz#ler#m#z #ç#n ortak b#r ver# tabanı kuraca%ız.

• “Gaz#ler#m#z#n Ekonom#k ve Sosyal Hayata Katılım Eylem Planı” hazırlayacak, gaz#ler#m#z#n 
sosyal, spor ve kültürel faal#yetlerde bulunmalarını özend#recek, özel g#r#$#mc#l#k destekler# 
sa%layaca%ız.

• Gaz#ler#m#z#n tedav# ve rehab#l#tasyon sürec#n# hızlı ve etk#n hale get#rmek #ç#n “!y# Ya$am 
!zleme B#r#m#” kuraca%ız.

• 15 Temmuz "eh#t yakınları, gaz#ler ve gaz# yakınları #ç#n toplanan 310 m#lyon l#ra ve Be$#kta$ 
terör ma%durları #ç#n toplanan 52 m#lyon l#ra tutarındak# ba%ı$lar #le $eh#t a#leler# ve gaz#lere 
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harcanmak üzere toplanan d#%er kaynakların akıbet#n# $e&af $ek#lde kamuoyu #le payla$a-
cak, bu kaynakları muhataplarına söz ver#ld#%# g#b# ula$tıraca%ız. 

• GATA ve d#%er asker# hastaneler# yen#den açaca%ız.

• "eh#t anne ve babalarına ver#len maa$ı yükseltece%#z. 

• !st#klal Sava$ı, Kore Sava$ı ve Kıbrıs Barı$ Harekatı’na katılan muhar#p gaz#lere ver#len $eref 
aylı%ındak# farklı uygulamaları ortadan kaldıracak, $eref aylı%ını tüm muhar#p gaz#ler #ç#n 
yükseltece%#z. 

• "eh#t a#leler# ve malul gaz#lere ödenen maa$lardak# denges#zl#kler# g#derece%#z. 

• 18 Mart "eh#tler Gününde $eh#t a#leler#ne ve 19 Eylül Gaz#ler Gününde malul gaz#lere #kra-
m#ye ver#lmes#n# sa%layaca%ız.

• "eh#t yakınlarıyla, gaz#ler#m#z#n ve yakınlarının sosyal güvenl#k #le #laç, sa%lık malzemes# ve 
ek#pman tem#n# g#b# sa%lık #$lemler#ndek# a%ır bürokras#y# ortadan kaldıraca%ız.

• "eh#t yakınları ve gaz#ler#n durumlarını gösteren belgelere e-devlet ve elektron#k ortamda 
er#$#m# sa%layarak mükerrer belge #stenmes#n#n önüne geçece%#z.

• "eh#t a#leler#, malul gaz# ve vaz#fe maluller#n#n kullandıkları ortez, protez, tekerlekl# sandal-
ye, d#$ #mplantı ve tüp bebek g#b# #ht#yaçlarının SGK tarafından ödenmes#ndek# kısıtlamaları 
kaldıraca%ız.

• Görme engell# olan malul gaz# ve vaz#fe maluller#n#n yapay zekâlı gözlük g#b# hayat# #ht#yaç-
larının SGK tarafından ödenmes#n# sa%layaca%ız.

• "eh#t a#leler#, malul gaz# ve vaz#fe maluller#ne elektr#k ve suda oldu%u g#b# do%algazda da 
#nd#r#m sa%layaca%ız.

• "eh#t çocuklarına ver#len ücrets#z seyahat kartı uygulamasından gaz# çocuklarının da yarar-
lanmasını sa%layaca%ız.

• Gaz#ler #ç#n rehab#l#tasyon merkezler#n#n sayısını artıracak, bekleme süreler#n# en aza #nd#re-
cek, f#z#ksel ve ps#koloj#k rehab#l#tasyonları ücrets#z sa%layaca%ız.

• "eh#t a#leler#, muhar#p ve malul gaz#lere özgülenm#$ konuk evler#n#n yapılmasını sa%layaca-
%ız.

• "eh#t a#leler# muhar#p ve malul gaz#ler#m#z#n kamu m#saf#rhaneler#n#n tamamından en üst 
düzeyde yararlanmasını sa%layaca%ız.

• "eh#t a#leler# ve gaz#ler#n #st#hdamına yönel#k #$verenlere s#gorta pr#m deste%# sa%layaca%ız.
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• "eh#t çocukları, gaz# ve gaz# çocuklarının her sev#yedek# e%#t#mler#n# burslu olarak sürdür-
meler# #ç#n gerekl# deste%# sa%layaca%ız.

• Yollar, okullar ve benzer# yerlere $eh#tler#m#z#n #s#mler#n# vererek adlarını ya$atacak, e%#t#m 
sürec#nde yen# nes#ller#n $eh#tler#m#ze, gaz#ler#m#ze ve yakınlarına sevg#, saygı ve m#nnet# 
ö%renmeler#n# sa%layaca%ız. 

Konut ve Barınma

• ‘Konut Ed#nme-Barınma Hakkı’’ kapsamında herkes#n sa%lıklı, güvenl#, alt yapısı tamamlan-
mı$ konuta er#$#m#n# kolayla$tıracak tedb#rler alaca%ız. 

• Toplu Konut !dares#’n#n asıl görev# olan Sosyal Konut üret#m#ne odaklanmasını sa%layacak, 
bu amaçla #ht#yaç duyulan kaynakları tahs#s edece%#z.

• 6306 sayılı Afet R#sk# Altındak# Alanların Dönü$türülmes# Kanununu halkın el#n# kolunu ba%-
layan, afet önlemeden çok haksız servet transfer#ne h#zmet eden b#r yapıdan çıkaraca%ız.

• Sa%layaca%ımız güven, #st#krar ve dü$ük en'asyon ortamıyla mal#yetler#n öngörüleb#l#r hale 
gelmes#n# sa%layacak, uzun vadel# ve ödeneb#l#r f#nans #mkanlarının önünü açaca%ız.

• Konut sah#b# olmak #steyen alt gel#r grubu vatanda$lara ve/veya dezavantajlı kes#mlere 
uzun vadel# ve uygun ko$ullu kred# #mkanları sa%layaca%ız.

• Sosyal konut üret#m#n# hızlandıracak, dar gel#rl# a#leler#n k#ra öder g#b# taks#tlerle konut sa-
h#b# olmalarını ya da dü$ük b#r bedelle k#ralayab#lmeler#n# sa%layaca%ız.

• Dezavantajlı grupların, yen# evlenenler#n, uzun süre #$s#z olanların sosyal konut #mkanından 
öncel#kle yararlanmasını sa%layaca%ız.

• Konut b#rl#kler# ve kooperat#'er#n#n dar gel#rl#ler #ç#n k#ralık sosyal konut #n$a etmeler#n# ola-
naklı hale get#rece%#z.

• Sosyal konut satın alanların bell# süreyle özel haller dı$ında bu konutları satmalarının veya 
k#raya vermeler#n#n önüne geçece%#z.

• K#rada oturan dar gel#rl# yurtta$larımıza gel#r düzeyler#ne göre k#ra yardımı yapaca%ız.

• B#r ev#n bel#rl# b#r süre el de%#$t#rmemes# ve k#raya ver#lmemes# durumunda bo$ ev verg#s# 
alınmasına #l#$k#n düzenleme yapaca%ız.

• Emlak ray#ç bedeller#n# güncel p#yasa de%erler# #le uyumlu hale get#rece%#z.
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• Emlak verg#s# ve de%erl# konut verg#s#n# sah#p olunan konut sayısına göre artan oranda uy-
gulayaca%ız.

• Yerel Yönet#mlerle b#rl#kte devlet#n alt yapısı tamamlanmı$ arsa üret#m#n# sa%layacak, bu 
arsaları ev# olmayan vatanda$larımıza uygun ko$ullarda sataca%ız. 

• Nüfusu dar b#r alana sıkı$tırmaktan çıkarıp, daha yen# ya$am alanları olu$turacak, bu amaç-
la hızlı tren g#b# banl#yö ula$ımı h#zmetler#n# yaygınla$tırarak, $eh#rden uzak oldu%u #ç#n pa-
halı olmayan ama kolaylıkla $ehre er#$#m# olan projeler gel#$t#rece%#z.

• Bölgeler arası sosyo-ekonom#k gel#$m#$l#k farklarını azaltarak, halkımızın bulundu%u $eh#r-
lerde ya$amasını tem#n edece%#z. 

• Kırsal kalkınma pol#t#kalarıyla kırdan kente göçü yava$latacak, köy ve kasabalarda vatan-
da$ların kend# araz#ler#ne konut yapımını te$v#k edecek, sosyal ve kamu h#zmetler#ne ula$ı-
mını kolayla$tıraca%ız. 

• Gençlere n#tel#kl# barınma #mkânı sa%lamak üzere tüm ün#vers#teler#n #ç#nde veya yakınında 
yeterl# sayıda ö%renc# yurdu açaca%ız.

• Konut üret#m#nde ça%da$ b#r $artname, kodlama ve mal#yet s#stem# olu$turaca%ız. 

• Dü$ük mal#yetl# ve daha hızlı konut üret#m# #ç#n endüstr#yel #n$aat tekn#kler#n#n gel#$t#r#lme-
s#n# te$v#k edece%#z. 
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Sa$lık 

• Sa%lık hakkını açık b#r anayasal hak olarak düzenleyecek, k#msen#n sa%lık h#zmetler#nden 
mahrum bırakılamayaca%ını güvence altına alaca%ız. 

• N#tel#kl# sa%lık h#zmetler#n#n herkes #ç#n er#$#leb#l#r ve ad#l olmasını sa%layaca%ız. 

• Sa%lık h#zmetler#ne er#$#mde co%raf# farklılıkları ortadan kaldırmak üzere b#r uygulama planı 
yapacak, #lerlemey# her yıl #zleyece%#z.

• Koruyucu sa%lık h#zmetler#n# öncel#klend#recek, sa%lık bütçes#nden aldı%ı payı arttıraca%ız.

• B#r#nc# basama%ı sa%lık h#zmetler# sunumunun odak noktası yapacak, kademel# sevk z#nc#r# 
altyapısını hazırlayarak, #k#nc# ve üçüncü basamak üzer#ndek# hasta yükünü azaltaca%ız.

• Muayene randevu s#stem#n# etk#n çalı$ır hale get#rece%#z.

• Muayene süres#n# Dünya Sa%lık Örgütü tarafından tavs#ye ed#len standartlara get#rece%#z.

• A#le hek#ml#%# s#stem#n# halk sa%lı%ının temel# hal#ne get#rece%#z. 

• A#le Hek#ml#%# ceza yönetmel#%#n# derhal kaldıraca%ız.

• A#le hek#m# ba$ına dü$en nüfusu azaltaca%ız. 

• Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda a#le hek#ml#%# uzmanlık e%#t#m# kadrolarına ver#len oranı artıraca-
%ız. 

• A#le Sa%lık Merkezler# (ASM)’n#n f#z#k# ko$ullarını ve tekn#k donanımlarını #y#le$t#r#p,  uygun 
$artlarda olmayan merkezler# standartlara uygun hale get#rece%#z.

• Sa%lık personel# sayısını ve çe$#tl#l#%#n# artırarak ASM’ler#n h#zmet kapas#tes#n# güçlend#re-
ce%#z.

• ASM’ler# temel sa%lık h#zmetler#, kron#k hastalık tak#b#, per#yod#k kontroller, kanser erken 
te$h#s merkezler# faal#yetler# g#b# h#zmetler# sunan b#r yapıya kavu$turaca%ız.

• Ula$ılmayan b#rey ve taraması yapılmayan çocuk bırakmayaca%ız.

• Her e%#t#m dönem# ba$ında ö%renc#ler#m#z# A#le Sa%lı%ı Merkezler#nde sa%lık muayenes#n-
den geç#rece%#z.

• Evl#l#k önces# sa%lık taramasını ücrets#z yapacak, genet#k hastalıkları taramalara ekleyece-
%#z.
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• SMA, kas ve metabol#zma hastalıkları, Down Sendromu, K#st#k F#broz#s, Orak Hücrel# Anem# 
#le Talasem# g#b# genet#k hastalıkların erken te$h#s# ve etk#nl#%# kanıtlanmı$ tedav#lere er#$#-
m# sa%lamak üzere evl#l#k önces# genet#k ta$ıyıcılık ve yen#do%an tarama ve test program-
larının daha etk#l# b#ç#mde uygulanmasını sa%layacak $ek#lde b#r ulusal eylem planı ve kayıt 
s#stem# olu$turaca%ız.

• Kanserle bütünsel b#r yakla$ımla mücadele edecek, erken tanı #ç#n tarama programlarını 
ülke genel#nde yaygınla$tıracak, kanser#n erken te$h#s ve tedav#s#ne katkı sa%layan Ar-Ge 
ve teknoloj#k g#r#$#mlere özel te$v#k programları uygulayaca%ız.

• Anne-bebek sa%lı%ı #zlemeler#n# daha güvenl# ve yaygın hale get#rerek #ler# sev#yeye ta$ıya-
cak, gebe ve çocuk sa%lı%ı konusunda #ler# tetk#k ve tedav# uygulanab#lecek bölgeselle$m#$ 
per#natal merkezler kuraca%ız.

• Genç kızlarımızı ve kadınlarımızı rah#m a%zı kanser# ve gen#tal s#%#llerden korumak #ç#n HPV 
a$ısını Sa%lık Bakanlı%ı tarafından bel#rlenen a$ı takv#m#n#n #çer#s#ne alarak ger# ödeme s#s-
tem#ne dah#l edece%#z.

• Özell#kle çocukluk ça%ı d#yabet#nde tedav# etk#nl#%#n# arttırmak #ç#n Sürekl# Glukoz !zlem# 
c#hazlarının hastalara bedels#z olarak tem#n ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Çocukluk ça%ı obez#tes#n# engellemek #ç#n Ulusal Sa%lıklı Beslenme ve Hareketl# Hayat 
Programını rev#ze ed#p uygulamaya koyacak, okul önces#, #lkokul ve orta okul sev#yeler#nde 
münhasır programlar ba$lataca%ız.

• Dünya Sa%lık Örgütü tarafından bel#rlenm#$ r#sk faktörler# (yeters#z ve denges#z beslenme, 
f#z#ksel #nakt#v#te, tütün tüket#m#, zararlı alkol kullanımı) #le sa%lıklı ya$am ve sa%lık okurya-
zarlı%ı konularında toplumsal düzeyde farkındalık kampanyaları düzenleyecek, r#sk azaltımı 
pol#t#kalarını ben#mseyece%#z.

• Obez#te salgını #le mücadele edecek, d#yabet, kalp-damar g#b# kron#k hastalıkların gel#$#-
m#ne neden olan r#sk faktörler#n#n azaltılmasına yönel#k Ulusal D#yabet Önleme ve Kontrol 
Programı g#b# programları güncelley#p uygulamaya koyaca%ız. 

• Ülke çapında A%ız ve D#$ Sa%lı%ı Merkezler#n#n ve ün#teler#n#n sayısını arttıracak ve tekn#k 
altyapısını güçlend#rece%#z.

• Rehab#l#tasyon h#zmetler#n# çe$#tlend#recek, tıbb# rehab#l#tasyon merkezler#n#n yanında sos-
yal rehab#l#tasyon merkezler#n#n de sayısını artıraca%ız.

• Tedav# sonrası hasta tak#p h#zmetler#n# güçlend#rece%#z.

• Hastanelerdek# ps#k#yatr# kl#n#kler#nde yatak sayılarını artıraca%ız.

• Toplum Ruh Sa%lı%ı Merkezler#n# akt#f hale get#recek, rehab#l#tasyon h#zmet#n#n yanı sıra 
koruyucu ruh sa%lı%ı h#zmet#n# de vermes#n# sa%layaca%ız.
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• F#z#ksel ve ruhsal ba%ımlılıkla b#rl#kte davranı$sal ba%ımlılıkla da (d#j#tal obez#te, oyun, ku-
mar vb.) mücadele edece%#z. 

• Alkol ve Madde Tedav# Merkezler#n#n kapsamını gen#$leterek “Ba%ımlılıkla Mücadele Mer-
kez#” çatısında f#z#ksel ba%ımlılık ve davranı$sal ba%ımlılık olarak #k# yönlü çalı$masını sa%-
layaca%ız.

• Madde ba%ımlılı%ı yataklı tedav# merkezler#n#n sayısını ve n#tel#%# arttıraca%ız. 

• Tütün kullanımının azaltılması #ç#n DSÖ’nün “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözle$mes#”n# ve tü-
tün kullanımının yayılımını kontrol altına almak #ç#n uygulamaya koydu%u “MPOWER” pol#-
t#ka paket# kurallarını uygulamaya koyacak; 4207 sayılı “Tütün Ürünler#n#n Zararlarının Ön-
lenmes# ve Kontrolü Hakkında Kanunun” uygulanmasını güçlend#recek, denet#mler#n etk#l# 
$ek#lde uygulanmasını sa%layacak, s#gara #le mücadelede dünya genel#nde kabul görmü$ 
zarar azaltımı pol#t#kalarını ben#mseyece%#z. 

• Akılcı #laç kullanımı ve sa%lık okur-yazarlı%ını yükseltece%#z. 

• Sa%lık çalı$anlarının çalı$ma $art¬larını, ücretler#n# ve özlük haklarını #y#le$t#rerek toplumda 
hak ett#kler# #t#barı yen#den kazandıracak, ek göstergeler#nde yen# düzenlemelere g#dece%#z.

• Sa%lık personel# sayısında OECD ortalamalarına ula$mayı hede'eyece%#z.

• Performansa dayalı gel#r s#stem#n# yen#den düzenleyecek, maa$-performans oranını maa$ 
yönünde arttıraca%ız. 

• Sa%lık çalı$anlarının hastalık dönemler#nde döner sermaye paylarından kes#nt# yapılmama-
sını sa%layaca%ız. 

• Özel Hastaneler Yönetmel#%# ve Ayakta Te$h#s ve Tedav# Yapılan Özel Sa%lık Kurulu$ları 
hakkındak# yönetmel#ktek# hek#m#n tedav# vermes#n# ve hastanın hek#m seç#m#n# kısıtlayan 
maddeler# yürürlükten kaldıraca%ız.

• Salgın hastalık durumları #ç#n #lg#l# genelgedek# meslek hastalı%ında “#ll#yet ba%ı” $artını kal-
dıraca%ız.

• Sa%lık çalı$anlarının uzun nöbet sorununu çözece%#z.

• Türk Hem$#reler B#rl#%#n# kuraca%ız.

• Yurtdı$ına g#tm#$ sa%lık çalı$anlarımız #ç#n ‘Yurda Dönü$’ Projes# ba$lataca%ız. 

• Sa%lık çalı$anlarının a#le bütünlü%ünü korumak amacıyla nöbetl# çalı$mayı da gözeterek 
kre$, yuva ve etüt merkezler# açaca%ız.
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• Sa%lık çalı$anlarına yapılan #$#n n#tel#%#ne uygun koruyucu ek#pmanları eks#ks#z tem#n ede-
ce%#z. 

• Malprakt#s ve kompl#kasyon ayırımı konusunda halkı b#l#nçlend#rece%#z.

• Sa%lık çalı$anlarının send#ka ve oda üyel#kler#n#n b#r ayrımcılık sebeb# olarak kullanılmasına 
asla #z#n vermeyece%#z.

• Hasta ve sa%lık çalı$anlarının haklarına r#ayet ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Sa%lıkta $#ddet vakalarında etk#n soru$turma ve kovu$turma yapılmasını sa%layacak,  ceza 
ve yaptırımları daha caydırıcı hale get#recek ve sa%lık çalı$anlarına kar$ı $#ddet suçunda #y# 
hal ve #nfaz #nd#r#m# uygulanmamasını sa%layaca%ız.

• Sa%lık çalı$anlarının can güvenl#%# ve meslek# saygınlıklarını koruyaca%ız. 

• Meslek# #t#barsızla$tırmanın önüne geçmek #ç#n s#yaset d#l#n# de%#$t#recek, e%#t#m ve #let#$#m 
mecraları yoluyla toplumsal b#l#nçlend#rme programları uygulayaca%ız. 

• Sa%lık h#zmetler# sunulan her yerde güvenl#k önlemler#n# arttıraca%ız. 

• Hasta kabul ve yönlend#rme personel#n#n #let#$#m yetk#nl#kler#n# arttıraca%ız. 

• Her b#r $#ddet vakasının kök nedenler#n# sürekl# ara$tıran b#r gözlem mekan#zması olu$tura-
rak $#ddet #le s#stemat#k olarak mücadele edece%#z.

• Sa%lık alanındak# #nsan gücünü ve e%#t#m#n# demograf#k yapı ve güncel ko$ulları d#kkate ala-
rak planlayaca%ız.

• Tıp, eczacılık, d#$ hek#ml#%# ve d#%er sa%lık b#l#mler# fakülteler#n#n açılmasında temel kr#terler 
bel#rleyecek, e%#t#m#n n#tel#%# ve kal#tes#n# artıraca%ız.

• Terc#h ed#lme durumu azalan cerrah# bran$lara sunulan olanakları gözden geç#recek ve #y#-
le$t#rmeler yapaca%ız. 

• Sa%lık çalı$anlarının yet#$t#%# l#sans programları müfredatlarında hasta ps#koloj#s#, #let#$#m 
ve benzer# dersler# artıracak, mevcut s#stemde çalı$anlar #ç#n de e%#t#mler planlayaca%ız.

• Sa%lık Bakanlı%ı’nın organ#zasyon $emasını karar verme ve pol#t#ka gel#$t#rme kademeler#ne 
çok d#s#pl#nl# b#r yakla$ımla l#yakat esaslı atamalar yapaca%ız.

• 1219 sayılı Tababet ve "uabatı Tarzı !crasına Da#r Kanunu yen#leyerek, hek#mler, d#$ hek#m-
ler#, eczacılar, ps#kologlar, d#yet#syenler, f#zyoterap#stler, hem$#reler ve yen# sa%lık meslek-
ler#n#n görev tanımlarını, yetk# ve sorumluluklarını bel#rleyece%#z. 

• Sa%lık Bakanlı%ı nezd#ndek# “meslek tanımları” l#stes#n# güncelleyece%#z.
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• Sa%lık pol#t#kalarının daha n#tel#kl# $ek#lde sürdürüleb#lmes# açısından tüm payda$ların b#r 
araya gelerek çözüm öner#ler#nde bulunaca%ı b#r Sa%lık Danı$ma Konsey# olu$turaca%ız. 

• Dezavantajlı bölgelerde çalı$an sa%lık çalı$anlarının bu bölgelerde uzun sürel# kalmasını 
sa%layacak te$v#kler sunaca%ız.

• Kırsal kes#mlerde donanımlı sa%lık ek#pler#yle mob#l h#zmet sunaca%ız.

• Uzaktan sa%lık h#zmetler#yle #lg#l# (7/24 ula$ılab#lecek tele sa%lık, tele tıp vb.) sa%¬lık h#z-
met#n#n kapsamını bel#rleyen, gerekler#n#, n#tel#%#n# ve hasta/çalı$an haklarını güvence altı-
na alan düzenlemeler# hasta yararına dayalı, meslek et#k #lkeler#ne uygun ve hasta mahre-
m#yet#n# ön plana alan b#r yakla$ımla hayata geç#rece%#z.

• Ac#l sa%lık h#zmetler#n#n yalnızca ac#l vakalar #ç#n kullanılması #ç#n yasal düzenlemeler ve 
toplumsal b#l#nçlend#rme çalı$maları yapaca%ız.

• Ac#l serv#s ve ambulans h#zmetler#n#n f#z#k# ve tekn#k alt yapısını ve pol#kl#n#klerle ba%lantı-
sını güçlend#rece%#z. 

• Hastanede yatarak tedav# ed#len hastaların bakımlarının sa%lanması #ç#n gerekl# meslek# 
formasyona sah#p hasta bakıcı #st#hdamını artıraca%ız.

• Tıbb# sekreter sayısını artıraca%ız.

• "eh#r hastaneler# projeler#n# tekn#k, #dar#, hukuk# ve yasama denet#m#ne tab# tutacak, f#z#b#l#-
te, #hale sonrası de%#$#kl#kler, uygulama, raporlama ve denet#m a$amalarında yapılmı$ olan 
hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları tesp#t ederek gere%#n# yapaca%ız.

• Planlanan $eh#r hastaneler#n#n, henüz yapılmayanlarının #haleler#n# #ved#l#kle durduracak ve 
yen# $eh#r hastanes# yapmayaca%ız. 

• Yüksek kapas#tel# hastaneler yer#ne, hastaneler# ula$ım ve er#$#m olanakları ve hasta ka-
pas#tes#n# homojen olarak da%ıtacak $ek#lde farklı bölgelere yayarak bütçe kaynaklarından 
yapaca%ız.

• "eh#r Hastaneler# gerekçes#yle kapatılan devlet hastaneler#n# #ht#yaç anal#z# çerçeves#nde 
yen#den açaca%ız.

• Sa%lıkta kal#te denet#mler#n# ba%ımsız ve akred#te kurulu$ların yapmasını sa%layaca%ız.

• Ün#vers#te hastaneler#n#n altyapı, ara$tırma, e%#t#m ve sa%lık h#zmet# sunma konularında ya-
$adı%ı sorunların çözümü amacıyla kend# bütçeler#n# olu$turmaları ve yöneteb#lmeler# #ç#n 
gerekl# mevzuat de%#$#kl#%#n# yapacak, gerekl# kaynakları Merkez# Yönet#mden aktaraca%ız.

• Asker# hastaneler# ve s#lahlı kuvvetler sa%lık tes#sler#n# yen#den açaca%ız.
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• Türk#ye’y# ya$am b#l#mler#nde ke$#'er yapab#len b#r ülke hal#ne get#recek stratej#k yol ha-
r#tasını hayata geç#recek, temel ara$tırma yapan merkezler ve b#l#msel ara$tırmalar #ç#n 
ver#len destekler# arttıraca%ız.

• Sa%lıkta yüksek teknoloj#l# a$ı, #laç, kan ürünü, c#haz ve malzemeler#n ülkem#zde üret#lmes#-
n# te$v#k edecek uzun vadel# b#r te$v#k yol har#tası ve eylem planı gel#$t#recek, bu alanlardak# 
Ar-Ge çalı$malarını daha fazla destekleyece%#z. 

• Yerl# #laç f#rmaların atıl durumdak# üret#m kapas#tes#n#n b#yoteknoloj#k alana yönlend#r#lme-
s#n# te$v#k edece%#z.

• B#yoteknoloj#, gen, hücre ve benzer# alanlarında yerl# sanay# #le sa%lık alanında faal#yet gös-
teren uluslararası $#rketler#n#n ortak g#r#$#m kurmasını te$v#k ederek, teknoloj# ve tecrübe 
transfer# gerçekle$t#rece%#z.

• !laçların b#yoe$de%erl#k ve etk#nl#kler#n#n de%erlend#r#lmes#ne yönel#k referans merkezler# 
kuraca%ız.

• Ref#k Saydam Hıfzıssıhha Enst#tüsü’nün “Hıfzıssıhha-Türk#ye A$ı ve B#yoteknoloj#k Ürün 
Ara$tırma ve Üret#m Merkez#” olarak açılması çalı$malarını hızla sonuçlandıraca%ız.

• Med#kal c#haz ve malzeme üret#m# ve #hracatında ülkem#z# uluslararası rekabetç# konuma 
get#reb#lmek #ç#n markala$mayı destekleyecek, CE Belges# alma sürec# #ç#n Avrupa B#rl#%# 
müktesebatında yer alan gerekl#l#kler# tamamlayaca%ız.

• Med#kal c#haz ve malzeme üreten f#rmalarının maruz kaldıkları tahs#lat kaynaklı f#nansal 
sorunları çözerek hem #ç pazarda hem de uluslararası boyutta t#caret yapab#lecekler# ölçe%e 
ula$malarının önünü açaca%ız. 

• Tedar#k s#stem# ve #hale süreçler#n# gözden geç#rerek açık, $e&af, tekn#k $artnamelere uygun 
olacak $ek#lde açık #hale usulünün esas alınmasını sa%layacak, haksızlık, ayrımcılık, kayır-
macılı%ın önüne geçece%#z.

• De%er bazlı f#yatlama/ger# ödeme s#stem#n#n uygulanmasına #l#$k#n çalı$malar ba$latacak, 
#lg#l# kurumlarda bu s#steme #l#$k#n kapas#tey# olu$turaca%ız.

• !laç ger# ödemes# ko$ullarını sadele$t#recek ve bürokrat#k süreçler# yalın hale get#rerek $ef-
fa'a$tıraca%ız.

• Muayene, reçete, #laç katkı payı #le tıbb# malzemelerdek# ücret farkı uygulamalarını yen#den 
de%erlend#recek, ya$anan sorunları çözece%#z.

• Temel tem#nat paket#n# hastaların kanser, kan hastalıkları, romat#zmal hastalıklarda kul-
lanılan akıllı #laçlar, b#yoteknoloj#, DNA teknoloj#s#, #mmunoloj# ve benzer# yen# nes#l #laç ve 
tedav# süreçler#ne er#$eb#lmes#n# sa%layacak $ek#lde düzenleyece%#z.



VIII .  SOSYAL POL !T !KALAR

211

• Eczacılıkta #laç f#yat kararnames#n# üret#m, da%ıtım ve satı$ a$amasındak# sorunları g#dere-
cek, #laç bulunamamasını önleyecek ve aynı zamanda f#nansal sürdürüleb#l#rl#%# sa%layacak 
b#r anlayı$la gözden geç#rece%#z. 

• K#$#sel ver# mahrem#yet#n# de koruyarak “Büyük Ver#” ve b#lg# teknoloj#ler#n#n koruyucu he-
k#ml#kten, tanı, tedav# ve hastalık yönet#m# #le b#l#msel ara$tırma, ekonom#k anal#ze kadar 
tüm alanlarda etk#n kullanılmasını sa%layaca%ız.

• Hasta ver#ler#n#n korunması konusunda yüksek güvenl#k önlemler#n# de alarak ver#ler#n b#-
l#msel ara$tırma, yen#l#kç#l#k, pol#t#ka gel#$t#rme, #stat#st#k çalı$malar ve ruhsatlandırma 
süreçler# g#b# çalı$malarda kullanılmasını sa%layacak $ek#lde ver# #$leme ve yönet#$#m alt 
yapısını olu$turaca%ız.

• Tele-tıp, e-Nabız, e-Reçete, D#j#tal Hastane g#b# e-Sa%lık s#stemler#n#n gel#$#m#n# destekle-
yecek ve entegrasyonunu güçlend#rece%#z.

• Sa%lık #stat#st#kler#n#n düzenl# güncellenmes#n# ve anlık er#$#m# mümkün hale get#rece%#z.  

• Kron#k hastalıkların tak#b# ve nad#r hastalıkların tanı ve tedav#s# #ç#n #ler# teknoloj#k çözümle-
r#n kullanılması #ç#n gerekl# altyapıyı olu$turaca%ız.

• Kanser ve D#yabet alanında etk#n ver# yönet#m# #le karar destek s#stem# olu$turacak, bu yolla 
b#l#msel çalı$maları ve yen# nes#l tedav#lere er#$#m# arttıraca%ız.  

• Yalnızca ülkem#zde bulunan özel tıbb# b#tk#ler# tesc#lleyecek, bu ürünler#n #laç ve eczacılıkta 
kullanım alanlarının gel#$t#r#lmes#ne yönel#k Ar-Ge faal#yetler#n# özel olarak destekleyece-
%#z.
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A!le ve Çocuk 

• A#le kurumunu koruma ve kollamayı önceleyece%#z.

• Sosyal H#zmet Merkez’ler#n#n sayısını, farklı d#s#pl#nlerden #nsan kayna%ı çe$#tl#l#%#n# ve ka-
pas#teler#n# arttırarak a#len#n korunmasına, desteklenmes#ne ve a#le #ç# sorunların çözümü-
ne yönel#k koruyucu, önley#c# ve rehab#l#te ed#c# h#zmetlere a%ırlık verece%#z.

• Evl#l#k önces# e%#t#mler, a#le danı$manlı%ı ve bo$anma sürec# danı$manlı%ı g#b# danı$manlık 
h#zmetler#n# yaygınla$tıracak, a#le danı$manlı%ı alanındak# akred#tasyon standartlarını yük-
seltecek, sert#f#kasyon konusundak# denet#mler# artıraca%ız. 

• Ana okullardan ba$lamak üzere çocuklara yönel#k özell#kle b#rey hakları, k#$#sel gel#$#m, a#le 
ve toplumsal de%erler ve #st#smara kar$ı her ya$ sev#yes#ne göre gerekl# e%#t#mler# müfre-
data ekleyece%#z. 

• Ulusal Ebeveynl#k E%#t#m Programını hayata geç#rerek ebeveynl#k e%#t#mler#n# do%um ön-
ces#nden ba$latarak tüm ebeveyn ve ebeveyn adayları #ç#n zorunlu hale get#recek, Toplum 
Sa%lı%ı Merkezler#n# de etk#n kullanarak anne ve babaların b#l#nçlenmes#n# ve daha sa%lıklı 
çocuklar yet#$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız. 

• Ebeveynler#n çocuklarının gel#$#m# ve sa%lı%ı konusunda do%ru ve sa%lıklı b#lg#lere ula$ab#l-
meler# #ç#n d#j#tal kaynaklar ve e%#t#mler planlayaca%ız.

• Evl#l#k yardımı ve destekler#n# güçlend#rerek yaygınla$tıraca%ız.

• Çocuk Koruma Kanunu’nu BM Çocuk Hakları Sözle$mes#’n# temel alarak yen#den düzenleye-
cek, #k#nc#l mevzuatı buna göre gözden geç#recek ve eks#ks#z olarak uygulayaca%ız.

• Çocukların $#ddet, c#nsel #st#smar ve sömürüsüne kar$ı her türlü tedb#r# alacak, çocukların 
C#nsel Su#st#mal ve C#nsel !st#smara Kar$ı Korunmasına !l#$k#n Avrupa Konsey# Sözle$me-
s#’n#n (Lanzorete Sözle$mes#) yükümlülükler#ne uyaca%ız. 

• Ba%ımsız ‘Çocuk Hakları !zleme Kurulu’ kuraca%ız. 

• Her türlü çocuk #st#smarı suçunun fa#ller# ve bu suçları g#zleyenler hakkında en a%ır ceza# 
yaptırımların tav#zs#z uygulanmasını sa%layaca%ız.

• Sokakta ya$amak zorunda bırakılan, çalı$tırılan ve d#lend#r#len tüm çocukları koruma altına 
alaca%ız.

• A#leye dönü$, koruyucu a#le ve evlat ed#nme proje ve çalı$malarını destekleyerek, yaygın-
la$tıraca%ız.

• Engell# çocuklara, üç ya$ından büyük çocuklara ve erkek çocuklara Uzman Koruyucu A#le 
model#n# hayata geç#rece%#z.



VIII .  SOSYAL POL !T !KALAR

213

• Karde$ler #ç#n koruyucu bakım model# hayata geç#recek ve karde$ler#n ayrılmasını önleye-
ce%#z.

• Çocuklara yönel#k h#zmet veren kurumlarda bakım veren personel#n n#tel#%# ve n#cel#%#n# #y#-
le$t#recek, ver#len h#zmetler#n de%erlend#r#lme ve denetlemes#n# yapacak süperv#zyon s#s-
tem# kuracak ve ba%ımsız denetç#ler tarafından denetlenmes#n# sa%layaca%ız.

• Çocukların fuhu$ amacıyla sömürülmes#, çocuk t#caret#, c#nsel amaçlı çocuk tur#zm#ne #l#$-
k#n ver# ve b#lg# tabanı olu$turacak, r#sk faktörler#n# bel#rleyerek gerekl# tedb#rler# alaca%ız. 

• Çocukların kar$ıla$ab#lece%# #hmal ve #st#smar r#skler#n#n önceden tesp#t ed#lmes#n#, talep 
ya da müracaata gerek kalmadan yer#nde ve zamanında müdahalelerle kayna%ında çözül-
mes#n# sa%layacak alt yapıyı olu$turacak, çocuk #st#smarına #l#$k#n b#ld#r#m yükümlülü%ünü 
yaygınla$tıraca%ız.

• Çocuklara özgü ac#l yardım hattı kuraca%ız.

• Çocuk !zlem Merkezler#’n# yaygınla$tıracak ve etk#nle$t#rece%#z.

• Suça sürüklenen ve suç ma%duru çocuklara yönel#k, ya$ına, c#ns#yet#ne, ma%dur#yet veya 
suça sürüklenme türüne göre b#reyselle$t#r#lm#$ rehab#l#tasyon programları olu$turacak ve 
bu alanda h#zmet veren kurulu$ların #ht#sasla$masını sa%layaca%ız.

• Adl# olaylara karı$an çocuklara sosyal h#zmet uzmanı, ps#kolog ve hukukçulardan olu$an b#r 
ek#p tarafından destek sa%layaca%ız.

• Suça #t#len çocukların e%#t#lerek topluma yen#den kazandırılmasına öncel#k verece%#z.

• Çocuk Mahkemeler#nde görev yapan hâk#mler#n bu konuda özel e%#t#m almı$ yargı mensup-
larından seç#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Yargıtay’da çocuklarla #lg#l# davaları #nceleyecek ayrı b#r da#re kuraca%ız.

• Emn#yet Te$k#latı bünyes#ndek# Çocuk "ubeler#nde kadrolu ps#kologlar #st#hdam edece%#z. 

• EGM S#ber Suçlarla Mücadele Da#res#nde çocuklara yönel#k s#ber saldırılara kar$ı önley#c# b#r 
b#r#m olu$turaca%ız.

• Çocuk #ht#sas hastaneler#n# ve hastaneler#n çocuk pol#kl#n#kler#n# yaygınla$tıraca%ız.

• 0-36 ay çocuklarımıza mama, gıda ve bez deste%# sa%layaca%ız.

• Bebekler#n en az b#r yıl boyunca anne sütüyle beslenmeler#n# te$v#k edece%#z.

• Tüm çocuklarımıza kre$ #mkânı sa%layaca%ız.
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• Çocuk #$ç#l#%# #le ver# temell# ve #lg#l# payda$ların katılımıyla planlı b#r $ek#lde mücadele ede-
ce%#z.

• 18 ya$ına geld#%#nde yet#$t#rme yurdundan ayrılmak zorunda kalan k#mses#z çocuklara ka-
muda #st#hdam #mkanı sa%layaca%ız.

• Çocukların erken ya$ta ve zorla evlend#r#lmeler#n#n önüne geçece%#z.

• Ma%dur çocuklar ba$ta olmak üzere, çocukların k#$#l#k haklarını #hlal ederek, tüm topluma 
te$h#r eden ve #k#nc#l ma%dur#yetler#ne sebeb#yet veren yayınların önlenmes# amacıyla, 
medyayla #$b#rl#%# #çer#s#nde çalı$malar yapaca%ız.

Kadın 

• A#le ve Sosyal H#zmetler Bakanlı%ını “Kadın, A#le ve Çocuk Bakanlı%ı” $ekl#nde yen#den ya-
pılandıraca%ız.

• Kanunlar ve #k#nc#l mevzuatta e$#tl#kç# d#l kullanaca%ız.

• Kadınların ve kız çocuklarının yasalarla güvence altına alınmı$ haklarını, a#le #ç#nde de koru-
yacak, a#lede sorumlulukların her #k# c#ns tarafından payla$ımını destekleyecek çalı$maları 
yürütece%#z.

• E%#t#m müfredatına #lkokul b#r#nc# sınıftan #t#baren #nsan hakları, kadın-erkek e$#tl#%#, a#le 
ya$amı ve a#le #çer#s#ndek# rollere #l#$k#n dersler# koyaca%ız.

• Yazılı ve görsel basında c#ns#yetç# söylemler#n önüne geçmek ve konu$ma d#l#nde c#ns#yetç# 
söylemler#n ortadan kaldırılması #ç#n gerekl# düzenlemeler# hayata geç#rece%#z.

• Ya$am alanlarını, $#ddet d#l# ve görseller#nden arındıraca%ız. 

• C#ns#yet e$#tl#%#n# esas alarak parlamento, yerel yönet#mler, s#yas# part#ler ve kamu kurum-
larında kadınların karar ve yönet#m süreçler#ne katılımını destekleyecek, kadın tems#l#n# ar-
tıracak, kadın haklarının korunmasını öncel#kl# tutan b#r pol#t#ka #zleyece%#z. 

• C#ns#yet e$#tl#%#ne duyarlı akt#f #$gücü pol#t#kaları, uyumlu e%#t#m s#stem# ve te$v#k mekan#z-
malarıyla kadınlara yen#, n#tel#kl# ve kayıtlı #$ #mkanları olu$turaca%ız. 

• E$#t #$e e$#t ücret #lkes#n# hâk#m kılaca%ız. 

• Uluslararası standartlara uygun olarak çalı$ma hayatı ve özel hayat denges#n#n kurulmasını 
sa%layacak tedb#rler# alaca%ız.
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• Ya$lı ve engell# bakımı h#zmetler#n#n etk#nl#%#n# artıracak, n#tel#kl#, güvenl# ve yakın mesa-
fede kre$, tam gün ya da okul sonrası e%#tmenl# akt#v#te merkezler#n#n h#zmetler#n# artırıp, 
yaygınla$tırarak kadınların #$gücüne katılımını artıraca%ız. 

• Kadını #st#hdamda tutacak esnek ve h#br#t çalı$ma modeller#n# sosyal güvenl#k s#stem# #le 
uyumlu ad#l ve güvencel# b#r s#stemle düzenleyecek; kadınların çalı$ma $artları, ücret, #z#n, 
tazm#nat ve #$ güvenl#%# g#b# konularda güvende olmalarını sa%layaca%ız.  

• Do%um #zn#ne ayrılmı$ ve kanun# süre #ç#nde #$#ne dönemem#$ veya #$#nden ayrılmak zo-
runda kalmı$ kadınların #ler# yıllarda yen#den #$ hayatına dönmeler# hal#nde #st#hdam eden 
kurum ve kurulu$lara te$v#k verece%#z.

• !$e alımlarda c#ns#yetç# soruları kaldıraca%ız.

• Mevzuat bo$luklarını g#dererek ve etk#l# denet#mlerle kayıt dı$ı #st#hdamdak# kadın oranını 
dü$ürecek, sosyal güvenl#k kapsamındak# kadın oranını yükseltece%#z.

• Kadın #st#hdamını destekleyecek meslek ed#nd#rme, d#j#tal ve tekn#k becer# e%#t#mler#n# çe-
$#tlend#recek ve yaygınla$tıraca%ız.

• Hayat boyu e%#t#m programlarıyla kadınlara gelece%#n becer#ler#n#n kazandırılmasını sa%la-
yacak, e%#t#mlere f#z#k# katılım #mkânı olmayan kadınlar #ç#n çevr#m#ç# e%#t#mler#n yaygınla$-
tırılmasını sa%layaca%ız.

• !"KUR’un ve Özel !st#hdam Bürolarının danı$manlık h#zmetler#n# kadınların kolayca er#$eb#-
lece%# b#r hale get#recek,  bu kurumların #$e yerle$t#rme kapas#teler#n# güçlend#rece%#z.

• Cam tavan (terf# engeller# ) sorununun a$ılması adına gerekl# düzenlemeler# yapaca%ız.

• Çalı$ma hayatında kadınların kar$ıla$tıkları mobb#ng uygulamalarıyla (sözel, f#z#ksel ve ps#-
koloj#k tac#z) etk#l# b#ç#mde mücadele edecek, kadını koruyaca%ız.

• Kadınların f#nansal, d#j#tal ve mevzuat okuryazarlı%ını artıraca%ız.

• G#r#$#mc#l#kle #lg#l# sa%layaca%ımız destekler# ve te$v#kler# kadınlar leh#ne olacak $ek#lde 
güçlend#rerek ve farklıla$tırarak kadın g#r#$#mc#l#%#n#n önünü açaca%ız. 

• Kadınların hem geç#ml#k tarım hem de ver#ml#l#k ve yen#l#kç#l#%e dayalı yen# tarımda daha 
fazla yer almasını sa%layacak te$v#kler verece%#z. 

• ILO 193 Sayılı Kooperat#'er#n Te$v#k#ne !l#$k#n Tavs#ye Kararı’nı d#kkate alarak; kooperat#f 
t#p#nden ba%ımsız olarak tüm kooperat#'erde kadınların güçlenmes#n# sa%layaca%ız.

• M#kro kred#, fonlar, melek yatırımcı ve uygun ko$ullu d#%er f#nansal kaynaklara er#$#m konu-
sunda kadınlara rehberl#k h#zmet# verece%#z. 
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• Kırsal kes#mde ya$ayan kadınlar #ç#n yöre #ht#yaçlarına göre becer# kursları düzenleyerek 
ve yöresel ürünler#n pazarlanması amacıyla gerekl# mekânları sa%layarak kadınları üret#me 
yönlend#rece%#z.

• Kamu alımlarını kadın g#r#$#mc#ler#n# desteklemede etk#l# b#ç#mde kullanaca%ız.

• !lham veren ba$arılı kadınları ön plana çıkaraca%ız. 

• Koruyucu sa%lık h#zmetler# kapsamında kadınların do%um önces#nden ba$layıp ya$amları-
nın sonuna kadar sa%lık #zlemler#n#n düzenl# b#r $ek#lde yapılmasını sa%layacak düzenleme-
ler yapaca%ız. 

• Sa%lık merkezler#nde kadın sa%lı%ı, üreme sa%lı%ı, a#le planlaması, kadın hastalıkları konula-
rında düzenl# aralıklarla e%#t#mler verece%#z. 

• Engell# kadın ve çocuklara sa%lık h#zmetler#n# ücrets#z, #ht#yaç hal#nde yer#nde verece%#z.

• Ergenl#k ça%ına g#ren kız çocuklarının rah#m a%zı kanser#n# önleyen HPV a$ısı da dah#l olmak 
üzere, tüm önley#c# sa%lık h#zmetler#n# ücrets#z sunaca%ız.

• Kadınların yalnızca beden sa%lı%ı #le alakalı de%#l ruh sa%lı%ını da önceleyen sa%lık pol#t#ka-
ları gel#$t#rece%#z.

• Kadın Ver# ve B#lg# S#stem#n# hayata geç#recek, bölge ve demograf#k yapıyı da d#kkate alan 
‘’r#sk har#taları’’ hazırlayaca%ız.

• Kadına Yönel#k "#ddetle Toplumsal Mücadele Seferberl#%# ba$latacak, $#ddet#n her türüyle 
#lg#l# “Önleme, Koruma, Kovu$turma ve Destek Pol#t#kaları” ba$lıklarında etk#n çözümler uy-
gulayaca%ız.

• Kadına yönel#k $#ddetle etk#n $ek#lde mücadele edecek, $#ddet#n önlenmes# adına uluslara-
rası sözle$meler ve ulusal mevzuat hükümler#n# etk#l# $ek#lde uygulayaca%ız.

• Kadına yönel#k $#ddet# önlemek #ç#n cezaların caydırıcı olmasını sa%layacak, cezaların seçe-
nek yaptırımlara çevr#lmes#n# engelleyecek, kadına $#ddet f##ller#ne uygulanan #nd#r#m ne-
denler#n# yen#den düzenleyecek ve bu f##ller #ç#n ver#len ceza hükümler#n#n derhal #nfazını 
sa%layaca%ız. 

• Kadına yönel#k $#ddet davalarına bakan özel yetk#l# mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı b#r ceza 
da#res# kuraca%ız. 

• "#ddet ma%duru kadınların hukuk# süreçlerde mahrem#yetler#n# koruyacak, tekrar ma%dur 
ed#lmeler#n# önleyece%#z.
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• Val#l#k, kaymakamlık ve beled#yeler nezd#nde ‘’Kadın Hukuk Danı$ma B#r#mler#’’ kuracak, #l-
g#l# kurumlarla #$ b#rl#%# #ç#n gerekl# mekan#zmaları olu$turaca%ız.

• Barolarda Kadın Hakları Merkez# kurulmasını te$v#k edece%#z.

• Tüm savcı, hâk#m ve adl# kurumlarda çalı$anların, kadına yönel#k $#ddet konusunda özel e%#-
t#m almasını, her pol#s karakolunda en az b#r# kadın olacak $ek#lde ev #ç# $#ddet konusunda 
e%#t#m almı$ ek#pler bulunmasını sa%layaca%ız. 

• Mahalle bazlı tak#p s#stem# ve sosyal h#zmet uzmanları aracılı%ıyla a#ley# çok yönlü des-
tekleyecek, kadın yoksunluk ve $#ddet #ht#mal#n# önceden tesp#t edecek, gerekl# önlemler# 
alaca%ız. 

• "#ddet ma%durlarını, bürokras#ye takılmadan, hızla koruyucu tedb#rlere ula$tıracak “tek kapı 
s#stem#”n# hayata geç#rece%#z.

• "#ddet vakalarının tesp#t# ve b#ld#r#m#nde hastaneler, a#le hek#ml#kler#, okullar, barolar, sos-
yal h#zmet merkezler# ve kolluk güçler#n#n #let#$#m ve #$ b#rl#%# #ç#nde çalı$masını sa%layacak 
s#stem# kuraca%ız.

• Kadın Hukuk Danı$ma B#r#mler#, "#ddet Önleme ve !zleme Merkezler#, sı%ınma evler#, c#nsel 
$#ddet kr#z merkezler# ve 7/24 çalı$an, h#zmet kapas#tes# artırılmı$, kullanıcı dostu, çok d#ll#, 
daha hızlı ve etk#n b#r “alo $#ddet” hattı uygulamasıyla kadına yönel#k $#ddete kar$ı kurumsal 
b#r mücadele a%ı olu$turaca%ız.

• Sı%ınma evler# ba$ta olmak üzere $#ddet ma%durlarına h#zmet sunan b#r#mler#n h#zmet ka-
pas#teler#n# gel#$t#recek, bu b#r#mlerde engell# kadınlar konusunda deney#ml# personel çalı$-
tırılmasını sa%layaca%ız.

• "#ddet ma%duru, sosyal destek alan yoksul kadınlar ve çocuklara ps#koloj#k ve ps#kososyal 
destekler#n yanı sıra ta$ınma ve ev kurma deste%# verecek, çalı$mayan kadınların #$ bulma-
larını sa%layacak meslek# e%#t#m #mkanı sunaca%ız.

• Kadını $#ddete kar$ı önley#c# ve e%#t#c# e%#t#mler#n #lkokuldan ba$layarak ver#lmes#n# sa%la-
yaca%ız.

• Sokak aydınlatması, ula$ım mesafes#, sab#t ve hareketl# kameraların artırılması ve benzer# 
uygulamalarla kentler#m#z kadınların güvenle ya$ayaca%ı hale get#rece%#z.

• Temel #ht#yaç olan kadın h#jyen ürünler# üzer#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalı$an kadınların #dar# #z#nl# sayıl-
masını sa%layaca%ız.
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Gençl!k

• Gençl#k ve Spor Bakanlı%ı bünyes#nde gençler#n e%#t#m, çalı$ma durumu, meden# durumları 
ve d#%er b#lg#ler# #çerecek b#r ver# tabanı kuraca%ız. 

• Ulusal Gençl#k Stratej#s#n# hazırlayaca%ız. 

• !stanbul’da b#r B#rle$m#$ M#lletler Gençl#k Merkez# kurulmasına yönel#k çalı$maları ba$lata-
ca%ız.

• !ht#yaç sah#b# gençler#n e%#t#mler#nde kırtas#ye, çanta, kıyafet g#derler#n# ücrets#z kar$ılaya-
ca%ız.

• Gençlere kültür ve sanat akt#v#teler#nden 25 ya$ına kadar ücrets#z yararlanmalarını sa%la-
mak #ç#n kültür kartı verece%#z.

• Tüm ö%renc#lere ve gençlere aylık 5 GB #nternete bedava er#$#m h#zmet# sa%layaca%ız.

• Gençlere pasaportu ücrets#z verecek, yurtdı$ına çıkı$ta harç almayaca%ız.

• KYK kred# ve burs tutarlarını artıraca%ız 

• KYK borçlarında 2 yıl olan ger# ödemes#z dönem# uzatacak, ödemeler devam ederken #$s#z 
kalanlar #ç#n ödemeler# erteleyecek, aylık taks#t ödemeler#n#, aylık gel#r#n makul b#r oranını 
a$mayacak $ek#lde düzenleyece%#z.

• !steyen ö%renc#ler#n KYK borçlarını sosyal sorumluluk projeler# kapsamında çalı$arak kısa 
sürede ve hayatlarına olan olumsuz etk#ler# asgar# sev#yeye #nd#recek b#ç#mde ödemeler#ne 
#mkân sa%layaca%ız. 

• KYK yurt ücretler#n# asgar# düzeyde tutacak, #steyen ö%renc#lere yurt ücret# kadar tutarı al-
dıkları kred#ye ekleyecek, #ht#yaç sah#b# ö%renc#ler #ç#n yüzde 20 ücrets#z kontenjan olu$tu-
raca%ız.

• KYK veya ün#vers#te yurduna kayıt #mkânı bulamayan ö%renc#lere KYK yurt ücret# n#spet#nde 
barınma deste%# verece%#z. 

• Yurtlarda sa%lıklı, doyurucu ve lezzetl# yemekler# ücrets#z olarak verece%#z.

• Ba$ta sa%lık, konfor, güvenl#k, mahrem#yet, sosyalle$me, çalı$ma ortamı, kütüphane, b#lg#-
sayar odası ve k#$#sel gel#$#m alanlarında olmak üzere KYK Yurtlarının ko$ullarını #y#le$t#re-
ce%#z. 

• Yurtlarda hızlı, kotasız ve ücrets#z #nternet h#zmet# sunaca%ız.
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• Ün#vers#te #ç#nde bulunmayan devlet yurtlarını, #mkân bulundu%u ölçüde, s#nema-t#yatro 
salonlarının, spor merkezler#n#n, ö%renc#ler#n b#r arada vak#t geç#reb#lecekler#, kafe, yürüyü$ 
yolları, ufak hob# bahçeler# g#b# alanların oldu%u, çok yönlü kampüsler olarak tasarlayaca%ız.

• S#yas# sebeplerle yurttan atılmalara son verece%#z.

• Özel ö%renc# yurtlarını etk#l# b#ç#mde denetleyecek, #lg#l# mevzuata tam uyumlarını sa%laya-
ca%ız. 

• !st#hdamı artırmak #ç#n sa%layaca%ımız h#be, verg#, pr#m, kred#, d#%er f#nansman ve benzer# 
te$v#kler# gençler leh#ne güçlend#rerek ve farklıla$tırarak genç #st#hdamını destekleyece%#z.

• Yerel yönet#mler bünyes#nde her kentte $#rketler#n ve 15-24 ya$ arası tüm gençler#n üye ola-
b#lece%#, gençler# #$ ve staj #mkanlarıyla bulu$turacak b#r “Kent Kar#yer Merkez#” kurulmasını 
destekleyece%#z. 

• Yerel yönet#mler bünyes#nde gençlere yönel#k yetenek yönet#m# ve kar#yer koçlu%u h#zmet# 
sunacak Genç Yetenek Yönet#m Merkezler#n#n açılmasını destekleyece%#z. 

• Kamuda staj yapan gençler#n staj dönemler#nde maks#mum becer# ve yetk#nl#k kazanmaları 
#ç#n Stajyer Yetenek Yönet#m B#r#mler# olu$turaca%ız.

• 15-25 ya$ gençler #ç#n ün#vers#te yönel#m#/fırsatı olmayan gençler #ç#n ün#vers#telerle #$b#r-
l#%# #çer#s#nde sürekl# ve #$ ba$ında e%#t#m# destekleyen Meslek Akadem#ler# olu$turaca%ız.

• Gençl#k kooperat#'er# kurulmasını te$v#k edece%#z.

• Gençler#n gıda, tarım ve hayvancılık alanındak# g#r#$#mler#n# destekleyecek, Genç Ç#ftç# ta-
nımını gen#$leterek daha fazla genc#n bu desteklerden yararlanab#lmes#n# sa%layacak, genç 
ç#ftç#lere ekoloj#k okuryazarlık e%#t#m# verece%#z.

• Köy ve mahalle bazında, #ç#nde çalı$ma odaları, #nternet, kafe ve kütüphanen#n bulundu%u 
gençl#k merkezler#n#n sayı ve #$lev#n# artıracak, böylel#kle gençler#n her türlü b#lg#ye er#$eb#-
lecekler# mekânları artıraca%ız. 

• Gençler#n ps#ko-sosyal #ht#yaçlarını ücrets#z ve er#$#leb#l#r h#zmetlerle destekleyecek, 7/24 
çalı$acak Genç Destek Hattı’nı olu$turacak, bu h#zmet# çevr#m#ç# ve yüz yüze ps#ko-sosyal 
destekle güçlend#rece%#z.

• Gençler#n ruhsal #y# olma haller#n# koruyab#lmeler# #ç#n e%#t#m müfredatına sa%lıklı ba%lan-
ma, ba%ımlılık, depresyon, anks#yeteyle ba$a çıkma ve benzer# alanları kapsayan dersler# 
ekleyece%#z.

• Ün#vers#telerde bahar $enl#kler#ne konulan f##l# yasakları kaldırarak etk#nl#kler# destekleye-
ce%#z.
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• Ün#vers#te ö%renc# kulüpler#n# destekleyece%#z.

• Yaz kampları, tur#st#k bölgelerde ö%renc# tes#sler# olu$turarak gençler#n yaz dönem#nde b#r 
hafta tat#l yapab#lece%# alanlar olu$turaca%ız.

• Gençl#k STK’ları #ç#n of#s, toplantı ve konferans salonları g#b# #mkanlar sa%layan “Gençl#k 
STK’ları Kuluçka Merkezler#” kuracak, gençl#k STK’larının, topluluklarının, dayanı$ma a%la-
rını güçlend#rmeye yönel#k ayn# ve nakd# desteklerde bulunaca%ız. 

• Halk kütüphaneler#n# kültürel ve sanatsal etk#nl#kler açısından akt#f b#rer çek#m merkez# 
olarak yapılandıracak, “24 Saat H#zmet Veren Kütüphane” uygulaması ba$latacak, ula$ım 
ve kütüphane #mkanlarında saat engel#n# kaldıraca%ız.

• Gençler#n sosyal g#r#$#mc#l#k, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faal#yet ve projeler#n# destek-
leyece%#z.

• Mesleks#z gençlere çocuk bakımı ve ya$lı bakımı e%#t#mler# verece%#z.

• Örgün e%#t#m kurumlarında sanat atölyeler#n# yaygınla$tıracak, sanat dersler#nde sayısal 
notlama s#stem#nden geçt#/kaldı de%erlend#rme s#stem#ne geç#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Kent Konseyler#ne ba%lı Gençl#k Mecl#sler#n# akt#f hale get#recek, üyeler#n o kentte ya$ayan 
gençler tarafından seç#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Türk#ye’n#n her bölges#nden genç katılımını destekleyerek Türk#ye Gençl#k Mecl#s#/ Platfor-
mu’nu kuraca%ız.

• Parlamentoda, yerel yönet#mlerde, s#yas# part#ler#n karar mekan#zmalarında ve kamu ku-
rumlarının özell#kle orta ve üst yönet#m kademes#nde genç tems#l#n# artıraca%ız.
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Spor

• Gençl#k ve Spor Bakanlı%ı bünyes#nde Yetenek Tak#p ve Gel#$t#rme Genel Müdürlü%ü kura-
ca%ız. 

• Bakanlık te$k#latı #çer#s#nde Spor B#l#mler# Fakültes# mezunlarına a%ırlık verece%#z. 

• Okullar ve bakanlık #le #l/#lçe beled#yeler# arasında yapılacak anla$malarla spor tes#sler#n#n 
gün #çer#s#nde okul ö%renc#ler#ne ve spor kulüpler#ne tahs#s ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Bakanlık ve yerel yönet#mler#n ortak projeler#yle tes#s yatırımlarını artıracak, büyük altyapı 
yatırımlarında federasyonları da #$ b#rl#%#ne dah#l edece%#z. 

• Her mahallede her ya$tan #nsanın kullanab#lece%# tam te$ekküllü açık ve kapalı tes#sler#n 
yapımına önem verecek, altyapı tes#sler#n#n kolay er#$#leb#l#r ve günün her saat#nde açık ol-
masını sa%layacak, bu amaçla haz#ne araz#ler#nden uygun olanların #lg#l# beled#yelere tahs#s# 
#ç#n gerekl# düzenlemeler# yapaca%ız.

• Prat#k ve do%al spor alanları olu$turaca%ız.

• Altyapılarda yeterl# ve uzman kadroların (antrenör, spor ps#kologları, masörler, f#zyotera-
p#stler vb.) #st#hdam ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Spor ek#pmanları üzer#ndek# verg# yükünü azaltaca%ız 

• Okul önces# e%#t#mden ba$layarak beden e%#t#m# ders#n#n #çer#kler#n# gen#$letecek, uygu-
lamalı hale get#recek, beden e%#t#m# ve sport#f bran$ ö%retmenler# tarafından ver#lmes#n# 
sa%layacak, amacı dı$ındak# faal#yetlerde kullanılan ders statüsünden çıkaraca%ız. 

• Çocukların “takım sporlarına ve b#reysel sporlara” yatkınlık, becer# ve yetenekler#n#n tesp#-
t#ne, kayıtlara geç#r#lmes#ne ve tak#b#ne #l#$k#n etk#l# mekan#zmaları olu$turaca%ız.

• Müfredata ‘’Ya$am Boyu Spor ve Sa%lık’’ ders# ekleyece%#z. 

• Spor l#seler#n# çok daha akt#f ve #$levsel hâle get#rece%#z.

• Spor B#l#mler# Fakülteler#n# gel#$t#recek ve özend#rece%#z.

• Spor B#l#mler# Fakülteler# Dekanlar Konsey# #le #$b#rl#%# #ç#nde kalıcı ve sürdürüleb#l#r projeler 
hazırlayaca%ız.

• Sporcuların spor kar#yer# sonrası #$gücü p#yasasına yen#den entegre olmalarını sa%lamak 
#ç#n sporculara ‘kar#yer’ e%#t#m# sa%layaca%ız. 
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• !lg#l# bakanlıklarla #$b#rl#%# yapılarak tüm bölgelerde Türk#ye Ol#mp#k ve Paral#mp#k Oyunlar 
Hazırlık Merkezler#n#n açılması ve bölge $artlarına göre #lg#l# spor dallarının sayısının ar-
tırılarak antrenör ve d#%er yardımcı personel deste%# de ver#lerek, spor federasyonları #le 
zorunlu e%#t#m ve ö%ret#m kurumlarının da bu tes#slerden yararlanması konusunda düzen-
lemeler yapaca%ız.

• Ol#mp#yatlar #ç#n tüm bran$larda stratej#k planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk 
$artlarını kolayla$tıraca%ız. 

• Özel sektörün spora ve sporcuya yatırım yapmasını te$v#k edece%#z.

• Ba$arı-ödül s#stem#n# b#reysel ve amatör sporların tümüne yayacak ve özend#rece%#z. 

• Ödül yönetmel#%#n# sporcu, antrenör, tekn#k eleman ve ba%lı kulüpler#n daha etk#l# ve özen-
d#r#c# b#ç#mde ödüllend#r#lmes#n# sa%layacak $ek#lde de%#$t#rece%#z.

• Ba$arılı sporcu gençler#m#ze burs olanaklarını artıraca%ız. 

• Engell# vatanda$larımızın hayata ve spora katılımlarına engel olan durumları ortadan kaldı-
racak, sport#f terap# faal#yetler#n# güçlend#rece%#z. 

• Bakanlı%ın, M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı’nın ve #lg#l# federasyonların okul sporlarında e$le$me ve 
bran$ sayılarını artırarak ö%renc#ler#n spora #lg#s#n# artırmak #ç#n daha akt#f rol oynamasını 
sa%layaca%ız.

• Ortaokul ve l#selerde tüm takım sporlarında yerel, bölgesel ve ulusal yarı$macı l#g organ#-
zasyonu olu$turacak, yarı$macı l#gler#n altyapısı veya profesyonel takımlarına transfer olan 
sporcular #ç#n okullara yet#$t#rme bedel# ödenmes#n# sa%layaca%ız. 

• Yerel yönet#mlerle #$b#rl#%# #ç#nde sosyo-ekonom#k yönden dezavantajlı mahallelerde üc-
rets#z spor organ#zasyonları düzenleyecek ve bu mahallelerdek# gençler#n profesyonel spor 
e%#t#mler# #ç#n burslar verece%#z.

• Gençl#k ve Spor Bakanlı%ına ba%lı gençl#k kamplarının sayısını artıracak ve kampların her 
$eh#rde yaygınla$ması #ç#n çalı$malar ba$lataca%ız.

• Sa%lıklı ya$amı ve sporu gündel#k hayatına dâh#l etm#$ olumlu gençl#k l#derler# yet#$t#recek, 
gençl#k l#derler#n#n gençler#n en fazla faal#yette bulundu%u sosyal medyada da akt#f olma-
larını te$v#k edece%#z. 

• Yarı$macı l#gler#n marka de%er#n#n arttırılmasını destekleyecek, spor kulüpler# #ç#n spor f#-
nansmanı ve hukuku konusunda e%#t#ml# #nsan kayna%ı yet#$t#r#lmes#n# sa%layaca%ız.

• Spor sektöründe sürdürüleb#l#r ve yen#l#kç# s#gorta ve f#nansman modeller#n# te$v#k edece-
%#z.
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• Federasyon ba$kanlık seç#mler#ne s#yas# müdahaleye son verecek, seç#mler#n demokrat#k 
b#r ortamda gerçekle$t#r#lmes#n# sa%layacak, federasyonları tam özerk hale get#rece%#z.

• Federasyonlarda s#yas# kadrola$malara ve akrabalık, yakınlık #l#$k#ler#ne son verece%#z.

• Spor Federasyonlarının yapısında saha #ç#nden gelen ve m#ll# sporcu sayısını artıraca%ız.

• Federasyonların gel#r ve g#derler#n# $e&af hale get#rece%#z.

• Spor yönet#c#ler#n#n ve antrenörler#n alanlarındak# gel#$meler# tak#p etmeler# ve bu do%rul-
tuda kend#ler#n# yet#$t#rmeler# #ç#n yabancı d#l kurslarına katılımlarını destekleyece%#z.

• !lg#l# bakanlıklarla #$b#rl#%# #çer#s#nde uluslararası spor organ#zasyonlarını da destekleyerek 
ülkem#z# spor tur#zm# alanında l#der ülke konumuna kavu$turaca%ız.

• E-Spor sektörünü güçlend#rmek amacıyla tekn#k altyapı, bu alandak# yatırımlar, e%#t#m, ant-
renör yet#$t#rme, fuar ve tanıtım, ba$arılı olmu$ olan sporcuların desteklenmes# ve benzer# 
alanlarda gerekl# düzenleme, destek ve te$v#kler# hayata geç#rece%#z.

• Mevzuattak# yeters#zl#k sebeb#yle e-spor sektöründe ya$anan sorunları g#dermek ve sektör-
dek# zorbalık, h#le ve $#key# engellemek amacıyla gerekl# düzenlemeler# hayata geç#rece%#z. 

• E-spor $amp#yonalarını Türk#ye’de yapaca%ız.
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Uyu"turucuyla Mücadele

• Ba%ımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun #k# ayda b#r düzenl# olarak toplanarak uyu$turucu 
#le mücadele pol#t#ka ve hede'er# bel#rlemes#n#, uygulama sonuçlarının etk#n b#r $ek#lde #z-
lemes#n# ve de%erlend#rmes#n# sa%layaca%ız.

• Uyu$turucu #le Mücadele Ac#l Eylem Planı hazırlayacak, #llerde uyu$turucuyla #lg#l# sosyal 
r#sk har#taları çıkaraca%ız.

• Uyu$turucu t#caret#yle #lg#l# kapsamlı b#r ver# tabanı olu$turaca%ız.

• Ulusal ve uluslararası ölçekte #$b#rl#kler#ne g#derek uyu$turucu üret#m, t#caret# ve tüket#m#-
ne kar$ı çok boyutlu olarak mücadele edece%#z.

• Kaynak ülke durumunda olan ülkelerden b#r kaçını #ç#ne alan ‘Bölge Of#sler#’ olu$turaca%ız.

• Ülkem#ze yönelm#$ uyu$turucunun tak#p ed#l#p engellenmes# amacıyla bel#rl# ülkelerde 
uyu$turucuyla mücadele görevl#ler# bulunduraca%ız.

• Ülkem#ze yönel#k uyu$turucu kaçakçılı%ı faal#yetler#nde kaynak ve rota ülkelerle #st#hbarat 
konusunda #$b#rl#%#n# artıraca%ız. 

• Uyu$turucu baronlarının, organ#ze suç örgütü üyeler#n#n ülkem#zde faal#yet yürütmeler#n#n 
önüne geçece%#z.

• Emn#yet Genel Müdürlü%ü, Jandarma Genel Komutanlı%ı ve Sah#l Güvenl#k Komutanlı%ı’nın 
#lg#l# b#r#mler# #le mevcut b#lg# ve #st#hbarat payla$ımını en üst sev#yeye çıkaracak, den#zlerde 
#cra ed#lecek operasyonların hem sayısı hem de ba$arı düzey#n# artıraca%ız.

• Sah#l Güvenl#k Komutanlı%ı’nı personel araç gereç #mkanları bakımından takv#ye edece%#z. 

• Sah#l Güvenl#k Komutanlı%ı tarafından yürütülen ancak henüz tamamlama a$amasına get#-
r#lemeyen Sah#l Gözetleme Radar S#stem# Projes#n# en kısa sürede b#t#recek, den#z sınırları-
mızın daha etk#n denet#m ve gözet#m#n# sa%layaca%ız.

• Sınırlarımızdak# güvenl#k duvarı çalı$malarını tamamlayacak, uydu s#stemler#, drone ve kol-
luk gücü takv#yes# yaparak sınırlarımızı güvenl#k altına alacak ve kaçak göçmenlerle bera-
ber uyu$turucu g#r#$#n# engelleyece%#z.

• Kargo yoluyla yapılan uyu$turucu kaçakçılı%ının yo%un oldu%u #llerde kargo toplanma mer-
kezler#ne #lave X-RAY c#hazı kurulmasını sa%layaca%ız.

• Hudut kapılarındak# uyu$turucuyla mücadele personel# ve narkot#k köpek sayılarını artıra-
ca%ız.
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• Beled#yeler#n, $eh#rlerdek# metruk ve yıkılmaya yüz tutmu$ b#naları ya güvenl#k altına alma-
sını veya yıkmasını tem#n edece%#z. 

• Güvenl#k kapsamında kamera ve mobese sayısını artıraca%ız.

• Ba%ımlılık yapan maddeler#n ho$ göster#lmes#, tavs#yes#, üret#m#, bulundurulması, ta$ınma-
sı, t#caret# ve kullanılmasını yasaklayaca%ız. 

• Özend#r#c# medya ve sosyal medya #çer#kler#yle ulusal ve uluslararası alanda etk#n mücade-
le edecek, sosyal medya üzer#nden pazarlama faal#yetler#n# t#t#zl#kle tak#p edece%#z.

• Gençler# uyu$turucu çeteler#n#n el#nden kurtarmak #ç#n, okul çıkı$ saatler#nde ve ö%le arala-
rında okullar ve yakın çevres#nde s#v#l narko-t#mler#n sürekl# görev yapmasını sa%layaca%ız. 

• Yerel yönet#mler, !"-KUR, !st#hdam Of#sler# ve Halk E%#t#m Merkezler#’yle #$b#rl#%# #ç#nde ba-
%ımlılık geçm#$# olan b#reyler#n meslek ed#nmeler#n# sa%layaca%ız.

• Özell#kle r#sk altındak# bölgelerde çocuklara, gençlere ve a#lelere yönel#k ücrets#z kamusal 
alanlar olu$turaca%ız.

• 18 ya$ altı ve e%#t#me devam eden gençlere uyu$turucu veya k#myasal uyu$turucu satıcıları-
na yönel#k cezaları en az 2 katına çıkaracak, bu suçlarda #nfaz #nd#r#mler#nden yararlanmayı 
önleyecek hukuk# düzenlemeler# yapaca%ız. 

• Bütün kamu kurum ve kurulu$ları, beled#yeler, s#v#l toplum örgütler#, e%#t#m kurumlarında 
görev yapan yönet#c#ler, ö%retmenler ve okul a#le b#rl#%# üyeler#yle #$b#rl#%# #ç#nde a#leler#n 
yo%un, etk#n ve sürekl# b#ç#mde b#lg#lend#r#lmes# ve b#l#nçlend#r#lmes# çalı$maları yapaca%ız.

• Uyu$turucu #le mücadelede gönüllü katılımı özend#recek, emekl# olmu$ güvenl#k personel#-
n#n ve mahalle muhtarları #le tedav# ed#len ba%ımlıların gönüllü olarak mücadeleye katılım-
larını te$v#k edece%#z.

• Uyu$turucuyla yüksek önley#c# etk#s# kanıtlanan ana okulla$ma oranını ba$ta $eh#rler#n çe-
perler# olmak üzere hızla %100’e çıkaraca%ız.

• !llerdek# ba%ımlılık #zleme ve rehab#l#tasyon çalı$malarında tüm vakaların sürec#n sonuna 
kadar tak#p ed#lmes#n# sa%layaca%ız.

• !llerde Denet#ml# Serbestl#k Müdürlükler#’n# ‘tedav#, rehab#l#tasyon, sosyal uyum ve #$ ed#n-
d#rme’ süreçler#ne göre yen#den yapılandıraca%ız.

• AMATEM ve ÇEMATEM’ler# günümüz ko$ullarına göre yen#leyecek, alt yapı, araç-gereç, ya-
tak sayısı ve personel açısından güçlend#recek, sayılarını artıracak ve 81 #l#m#ze yaygınla$-
tıraca%ız.
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• AMATEM VE ÇEMATEM’lerde veya cezaev# sürec#nde tedav# olan b#reyler# tedav# sonrası 
sosyal ve ruhsal olarak desteklemey# sürdürecek, #st#hdam ve üret#m#n #ç#nde yer almaları 
#ç#n meslek# olarak güçlend#recek ve uzun er#ml# #zlemeye devam edece%#z.

• Ülkem#z#n 7 bölges#nde 1’er tane #çer#s#nde tıbb# tedav#, rehab#l#tasyon, hob# ve meslek ed#n-
d#rme programlarının oldu%u ba%ımlılıkla mücadele merkez# kuraca%ız. 

• Rehab#l#tasyon a$amasındak# ba%ımlıların #$ ed#nmes# #ç#n Toplum Yararına Çalı$ma Prog-
ramlarının %5’#n# bu kes#me tahs#s edece%#z. 

• Alternat#f #laçsız ba%ımlı tedav# merkezler#n# kontrol altına alacak hem bu merkezlere hem 
de bu merkezlerde yakınları tedav# ed#len ba%ımlı a#leler#ne sosyal destek ve #ler# rehab#l#-
tasyon olanakları sa%layaca%ız.

• Madde ba%ımlılı%ı alanında çalı$acak sosyal h#zmet uzmanlarının sayısını artıracak, sosyal 
h#zmet uzmanlarının ba%ımlılık sonrası normal ya$antıya dönü$te hem hastaya hem de ba-
%ımlı a#leler#ne akt#f destek olmalarını sa%layaca%ız.

• Sa%lık Bakanlı%ı, M#ll# E%#t#m Bakanlı%ı ve Gençl#k ve Spor Bakanlı%ı’nca yılda b#r defa madde 
ba%ımlılı%ıyla #lg#l# saha raporu yayımlanmasını sa%layaca%ız.
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Dı" Pol!t!ka

• Dı$ pol#t#kamızın m#henk ta$ı olan “Yurtta Barı$ Dünyada Barı$” $#arını yen#den temel dı$ 
pol#t#ka #lkem#z olarak ben#mseyece%#z.

• Dı$ pol#t#kamızın temel hedef# ulusal çıkar ve ulusal güvenl#%#m#z olacak, bu anlayı$a uygun 
kısa, orta ve uzun vadel# gelecek perspekt#f# #çeren stratej#k planlamayı yapaca%ız.

• Uluslararası hukuka saygılı ve evrensel de%erlere dayalı b#r dı$ pol#t#ka #zleyecek, ba$ta 
kom$ularımız olmak üzere ülkeler#n toprak bütünlü%üne ve egemenl#%#ne kar$ılıklı saygı, 
#ç #$ler#ne karı$mama, uyu$mazlıkların barı$çı yollarla d#plomas# ve d#yalog #le çözülmes# 
#lkeler#n# bu pol#t#kanın esası yapaca%ız.

• Dı$ pol#t#kada #ç s#yas# hesaplara ve #deoloj#k yakla$ımlara dayalı uygulamalara son verece-
%#z. 

• Anayasamızda #fades#n# bulan #lkeler# dı$ pol#t#ka uygulamalarımızda da esas alaca%ız. 

• Türk#ye’ye bölges#nde ve dünyada hak ett#%# saygınlı%ı yen#den kazandıracak, ülkem#z# gü-
ven#l#r, güçlü ve etk#n b#r uluslararası aktör konumuna yen#den get#rece%#z.

• Ülke farkı gözet#lmeks#z#n, uluslararası planda herkese e$#tl#k sa%layan mütekab#l#yet #lke-
s#n# uygulayacak, ç#fte standart uygulamalarına son verece%#z.

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’na dı$ pol#t#ka yapım, karar ve uygulamalarındak# rol ve görev#n# yen#den 
kazandıraca%ız. 

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’nı 21. Yüzyılın #ht#yaç ve gerçekler#ne uygun $ek#lde yen#den yapılandıra-
ca%ız. 

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’na personel alımlarında objekt#f, güven#l#r, s#yas# terc#hlerden uzak, ehl#-
yete ve l#yakate dayalı kapsamlı b#r sınav s#stem# get#rece%#z.

• Yurt dı$ındak# m#syonlarımızın dı$ pol#t#ka gerekler#ne göre kurulmasını, donatılmasını ve 
sürdürülmes#n# sa%layaca%ız.

• Yurt dı$ına m#syon $ef# tay#nler#nde kar#yer ve l#yakat# esas kılacak, atamaları kurumsal ya-
pıyı ve gelenekler# etk#lemeyecek $ek#lde objekt#f kıstaslara dayalı olarak gerçekle$t#rece-
%#z.

• Akadem#k çevreler#n, ün#vers#teler#n, dü$ünce kurulu$larının ve STK’ların dı$ pol#t#kaya yö-
nel#k katkılarının d#kkate alınmasını sa%layacak mekan#zmaları hayata geç#rece%#z.

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı’na kend#s#nden beklenen görevler# gerekt#%# $ek#lde yürütmes#ne #mkan 
verecek bütçe ve #nsan kaynaklarını sa%layaca%ız.
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• Yurt dı$ında ya$ayan vatanda$larımızın hak ve çıkarlarına, Türk#ye kökenl# #nsanlarımızın 
Anavatan’la #nsan# ve kültürel ba%larının korunmasına, soyda$ ve akraba toplulukların so-
runlarının #nsan hakları temel#nde çözümüne temel dı$ pol#t#ka hede'er#m#z arasında yer 
verece%#z.

• Yurt dı$ında ya$ayan vatanda$larımızın ve onların olu$turdukları STK’ların Türk#ye’n#n yu-
mu$ak gücü ve kamu d#plomas#s#n#n etk#n b#r aracı olması #ç#n gayret gösterece%#z. 

• Dı$#$ler# Bakanlı%ı bünyes#nde D#plomas# Akadem#s# kuraca%ız.

• Uluslararası örgütlerle #l#$k#ler# çok tara'ı d#plomas#y# önemseyen b#r anlayı$la, n#tel#%#ne 
ve dı$ pol#t#ka hede'er#m#ze uyumu ölçüsünde, üyel#k ya da d#%er mekan#zmalar aracılı%ıyla 
güçlend#r#len stratej#k b#r araç olarak de%erlend#rece%#z. 

• Uluslararası örgüt sekretaryalarında vatanda$larımızın uzmanlık gerekt#ren kadrolarda 
mümkün oldu%u ölçüde çok sayıda ve olab#ld#%#nce üst düzeyde görev almalarını öncel#kl# 
pol#t#kalarımızdan b#r# yapaca%ız. 

• Avrupa B#rl#%#’ne tam üyel#k hedef#m#zd#r. 

• Tam üyel#k sürec#n#n d#yalog, adalet ve e$#tl#k çerçeves#nde tamamlanması #ç#n çalı$aca%ız.

• AB ülkeler#ne v#ze serbest#s# sa%lanması sürec#n# öncel#kl# olarak ele alınacak ve sonuçlan-
dıraca%ız. 

• Ye$#l Mutabakat hedef#ne uyum sa%layaca%ız.

• K#$#sel ver#ler#n korunması ve k#$#sel ver#ler #le #lg#l# kurulan kurulun tam yetk#n ve ba%ımsız 
olmasını sa%layaca%ız.

• Gümrük B#rl#%#’n#n modern#zasyonu #ç#n Türk#ye #le AB arasındak# anla$mazlıkları g#derece-
%#z.

• Türk#ye #le AB’n#n sı%ınmacılar sorununa ortak sorumluluk ve külfet payla$ımı üstlenerek 
yakla$malarını sa%layacak, 2014 Ger# Kabul Anla$ması #le 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı göz-
den geç#rece%#z.

• Avrupa Konsey#’n#n kurucu üyes# olmamız ve Anayasamızın gere%# olarak, A!HS’ne ve Kon-
sey’#n d#%er hukuk# belgeler#ne uyum sa%layacak, A!HM kararlarını uygulayaca%ız. 

• NATO ulusal güvenl#%#m#z açısından sa%ladı%ı caydırıcılık bakımından kr#t#k önem ta$ımak-
tadır. 

• NATO bünyes#ndek# katkılarımızı rasyonel b#r zem#nde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sür-
dürece%#z.
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• Kom$ularımız ve yakın havzamızdak# ülkelerle #l#$k#ler#m#z# onaracak ve #$b#rl#%#n# en #ler# ve 
gel#$m#$ düzeye çıkaraca%ız. 

• Türk#ye’n#n kom$u co%rafyasında barı$, #st#krar ve #$b#rl#%#n# gel#$t#recek çok tara'ı g#r#$#m-
lere öncülük edece%#z. 

• Türk Devletler# Te$k#latı’nı güçlend#rece%#z. 

• Karaden#z Ekonom#k !$b#rl#%# Örgütü, !slam !$b#rl#%# Te$k#latı, Ekonom#k !$b#rl#%# Te$k#latı, D8 
g#b# örgütlerdek# konumumuzu ve bu örgütler#n uluslararası #l#$k#lerdek# rolünü gel#$t#rece-
%#z.

• Bölge ülkeler#n#n ba%ımsızlık, egemenl#k ve toprak bütünlükler#ne saygı duyacak, #ç #$ler#ne 
karı$mayacak, aralarındak# sorunlarda “taraf tutan” de%#l “çözümler# kolayla$tıran” olaca-
%ız.

• !sra#l-F#l#st#n sorununa BM kararları çerçeves#nde ve #k# devlet esasına göre kalıcı b#r çözüm 
bulunması #ç#n bütün #lg#l# tara'arla görü$ecek, F#l#st#n konusunda Türk#ye’n#n güven#l#r b#r 
kolayla$tırıcı olarak masadak# yer#n# almasını sa%layaca%ız.

• Azerbaycan #le karde$l#k ba%larımızı kar$ılıklı güven esasına dayalı olarak daha da güçlen-
d#rece%#z.

• Türk#ye #le Ermen#stan arasındak# sorunların çözümüne yönel#k adımları kararlılıkla sürdü-
rece%#z.

• Azerbaycan #le Ermen#stan arasındak# ate$kes#n kalıcı b#r barı$a dönü$mes# #ç#n katkıda bu-
lunaca%ız.

• Türk#ye’n#n Do%u Akden#z’de yalnızla$tırılmasının önüne geçecek, den#z yetk# alanlarının sı-
nırlandırılmasında, h#drokarbon kaynaklarının hakça payla$ımında çoklu müzakere süreçle-
r#yle sonuç alınmasına öncel#k verece%#z.

• Kıbrıs m#ll# davamızdır. Kıbrıs sorununa ad#l ve kalıcı b#r çözüm bulunması amacıyla KKT-
C’n#n ve Kıbrıslı Türkler#n kazanılmı$ haklarını koruma ve #k# toplumun egemen s#yas# e$#tl#-
%#n# sa%lama hede'er#n# gözetece%#z. 

• Ege den#z# barı$, #$b#rl#%# ve #y# kom$uluk alanı olarak görülmel#d#r. Bu amacı gerçekle$t#r-
mek #ç#n çalı$acak, Ege den#z#ndek# egemenl#k alanlarımıza zarar vereb#lecek h#ç b#r gel#$-
meye müsaade etmeyece%#z.

• Türk#ye #le Yunan#stan arasında çözümlenmem#$ sorunları d#plomas#, d#yalog ve sonuç odak-
lı müzakereler yoluyla, uluslararası hukuk ve hakkan#yete dayalı $ek#lde, Türk#ye’n#n ulusal 
çıkarlarından tav#z vermeden çözece%#z. 
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• ABD #le #l#$k#ler# e$#tler arası b#r anlayı$la kurumsal temele oturtacak, müttef#kl#k #l#$k#s#n# 
kar$ılıklı güvene dayanacak $ek#lde #lerletece%#z.

• Türk#ye’n#n yen#den F-35 projes#ne dönmes# #ç#n g#r#$#mlerde bulunaca%ız. 

• Rusya Federasyonu #le #l#$k#ler# e$#tler arası b#r anlayı$la, kurumsal düzeyde dengel# ve ya-
pıcı d#yalog #le güçlend#r#lerek sürdürece%#z.

• Afr#ka #le #l#$k#ler# kıtayı sadece tems#lc#l#k açtı%ımız b#r alan olarak görmen#n ötes#nde çok 
yönlü olarak n#tel#kl# $ek#lde gel#$t#recek, Türk#ye-Afr#ka Z#rveler#n# düzenl# ve #$levsel b#r 
sürece dönü$türece%#z.

• “Asya v#zyonumuz”u bölgedek# ülkelerle #l#$k#ler#m#z# b#r yandan #k#l# düzeyde güçlend#rmek, 
b#r yandan da bu #k#l# #l#$k#ler# çoklu #$b#rl#%# mekan#zmalarıyla çe$#tlend#rerek zeng#nle$t#r-
mek üzer#ne kurgulayaca%ız.

• "angay !$b#rl#%# Örgütü, ASEAN g#b# örgütlerle #l#$k#ler#m#z# gerçekç# ve sürdürüleb#l#r b#r ze-
m#nde de%erlend#rece%#z. 

M!ll! Savunma

• Türk S#lahlı Kuvvetler#’n#n r#sk ve tehd#tler kar$ısında her türlü kapas#te ve yeterl#l#k soru-
nunu çözmü$, demokrat#k denet#m ve gözet#me tab#, #t#barlı, caydırıcı ve etk#n b#r asker# güç 
olması temel hedef#m#zd#r. 

• Ordumuzu kend#s#ne ver#len görevler# yer#ne get#reb#lecek #ler# teknoloj# ürünü s#stemlerle 
donatacak; #st#hbarat, ke$#f, vuru$ gücü ve d#%er operasyonel yetenekler#n# güçlend#rece%#z.

• TSK’nın stratej#k kurumsal yönet#m#nde, personel#n yet#$t#r#lmes# ve terf#ler#nde ehl#yet ve 
l#yakat# esas alaca%ız. 

• Asker# "ura kararlarında ehl#yet, l#yakat ve objekt#f kr#terler#n esas alınaca%ı b#r yapı olu$-
turaca%ız.

• Kr#t#k #ht#sasa sah#p personel#n mevcudunu n#cel#k ve n#tel#k yönünden güçlend#rece%#z.

• Büyük savunma tedar#k projeler#n#, kuvvet yapısı ve kuvvet planlamasını bozmayacak $ek#l-
de somut güvenl#k ortam ve #ht#yacına uygun olarak, ülken#n dı$ pol#t#kası #le çel#$meyen b#r 
b#ç#mde yönetece%#z. 

• Asker# l#seler, Harp Akadem#ler#, kurmay subay, subay ve astsubay yet#$t#ren tüm okullar #le 
#lga ed#len etk#n s#stemler# tekrar açaca%ız.
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• M#llî Savunma Bakanlı%ı te$k#lat yapısını gözden geç#recek, Kuvvet Komutanlıklarını tekrar 
Genel Kurmay Ba$kanlı%ı’na ba%layaca%ız.

• M#ll# Savunma ve !ç#$ler# Bakanlıkları #le Genel Kurmay Ba$kanlı%ı, Kara Kuvvetler# Komu-
tanlı%ı, Hava Kuvvetler# Komutanlı%ı, Den#z Kuvvetler# Komutanlı%ı, Jandarma Genel Komu-
tanlı%ı ve Sah#l Güvenl#k Komutanlı%ı arasındak# koord#nasyon ve #$b#rl#%#n# güçlend#rece%#z.

• H#br#d Sava$ yöntemler# #le mücadele etmek #ç#n özel b#r hassas#yet gösterecek, bu hususta 
sürekl# teknoloj#k güncelleme ve kapas#te artırımının sa%lanması #ç#n müstak#l b#r kurum-
salla$ma olu$turaca%ız. 

Güvenl!k ve Terörle Mücadele

• Her yıl güvenl#k kurumlarının tems#lc#ler#, akadem#syenler, s#v#l toplum kurulu$ları, meslek 
odaları ve #lg#l# tüm tara'arın katılımıyla kapsamlı b#r Güvenl#k "ûrası düzenleyece%#z. 

• !ç, dı$, tekn#k, savunma ve emn#yet #st#hbarat fonks#yonlarını Güvenl#k "ûrası’nda alınacak 
karar ve tavs#yeler ı$ı%ında gözden geç#rece%#z. 

• Tüm terör örgütler# ve terör#zmle mücadeley# tüm güç unsurlarımızı kullanarak kes#nt#s#z 
sürdürece%#z.

• Terörle mücadeley# hukuk devlet#n#n gere%# olarak hukuk #çer#s#nde, güvenl#k ve özgürlük 
denges#ne azam# #ht#mam göstererek, rasyonel yöntemlerle, sosyo-ekonom#k tedb#rler#n de 
katkısıyla terörün kaynaklarını kurutmayı önceleyen b#r anlayı$la ve ps#koloj#, sosyoloj#, kr#-
m#noloj#, v#kt#moloj# g#b# alanlarda sa%lıklı ver#lere dayalı b#r yakla$ımla yürütece%#z. 

• Yabancı Terör#st Sava$çılar, #nsan ve uyu$turucu kaçakçılı%ı, s#ber suçlar ve göç hareketl#l#%# 
konularında #lg#l# kurumlarla e$güdüm #ç#nde hem bölge ülkeler#yle hem de d#%er devletler 
ve uluslararası kurumlarla #$b#rl#%#n# artıraca%ız.

• Terör örgütler#ne yardım eden ülkelere kar$ı kamu d#plomas#s# ve d#plomat#k mücadele 
araçlarından etk#n olarak yararlanacak, bu alandak# haklılı%ımızı b#reyden devletler sev#ye-
s#ne kadar çok boyutlu olarak anlatacak ve dezenformasyon kaynaklarını etk#s#z hale get#-
rece%#z.

• Yurtdı$ına kaçan terör#stler#n #ade ed#lmes# çalı$malarını etk#nle$t#rece%#z.

• Organ#ze suç örgütler#n#n sınır a$an faal#yetler# konusunda bölgesel ve uluslararası #$ b#rl#-
%#n# güçlend#rece%#z.

• Uluslararası platformda terör örgütler#n#n ta$eron olarak kullanılmasına kar$ı b#l#nç, #$b#rl#%# 
ve dayanı$mayı güçlend#rece%#z.
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• Terör#stler#n sınırlarımızdan geç#$ler#ne fırsat vermeyecek $ek#lde sınırlarımızı teknoloj#k 
#mkanlardan da yararlanarak tahk#m edece%#z.

• Terörle mücadelede, B#rle$m#$ M#lletler, Avrupa Konsey# ve Avrupa Güvenl#k ve !$b#rl#%# Te$-
k#latı g#b# uluslararası örgütler bünyes#nde kabul ed#len belgeler# ve alınan kararları d#kkate 
alan b#r yakla$ım serg#leyece%#z. 

• BMGK kararlarının etk#n b#r $ek#lde uygulanması #ç#n FATF tavs#yeler# #le uyum #çer#s#nde 
hukuk# çerçeven#n düzenl# tak#b#n# yapaca%ız.

• Terörün dı$ f#nans kaynaklarını ülkeler ve uluslararası kurumlarla #$b#rl#%# #çer#s#nde, kara 
paranın aklanması ve terörün f#nansmanının önlenmes# anla$maları çerçeves#nde kuruta-
ca%ız. 

• M#ll# savunma ve güvenl#kte genel harp, terör, enerj# ve s#ber güvenl#k ba$ta olmak üzere 
asker#, ekonom#k, sosyo-kültürel r#sk ve tehd#tlere kar$ı bütüncül önlemler# ve mücadeley# 
esas alaca%ız.

• Toplum destekl# güvenl#k s#stem#n#n ülkem#zde uygulamasını yaygınla$tıracak, toplumun 
kend# güvenl#%#n# sa%lamada pol#sle güçlü b#r #$b#rl#%# kurmasını sa%layaca%ız. 

• Güvenl#k ve terörle mücadelen#n farklı yönler#n# ve uluslararası boyutunu d#kkate alarak gü-
venl#k b#r#mler#n#n kapas#te ve kab#l#yet#n# en üst düzeye çıkaracak, güvenl#k güçler#n# ge-
rekl# b#lg# ve teknoloj#yle donataca%ız.

• Güvenl#k güçler#n#n özlük hakları ve çalı$ma ko$ullarını #y#le$t#rece%#z.

• TBMM’de güvenl#k te$k#latı üzer#nde hem halk adına hem de güvenl#k personel# adına “ka-
musal denetç#l#k” yetk#s#yle donatılmı$, part#ler#n e$#t tems#l ed#ld#%# Güvenl#k Kom#syonu 
kuraca%ız.

• Güvenl#k b#r#mler#nde $e&a'ık ve hesap ver#leb#l#rl#k prens#b#yle s#v#l toplum kontrolüne 
açık b#r mekan#zma gel#$t#rece%#z.

• Türk#ye’de g#tt#kçe artan yasadı$ı b#reysel s#lahlanmayı besleyen s#lah kaçakçılı%ı ve tedar#-
%#yle mücadele edece%#z.

• Vatanda$larımızın huzur ve güvenl#%#n# tehd#t eden tac#z, tecavüz, c#nayet, gasp, hırsızlık, 
yankes#c#l#k g#b# suçlara yönel#k ceza# müeyy#deler#n caydırıcı olmasını sa%layaca%ız.

• Ün#vers#telerde terörle mücadele ara$tırmalarına özel önem verecek, Ara$tırma Merkezler# 
kuraca%ız.
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S!ber Güvenl!k

• S#ber güvenl#%e münhasır b#r kanunla mevzuat ve te$k#latlanmada kamu ve özel kurumların 
e$güdümünü önceleyen b#r yapıda kurumsalla$ma sa%layaca%ız.

• !ç mevzuatın AB mevzuatına uyumlu olmasını sa%layaca%ız.

• Ulusal S#ber Güvenl#k Stratej# Belges#’n# #lg#l# tüm kes#mler#n katılımıyla yen#leyecek ve 
kamu #le özel kes#me yönel#k eylem planları hazırlayaca%ız.

• S#ber Harekat B#r#m# ve S#ber Saldırı Destek Hattı Kuraca%ız. 

• S#ber güvenl#k sorunlarını NATO, Avrupa B#rl#%#, B#rle$m#$ M#lletler, Avrupa Konsey# ve Av-
rupa Güvenl#k ve !$b#rl#%# Te$k#latı ba$ta olmak üzere uluslararası kurumlarla #$b#rl#%# #ç#nde 
çalı$acak, bu kurulu$lar bünyes#ndek# s#ber güvenl#kle #lg#l# çalı$malarda Türk#ye’n#n etk#n 
$ek#lde yer almasını sa%layaca%ız.

• Türk#ye’n#n d#j#talde Avrupa B#rl#%# standartlarında ‘güvenl# ülke’ sınıfına g#rmes#n# sa%laya-
ca%ız.

• S#ber savunma gücümüzü kuvvetlend#rmek amacıyla düzenl# S#ber Güvenl#k Koal#syon tat-
b#katlarıyla s#ber güvenl#k sev#yem#z# sürekl# kontrol edece%#z.

• S#ber güvenl#k, yargı, MASAK, BDDK, kolluk ve #st#hbarat tems#lc#ler#n#n bulundu%u görev 
güçler# kurarak, telefon ve #nternet dolandırıcılı%ı; e-devlet, e-nabız, mesafel# satı$ g#b# ver# 
tabanlarındak# k#ml#k hırsızlıkları ve seçmen l#steler#n#n man#pülasyonu g#b# suçlarla etk#l# 
mücadele edece%#z.

• B#r yandan s#ber güvenl#%# etk#l# b#ç#mde sa%larken, d#%er yandan et#k kurallara uyulmasını, 
b#reysel hak ve özgürlükler #le k#$#sel ver# mahrem#yet#n#n korunmasını hukuk# tem#nat altı-
na alaca%ız.

• K#$#sel ver# güvenl#%# #le #lg#l# toplumsal b#l#nçlend#rme çalı$maları yapacak, vatanda$ların 
bedels#z ula$ab#lece%# Ver# ve !nternet Güvenl#%# Hattı, K#$#sel Ver#ler#n Korunması ve Kanu-
nu #hlaller#yle mücadele edece%#z.

• Ülke genel#nde h#zmet veren f#rmalara, sah#p oldukları ver#ler# maskeleyerek ya da kr#ptola-
yarak tutma zorunlulu%u get#recek, k#$#sel ve kurumsal b#lg#ler# toplayan, #$leyen ve barın-
dıran #lg#l# kurum ve kurulu$ların standartları sa%layıp sa%lamadıklarını düzenl# aralıklar #le 
tak#p edecek, standartları sa%lamayan kurum ve kurulu$ların l#sanslarını askıya alaca%ız. 

• S#ber güvenl#k e%#t#m#n# müfredata dah#l edecek, çevr#m #ç# olarak #steyen herkes#n er#$#m#-
ne açaca%ız.

• Ün#vers#telerde s#ber güvenl#k bölümler# kurulması #ç#n gerekl# planlamaları yapaca%ız.
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• Kod, yazıcı, teat mühend#s# ve adl# b#l#$#m (D#g#tal Forens#cs) uzmanları, b#l#$#m suçları ko-
nusunda uzmanla$mı$ hukukçular ve kr#ptograf# matemat#%# alanı ba$ta olmak üzere dona-
nımlı #nsan kayna%ının yet#$t#r#lmes#ne özel önem verece%#z. 

• Kırılamayacak $#freleme algor#tmaları üreteb#lmek #ç#n, b#r Quantum ve Süper B#lg#sayar 
Ulusal Ara$tırma Laboratuvarı kuraca%ız. 

• Asker# ve s#v#l kullanıcıların #ht#yaçlarını ve standartlarını kar$ılayab#lecek, m#mar#s# s#ber 
ve/veya k#net#k saldırılara kar$ı d#rençl# b#r #let#$#m altyapısını ülkem#z#n en ücra kö$eler#ne 
kadar yaygınla$tıraca%ız. 

• Kamuya a#t s#stemlerde kullanılacak b#l#$#m fonks#yonlarını standartla$tıracak, yapay zeka 
g#b# yen# uygulamaları tabana yayacak ve yazılımların güvenl# b#r altyapıda #$let#leb#lmes# 
#ç#n yedekleme, #$ sürekl#l#%# ve felaket önleme çözümler#n# #çerecek ve ver#ler# Türk#ye’de 
saklayacak $ek#lde kamu b#l#$#m güvenl# bulut s#stem# olu$turaca%ız. 

• Kamu ve özel sektörün kullanımına açık test ed#lm#$ ve tekrar kullanılab#l#r b#r yazılım mo-
dül kütüphanes#n# olu$turaca%ız. 

• Öncel#kle kamuya a#t sunucu veya masa üstü kamu s#stemler#nde kullanılmak üzere s#ber 
güvenl#k çek#rde%# güçlend#r#lm#$ “açık kaynak” #$let#m s#stemler# gel#$t#recek ve yapılacak 
testler sonrasında kr#t#k alanlarda kullanımını a$amalı olarak zorunlu hale get#rece%#z.



IX.  DI!  POL "T "KA , SAVUNMA , GÜVENL "K ve GÖÇ POL "T "KALARI

237

Göç ve Sı$ınmacı Pol!t!kaları

• Göç !dares# Ba$kanlı%ı ba$ta olmak üzere sı%ınmacılarla #lg#l# kurumları yen#den yapılandı-
racak, yönet#m ve personel altyapılarını güçlend#rece%#z.

• 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu #le ba%lı yönetmel#kler# gözden ge-
ç#rece%#z.

• Uluslararası Koruma Statü Bel#rleme Merkezler# kuraca%ız.

• Göç pol#t#kaları ve programlarını tüm payda$larla b#rl#kte katılımcı b#r anlayı$la olu$turaca-
%ız.

• Göç ve sı%ınmacılarla #lg#l# çalı$malar yapacak E%#t#m/Ara$tırma Merkezler# kuraca%ız.

• Kaynak kullanımı ba$ta olmak üzere göç yönet#m#yle #lg#l# ver# ve #stat#st#kler# düzenl# b#r 
$ek#lde kamuoyu #le payla$acak, $e&a'ık ve hesap vereb#l#rl#%# sa%layaca%ız.

• Türk#ye #le AB arasındak# 2014 Ger# Kabul Anla$ması #le 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden 
geç#rece%#z.

• Düzens#z göçün kayna%ı olan ülkelerle Ger# Kabul Anla$maları yapaca%ız.

• Türk v#ze s#stem#n# gözden geç#recek, düzens#z göçlere #mkan vermeyecek $ek#lde yen#den 
düzenleyecek, “kısa sürel# v#ze muaf#yet#” ve “tur#st v#zes#” uygulamalarının #st#smar ed#ld#-
%# ülkelerle yapılan mutabakat ve anla$maları d#plomat#k #l#$k#ler#m#ze zarar vermeyecek b#r 
$ek#lde askıya alacak ya da #ptal edece%#z.

• Göç ve sı%ınmacılar konusunda göçten etk#lenen bölge ülkeler#yle #$b#rl#%# ba$ta olmak üze-
re küresel ölçekte çözümler bulunab#lmes# yönünde etk#n, güçlü ve ön alıcı g#r#$#mlerde bu-
lunaca%ız.

• Türk#ye’ye b#r “tampon ülke” muameles# yapılmasına #z#n vermeyece%#z. 

• Türk#ye’ye yönel#k k#tlesel göçler#n kaynak ülkede kontrol ed#lmes#ne önem ve öncel#k ve-
rece%#z.

• Sınırlarımızı elektro opt#k kuleler, aydınlatma s#stemler#, gece görü$lü kameralar, #nsansız 
hava araçları, entegre güvenl#k s#stemler# ve gerekl# hallerde duvarlarla tahk#m edecek, ka-
çak geç#$lere kes#nl#kle müsaade etmeyece%#z.

• Tüm sınır kapılarındak# kabul, ger# dönü$ ve sınır dı$ı etme #$lemler#n#n standart kurallara 
ba%lı olarak yapılmasını sa%layaca%ız.

• Sı%ınmacıların b#yometr#k kayıtlarını alacak ve ç#pl# k#ml#k kartlarına #$lenmes#n# sa%laya-
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ca%ız.

• !nsan kaçakçılı%ıyla etk#n b#r $ek#lde mücadele edecek, bu konudak# cezaları ve #nfaz süre-
ler#n# daha caydırıcı hale get#rece%#z.

• Ger# gönderme merkezler#n#n sayılarını ve kapas#teler#n# artıraca%ız.

• Herhang# b#r resm# ve kamuoyuna açıklanmı$ anla$ma ve mutabakat olmaksızın Türk#ye’ye 
g#r#$ yapan göçmenler#n men$e/üçüncü ülkelere sınır dı$ı #$lemler#n# hızlandıraca%ız.

• !lg#l# yasa ve #k#nc#l mevzuatı gözden geç#rerek #st#sna# vatanda$lık ver#lmes# uygulamasının 
kapsamını daraltaca%ız. 

• Gayr#menkul, devlet borçlanma sened#, yatırım fonu satın alınması ya da döv#z c#ns# mev-
duat ya da b#reysel emekl#l#k hesabı açılması kar$ılı%ında Türk#ye Cumhur#yet# vatanda$lı%ı 
ver#lmes# uygulamasına son verece%#z.

• Vatanda$lık ver#lmes#yle #lg#l# geçm#$ #$lemler# kapsamlı #ncelemeye alacak, yanlı$ beyan/
b#lg#/belge verd#%# tesp#t ed#lenler#n vatanda$lıklarını #ptal edecek, #dar# kusur tesp#t# duru-
munda #lg#l#ler hakkında gerekl# #dar# ve yasal #$lemler# yapaca%ız.

• Kaçak göçmenler# çalı$tıran #$letmelere uygulanan ceza# yaptırımları artıraca%ız.

• Ruhsatsız çalı$tı%ı saptanan yabancı uyruklulara a#t #$letmeler# kapatacak; ruhsatlı olup 
usulsüz çalı$tı%ı ve/veya kayıt dı$ı #$ç# çalı$tırdı%ı saptananlara #lg#l# mevzuat kapsamındak# 
yaptırımları etk#l# b#r b#ç#mde uygulayaca%ız.

• Sı%ınmacıların mahalle, #lçe ve #l bazında kontrolsüz yo%unla$malara er#$mes#ne veya get-
tola$maya #z#n vermeyece%#z.

• Geç#c# Koruma Kapsamındak# Sur#yel# sı%ınmacılar #le d#%er göçmenler#n kayıtlı oldukları #l-
ler dı$ında gerekçes#z ve uzun sürel# bulunmalarına #z#n vermeyece%#z.

• Suça karı$an göçmen ve sı%ınmacıları hızlı $ek#lde sınır dı$ı edecek ve ülkem#ze yen#den 
g#r#$#n# engelleyece%#z.

• Göçmen kadın ve çocukların #st#smarlarıyla mücadele edece%#z.

• Yasadı$ı terör örgütler#n#n sı%ınmacı ve göçmenlere yönel#k e%#t#m ve s#v#l toplum faal#yet-
ler#n# b#r araç olarak kullanmalarına #z#n vermeyece%#z.

• AB fon kaynaklı olup Kızılay Kart aracılı%ıyla ver#len yabancılara yönel#k Sosyal Uyum Yar-
dım Programı #le #lg#l# esasları yen#den düzenleyece%#z.

• Sı%ınmacılarla #lg#l# sosyal yardımla$ma ve dayanı$ma fonlarını $e&af, kolay #zleneb#l#r ve 
hesap ver#leb#l#r hâle get#rece%#z.
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• Göçmen ve sı%ınmacıların e%#t#m ça%ındak# tüm çocuklarının e%#t#me er#$#m#n# sa%layacak, 
bu konuda hızlandırılmı$)  kurslar ve takv#ye dersler alınmasını sa%layacak b#r mekan#zma 
gel#$t#rece%#z.

• Sı%ınmacıların Türkçe’y# ö%renmeler# amacıyla bu konuya odaklanan n#tel#kl# e%#t#m mater-
yaller#, müfredat ve ders programı hazırlanmasını sa%layaca%ız.

• Uluslararası ö%renc# programı, ülke kotaları ve sınav s#stemler#n# yen#den düzenleyecek, 
denkl#k #$lemler#n# gözden geç#recek ve e%#t#m kanalının kötüye kullanımın önüne geçece-
%#z.

• Yabancı ö%renc#ler#n, ö%ren#m sırasında veya sonrasında #st#hdam ve #kamet $artlarını göz-
den geç#recek, özel $artlara ba%layaca%ız.

• Sı%ınmacılara yönel#k yardım faal#yet# yürüten yerl# veya yabancı s#v#l toplum kurulu$larının 
faal#yetler#n# merkez# ve yerel yönet#mlerle yakın #$b#rl#%# ve koord#nasyon #ç#nde yürütme-
ler#n# sa%layacak, gerekl# denet#mler# etk#l# b#ç#mde yapaca%ız.

• Yo%un göç alan beled#yeler#n bütçeler#n#, barındırdı%ı sı%ınmacı ve düzens#z göçmen oranın-
da destekleyece%#z.

• B#r yandan göç ve sı%ınmacı sorunuyla etk#l# b#ç#mde mücadele ederken d#%er yandan top-
lumda sı%ınmacılara yönel#k b#lg# eks#kl#%# ve önyargıları g#dermek amacıyla kamusal far-
kındalık çalı$maları yapaca%ız.

• Geç#c# Koruma Altındak# Sur#yel#’ler#n güvenl# ve #ç hukukumuz #le uluslararası hukuka uy-
gun b#ç#mde mümkün olan en kısa sürede ülkeler#ne ger# dönmeler#n# sa%layaca%ız.

• Ger# dönü$ çalı$malarını ülkem#zdek# geç#c# koruma altındak# Sur#ye’l#ler, Sur#ye yönet#m# ve 
uluslararası kurumlarla yakın #$b#rl#%# #ç#nde yürütece%#z.

• Türk#ye’de bulunan Sur#yel# sı%ınmacılar ve düzens#z göçmenler#n ger# dönü$ler#nde d#%er 
ülkelerle külfet ve sorumluluk payla$ımına g#dece%#z.

• Tar#h# ba%larla ba%lı oldu%umuz Sur#ye halkının acılarına son vermek ve BM kararları çerçe-
ves#nde kalıcı barı$ı tes#s etmek üzere, terör#st gruplar har#ç Sur#ye halkının farklı kes#mle-
r#n# tems#l eden bütün #lg#l# tara'arla ve "am yönet#m#yle yo%un b#r temas ve d#yalog çabası 
ba$lataca%ız

• Sur#ye’de barı$ın sa%lanması,  Sur#ye’n#n toprak bütünlü%ünün korunması ve mültec#ler#n 
ger# dönü$üne yönel#k olarak 2254 sayılı karar ba$ta olmak üzere BM s#yas# çözüm çabala-
rını destekleyecek, bu konuda #k#l# ve çok tara'ı b#r d#plomas# hareket# ba$latacak, tüm ülke 
ve payda$larla b#reb#r temasları artıraca%ız.
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• Sava$ta hasar görmü$ alt ve üst yapıların uluslararası f#nansman #mkanlarını da kullanarak 
yen#lenmes#nde etk#n rol üstlenece%#z.

• Türk #$ #nsanlarının Sur#ye’n#n yen#den #marında yer almalarını ve Sur#ye’ye yönel#k yatırım-
larını destekleyece%#z. 

• Ger# dönen sı%ınmacıların can ve mal güvenl#kler#, tüm haklarının tanınması, alınan hakların 
#ades# konularında B#rle$m#$ M#lletler Mültec#ler Yüksek Konsey# ba$ta olmak üzere bölgesel 
ve uluslararası kurulu$larla #$b#rl#%# #ç#nde gerekl# #zleme, tak#p ve denetleme mekan#zmala-
rın kurulmasını destekleyece%#z.
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