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Yeniden İnşa ile Ne Kastediliyor?
Yeniden inşa terimi burada mental, duygusal, davranışsal,
sosyal, siyasal, kurumsal seviyelerdeki değişim ihtiyaçlarına
gönderme yapmak için kullanılmıştır. Yeniden inşa sırasında
mevcudun aksayan yanları tadilata tabi tutulur ve ihtiyaca göre
güncellenir.
İnsan dünyası ile bütünlük içindedir. İnsanın yaşantı dünyası,
içten-dışa doğru: kendi iç dünyasındaki mental ve duygusal
süreçleri; etrafındaki fiziksel, sosyal, siyasal ve kurumsal
süreçleri; yansıttığı tutumlar ve davranışları ile iletişimsel
süreçleri; diğer bütün varlıklar ile paylaştığı gezegensel ve
evrensel süreçleri ile bir bütünlük içindedir. Birinde bir sorun,
bir değişim olduğunda diğerlerine etki etmektedir. Yozlaşma,
kirlenme ve çürüme nasıl her düzeye etki ediyorsa, düzeltme
de ilgili her düzeyde yapılmalıdır.
Etik

değerlerimiz

ticaretimize,

siyasetimize,

torpil

kullanmamıza, sahte diplomalarımıza veya diğer sosyal
düzeylerimize etki eder. Değerlerimizin söylemde ne kadar iyi
olduğu değil, uygulamada ne olarak yansıdığı göstergedir.
Kendimize karşı dürüstlüğümüz, eşimize, çocuğumuza, iş
ortağımıza, seçmenimize karşı dürüstlüğümüze etki eder.
www.birliktebasaralim.org
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Zihniyette ganimetçi, beleşçi, yağmacı olan biri hangi
seviyede yetkilendirilirse, o seviyede yolsuzluk yapacaktır;
ister memur olsun, ister yönetici olsun, ister müteahhit
olsun, ister müteahhidi denetleyen mühendis olsun, ister
akademisyen olsun, ister siyasetçi olsun; eline geçen fırsatları
ganimet için kullanacak ve insafsızca yağmalayacaktır. O
zaman her düzeyde yozlaşma kaçınılmazdır; tabiat da
yağmalanır, doğal kaynaklar da yağmalanır, devletin hazinesi
de yağmalanır, insafsızca büyüyen sermaye küçük işletmeleri
yutar, işsizlik ve yoksulluk artar, büyük yığınlar zenginleşmiş
yağmacıların lütuf olarak vereceği ücretlere veya yardımlara
mahkûm ve mecbur olur.
Böyle bir ortamda yönetimleri eleştirmek kolaydır, ancak
yönetime her gelenin bir süre sonra aynı şeyi yapmasını
engellemek için çözümler gerekir. Kişilerin veya tarafların
sözleri güvence değildir; sistemli, kurumsallaşmış ve sürekli
kendisini güncelleyen mekanizmalar kurmalıyız.
İşsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu eleştirmek kolaydır, ancak ona
gerçekçi

ve

sürdürülebilir

uygulanmasını sağlamalıyız.

www.birliktebasaralim.org
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havayı,

gıdaları

kirletenleri,

yağmalayanları eleştirmek kolaydır, ancak buna her düzede,
hayatımız pahasına sahip çıkmak, korumak ve temiz tutmak
gerektiğini hücrelerimize kadar ezberletmemiz gerekir.
Dünyada gelir adaletinin bu derece bozulduğu, nüfusun %1’nin
yaklaşık 7(6,9) milyar insandan iki kat daha zengin olduğu
istatistiklere hayret etmek kolaydır, ancak kimsenin servetine,
emeğine, mülküne el koymadan, zenginliğin daha adil şekilde
dağılacağı bir sistem, tüm taraflarca kabul edilecek bir sistem
geliştirmek gerekir.
Küçük işletmelerin, bakkalın, manavın, küçük çiftçinin rekabet
içinde buharlaştığını sabah akşam tekrarlamak ve bunu siyasi
söylem haline getirmek kolaydır, ancak küçük işletmelerin,
günümüz teknolojisi ile rekabet şatlarında büyükler ile aynı
eko

sistemde

ayakta

kalmasını

sağlayacak

sistemler

geliştirmek gerekir. Bunların sayısı çoğaltılabilir, maksadın hasıl
olduğunu düşünerek, örnekleri burada sınırlıyoruz.
Görüldüğü üzere sorun her birimizin mental dünyasından,
zihniyetinden başlayarak sosyal dünyamıza, siyasal dünyamıza,
kurumlarımıza, ticaretimize, siyasetimize, okyanuslarımıza
kadar gezegenimize genişlemektedir. Sorun çok boyutludur ve
www.birliktebasaralim.org
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kapsamlıdır, ancak çözülmesi o kadar da zor değildir. Sadece
samimi bir iş birliğine ihtiyaç vardır. Çünkü dünyada bu tür
süreçlerden geçmiş, başarılı olmuş ve ilerlemiş onlarca
toplumsal örnek mevcuttur.
Bizim, zengin kaynakları olan, cennet gibi bir coğrafyası ve
iklimi olan, harika bir ülkemiz var. İyi bir siyasal yönetim,
dürüst ve denetlenen kurumsal akıl ve sizlerin samimi katılımı
ile temiz, adil ve zengin bir ülkeyi birlikte yeniden inşa
edebiliriz.
Biz burada yapılacakları buyurmuyoruz, peşimize takılmanızı,
bize güvenmenizi, bizim liderliğimizi kutsamanızı ve bizi
padişah haline getirmenizi talep etmiyoruz. Kimsenin peşine
körü körüne takılmayın, denetim sizde olsun, yetki sizde olsun,
hazinenin anahtarları sizde olsun.
Biz niyetlerimizi paylaşıyoruz. Yapmak istediklerimiz hakkında
sadece ön fikirler veriyoruz. Ne yapılacağını ve nasıl
yapılacağını sizler önerilerinizle, katılımınızla, denetiminizle
belirleyeceksiniz.
Siz kendi hayatınız hakkında, kendi çocuklarınızın geleceği
hakkında, onların yaşayacağı ülke ve dünya hakkında harekete

www.birliktebasaralim.org
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geçmedikçe, sorumluluk almadıkça, yetki kullanmadıkça o
hayat asla sizin olmayacaktır. Siz, hakkınızda verilen kararlara
aktif katılamadıkça, ancak karar verenlerin size lütfettikleri
kadar bir hayata sahip olabilirsiniz. Onun için bu hareketin
başında, ortasında, merkezinde siz varsınız ve bu sizin yeniden
inşa hareketinizdir. Siz ne oranda katılırsanız o oranda
büyüyecek ve gelişecek olan harekettir. Bu manifesto da yarım
bir manifestodur, sizin tamlayacağınız, sizin şekillendireceğiniz
bir manifestodur. İzleyen sayfalarda bizim bazı niyetlerimiz
vardır,

siz

onları

değiştirebilir,

geliştirebilir,

yenilerini

ekleyebilirsiniz. Tek bir kural vardır, ELEŞTİRME-GELİŞTİR.
Çünkü biz artık ötekileştiren, kutuplaştıran, fayda üretmeyen
kısır eleştirilerden bezdik.
Haydi, hangi oranda, ne şekilde katılmak istiyorsan, o şekilde
bize katıl. Üye sayfamızda seni sabırsızlıkla bekliyor olacağız.
Yeniden

inşa

başladı.

#BirlikteBaşaralım
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TEMEL İLKELERİMİZ
Ülkemizin gelir dağılımındaki uçurumunun, giderek artmakta
olan ve dayanılmaz hale gelen yoksulluğun, yolsuzluğun,
hukuksuzluğun,

adaletsizliğin,

işsizliğin,

liyakatsizliğin,

kayırmanın üstünü örtmek, gözden gizlemek için, inançlar,
kimlikler, ideolojiler, tarihi figürler üzerinden ayrıştıran,
kutuplaştıran siyaseti dışlamak; bunun yerine inançlara,
kimliklere, değerlere, fikirlere ifade özgürlüğü sağlayarak siyasi
tartışma

alanının

dışına

taşıyıp

kirlenmelerini

ve

yıpratılmalarını önlemeyi temel ilke ediniriz.
İşsizliği, yoksulluğu, yolsuzluğu sadece eleştirmek yerine,
gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve uygulamayı
temel ilke ediniriz.
Tabiatı,

toprağı,

suyu,

havayı,

gıdaları

kirletenleri,

yağmalayanları sadece eleştirmek yerine, devletin tüm
önlemleri alması ve halkın da bu konuda tam bilinçlendirilmesi
ile kaynaklarımızı koruyacak bir yönetim anlayışını temel ilke
ediniriz.
Büyük küresel markalarımız olması için gerekli tüm destekleri
sağlamakla eş zamanlı olarak, küçük işletmeleri rekabet

www.birliktebasaralim.org
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piyasası koşullarında geçimlerini sağlayacakları ve varlıklarını
sürdürecekleri bir eko sistemi sağlamayı temel ilke ediniriz.
Dürüst, temiz, liyakatli ve çözüm üreten yeni bir siyasi anlayışı
uygulamalarımızla mümkün kılmayı temel ilke ediniriz.
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ÖNCELİKLERİMİZ
1. Genç ve Kadın İstihdamı
Ülkemizde genç işsizliği giderek tırmanmaktadır. Özellikle
Pandemi

döneminde

çalışanların

ise

çıkarıldığı

işyerlerinden

öncelikle

gözlemlenmektedir.

Bu

kadın
durum

memlekette gençlerin ve kadınların çalışma hayatının dışına
çıkarılmasına yol açmaktadır. Umudunu iyice yitiren işsiz
gençlerimiz geleceğini yurtdışında arama yollarını seçmektedir.
Bu durum, genç ve kadın istihdamında partimizi yeni arayışlara
yöneltmiştir. Perakende sektöründe “baki” (bayi-bakkal)
modeli ile yeni bir iş modeli sayesinde, en az 2 Milyon işsiz
genci, “kendi işinin sahibi” yapacağız. Gençlik ve Gelecek
Teknolojileri Bakanlığı kurarak, gençleri geleceğin teknolojileri
için eğiteceğiz.
2. Kazandıran Küçük İşletmeler
Küçük işletmeleri büyük sermayeyle aynı serbest piyasa
koşullarında

ayakta

kalacakları

şekilde

destekleyeceğiz,

eğiteceğiz, bazı alanları tamamen küçük aile işletmelerine
tahsis edeceğiz. En az 1 milyon gelir getirici yeni işletme

www.birliktebasaralim.org
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kuracağız. Bu süreçleri yönetmesi için Küçük İşletmeler
Bakanlığı kuracağız.
3. Herkes İçin Güvenli Konut
En az beş yıl prim yatırmış ve halen aktif çalışan her işçinin,
memurun, çiftçinin, esnafın; kendisine ait evi yok ise, devlet
imkânları ile 3+1 (100m²) ev yapılıp kendisine verilecektir.
Evde oturmaya başladıktan sonra, sıfır faizli ve 20 yıl vadeli
şekilde borcunu ödeyecektir. Hayatını kaybetmesi halinde tüm
borcu silinecek ve ev çocuklarına kalacaktır. Bunun için Güvenli
ve Estetik Konut Edindirme Bakanlığı kurulacak, TOKİ’nin
görevleri bu bakanlığa devredilecektir.

4. Kazandıran Temiz Enerji ve Madencilik
Kömür, doğalgaz veya benzer fosil yakıtla enerji üreten
santraller, sahipleri mağdur edilmeden, derhal kapatılacaktır.
Yeni HES barajı da yapılmayacaktır. Ülkenin enerji ihtiyacı
Güneş Enerjisi (GES), Rüzgâr Enerjisi (RES) ve Hibrit Jeotermal
Enerji (JES) ile temin edilecektir. Coğrafyamızda GES
potansiyelimiz hayli yüksektir ve yerli PV üretimleri ile hızla
kurulu

kapasite

büyütülecektir.

www.birliktebasaralim.org
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potansiyelimizin %90’nına yakını orta veya düşük sıcaklıkta
olduğu için buhar türbini ile enerji üretimine uygun değildir.
Ancak Suni Rüzgâr Bacası ile bu kaynakların büyük kısmı enerji
üretimine kazandırılacaktır. Çevreye zarar vermemesi için
mevcut ve yeni kurulacak tüm jeotermallerin “reenjeksiyon”
yapması zorunlu hale getirilecektir.
Her çatıda güneş enerjisi ile evlerin kendi enerjisini üretmesi
için gerekli üretimleri ve işlemleri hızlandıracağız.
Cadde, sokak, park, otoban gibi alanların aydınlatmasını
derhal, gündüz kendi enerjisini üretip depolayan ve gece
aydınlatan sistemlere dönüştüreceğiz. Bunun için yurt içinde
acil olarak gerekli teknolojileri üreten fabrikaların kurulmasını
hızlandıracağız. Böylece ülke iç ihtiyacı ile birlikte bölge ve
dünya ülkelerine ihracat yapılarak hem milyarlarca dolarlık
gelir hem de yeni istihdam sağlayacağız.
Ülkede çıkarılan madenlerin dışarıya ham cevher olarak satışı
zorlaştırılacaktır. Maden kaynakları, güvenli ve tabiata olumsuz
etki etmeyecek şekilde işletilerek, tüm zenginleştirme, eritme,
son ürün haline getirene kadarki süreçleri ülke içinde
yapılacaktır. Böylece hem yüz binlerce kişilik yeni istihdam

www.birliktebasaralim.org
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sağlanacak, hem de katma değeri yüksek ürün satışından daha
fazla kazanç sağlanacaktır.
Dünya rezervinin yaklaşık %40’ı ülkemizde olan doğal taşların
blok olarak ihraç edilmesi yasaklanacaktır. Doğal taşlarımız
yurt içinde son ürün aşamasına kadar işlenecek ve stratejik bir
plan içinde, alelacele elden çıkarmadan, iyi bir değer ile dünya
piyasasına satılacaktır. Böylece mevcut ihracatın yaklaşık on
katı daha fazla kazanç sağlamakla birlikte yüz bini aşkın kişiye
yeni iş sahası açılmış olacaktır.
Büyük kısmı bizde olan doğal taşların dünya piyasasını
yönetmek
kurulacaktır.

için,

Türkiye’de

Böylece

“Doğal

borsadaki

Taşlar

e-Borsası”

işlemlerden

kazanç

sağlayacağımız gibi, doğal taş piyasasının para birimi TL olacağı
için, paramızın rezerv değeri ve etkinliği de artmış olacaktır.
5. Herkes İçin Uygun Fiyata Kaliteli Gıda
Tarımın başladığı bereketli coğrafyada kaliteli, güvenli ve
uygun fiyata yeterli gıdayı tüketemiyor olmamız kabul
edilemezdir. Suyumuz, toprağımız ve üretmeye istekli
çiftçilerimiz, üretileni almaya istekli büyük bir iç pazarımız
mevcuttur.

www.birliktebasaralim.org
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Öncelikle tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem, gübre,
tohum, zirai ilaç, iş makinesi gibi tüm girdilerini mutlaka yurt
içinde üreteceğiz ve bu alanlarda dışa bağımlılığı derhal
bitireceğiz. Ardından çiftçilerimize bu girdileri sübvanse
ederek, gerekirse ücretsiz şekilde vereceğiz. Çiftçinin yüksek
kaliteli ve temiz üretimini düzenli kontroller ile yerinde
sağlayacağız.
Çiftçinin ürününün tarlada kaldığı, kentlerde tüketicilerin
yüksek fiyatlardan dolayı yeterince gıda alamadığı görüntüleri,
bir daha yaşanmayacak şekilde önleyeceğiz. Nerede ne
üretileceğini planlayacağız, zamanında denetleyip müdahale
edip çiftçinin zarar etmesini önleyeceğiz. Bunun için Çiftçinin
Girdi Tedariki (yem/tohum/ilaç/gübre/akaryakıt/makine) +
Üretim Ağı (hastalık/yanlış ürün/yanlış işlem) + Lojistik Ağı +
Satış Ağı süreçlerinin tamamı, Tedarik Zinciri mantığı ile önce
birbirine entegre edilecek, ardından optimize edilecektir.
Zincirin bir halkası koparsa zincir işlevini yitirir. Bunun için
bütünlükçü bir vizyonla çözülmesi kaçınılmazdır.
Çiftçinin

para

kazanmasını

sağlayacağız,

bu

sistemde

kamyoncunun ve depocunun kendi işinin sahibi olarak para
kazanmasını sağlayacağız, satış ağındaki marketçinin, bakkalın,

www.birliktebasaralim.org
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kasabın, manavın kendi işinin sahibi olarak para kazanmasını
sağlayacağız, kuryenin kendi işinin sahibi olarak para
kazanmasını sağlayacağız, tüketicinin güvenli, temiz ve uygun
fiyata yeterli kırmızı eti, süt ürünlerini, sebze ve meyveyi temin
etmesini sağlayacağız. Bütün bu sorunları Entegre Ağlar
mantığı ile çözerken milyonlarca kişiyi kendi işinin sahibi
yaparak işsizliği azaltacağız.
Ülkede giderek bizi daha çok dışa bağımlı hale getiren
politikalar yüzünden tükenme ile karşı karşıya kalan
hayvancılık sektörü için yapılacak planlamalar dâhilinde
teşvikler uygulayacağız, önceliğimizi halen bu sektörde emek
veren çiftçilerimize vererek geliştireceğiz.
Çiftçimizi bütün gelişmiş ülkelerin uyguladığı gibi dünya
rekabet şartları altında ezilmemesi ve üretimini nesiller
boyunca devam ettirebilmesi için mutlaka yeterince sübvanse
edeceğiz.
6. Kamuda %50 Kadın Kotası
Ülke nüfusunun yarısı kadındır, ancak kamu kadrolarında bile
kendilerine adalet uygulanmamıştır. Kamu kurumlarında
çalışan kadın oranı %50 oluncaya kadar, alınacak işe nitelikleri

www.birliktebasaralim.org
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uygun “kadınlara pozitif ayırımcılık” uygulayacağız. Yaklaşık 5
Milyon dolayında olan farklı statüdeki kamu çalışanlarının 2,5
milyonu kadın olacaktır.
7. Yaşamsal Kaynakların Korunması
Doğal

kaynaklarımız

alternatifi

olmayan

yaşamsal

varlıklarımızdır.
Yaşamsal kaynaklarımızı kirleten her türlü ilaç, gübre, hormon,
baca gazı, çöp, atık su vb. tavizsiz şekilde denetlenecek, CE
standartları uygulanacaktır.
Su havzaları koruma altına alınacak, tüm tarımsal sulamalar
kapalı (damla sulama) sisteme geçilecektir.
Yer altı su kaynaklarının sondajla çıkarılması yasaklanacak,
böylece taban suyu seviyesi düşürülerek, Anadolu’nun verimli
topraklarının çölleşmesi önlenecektir
Kentlerde her çatıda güneş enerjisi ile “atık su” (gri su) arıtma
sistemleri devlet ve belediye imkânları ile teşvik edilecek, atık
sular daha binadan çıkmadan büyük oranda arıtılıp yeniden
kullanılacaktır.

www.birliktebasaralim.org
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Akdeniz kıyı şeridi boyunca denizden güneş enerjisi ile su
arıtılacak ve gerek tarımda, gerekse kentlerde kullanıma
sunulacaktır. Bu teknolojinin ülkemizde üretilip ihraç ürünü
haline

getirilmesi

için

gerekli

teşvikler

hızlandırılarak

uygulanacaktır.
8. Avrupa Birliği Tam Üyelik Hedefi
1963 yılından başlayan Avrupa Birliği, Türkiye ilişkisi 1987
yılında yapılan tam üyelik başvurusu ile yeni bir ivme
kazanmıştı, 2005 yılında tam üyelik için müzakerelere başlandı.
Büyük umutlarla başlanan görüşmelerde, bugün geldiğimiz
noktada bütün müzakereler durmuş ve buzdolabına kaldırılmış
vaziyettedir. Özellikle son zamanlarda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi

kararlarına

Türkiye’nin

kurucu

uyulmaması

ülkelerinden

biri

ile

birlikte
olduğu

artık
Avrupa

Konseyindeki yeri bile sorgulanır hale gelmiştir. Parti olarak
Avrupa Birliği ile olan müzakerelerin yeniden başlaması için
gereken her türlü çaba gösterilecektir.
Avrupa Birliğinin ekonomik, demokratik ve ekolojik kriterlerini,
halkımızın refahı ve huzuru için sağlamak ana hedefimizdir.

www.birliktebasaralim.org
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9. Kürt Sorununa Barışçıl Çözüm
Kürt Sorununu, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğünü tartışma
konusu yapmadan, ülke genelinde toplumsal rızayı üretecek
tüm önlemleri alarak ve sorunu TBMM çatısı altında görüşerek
çözeceğiz. Ülkemizin on yıllardır maddi, manevi olarak en
büyük sorunlarından olan bu sorunu çocuklarımıza yük olarak
bırakmayacağız.

Bu konuyu

parti

olarak

omuzlarımıza

yüklenmiş büyük bir sorumluluk olarak algılıyoruz ve
ertelenmeden çözmeyi hedefliyoruz.
10.

Kamuda Liyakat

Kamu kurumlarında siyasi iradenin atayabileceği yöneticiler
Genel Müdür, Müsteşar ve Yardımcıları (ya da bakan
yardımcıları), Kurum Başkanları seviyesi ile sınırlandırılacaktır.
Genel Müdür Yardımcılıkları, Daire Başkanlıkları, Müdürlük ve
daha alt pozisyonların tamamında, terfi sistemi belirlenecek
hizmet, eğitim, yazılı sınav ile sağlanacaktır. Mülakat ile işe
alım ve terfi yasaklanacaktır. Kamu çalışanı işe girdiğinde,
hangi koşullarda, kaç yıl sonra hangi kademeye geleceğinin
kariyer planını yapabilecek ve bunun güvencesi devlet
olacaktır.

www.birliktebasaralim.org
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HERKES İÇİN ADALETLİ GELİR
İki temel sorunu aynı anda çözeceğiz:
1) Gelir arttıracak yeni işler geliştirmek,
2) Geliri ve gelir getirici imkânları daha adil pay etmek.
Ülkede gelirin öncelikle çalışmaya dayalı olması temel
ilkemizdir. Üretimden, emekten, çabadan, bilgiden para
kazananları öne çıkarmayı ve çoğaltmayı önceliyoruz. Bunun
için önce insanları iş sahibi yapmak, ardından insani, çağın
gereklerine göre her vatandaşı kabul edilebilir bir gelirin sahibi
yapma iradesindeyiz.
Yığın üretimlerde niteliksiz işçilere iş vermek yerine, kendisine
ait küçük aile işletmelerinde nitelikli üretimleri tercih edeceğiz.
Ucuz işçilikle pazarda yer edinmek yerine, kaliteli ürünler ile
dünya piyasasında yer edinmeyi tercih edeceğiz.
Global

markaları

geliştirmek

için

mutlak

ve

göreceli

üstünlüklerimizi gözden geçirip, orta ve uzun vadeli stratejiler
ile destekleyeceğiz. Ancak büyük markalar kadar yerel,
mahallî, küçük aile işletmelerini yaşatmayı ve rekabet

www.birliktebasaralim.org
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piyasasında ayakta kalabilecekleri stratejilerle desteklemeyi
önceliyoruz.
Covid-19 Acil Destekleri
Covid-19 pandemisinin, düşük gelirli kesimler üzerindeki
ekonomik tahribatını hafifletmek ve piyasaları canlandırmak
amacıyla;
Düzenli veya yeterli geliri olmayan, 20 yaş üstü her yetişkine,
aynı evde veya ayrı olduğuna bakılmaksızın, 12 ay boyunca,
her ay 1000’er lira karşılıksız destek verilecektir.
Düşük gelirli hanelere, asgari ihtiyacını karşılayacak düzeyde
Doğalgaz, Elektrik, Su, Telefon, İnternet hizmeti verilerek,
maliyeti üzerinden bedeli hazineden karşılanacaktır.
Bu destekleri çoğaltmak için yerel yönetimleri parti farkı
gözetmeksizin devreye sokacağız.
Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanlığı
Doğru bir algoritma ve optimizasyonla, serbest piyasa oyun
kuralları içinde, küçük azınlığa giden pastayı daha çok kişiye
pay edebiliriz ve gelir adaletinde daha dengeli bir seviye
yakalayabiliriz. Bunun için devletin serbest piyasaya doğrudan

www.birliktebasaralim.org
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müdahale etmesine gerek kalmadan, sadece bazı alanlarda
dengeleyici ve düzenleyici rolünü aktif olarak sürdürmesi,
küçük aile işletmelerini ve stratejik sektörleri koruması
gerekmektedir.
Aksi halde zenginlik belirli odaklarda birikip arttıkça etrafını
vakumluyor ve karadelik gibi kendinden küçük kaynakları yok
ediyor ve etrafını çölleştiriyor. Bunu dengeleyip düzenleyecek
bir otorite olmadığında şirketler kâr güdüsüyle her alana
girmeye çalışıyor. Perakende sektöründeki büyük sermayenin
zincir marketlerle yüz binlerce küçük esnafı işsizleştirmesi
yakın dönemdeki en açık örnektir. Devlet bu tür durumlarda
dengeleyici ve denetleyici işlevini zamanında yapmalıdır.
Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanlığının görevi hangi sektörlerin
büyük sermaye gruplarında kalacağını, hangilerinin küçük
işletmeler arasında pay edileceğini belirlemek ve vatandaşlara
istihdam alanları geliştirmek olacaktır. Ardından ileriye dönük
yeni projeksiyonlar geliştirmek, haksız rekabeti denetlemek,
gelir adaletinde bozulmaya neden olacak olumsuz gidişatlara
müdahale etmektir.

www.birliktebasaralim.org
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Küçük İşletmeler Bakanlığı
Küçük işletmelerin ekonomik sürdürülebilirlik içinde devam
etmesi, işsizliği azaltmanın en kolay yollarından biridir.
Küçük işletmeler yerel ve bölgesel kalkınmanın motoru olduğu
gibi, beşeri sermaye ve işgücü açısından bölgesel çölleşmelerin
önündeki önemli engellerden biridir.
Küçük işletmeler, aile içindeki yeni nesiller için girişimciliğin,
piyasayı tanımanın, ticarete girmenin, arz-talep dengelerini,
değer zincirlerini ve tedarik zincirlerini uygulamalı olarak
öğrenmenin bir anlamda meslek okullarıdır. Bu anlamda küçük
işletmeler büyük fabrikaların, büyük holdinglerin doğum evidir,
beşiğidir.
Küçük işletmeler önemli bir kesim için, kendi aile işletmesinde
gelir sahibi olma imkânı verip onları daha iyi bir yaşam
standardına kavuştururken, gelir adaleti sağlamanın da önemli
bir aracıdır.
Tarımda, ticarette, imalat sanayinde, perakende sektörlerinde,
lojistik sektörlerinde, konaklama, restoran ve kafe işlerinde
küçük aile işletmelerinin yaşatılması, çoğaltılması stratejik
önceliğimizdir.
www.birliktebasaralim.org
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Bu stratejik önceliği kısa sürede gerçekleştirmek, küçük aile
işletmeleri vasıtasıyla milyonlarca kişiye yeni gelir ve istihdam
olanağı oluşturmak için, partimiz Küçük İşletmeler Bakanlığı
kurmayı hedeflemektedir.

25
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HERKES İÇİN GÜVENLİ VE ESTETİK YAŞAM ALANLARI
Herkes İçin Kendi Evim

Ülkenin her vatandaşının güvenli ve estetik bir konuta sahip
olması için bir bakanlık kuracağız; Güvenli ve Estetik Konut
Edindirme Bakanlığı. TOKİ’nin yetki ve sorumluluklarını bu
bakanlığa aktaracağız.
Yapılacak konutlar depreme, sele ve doğal afetlere göre
tasarlanmış olacak.
Binaların çatısında güneş enerjisi ile enerji üreten, atık suyu
arıtan, kışın ısıtma sistemine güneş enerjisini entegre ederek
hem ısıtmada hem sıcak su temini için sistemler olacak.
Isıtma için minimum enerji harcayan topraktan ısı sağlayan ısı
pompaları, güneş enerjisi ve doğal gaz sistemlerini entegre
kullanan sistemler kullanılacak.
Sitelerde yağmur suyu biriktirme sistemleri olacak.
Bu konutları vatandaşa teslim ettikten sonra, faizsiz olarak 20
yılda geri ödeyecekleri bir ödeme sistemi düzenlenecek.
Konut edindirmede çalışan kesimler öncelikli olacaktır.

www.birliktebasaralim.org
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Konutlar sigortalanacak ve sahibi öldüğü için borcunu
ödeyemediğinde, tüm borcu sigortadan karşılanarak, ev sıfır
borçla çocuklarına bırakılacaktır.
Herkes İçin Kentler ve Kırsal Yerleşmeler

Kentleri ve kırsal yerleşmeleri, sadece toplumun sosyal,
kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmişliğini ve kalkınmışlığını
yansıtan yerler olarak değil, aynı zamanda, kalkınmanın ve
gelişmenin itici güçleri olarak görüyoruz. Bilhassa kentlerin;
sağlıklı - kaliteli bir çevrede ve birlikte yaşama iradesinin,
kültürel çeşitliliğin, sosyal adaletin, çoğulculuğun, yönetime
katılımın ve demokrasinin güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi
gereken yerler olması gerektiğine inanıyoruz.
Toplumsal bütünlüğümüzü korumak ve kaynaklarımızı daha
etkin kullanmak için; kentleri yık-yap sürecinin, daha çok
inşaatın, daha büyük ve gösterişli yapıların ve gasp edilen
rantın ve dolayısıyla aynı zamanda yoksullukların ve
yoksunlukların mekânları olmaktan çıkarmak zorunluluğuna
inanıyoruz.
Kentlerimizin; doğal çevreyle iç içe, sağlıklı, tarihi dokuya ve
çevreye duyarlı, yöresel ve özgün mimarinin şekillendirdiği

www.birliktebasaralim.org
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estetik ve nitelikli yerleşmeler; kültürün ve sanatın geliştiği,
farklılıkların ve çok sesliliğin zenginlik olarak görüldüğü ve
sinerji oluşturduğu; sadece tüketimin değil üretimin de
merkezi olmalısı için çalışacağız. Kentteki bütün kesimlerin
varlığıyla oluşmuş ve bu sebeple esasen kamunun oluşturduğu
ranttan yine sosyal adalet ilkesi çerçevesinde kamunun daha
fazla pay alması vazgeçilmez hedeflerimizdendir.
Kent yoksulluğu ve yoksunluk en önemli mücadele alanımızdır.
İstihdamın artırılması, küçük üreticinin desteklenmesi için
tedbirler alınacaktır. Kamu hizmetlerine erişimde engelliler,
yaşlılar, çocuklar, dar gelirliler ve tüm dezavantajlı gruplar
desteklenecek ve fırsat eşitliği ilkesi toplumun bütün kesimleri
için hayata geçirilecektir.
Yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinde bürokrasi
basitleştirilecek,

işleri

vatandaşa

gördürmek

yerine,

vatandaşların etkin ve öngörülebilir süre ve maliyetle hizmet
almasının ve ilgili karar alma süreçlerine katılımının önündeki
engeller ortadan kaldırılacaktır.
Kamu hizmetinin bedelsiz verilmesi esastır. Sosyal adalet
gereği ücretlendirilmesi gerektiği durumlarda basitlik, açıklık,
katlanabilirlik

ve

öngörülebilirlik

www.birliktebasaralim.org
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Örneğin, sağlıklı ve planlı yapılaşmanın ön şartı olan yapı
ruhsatı alma sürecinde vatandaştan istenen onlarca bürokratik
adım, vergi, harç, ödeme veya bağışlar, anılan ilkeler
doğrultusunda yeniden ele alınacaktır. Yerleşmelerde sunulan
kamu hizmetlerinin kapsayıcılığı, etkinliği ve verimliliği
artırılacak; yerel yönetimlerce sunulan kamu hizmetlerinin
yerleşme mekânına dağılımındaki eşitlik ve sosyal - mekânsal
adalet gözetilecektir. Kentlerde her toplumsal kesimin kendi
gettosunu oluşturma sürecinin önüne geçilecektir.
Kentler kentlilere aittir. Kentli haklarını, temel ve evrensel
insan haklarının kentlere yansıtılması olarak ele alıyor ve insan
onuruna yakışır bir hayatın vazgeçilmez unsurları olarak
değerlendiriyoruz.

Kamu

hizmetlerine

hızlı,

kolay

ve

katlanılabilir maliyette erişim, bireylerin kişisel bütünlüğünün
korunması,

sosyal

bütünleşmenin

sağlanması,

her

tür

ayrımcılıkla ve tek tipleştirme yaklaşımlarıyla mücadele
edilmesi, kent kaynaklarının dağıtımında kentlilere daha çok
söz hakkı verilmesi ve katılımcı bütçe uygulamaları öncelikli
hedeflerimizdir.
Ülkemizde halen kırdan kente, büyük kentlerden kırsal
alanlara, iç bölgelerden kıyı bölgelerine ve doğudan batıya

www.birliktebasaralim.org
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doğru bir nüfus hareketi yaşanmaktadır. Ayrıca, her geçen gün
artan doğu ve Ortadoğu ülkelerinden gelen sığınmacılar
konusu hem kendi başına ele alınması ve çözüm üretilmesi
gereken sorunlar olduğu gibi, hem de ülkemizdeki iç nüfus
hareketlerinden

doğan

kentleşme

sorunlarını

ağırlaştırmaktadır. Ek olarak, ülkemizin yetiştirdiği nitelikli
insanların son dönemlerde artan batıya göçünün de anılan
çerçevede ihmal edilemeyecek bir toplumsal sorun olarak ele
alınması gerekmektedir.
Bütün bu yönetilemeyen iç nüfus hareketlerinin temel sebebi,
maalesef politikasızlıkla, giderek büyüyen bölgeler arası
gelişmişlik farklarıdır. İstanbul’un, Adana’nın, İzmir’in ya da
Diyarbakır’ın sorunları sadece bu metropollerde alınacak
tedbirlerle çözülemez. Hatta bu tedbirler ancak sorunları
artırır. Hedefimiz güçlendirilmiş bölgesel gelişme merkezleri ve
yenilikçi

kentleşme

odakları

ekseninde

bölgeler

arası

gelişmişlik farklarını azaltmaktır.
Doğal çevrenin korunması ve canlandırılması, bölgesel ve
mekânsal planlama, kentlerin, kırsal yerleşmelerin ve tüm
yapılı çevrenin geliştirilmesi konusunda Avrupa Birliği program

www.birliktebasaralim.org
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olmak

üzere

uluslararası

işbirliği

desteklenecektir.
Aslında plansızlaşmaya yol açan katı fiziksel – mekânsal plan
kademelenmesi anlayışı terk edilecektir. Bölge planlamadan,
kent ve kırsal yerleşme ölçeğine ve kentsel tasarım boyutuna
kadar her kademede katılımcı ve esnek karar almaya dayalı
fiziksel – mekânsal planlama anlayışı desteklenecek, imar
planlama anlayışına yeni bir içerik getirilecektir.
Mevcut yerel yönetimler ve imar mevzuatı yeni bir anlayışla
gözden

geçirilecek,

bilhassa

kırsal

alanlara

ve

kırsal

yerleşmelere ilişkin hükümler öncelikle ele alınacaktır. Bu
alanların

nüfus

dinamikleri,

özgün

yapıları,

yaşama

alışkanlıkları göz önünde tutularak ve aynı zamanda tarımsal
üretim mekânları olduğu gerçeği dikkate alınarak planlanması
ve hizmette yerellik ilkesi esas alınarak yönetilmesi önceliğimiz
olacaktır.
Her kentin, her ilçenin, her kasabanın kendine özgü bir mimari
kimliği, estetik bir karakteri olmalı. Yapı üretenler bu kimliğe
uygun şekilde seçilmiş ve lokasyona göre izin verilmiş
yapılardan birini yapmalıdır.

www.birliktebasaralim.org
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Kentlerimizi ve kasabalarımızı kimliğe kavuşturacağız. Bundan
sonraki yapılar belirli bir kimliğe uygun olarak yapılacaktır ve
bunu da belediyeler ve meslek odaları ile birlikte konut
bakanlığı halkın oyuna sunarak tespit edecektir.
Kentlerde ve kırsalda insan, hayvan ve bitki sağlığına zararlı
sesler, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, elektromanyetik dalga
kirliliği gibi çağdaş kirletici ve yıpratıcılara karşı önlemler
alınacak,

denetlenecek

ve

güvenli

eşik

değerlerinde

tutulacaktır.

32
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HERKES İÇİN EKMEĞİ BÜYÜTEN KALKINMA
Global Markalara Özel Stratejik Öncelik
Dünya ticaret pastasındaki payımızı katma değeri yüksek
ürünler ve markalar ile sağlayacağız.
Bizim

ülke

olarak

içinde

bulunduğumuz

şartları

şekillendiren yöneticiler, karar vericiler sanayileşmenin ilk
üç fırsatını öngöremediği ve gerekli adımları atmadığı için,
biz yüksek katma değerli ürünlerin sadece tüketicisiyiz.
Birileri üretir, bize satar ve bütün kazancımızı, bizim
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rızamızla sömürür gider.
Bugün de öngörüsüzlük yaparsak, yarınki nesillerimiz de
yine pazar sömürgesi kalmaya devam edecektir.
Hâlihazırda dünyada lojistikte, ulaştırmada, sosyal medyada
varlık gösteren ve her biri birçok ülkeden daha çok para
kazanan

büyük

markaların

önemli

kısmı

sadece

algoritmalardan ibarettir.
Öngörülü bir vizyonla önlemler almalıyız.
Yarının değil, ertesi günün teknolojisinde global markalara
sahip olmak için şimdiden altyapı kuracağız.
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Bilim ve teknikte muazzam hızda bir ilerleme, gelişme ve
değişme piyasadaki ürünlere, teknolojilere, markalara da
yansımaktadır. Global pazarda pastadan önemli bir pay almak
isteyen markalar, bir yandan sürekli Ar-Ge yapmakta, birkaç
adım ötesini hesaplayıp şekillendirmektedirler. Bugünün
teknolojisini üreterek onlarla rekabet etmek mümkün olmadığı
gibi, yarının teknolojilerini üreterek de onların hızına yetişmek
ve onlarla birlikte piyasada yer kapmak mümkün değildir.
Çünkü büyük miktarda sermaye biriktirmiş, bilgi biriktirmiş,
know-how biriktirmiş, marka imajı yaratmış ve hızlanmışlardır.
Onları yakalamanın tek yolu ertesi günün teknolojilerine
yatırım yapmaktır.
Ertesi günün teknolojileri için eğitim sistemimizi kuracak,
eğitmenler yetiştirecek, Ar-Ge merkezleri kuracağız. Ardından
gençlerimizi bu teknolojiler konusunda eğiteceğiz ve eş
zamanlı olarak üretim yapacakları altyapıyı hazırlayacağız.
Onlar eğitimlerini tamamlayıp işe başladıklarında geriden
gitmeyecekler, kaynakları, altyapıları hazır olacak ve inovatif
üretimler yapacaklar.
İnovasyon,

diğerlerinden

önce

görmek

ve

yapmaktır.

İnovasyon yarın zaten hayatımızda yer alacak olanları öngörüp
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bugünden yapmaya başlamaktır. Zaten gelecektir, ilk getiren,
ilk geliştiren bunun know-how’unun sahibi olarak büyük
kazanç sağlar.
İnovasyonu

kültür

haline

getireceğiz

ve

bu

kültürü

yaygınlaştıracağız.
Yöneticilerimiz,
siyasetçilerimiz,
patentleri

mühendislerimiz,
bakanlarımız

olan,

yenilikçi

bürokratlarımız,

arasında
fikirleri

buluşları
olan,

olan,
orijinal

üretimleri/çıktıları olan kişilerin sayısı artacak. O zaman, ancak
o zaman yanlarındaki yetenekleri fark edebilir, onların yolunu
açabilir, değer üretebilirler. Diğer türlü sürekli başkalarının
geliştirip, kullanıp artık terk ettiği teknolojileri kopyalayan ve
geriden giden, diğerlerinin çöpleriyle uğraşan, diğerlerinin
ucuz işçilik kaynağı olan bir ülke olarak rekabete sürekli geride
kalırız.
Bunun için ülkemizin en nitelikli beşeri sermayesini her yıl
düzenli

olarak

çalıştaylarda

bir

araya

getireceğiz.

Kaynaklarımıza, kısıtlarımıza, fırsat ve risklerimize bakacağız,
mutlak ve göreceli üstünlük alanlarımızı tespit edeceğiz, vizyon
ve strateji belgeleri oluşturacağız, sonra onlarla ilgili eğitim,
altyapı, üst yapıyı kurup üretmeye başlayacağız.
www.birliktebasaralim.org
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Bu konuda bize yardımcı olacak en önemli kurumlarımız ise
üniversitelerimiz olacaktır. Üniversitelerin Ar-Ge merkezlerinin
kurulup, büyümesi ve gelişmesi için her türlü yatırım yapılacak,
genç istihdamlarını bu yönde teşvik edeceğiz.
Yereli Yerelden Üretim ile Kalkındıracağız
Her bölgede mutlak veya mukayeseli üstünlük kategorisine
girecek kaynaklar vardır. Bunları tespit edip o bölgelerde
üretilmesini teşvik edeceğiz.
Anadolu coğrafyasındaki ve iklimindeki her bölgede ve yerelde
temel ihtiyaçların üretilmesi için uygun doğal kaynaklar vardır,
uygun iş gücü vardır ve yeterli yerel pazar vardır. En azından
zorunlu temel ihtiyaçların yerelde üretilmesi için gerekli pazar
ağını, gerekli lojistik ağını, gerekli üretim organizasyonunu,
gerekli tedarik ağını, özetle tedarik zincirini kuracağız ve yereli
yerelden, üretimle, öğrenen organizasyon mantığıyla, yerelin
kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla kalkındıracağız.
Bir ürünün yerelde üretileni varsa, muadilleri arasında nitelik,
fiyat ve kalite olarak büyük farklılık yoksa öncelikli olarak rafa o
ürün konacaktır.
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Özellikle ürün küçük aile çiftçilerinin tarımsal üretimleri ise,
küçük aile imalatçılarının veya kadın emeğinin ürünlerinden ise
öncelikli olarak o ürün rafa konacaktır ve yöre dışından gelen
ürünlere karşı korunacaktır.
Böylece küçük yerel işletmelerin ve üreticilerin pazar garantisi
sağlanarak ayakta kalmaları kolaylaştırılacak.
Yerel ürünlerin pazara erişimi için yine yerel nakliyecilerden,
kamyonculardan, hafif ticari araç sahiplerinden oluşan,
sözleşmeli, esnek bir lojistik ağı oluşturulacak, ürünler
üreticiden alınıp en uygun fiyata pazar ağına ulaştırılacaktır.
Bu şekilde yerel üreticiler işlerini sürdürebilecekler ve geliştirip
büyütebilecekler. Yerelin parası da yereldeki üreticiye gitmiş,
yani yerelde kalıp üretim sistemine katılmış olacak; sermaye
yerelde birikecek ve yeni yatırımlara, yeni üretimlere
dönüşecek; girişimci yerelde kalacak ve yeni işler kuracak; iş
gücü yerelde kalacak ve hem yerel pazar büyüyecek hem de
yerel üretim büyüyecek; kent varoşlarına göçü azaltacağımız
gibi, kendi işinin sahibi kişi çoğaldıkça, işsizlik azalmış olacak.
Yereli yerelden kalkındıracağız ve işsizlik sorununu bitireceğiz.
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Yerelde özellikle birçok sektörde kooperatifleşmeyi teşvik
ederek, küçük sermayeler ve ortak iş gücü çalışması ile üretimi
arttırmanın yollarını arayacağız ve kooperatifleri her türlü
yozlaşma ve yolsuzluğa karşı sürekli denetim altında tutacağız.
Özellikle Kadınları kooperatiflere yönlendirmek suretiyle kadın
emeğini ön plana çıkaracağız.
Gençlik ve Gelecek Teknolojileri Bakanlığı
Kalkınmamızın en önemli faktörlerinden biri gençlerimiz
olacaktır.
Geleceğimizin

en

önemli

kaynağı,

doğru

eğitimlerden

geçirilmiş, doğru bilgilerle donatılmış, güncel teknolojilere
hâkim gençler olacaktır.
Gençler

anne-babalarının

çağlarına,

teknolojilerine,

mesleklerine göre değil, kendi yetişkinliklerindeki mesleklere
ve çağa göre yetiştirilmelidir.
Medeniyetin teknolojilerin ve bilimin gitmekte olduğu yöne
göre meslekler belirleyen ve gençleri buna göre eğiten bir
planlama yapmak kaçınılmazdır. Bunları sürekli takip edecek,
güncelleyecek ve eğitim müfredatlarına yerleştirecek bir
bakanlık kuracağız: Gençlik ve Gelecek Teknolojileri Bakanlığı.
www.birliktebasaralim.org
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Bu bakanlık mevcuttaki Gençlik ve Spor Bakanlığının yerini
alacaktır.
Bakanlık gençlerin yeteneklerini, ilgilerini izleyecek, uygun
programlara yönlendirecek, uygun yetenekleri kazandırmak
için eğitimler ve programlar düzenleyecektir.
Sporla ilgili tesisler belediyelere, yatırımlar da valilik ve özel
idarelere devredilecektir. Bütçesi veya tesisleri yetersiz
vilayetlerin talepleri valilikler tarafından talep edilerek merkezi
bütçeden karşılanabilecektir.
Gençleri İmalata Değil İcada Göre Yetiştirmek

Beşeri sermayenin yükseltilmesi, doğru meslek seçiminden ve
doğru eğitimlerden geçer. Gerçek zenginlik, nitelikli beşeri
sermayenin geliştirdiği icatlar ile mümkündür. Parti, gençlerin
doğru mesleklere yönlendirilmesini ve bu mesleklerde nitelikli
eğitimlerini önceler.
Meslek seçimi için 8. sınıflarda bir dönem boyunca ders yerine
öğrencilere meslekler yerinde veya dersliklerde tanıtılacaktır.
Rehber öğretmenler çocukları uzun süre gözlemleyerek,
onların yeteneklerine göre meslek seçmeleri konusunda
yardımcı olacak, yatkınlıklarını gözlemleyerek yıl içinde beş
www.birliktebasaralim.org

39

Yeniden İnşa Hareketi

#BirlikteBaşaralım

meslek önerisi için öğrenciye notlar verecek ve bu notlar ilgili
meslek lisesine girerken yönlendirici olacaktır.
E-Borsalar ile Dünya Ticaretindeki Payımızı Büyüteceğiz

Ülke olarak lider olmak, zengin olmak istiyorsak, bilimde,
teknolojide, inovasyonda öncü olmalıyız. Sürekli başkalarını
taklit ederek, başkalarının ayak izlerini takip ederek lider
olamayız. Bazı şeyleri ilk biz yapmalıyız.
Dünyanın zengin ve güçlü ülkelerinin güçleri de, zenginlikleri
de sahip oldukları teknolojilerden, yani o teknolojinin
arkasındaki bilimden, bilgiden geliyor.
Biz öyle bir coğrafyadayız ki doğumuz Asya, batımız Avrupa,
güneyimiz Afrika kıtaları. Bu bize ticaret için önemli bir merkez
olma avantajı sağlıyor.
Biz İslam dünyasına ait bir ülke olarak hem tüm İslam ülkeleri
ile kolay iletişim kurabiliyorken, öte yandan batı dünyası ile de
NATO, AB gümrük birliği gibi ilişkiler içindeyiz. Bu da bize iki
dünya arasında köprü olma avantajı sağlıyor.
Biz önemli enerji havzaları ile enerji tüketicileri arasında bir
köprüyüz.
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Biz Asya-Avrupa arasında kara veya demiryolu ulaşımı için
lojistik köprüsüyüz. Türk dünyası ile akrabalık bağlarımız var.
Bunlar önemli avantajlardır.
Genç ve eğitimli bir nüfusa sahibiz, internet ve iletişim
teknolojilerini seven ve kullanan bir milletiz, bu da rahat
şekilde değişimlere uyum sağlayabilir, hızla büyüyebiliriz
demektir.
Bu avantajlara ilaveten önemli doğal kaynaklarımız da var.
Petrol ve doğal gaz zengini değiliz, ancak Bor, feldispat, trona,
doğal taş rezervlerinin önemli bir miktarı bizdedir. Bir doğal
kaynağın %10’u bile sizde ise bu stratejik bir avantajdır
kullanabilene.
Dünya doğal taş rezervinin %30 ile 40 arası miktarı bizdedir.
650 çeşide varan renk ve dokuda mermerimiz var.
2019 rakamlarıyla 12 milyon tonu aşkın blok veya işlenmiş
doğal taş ihracatı yapmışız ve bundan 2,7 milyar dolar
civarında gelir elde etmişiz. Rezervin en az üçte biri bizde,
ancak dünyadaki ticaret hacminin yaklaşık onda birini biz
yapıyoruz.
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41

Yeniden İnşa Hareketi

#BirlikteBaşaralım

Fakat bu kaynağı diğer avantajlarımız ile birlikte, stratejik bir
akıl ile yönetirsek, çok daha büyük fayda sağlarız.
Dünyada ilk doğal taş borsasını internet tabanında biz
kuracağız.
Böylece dünyanın tüm doğal taşlarının piyasasını biz
belirleyeceğiz.
Hâlihazırda 12 milyon ton doğal taş satıyoruz ve yaklaşık yarısı
blok veya tabaka şeklindedir. Buna rağmen bu sektör 2000
civarında fabrika ve 9000 civarında atölye ile 300 bin kişiye iş
sağlamaktadır. Eğer tamamını blok yerine işleyerek satarsak en
az 200 bin kişi daha iş sahibi olacak ve ihraç ederken
kazancımız da yaklaşık ikiye katlanacaktır.
Fakat eğer bir borsa kurarsak ve dünyadaki doğal taşların bizim
borsamızda işlem yapmasını sağlarsak, -ki bunun için tüm
avantajlara sahibiz, o zaman yaklaşık 200 milyar dolarlık bir
işlem hacmini yöneteceğiz.
Dünya doğal taş ticareti yaklaşık 20 milyar dolar civarındadır.
Bir borsada işlem yapıldığı zaman, birçok üretici, aracı,
komisyoncu, tüccar, son alıcı arasında en az on kat işlem
yapılmaktadır. Yani 20 milyarlık ihracata karşılık borsada en az
www.birliktebasaralim.org
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200 milyar dolarlık işlem gerçekleşir. İşlem başı alacağımız
komisyon, satıcıların reklam, ilan gelirleri bile önemli bir
gelirdir. Ancak bunlardan çok daha önemlisi ülke olarak
artacak olan prestijimiz ve liderliğimizdir.
Borsa bizde olduğu için bizim para birimimiz kullanılacak;
rezervin önemli kısmı da bizde olduğu için kendi kaynağımızın
değerinde satılmasını garantiye almış olacağız.
Ardından bu tecrübe ile çimento ve inşaat hammaddeleri eborsası, metalik madenler e-borası, endüstriyel hammaddeler
e-borsası, enerji hammaddeleri e-borsası ve bor e-borsası
kuracağız.
Dünya ticareti hızla internete geçti. Zamanında yerimizi alarak
öncülerden olacağız.
Adil ve Kazanca Dayalı Vergilendirme

Vergide adalet, adil devlet düzeninin en önemli unsurlarından
biridir. Bir yandan kazancın adil olarak vergilendirilmesi, diğer
yandan servetin vergilendirilmesinde en uygun noktanın
yakalanması; ülkenin büyümesi, gelir dağılımı adaletinin
sağlanmasında başat sorundur.
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ilkesi,

herkesin

gelirine

göre

vergilendirilmesidir. Bu temel ilke, dolaylı vergi bakımından
bozulmaktadır. Tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiyi, gelir
seviyesi ne olursa olsun herkes aynı miktarda ödemektedir.
Ülkemizde gelir dağılımı dengesizliğinin en büyük nedeni,
dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki yüksek orana
sahip olmasıdır. Bu nedenle dolaylı vergilerin, toplam vergi
gelirleri içindeki oranı en fazla yüzde 30 seviyesinde olacaktır.
Gıda, meskenlerde kullanılan enerji, iletişim, su gibi yaşamsal
gereksinimlerden alınan dolaylı vergiler en fazla yüzde bir (%1)
ile sınırlandırılacaktır.
Gelir vergisi uygulamaları kayıt dışılığı özendirmeyecek seviye
yeniden hesaplanıp uygulanacaktır.
Ortak doğal kaynakları edinme veya işletme ayrıcalığı
sayesinde edinilen servetlerde, gerçek ve tüzel kişilerden her
iki yılda bir hesaplanan bir oranda servet vergisi toplanacaktır.
Zira tüm vatandaşlara ve gelecek nesillere ait madenlerden,
sahillerden, enerji kaynaklarından, lojistik ve sanayi alt
yapılarından herkesin eşit oranda istifade etmesi, işletme
ruhsatları alması mümkün değildir. Bu ayrıcalıkları edinip

www.birliktebasaralim.org

44

Yeniden İnşa Hareketi

#BirlikteBaşaralım

servet edinenler, herkese ait ortak kaynakları herkesten çok
tükettikleri için edindikleri servetlerden, servet vergisi
vermeleri adalet gereğidir.
Tüketicinin Korunması

Tüketici örgütleri; Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Konseyi,
Reklam Kurulu, Reklam Konseyi, Hal Komisyonu, Pazaryeri
Komisyonu, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu gibi tüketicinin
korunmasına yönelik yaptırım olanağına sahip veya politika
oluşturma yeteneği olan birçok kamu kurum ve kuruluşunda
tüketici temsilcisi sıfatıyla yer almaktadır.
Bu yapının güçlendirilmesi amacıyla; EPDK, BDDK, Rekabet
Kurulu ve benzeri sektörleri düzenleme ve denetleme görevi
ile kurulan üst kurullarda tüketici temsilcisi sıfatıyla tüketici
örgütlerin görev ve oy hakkı bulunacaktır.
Tüketici örgütlerine piyasayı gözlemleyecek, denetleyecek
olanaklar tanınacak, Ticaret Bakanlığı faaliyetleri nedeniyle
elde edilen idari para cezalarının %1’lik oranı tüketici
örgütlerinin kullanımına verilecektir.
Tüketici bakımından da, bir tüketici örgütüne üye olmanın test
ve analiz, standart, ürün güvenliği hizmeti veren kamu
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kurumlarından öncelikli veya ayrıcalıklı yararlanması olanağı
getirilecektir.
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HERKES İÇİN NİTELİKLİ EĞİTİM
İlerlemenin yolu eğitimden geçer; Eğitim ikinci sosyalizasyon
ile toplumu şekillendiren en önemli etkendir. Çağdaş dünyanın
gerisinde kalmamak ancak bilgiyle donatılmış, erdemli, barışçı,
farklı düşüncelere saygılı ve özverili insan ile mümkündür.
Toplumsal barışın ve sosyal adaletin anahtarı eğitimdir.
Türkiye’de yoksul ailelerin çocukları, varlıklı ailelerden gelen
yaşıtlarına göre daha düşük kaliteli eğitim almaktadırlar. Bu
onların üniversitede yerleştiği bölümleri, girecekleri işleri, o
işten kazanacakları geliri ve çocuklarına sağlayacakları
olanakları etkiler ve yoksulluk sarmalını tekrarlar.
Eğitim toplumsal cinsiyet sorunlarını, kadın cinayetlerini,
kadının toplumdaki statüsünü etkileyen bir faktördür.
Türkiye’de kızlar genelde okullarda erkeklerden daha başarılı
oldukları halde, onlardan daha az oranlarda istihdam
edilmekte, terfi için genellikle cam tavan uygulamasına maruz
kalmakta ve daha düşük gelir elde etmektedir.
Nitelikli eğitime sahip genç nesiller yetiştirmek kalkınmanın,
yeniliğin, refahın anahtarıdır.
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Üniversiteden mezun olan her öğrenci, hangi branştan mezun
olduysa, teorik bilgisi kadar o branştan pratik bilgi ve tecrübe
sahibi de olmalı. Sektörle ve sahayla iç içe bir üniversite eğitimi
amaçlıyoruz.
Özellikle teknik ve mühendislik alanlarında Ar-Ge ve İnovasyon
odaklı eğitime öncelik vereceğiz.
Devlet destekli özel mucit yetiştirme programı uygulayacağız.
Öğrenmeyi ömür boyu olması için halkı bilinçlendireceğiz ve
teşvik edeceğiz. Okul sonrası okumaya ve öğrenmeye devam
edilmesi için programlar geliştireceğiz.
Herkesi hem mesleğinde hem de genel kültür, dünyadaki
gelişmeler hakkında sürekli güncelleme eğitimlerine teşvik
edileceğiz.
Biz eğitim politikasını eğitim sektörü içindeki bütün bileşenleri
içine alacak şekilde Özel Okullar ve Özel Üniversitelerden,
Kamu Okulları ve Kamu Üniversitelerine kadar, Meslek odaları
ve Sendikaların da içinde yer alacağı bir Eğitim Politikası Şurası
ile ülkemizdeki eğitim yapısının uluslararası bir standarda
gelmesi için çalışma yapacağız. Bu Şuradan çıkacak kararlar
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doğrultusunda eğitim kurumlarımızı yapılandırıp, eğitim
politikamızı belirleyeceğiz.
Merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin yanı sıra gönüllü
kuruluşların ve özel kesimin de eğitimde hizmet vermesi
desteklenecek, meslek eğitimi yaygınlaştırılacaktır. Tarım,
hayvancılık, tekstil, sanayi, lojistik, konaklama, gastronomi,
madencilik gibi alanlarda Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek
Okulları uygulama sahaları ile iç içe olacaktır. Bu okullarda
eğitimin her yılı bir dönem teorik, bir dönem uygulama
olacaktır. Öğrenciler mezun olduklarında, kendi alanlarında
dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar, üretim süreçlerine
hâkim olacaktır.
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KATILIMCI, MÜZAKERECİ VE ÇOĞULCU DEMOKRASİ
Partimiz katılımcı, müzakereci ve çoğulcu demokrasiyi gerçek
anlamda mümkün kılmak için tüm süreçleri buna göre
düzenlemektedir.
Parti üyeleri ve organlarında yeterli kadın ve genç olması ve
katılım talebinde bulunması halinde, partimiz yetkileri
demokratik

şekilde

merkez-yerel

arasında,

kadın-erkek

arasında, genç-yetişkin arasında, eski-yeni arasında dağıtmayı
önemser. Bunu gerçekleştirmek maksadıyla;
KADINLARIN

YETKİNLİĞİNİ

ARTTIRMAK;

Parti

içi

karar

süreçlerinde ve hükümet etme süreçlerinde yetki ve
kontenjanların yüzde ellisi kadınlara, yüzde ellisi erkeklere
dağıtılır,
GENÇLERİN YETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK; yetki ve kontenjanların
yüzde ellisi medyan yaş olan 34 yaş altındaki gençlere, yüzde
ellisi 34 yaş üstündeki herkese dağıtılır,
YERELİN YETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK; yetki ve kontenjanların
yüzde ellisi yerele, yüzde ellisi merkeze dağıtılır,
TECRÜBE-YENİLİK

DENGESİNİ

SAĞLAMAK;

yetki

ve

kontenjanların yüzde ellisi daha önce aktif siyaset yapmış
www.birliktebasaralim.org
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deneyimli siyasetçilere, yüzde ellisi de ilk kez siyaset yapacak
yeni fikirlere dağıtılır.
Parti içi demokrasinin olmazsa olmaz olarak görülüp, bugünkü
gibi tek yetkili bir kişinin, bir Başkanın sultasından çıkarıp,
Partiyi doğrudan demokrasinin işlediği bir yer haline getirmeye
çalışacağız.
Böylece ilgili kesimlerin karar süreçlerinde adil şekilde
temsillerine imkân vereceğiz. İstisnai durumlarda, taraflardan
biri için, herkese uygulanan niteliklere uygun yeterli başvuru
olmadığında, dönemsel olarak başvurunun çok olduğu taraftan
karşılanabilir.
Toplumda sayıca azınlık olan kesimlerin çoğulcu katılımını
sağlamak için, mevcut 600 milletvekilinden, 100 kontenjanlık
Türkiye milletvekilliği kontenjanı tahsis edilir. Böylece tüm
Türkiye’de yüzde bir oy alan herhangi bir kesimin yasama
meclisinde temsiliyeti sağlanmış olur.
Halkın kendi temsilcisini belirleme yetkisini, halka iade
ediyoruz. Partimiz iktidarında uzmanlık gerektiren görevler için
önerilecek Bakan, Bakan Yardımcısı kontenjanları için dahi,
görevin gerektirdiği liyakate sahip ilgili kişiler özgeçmişleri ile
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birlikte dijital oylamaya sunulacaktır ve halk tarafından
belirlenecektir.
Halkın temsilcileri, halkın içinde erdemleriyle, nitelikleriyle
tanınan; halkın rızasını, güvenini kazanmış; halkın önerdiği
kişiler olacaktır.
Partimiz, Cumhurbaşkanı dâhil, Bakan, Milletvekili, Belediye
Başkanı gibi, halkın seçtiği tüm siyasi temsilciler için “Geri
Çağırma” mekanizmasını işletecektir.
Geri Çağırma, seçimle göreve gelmiş bir kamu görevlisinin
yahut bir kamu organının, olağan görev süresi dolmadan evvel,
seçmenler tarafından görevinden alınmasıdır.
Bir makama gelecek yetkiliyi kim seçiyorsa, o görevden de
alabilmeli. Halk seçiyorsa halk alabilmelidir.
Partimiz kamu çalışanlarında ve yetkili makamlarında,
nitelikleri uygun olmak koşulu ile yüzde ellik kadın kotası
uygular. Bu amaçla kamu çalışanlarının yüzde ellisi kadın
oluncaya kadar, işe alımlarda kadınlara pozitif ayırımcılık
uygular.
Partimiz, çoğulcu demokrasi, toplumsal cinsiyet, karar
süreçlerine katılım gibi süreçler hakkında, ulusal ve sosyal
www.birliktebasaralim.org
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medya araçları dâhil, tüm eğitim ve bilgilendirme araçlarını
kullanarak toplumu sürekli bilinçlendirir ve bilgilerini günceller.
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TÜM YAŞAM FORMLARI İÇİN YAŞANIR BİR ÜLKE
Temiz, sağlıklı ve dengeli bir habitatta yaşam hakkı tüm canlı
formlarının hakkıdır. İnsanın yaşamı, diğer yaşam formlarının
yaşamı ile iç içe ve bağımlıdır.
Doğal

kaynaklarımız

alternatifi

olmayan

yaşamsal

varlıklarımızdır.
Yaşamsal kaynaklarımızı kirleten her türlü ilaç, gübre, hormon,
baca gazı, çöp, atık su vb. tavizsiz şekilde denetleyecek, CE
standartları uygulayacağız.
Su havzalarını koruma altına alarak, tüm tarımsal sulamaları
kapalı (damla sulama) sisteme geçireceğiz.
Yer altı su kaynaklarının sondajlanarak çıkarılmasına, böylece
taban suyu seviyesi

düşürülerek, Anadolu’nun verimli

topraklarının çölleştirilmesine önlemler alacağız.
Kentlerde her çatıda güneş enerjisi ile “atık su” (gri su) arıtma
sistemleri devlet ve belediye imkânları ile teşvik edilecek, atık
suları daha binadan çıkmadan büyük oranda arıtıp yeniden
kullanıma sunacağız.
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Akdeniz ve Ege kıyı şeridi boyunca denizden güneş enerjisi ile
su arıtılacak ve gerek tarımda, gerekse kentlerde kullanıma
sunulacaktır. Bu teknolojinin ülkemizde üretilip ihraç ürünü
haline

getirilmesi

için

gerekli

teşvikleri

hızlandırılarak

uygulayacağız.
Gürültü (ses) kirliliği insan sağlığını, aynı habitatı paylaştığımız
diğer canlıların sağlığını, ses rezonansıyla bitkilerin sağlığını
olumsuz etkileyen bir faktördür.
Ülke genelinde motorlu araçların egzoz seslerini (elektrikli
araçlara geçinceye kadar) belirli bir desibelin altına indireceğiz.
Ülke genelinde seyyar satıcı, pazarcı veya siyasetçilerin belirli
bir desibeli aşan sesli anons sistemlerini aktif denetleyecek
mekanizmalar kuracağız.
Ülke genelinde etkinliklerde, düğünlerde veya şenliklerde
havai fişek kullanımıyla oluşan ses kirliliğini önleyeceğiz.
Ülke genelinde araçların korna ve klaksiyonlarının iptali için
halk oylamasına sunacağız.
Hayvan hakları ihlalini önlemek için yasal düzenlemeleri derhal
yapacağız.
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Ekoloji, hayvan hakları, çevre duyarlılığı konusunda toplumsal
duyarlılık oluşturacağız.
Temiz bir yaşamı sürekli hale getirmek ve her vatandaşı bunun
gönüllü bekçisi yapmak için, ilkokuldan üniversiteye her yıl
zorunlu dersler ve etkinlikler müfredata konacaktır. Bunlara
ilaveten belgeseller, dizi filmler, animasyon filmler, ulusal
medya ve sosyal medya vasıtasıyla düzenli bilinçlendirme
yapacağız.
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KÜRT SORUNUNU ÇOCUKLARIMIZA YÜK OLARAK
BIRAKMAYACAĞIZ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtler, her kamuoyu
araştırmasında açıkça ortaya çıktığı gibi, ezici çoğunlukla
bölünmek yerine, birlikte kalmaktan yana görüş bildiriyorlar.
Ancak buna rağmen, bölünme korkusu ile ana dil gibi temel
hak ve özgürlüklerinin dahi kısıtlandığı yanlış uygulamalar,
sorunu beslemiş ve sürdürmüştür.
Milyonlarca kişilik üyesi olan farklı etnik kimliklerin olduğu her
ülkede bölünme riski vardır. Fakat taraflar birliktelikte daha
büyük kazanç sağlıyorlarsa, ayrılmayı istemezler. Dünyada
farklı kimliklerin ve kültürlerin olduğu birçok örnek mevcuttur.
Buna rağmen dış kaynaklı kışkırtmalar ile bölünme teşvik
edilebilir. Ancak içerdeki uyum, kaynaşma, dayanışma güçlü
ise, dış çabalar sonuç alamaz.
Kürt Sorunu, Türkiye Cumhuriyetinin birliği ve bütünlüğünü
tartışmadan, barışçıl yöntemlerle çözülebilir ve biz bunu
mümkün kılacağız.
Sosyal Temas: Kürt sorununun çözümü için, ülkenin batısında
yaşayan Türkler ile doğusunda yaşayan Kürtler arasında sosyal
teması

sağlayacak

etkinliklerle
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oluşturulacak. Kamu iletişim kanallarını aktif kullanarak, spor,
sanat ve edebiyat alanındaki aktörler ve etkinlikler aracılığı ile
kamu

diplomasisi

yapılacaktır.

Böylece

tabanda

rıza

üretilecektir. Ardından TBMM çatısı altında, Türkiye’nin birliği
ve bütünlüğü tartışılmadan, sorunun çözümü sağlanacaktır.
Yerelden

Öz

Kaynakla

Kalkınma:

Bölgeler

arası

gelir

adaletsizliğini, geri kalmışlığı, ihmal edilmişliği, yerelden öz
kaynakla kalkınma modelimizle çözeceğiz. Böylece hiçbir
bahane

kalmayacak,

kimse

bunun

üzerinden

siyaset

yapamayacaktır. Bölgeyi kendi öz kaynaklarıyla kalkındırıp,
refahın,

zenginliğin,

üretimin

Ege,

Marmara,

Akdeniz

bölgelerindekine benzer olduğu bir seviyeye yükselteceğiz.
Devletin Her Kademesinde Eşit Muamele: Devletin özellikle
yönetim kademelerinde Kürtlerin ayrımcılık hissini besleyen
dengesizlikleri gidereceğiz. Vali, Kaymakam, Büyük Elçi, Genel
Müdür, General, Emniyet Müdürü gibi kritik kamu yönetimi
kadroları dâhil, her düzeyde engelsiz olarak Kürtlerin yer
alabileceğini ispatlayacağız. Bunu gerçek istatistikler ile
göstereceğiz. Kürtlere her anlamda bu devletin kendilerinin de
devleti olduğunu hissettireceğiz.
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Nitelikli, Ekmek Sahibi Yapan Eğitim: Bölgede eğitim
koşullarının, okul ve öğretmen niteliğinin batı bölgeleri ile
kıyaslandığında bariz şekilde geride olduğu bilinen bir
gerçektir. Kötü eğitim, batı illerindeki emsallerine göre
üniversitedeki

iyi

bölümlere

girmede

fırsat

eşitsizliği

yaratmaktadır. Kötü eğitim, daha vasat mesleklerde, ömür
boyu daha düşük ücretler ile geçinmek ve buna göre hayat
standartlarında yaşamak demektir. Bu açıdan ömür boyu
ayırımcılık algısını hissetmek ve bir sonraki nesle aktarmak
demektir.

İstanbul’daki,

Ankara’daki,

İzmir’deki

devlet

okullarında hangi imkânlar var ise, Hakkâri’deki, Şırnak’taki
okullarda da aynı imkânları sağlayacağız ve koşulları
eşitledikten sonra fırsatları da eşitlemiş olacağız.
GAP sulama sistemlerini kısa sürede bitireceğiz ve suyu
tarlalara kavuşturacağız.
Kürt Sorununu bölgesel kalkınma, devlet imkânlarından
yeterince yararlanma, eğitim ve kamu diplomasisi ile
çözeceğiz.
Halkın yasalar çerçevesinde oylarıyla belirlediği Milletvekili,
Belediye Başkanı veya Meclis Üyeleri, mahkeme tarafından
suçu ispatlanıp kesinleşmediği sürece görevden alınmayacak,
www.birliktebasaralim.org
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kayyım

atanmayacaktır.

Çözüm

görüşmelerinde halkın seçilmiş temsilcileri mutlaka tüm
süreçlerin içinde ve halk adına yetkili olarak muhatap
alınacaktır.
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HERKES İÇİN HUKUK
Parti, demokratik, laik, sosyal, çoğulcu ve insan haklarını
merkeze alan bir hukuk devleti inşa etmek amacıyla yola
çıkmaktadır. Örselenen, zarar gören, hırpalanan tüm kurumlar
yeniden ayağa kaldırılarak ülke çağdaş bir toplum ve devlet
olarak yeniden inşa edilecektir. Eski sistemin restorasyon ya da
başka yollarla düzeltilme imkânı bulunmamaktadır.
Acilen toplumsal barışın inşa edilmesi için gerekli çalışmaların
başlatılmasını sağlayacağız.
Anayasa

Partinin Anayasa anlayışı, Anayasayı toplumsal bir sözleşme,
uzlaşı ve barış belgesi olarak görmek üzerine dayalıdır.
Çok uzun bir zamandır özlemi duyulan siyasal barış için her
şeyden önce, olağanüstü dönemlerin damgasını taşıyan,
insanımıza dar gelen ve son derece antidemokratik hükümler
içeren 1982 Anayasasının yerine, tüm toplum kesinlerinin
katılımıyla hazırlanacak sivil ve demokratik bir Anayasa temel
alınacaktır.
Anayasa ile devletin düşman gördüğü veya damgaladığı tüm
birey ve topluluklara karşı patetik “kendini koruma ve
www.birliktebasaralim.org
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güçlendirme” ile “kendi vatandaşını tehdit olarak algılama”
yaklaşımına son verilecektir. Anayasa hazırlanırken, bireysel
temel hak ve özgürlükleri siyasi otoriteye karşı koruyan bir
anlayış esas alınacaktır.
Yapılacak

yeni

Anayasa

“güvenlik-özgürlük

dengesi”ni

gözetmelidir. Dünyada güçlü, vatandaşına güven veren, ancak
içeride

vatandaşının

özgürlük

alanlarını

olabildiğince

genişleten bir devlet anlayışı gözetilecektir.
Yapılacak yeni Anayasa, devletin üç temel erki olan yasama,
yürütme ve yargının keskin ayrılığına dayanır; kuvvetler ayrımı
ile denge ve demetleme mekanizmaları dikkat ve hassasiyetle
düzenlenir.
Yeni Anayasa, insan haklarına ilişkin uluslararası hukuk
belgelerini bağlayıcı ve iç hukukta doğrudan uygulanır metinler
olarak görecektir.
Düşünce suç ve yasakları kaldırılacak, ifade hürriyetinin
önündeki tüm engeller temizlenecektir. Fikri, kültürel ve
sanatsal yaratıcılığı kısıtlayan her türlü hukuksal engel ortadan
kaldırılacak ve özgürlükler Anayasal teminat altına alınarak
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metinlerince

ihlal

edilmeleri

engellenecektir.
İç düşman kavramının hiçbir metinde yer almamasına özen
gösterilmelidir. Hiçbir devlet kendi vatandaşını potansiyel bir
düşman olarak göremez, hiçbir yurttaşını bu kategori içine
sokamaz ancak suçlular vardır. Vatan hainliği ve iç düşmanlık
kavramları çok kolay dile alınmaması gereken kavramlardır.
Yasama

Siyasal barış, siyasal katılımla gerçekleşebilir. Toplumsal barışı
sağlayacak yeniden inşanın esasını, parlamentonun üstünlüğü
ilkesi oluşturur. Ne var ki, günümüz itibariyle parlamentomuz
Türkiye Büyük Millet Meclisi küçük ve gereksiz bir ayrıntı
haline indirgenmiş; neredeyse her konuya karar veren
Cumhurbaşkanını dengeleyen ve denetleyen her türlü araç
iğdiş edilmiş durumdadır. Aynı doğrultuda, seçim ve siyasi
partilere

ilişkin

mevzuat,

doğrudan

parlamentoyu

ve

temsiliyeti sınırlandıran ve kimi zaman yok eden bir
konumdadır.
Parti, barajlı seçim sistemlerini siyasi katılımın önünde büyük
bir engel olarak görür, bu nedenle en küçük siyasi
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programların

parlamentoda

temsil

edilmelerini sağlayacak nispi temsil sisteminin ülkemiz için en
uygun seçim modeli olduğunu savunur. Buna rağmen parti
kuramayacak kadar dağınık veya zayıf olan kesimlerin temsili
için, mevcut 600 milletvekilinden 100’ünün Türkiye milletvekili
olmasını savunur. Ülke genelinde yüzde bir oy alan her fikir
veya kesim bir milletvekili ile temsil olanağı bulacaktır.
Siyasi Partiler Kanunu, demokratik bir anlayışla yeniden
düzenlenecektir.
Siyasi partilerdeki lider fetişizmine ve delege tekeline son
verilecek ve parti politikalarını oluşturacak teknokratlar için
sınırlı kontenjanlar dışında milletvekili adaylarının parti yerel
üyeleri tarafından seçilmeleri esası kabul edilecektir.
Son yıllarda örneği üzüntüyle izlenen, yasama sorumsuzluğu ve
yasama dokunulmazlığı konularının birbirine karıştırıldığı
tespitiyle, yasama sorumsuzluğu koşulsuz ve katışıksız olarak
sağlanacak, yasama dokunulmazlığı ise demokratik standarda
kavuşturularak, seçilmiş milletvekillerinin hem işledikleri adli
suçlarda dokunulmazlık zırhına sığınmalarının önüne geçilecek,
hem de siyasi olarak dokunulmazlığın kaldırılarak muhalifliğin
cezalandırılması engellenecektir.
www.birliktebasaralim.org
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Parti, önereceği yeni Anayasa tasarısı ile uyumlu bir Meclis
İçtüzüğünü, bugüne kadar edinilen deneyim ve birikimler
ışığında yeniden düzenleyecektir. Bu sayede meclis, ülkenin
bütün sorunlarının konuşulabildiği, demokratik tartışma ve
eleştiri usullerini uygulayabilen ve sorun çözen bir yapıya
kavuşturulacaktır.
Yargı

Yargı erki, devletin yürütme ve yasama fonksiyonlarından
öncelikli

olarak

bağımsızlığı,

ele

alınmak

tarafsızlığı

ve

durumundadır.
etkililiği

kayıtsız

Yargının
şartsız

sağlanacaktır.
Yargının özerk bir yapıya kavuşması sağlanarak Adalet Bakanı
ve müsteşarının (Bakan Yardımcısının) Hakimler, Savcılar Kurul
üyeliklerine son verilecektir.
Anayasal “tabii hâkim” ilkesi geçerli kılınarak ihlalinin önüne
geçilecektir.
Yargının birliği ilkesi sağlanacaktır.
Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi yargı yetkisinin
olağanüstü ve özel mahkemeler tarafından kullanılması
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olağan

ve

mevcut

sivil

mahkemeler

güçlendirilecektir.
Hâkim ve savcılarının cezai ve hukuki sorumlulukları tekrar
düzenlenecek, idarenin istinasız her türlü eylem ve işlemi
yargısal denetime açık hale getirilecektir.
Yüksek Askerî Şûra kararları dâhil olmak üzere tüm yargı
bağışıklıkları kaldırılacaktır.
Mahkeme binaları, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşların
erişimine uygun hale getirilecektir.
Yargıya erişim, sadece mahkeme binalarına erişimle sınırlı
tutulmayacak, adalete erişim önündeki tüm engeller de
kaldırılacaktır.
Bütün

yargı

organlarının

arşivleri

taranarak

vatandaş

denetimine açılacak, böylelikle özellikle yüksek yargıda görülen
“hatır

kararı”

marketlerin”

uygulamalarına
ve

“yargı

son

verilecek,

borsalarının”

“tahliye

kurulmaları

engellenecektir.
Uzun yıllardır kurulması planlanan ve her defasında ertelenen
Adli kolluk kurularak Adalet Bakanlığı emrine verilecek ve
İçişleri Bakanlığı ile ilişkisi engellenecektir.
www.birliktebasaralim.org
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) m.5 bağlamında Kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile AİHS m.6 bağlamında Adil
yargılanma hakkı tüm unsurlarıyla sağlanacak; oluşacak
zararlardan dolayı devletin ödediği tüm tazminatlarda neden
olan memura rücu edilecektir.
Hukuk kuralları, toplumsal ilişkilerin sosyal ve ekonomik freni
olmaktan çıkartılarak bu ilişkileri koruyan, geliştiren ve
ilerleten bir forma kavuşturulacaktır.
2016-2018 yılları arasında yayınlanan tüm KHK’lar, bütün
hüküm ve sonuçlarıyla kaldırılacak, işlerinden sorgusuz sualsiz
ihraç edilen 152 bin kamu çalışanı işlerine tüm birikmiş
haklarıyla birlikte iade edilecek, bu dönem yargılamalarının
kovuşturmaya yer olmadığı ve beraat kararları dışında tümü,
adil yargılanma hakkı ilkesi çerçevesinde yeniden yapılacaktır.
Ceza infaz sistemi, özellikle alanda görev yapan sivil
kuruluşların da katkılarıyla yeniden düzenlenecek, çağdaş
insan hak ve özgürlüklerine uygun, insanca yaşam koşullarının
sağlandığı yapılar haline getirilecektir.
Yargının vazgeçilmez unsuru savunma ve avukatların, savcılık
ve kolluk kuvvetleri karşısındaki konumu güçlendirilecek, hem
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şekilsel hem de özde silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama
ilkeleri tavizsiz uygulanacaktır.
Geciken Adalet

Parti, “geciken adalet adalet değildir” düsturu ile hâkimlerin
üzerindeki yükü hafifletmeyi ve adaleti kısa sürede tesis
etmeyi önceler. Bunu sağlamak için; hâkimleri delil toplamak
için dava erteleyen konumdan çıkarıp, hazır hale getirilmiş
dosyayı inceleyip karar veren makam haline getirecektir.
Davacı adliyeye müracaat ettiği anda ona bir hukukçu
avukat/arabulucu tayin edilecek. Davacı tüm delillerini ve
taleplerini bu şahsa teslim edip gidecektir.
Aynı anda davalı için de bir avukat/arabulucu tayin edilecek ve
bu da davalıdan tüm delilleri temin edecektir.
Bu iki taraf, hem tanık-bilirkişi-belge toplama gibi işlemleri
yapacak, hem de diyalog ile uzlaşmaya çalışacaktır.
Bu iki taraf, 10 gün içinde tüm delilleri toplamış, iletişim ile
sorunu çözmeye çalışmış olacaktır. 10 gün içinde dosyada
uzlaşma olmaz ise, delilleri toplanmış dosya da hâkime
verilecektir.
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Hâkim hiçbir ek delil araştırmadan, dosya üzerinde 5 gün
içinde karar verebilecektir. Bu kararda haksız çıkana tüm
masraflar ve 5 katı kadar da hazineye ödenmek üzere ceza
çıkarılacaktır.
Böylece delillerin hızla toplandığı ve 15 gün içinde karara
bağlandığı yeni sistem hayata geçirilecektir.

Yürütme

Partimize göre yürütme, bir yetki değil görev alanı olarak
algılanır. Mevcut Anayasaya göre, yasama ve yargı erklerini
bütünüyle

etkisi

altında

tutan

anlayış

terk

edilmek

durumundadır.
Yürütme, yasama organı içinden çıkan ve ona tabi bir icra
organı haline getirilecektir.
Parti, siyasi çoğulculuğu savunduğu için Başkanlık Sistemine
temelden karşıdır. Başkanlık Sistemi, belli bir kesim veya
topluluğu diğer kesim ve topluluklar üzerinde hâkimiyetini
mutlaklaştırdığı için toplumsal barışı tehdit etmektedir.
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Yürütme organını yeniden yapılandırmanın en önemli
unsurlarından biri, idari yapıya egemen olan merkeziyetçi ve
tek taraflı örgütlenmenin ve anlayışın değiştirilmesidir.
Hantal ve ağır işleyen merkeziyetçi devlet yapısı yerine,
yerinden yönetim organlarına ve merkezi idarenin taşra
teşkilatına yetki devrini esas alan, adem-i merkeziyetçi bir
idare anlayışına geçilmesi zorunludur.
Mevcut bakanlıkların sayısı azaltılacak, Parlamenter Sisteme
geçildikten sonra Başbakan ve Devlet Bakanı statüsündeki biri
siyasi işlerden, diğeri ekonomik işlerden sorumlu iki Başbakan
Yardımcısı

dâhil,

Bakanlar

Kurulu

üye

sayısı

20

ile

sınırlandırılacaktır. (Başbakan, Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet
Bakanı, Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı, Adalet
Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık
Bakanı, Eğitim Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Doğal
Kaynak Politikaları Bakanı, Tarım-Orman ve Köyişleri Bakanı,
Ulaştırma Bakanı, Savunma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı,
Çevre Bakanı, Gençlik ve Gelecek Teknolojileri Bakanı, Güvenli
Konut Edindirme Bakanı, Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanı,
Küçük İşletmeler Bakanı).
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İnsan hakları, kadın ve yurtiçi-yurtdışı göç ve dışarıda yaşayan
vatandaşlarımızdan sorumlu müsteşarlıklar, siyasi işlerden
sorumlu devlet bakanına bağlanacaktır. Hazine örgütü, eskiden
olduğu gibi Maliye Bakanlığı bünyesine alınacak, Devlet
Planlama Teşkilatı, eskisinden daha güçlü olarak yeniden
kurgulanacak ve ekonomik işlerden sorumlu Devlet Bakanına
bağlanacaktır.
İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Diyanet İşleri Başkanlığı, doğrudan
Başbakana bağlı olacaktır.
Genelkurmay Başkanlığının Savunma Bakanlığına bağlı olarak
devamı sağlanacaktır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde mevcut olan
bakan yardımcılıkları, müsteşarlıklar, genel müdürlük ve diğer
kuruluşların organizasyon, yetki, görev ve sorumlulukları
gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.
Devlet memurlarının terfi ve tayin işlemleri yeni esaslara
bağlanacak, memurların görevleriyle ilgili ve bilhassa tayin ve
terfi işlemlerinde liyakat ve başarı dışındaki tüm kıstaslar
reddedilecek ve özellikle siyasi tercihe yer verilmeyecektir.

www.birliktebasaralim.org

71

Yeniden İnşa Hareketi

#BirlikteBaşaralım

Memurların her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetimine
tabi olması esası çerçevesinde, memurların yargılanmalarının
da olağan usullere göre yapılması sağlanacak, yargılama izni
müessesesi açık ve özgür toplum ilkeleri doğrultusunda
bütünüyle yeniden düzenlenecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin iş ve
başvurularının ne şekilde sonuçlandırılacağına ilişkin kurallar
içeren bir İdari Usul Kanunu yürürlüğe konacaktır.
Devlet İhale Kanunu, keyfi uygulamaları ve kayırmaları ortadan
kaldıracak şekilde yeniden düzenlenecek, ancak adeta “her
ihalede bir kanun değişikliğini” anımsatacak şekilde asla
değiştirilmeyecektir. Bunu temin etmek için Anayasaya önlem
niteliğinde bir madde konacaktır.
Milli Güvenlik Kurulu, Başbakan, Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye

Bakanları,

Genelkurmay

başkanı

ve

kuvvet

komutanlarından oluşan ve Cumhurbaşkanının başkanlığında
toplanan, Başbakanlığa bağlı bir danışma kurulu şeklinde
yeniden düzenlenecektir.
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Savunma ve Güvenlik

Hizmet ettiği halkına karşı görevin gerektirdiği tarafsızlıktan
uzaklaşmış bir güvenlik teşkilatının başarılı olmasına imkân
yoktur. Savunma ve güvenlik güçleriyle barışık olmayan bir
toplumun da huzur ve refah içinde olması beklenemez.
Parti, kimi zaman siyasilerce siyasetin içine çekilmeye çalışılan,
kimi zaman da kendiliğinden siyasetin içinde konumlanan
silahlı kuvvetlerin bütünüyle siyasetin dışında kalmasına özen
gösterir. Silahlı kuvvetlerin yakın veya uzak, tüm siyasi olarak
algılanan eylem ve işlemleri cezalandırılır.
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Partinin esas aldığı özgür ve açık toplum ilkeleri çerçevesinde,
çağın güvenlik anlayışı ve teknolojik gerekliliklere koşut olarak
profesyonel ordu modeline geçilecek, zorunlu askerlik
uygulaması kaldırılacaktır.
İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, siyasi etkiler
ve siyasi kadrolaşmadan arındırılacak, özellikle bu kurumlar
üzerinden
tarafsızlıkları

siyasetin

gölgesi

sağlanacak,

kaldırılarak

böylelikle

de

itibarları
bu

ve

kurumların

görevlerinin gerektirdiği etkinliğe kavuşmaları sağlanacaktır.
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Bu kurumlar üzerinde doğrudan TBMM denetimi sağlanmak
durumundadır.
Dar kadrocu devlet anlayışı, siyasilerin basiretsizliği, devleti
yönetenlerin basit çıkarları nedenleriyle istihbarat ve emniyet
teşkilatlarına sızmış bulunan her türlü çete unsuru tasfiye
edilecek ve bu teşkilatlarda yer alıp vatandaşlara karşı her
türlü suç işleyenler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaklardır.
Böylelikle devletin ve siyasetin üzerindeki sis perdesi
kaldırılarak, bu teşkilatların halk nezdindeki itibar ve güveni
iade edilecek, bundan sonra hiçbir faili meçhul cinayet,
kaçırma, köy yakma ve bilhassa işkence ve kötü muameleye
izin verilmeyecek ve müsamaha gösterilmeyecektir.
Kamu Yönetimi

Kamu yönetimi örgütlenme modeli, işleyiş kuralları ve mevcut
personel yapısının, çağdaş koşullara uyumlu olarak yeniden
yapılandırılması sağlanacaktır.
Çok partili siyasi hayata geçildiğinden beri Türkiye’de, devlet
bürokrasisi anlayışının yerini parti bürokrasisi anlayışı almıştır.
Öncesindeki tekil anlayışın yanlışlığını da tartışmaya gerek
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yoktur. Bürokratların politize edilmesinin önüne geçilecek ve
her türlü siyasi baskı reddedilecektir.
Acil bir Kamu Yönetimi Yeniden Yapılandırma Programına
ihtiyaç vardır. Devletin sunduğu kamu hizmetlerinde etkinlik
sağlanmalı, hantal devlet yapısı dinamik ve fonksiyonel bir
yapıya

dönüştürülmeli,

devlet

kadrolarındaki

dengesiz

istihdam düzeltilmeli, halkına güvenen, vatandaşına tuzak
kurmayan, halka dönük ve halka hesap veren şeffaf, açık ve
katılımcı bir kamu yönetimi anlayışına geçilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki görev, yetki ve
sorumluluk çatışma ve kargaşası giderilecek ve birden çok
kurum ve kuruluşun görev alanına giren eylem, işlem, proje ve
faaliyetlerde etkin koordinasyon sağlanacaktır.
Çeşitli mevzuat hükümlerince öngörülen mali ve sosyal hakları
nedeniyle devlet memurlarının ücret rejimindeki çelişkiler
kaldırılacak, eşit pozisyon, eşit iş, eşit ücret ilkesi hayata
geçirilecektir. Devlet Memurları kanunu güncellenecektir.
Devlet 657 sayılı yasaya bağlı memuru olarak çalışan ve en az
on yıl kamu hizmeti olan Doktora derecesine sahip çalışanlar,
hiçbir

mülakat

veya

yazılı
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bulundukları kurumda veya mesleklerine uygun kurumda
Kariyer Uzmanı olarak atanacaktır. Böylece tüm dünyada
geçerli tek bilimsel unvan olan Doktora derecesinin tezi,
akademik makale yetkinliği dahi tartışmalı olan Kariyer
Uzmanlık

Tezinden

daha

düşük

unvan

ve

ücretle

çalıştırılmayacak, bilimsel saygınlığı korunmuş olacaktır.
Kariyer Uzmanlarının uzmanlık tezlerini saha deneyimlerine
dayandırdıkları ve en az ulusal hakemli bir dergide
yayınladıkları tez konusu ile ilgili makale sonrası geçerlilik
kazanacaktır. Böylece kayırmayla, gerçekte uzmanlık yetkinliği
taşımayan ve özgün tez niteliğini ispatlayamayan belgeler
üzerinden kamu çalışanlarının bazılarına, hak etmedikleri
halde diğer çalışma arkadaşlarından daha üstün kadrolar
verilmeyecektir.
Kamu yönetiminin her kademesindeki devlet memurları
üzerindeki siyasi baskı ve zorlamalar kaldırılacak, tayin, nakil ve
atamalarda

liyakat

esası

göz

önünde

bulundurulacak,

bürokrasi siyasi güdümden çıkarılacaktır.
Merkezi ve yerel yönetimlerin yetkililerinin, yürütülen faaliyet
hakkında her altı ayda bir düzenli olarak sivil toplum örgütleri,
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meslek kuruluşları ve medya temsilcileri önünde bilgi
vermeleri ve açıklama yapmaları sağlanacaktır.
Çağdaş bir Bilgi Edinme Kanunu hazırlanacak ve devletim tüm
faaliyetleri

hakkında

vatandaşların

bilgi

edinebilmeleri

sağlanacaktır.
Kamulaştırma, sınır tespiti gibi vatandaşların ekonomik hak ve
çıkarlarını etkileyen uygulamalarda, ilki kamu kuruluşunun
nihai kararı vermesinden önce, bu kararı alacak kamu
yetkilileri ile vatandaşların bir araya gelerek tartışabilmelerini
sağlayacak ve mümkünse tarafların uzlaşmalarına zemin
hazırlayabilecek bir “kamu oturumu” (public hearing) yöntemi,
gerekli

mevzuat

değişiklikleriyle

birlikte

uygulamaya

konulacaktır.
Bugün itibariyle gelinen aşırı siyasallaşmış bürokrasi gerçeği
çerçevesinde, II. Dünya Savaşı sonrası ile birleşme sonrası
Almanyalarında uygulanan “arındırma” (lustration) yöntemi bir
zorunluluktur. Bu arındırmanın AİHM içtihatları doğrultusunda
yapılması da şarttır.
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Yerel Yönetimler

İdari sistemin tarihinden gelen bir aşırı merkeziyetçiliğin
sonucu olarak, yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi
kaldırılmak ve başta “kayyum atamak” gibi seçmen iradesini
yok sayan her türlü vesayet anlayışı reddedilecektir.
Yerel yönetimlerin kaynak yetersizliği, bazı alanlarda görev ve
yetkilerinin

sınırlılığı,

genelindeki

ulaşım,

nitelikli
teknoloji

personel
ve

yokluğu,

iletişim

ülke

imkânlarının

yetersizliği ve yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde
açıklık ve demokratik katılım usullerinin zayıflığı nedenleriyle
bir

yerel

yönetim

reformu

yapılması

zorunluluğu

bulunmaktadır.
Yerel yönetimler üzerindeki her türlü vesayet kaldırılacaktır.
Bunun yerine hukuka uygunluk denetimi getirilecektir.
Bu çerçevede, seçimle göreve gelen yerel yönetim yetkilileri,
merkezi idare tarafından görevden alınamayacak, işlemlerinde
suç ve usulsüzlükler olması halinde konu yargısal olarak
denetlenecektir. İşten el çektirme, sadece idari yargı kararıyla
olabilir, ceza mahkemelerinin ilgili yöneticiyi tedbir amaçlı
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geçici olarak görevden uzaklaştırabilmeleri son derece istisnai
bir uygulama olarak kabul edilebilir.
İçişleri Bakanlığının doğrudan veya vali ve kaymakamlar eliyle
yerel yönetim bütçeleri üzerindeki idari vesayetine son
verilecek, bu yetki kanunda belirlenecek unsurları varsa İl
Genel Meclisleri aracılığıyla kullanılacaktır.
Yerel yönetimlerin bugüne değin sürdürdükleri hizmetlere ek
olarak, eğitim ve sağlık hizmetlerinden de temel sorumlu hale
getirilmeleri sağlanacaktır. Sorumlu olunan tüm hizmetlerin
etkili bir biçimde yürütülebilmesi adına ve yerel yönetimlerin
mali özerkliğinin gerçek anlamda sağlanabilmesi bakımından,
genel bütçeden yerele ayrılan payın yanı sıra merkezi
yönetimden bağımsız olarak kaynak yaratma ve vergi tahsil
etme yetkileri oluşturulacaktır.
Yerel yönetimlerin bütçe ve harcama disiplinini sağlamak
adına, tüm harcamaları ve topladıkları gelirler, Sayıştay’ın
hukukilik denetimine ilaveten, her yıl bağımsız dış denetime
tabi tutulacak ve ilan edilecektir.
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Vali, kaymakam ve emniyet müdürleri, merkezi hükümet
tarafından atanacak, bunun dışındaki tüm taşra teşkilatı
personeli, yerel yönetimler tarafından tayin edilecektir.
Mevcut İl Özel İdareleri, İl Yerel Yönetimi adı altında daha etkili
yapılandırılacak, başkan vali olmayacak, o il sınırları içinde
yaşayan herkes tarafından seçilecek “il yerel yönetim başkanı”
(belediye başkanı) olacak, ilçe özel idareleri de ilçe yerel
yönetimleri olarak yeniden organize edilecektir.
Vali

ve

kaymakamlar,

yerel

yönetimin

tüm

karar

mekanizmalarının dışına çıkarılacak, güvenlik ve ulusal ölçekli
hizmetlerin

yürütülmesi

dışında

kalan

tüm

yetki

ve

sorumlulukları il ve ilçe yerel yönetim başkanlıklarına
devredilecektir. Vali ve kaymakamlar, İl ve İlçe Koordinasyon
Kurulu başkanı olarak, yalnızca merkezi idare ve yerel
yönetimlerin çeşitli birimleri tarafından yürütülen hizmetlerin
koordinasyonunda görev alarak “koordinatörlük” görevi
üstleneceklerdir. Koordinatörün görevi, çeşitli kamu kurum ve
kuruluşları

arasında

oluşabilecek

yetki

ve

sorumluluk

çatışmalarını önlemek ve hizmetin uyumlu ve verimli biçimde
yürütülmesini sağlamakla sınırlı olacaktır.
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Mahalle ve köy muhtarlarının ilçe meclislerine doğrudan ve
aktif katılımı sağlanacaktır.
İller Bankası yeniden yapılandırılacak, yerel yönetimlerin
projeye dayalı yatırımlarını kredilendirebilen bir yerel yönetim
bankası haline dönüştürülecektir.
Etnik, İnançsal ve Kültürel Kimlikler

Parti, siyasette çoğulculuğu savunur, sosyal hayatta da çok
kültürlülüğü kabul eder ve bunu bir kazanım olarak görür.
Farklı kültür ve inanç kümelerinin kendilerini özgürce ifade
edebilecekleri bir toplum düzeninden yana tavır alır. Bu
nedenle devlet, tüm inanç ve kültür alanlarına eşit mesafede
yer almalıdır. İnançsızlık da bir kültür alanını işaret eder.
Etnik, kültür ve soy kümelerinden arındırılmış, Türkiyelilik
bilinciyle belirlenecek bir yurttaşlık tanımı esas alınarak, tüm
mevcut kanunlar bu tanım ışığından yeniden gözden
geçirilecektir.
Yurttaş olmakla belli bir etnik veya kültürel kümeye ait olmak
arasındaki bağ reddedilmelidir.
Yurttaşlık bilinci, Türkiyelilik bilincine eşittir ve Tüm yurttaşlar
özde ve sözde birinci sınıf yurttaştırlar.
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Hiçbir kesim, küme veya birey, etnik veya inançsal
özelliklerinden dolayı kınanamaz ve devlet tarafından farklı
muamele göremez. Hiçbir kesim, küme veya birey, kendi sahip
olduğu kimlik doğrultusunda etnik, kültürel veya inançsal bir
özelliği bir diğerine karşı üstünlük olarak göremez ve
kullanamaz.
Parti, farklı etnik, kültür ve inanç kümeleri arasındaki
eşitsizliklere ve haksızlıklara yol açan tüm uygulamalara son
verecektir. Hukuk sistemi, eğitim ve kültür politikaları bu
temelde yeniden gözden geçirilecek, farklı etnik, kültürel ve
inançsal kümeler arasında ilişkiler teşvik edilecektir.
Tüm kümeler, inanç gurupları ya da kültürel topluluklar, kendi
dillerinde gazete çıkarabilir, radyo-TV kanalı kurabilir, şiddeti
savunmamak şartıyla her türlü dil, kültür veya inancı
öğrenmek, korumak veya yayabilmek için çalışmalarda
bulunabilirler.
Parti, savunduğu anayasal sekülerlik ilkesi çerçevesinde,
devletin tüm inanç guruplarına eşit mesafede durması için
gerekli tüm düzenlemeleri yapar. Bu çerçevede Diyanet İşleri
Başkanlığı, tüm inanç guruplarının talepleri halinde temsil
edildiği ve siyasetten arındırılmış devlet denetimi altında
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yurttaşlara din hizmeti veren, genel bütçeyle ilişkisi kesilmiş bir
kurum olarak yeniden kurgulanır. Din işlerinin finansmanı,
gönüllülük esasına dayanmak üzere inanç sahiplerince
karşılanır.
Parti, başta Aleviler olmak üzere, tüm inanç ve kültür
kümelerinin eşit ve özgür yaşam haklarını savunur, her türlü
ötekileştirmeye karşı çıkar. Bu doğrultuda, bilinçli veya bilinçsiz
propagandalarla

yayılmış

önyargıların

kaldırılması

için

mücadele eder.
Parti, özellikle gayrimüslim toplulukların ötekileştirilmesini ve
damgalanmasını kabul etmez. Sayıları son derece azalmış
gurupların, %99’u Müslüman bir devlet sınırları içinde tehdit
olarak algılanmasını patetik bulur ve karşı çıkar.
Tüm

azınlıkların

eşitlik

temelinde,

saygın

statüde

yaşayabilmeleri için gerekli her türlü önlem alınır, özellikle
kamu hizmetinden yararlanmada ve kamu hizmetine girmede
ayrımcılığı asla kabul etmez.
Yurttaşların kendi ruhani liderlerini seçmelerine devlet
müdahale etmemelidir. Kutsal ve dokunulmaz haklardan olan
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ibadet özgürlüğüne ve dinsel eğitim olanaklarının önüne
çıkarılan engeller ortadan kaldırılacaktır.
Ders kitaplarında özellikle heterodoks topluluklar hakkında
onları aşağılayan tüm bilgiler ile incitici dil terk edilecektir.
Bütün bu inanç meselelerinde devlet kurumları sadece mali ve
kriminal açıdan denetleyebilir. Herhangi bir suç unsuru
bulunduğunda bu konu bağımsız mahkemeler tarafından
yargılanabilir.
Sendikalar

Ülkemiz, sendikal özgürlükler konusunda uluslararası ilke ve
normlara aykırı uygulamalar ve yasal düzenlemeler nedeniyle
çok geri bir noktada bırakılmıştır. Bu bilinçli geri bırakmanın
farkında olarak, başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmak
üzere, Birlemiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası
kuruluşlarla akdedilen çeşitli sözleşme ve şartları iç hukuka
yeterince geçirinceye kadar çalışmaya devam etmek bir
mecburiyettir.
1982 Anayasasında sendikal özgürlükler son derece dar bir
çerçevede düzenlendiğinden ve mevcut Sendikalar Kanunu da
uluslararası normlara aykırılık teşkil eden çokça hüküm
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bulunduğundan, sendikal özgürlüklere ilişkin tüm mevzuat,
baştan gözden geçirilmek ve düzenlenip değiştirilmek
zorundadır.
Memurlar dâhil tüm çalışanlar, uluslararası standartlarla
uyumlu

grevli-toplu

sözleşmeli

sendikal

haklara

kavuşturulacaktır.
Sendikaların

siyasi

partilerle

işbirliğinde

bulunmalarını

yasaklayan Anayasal hükümler ayıklanacak, sendikaların siyasi
tavır alabilmeleri önündeki tüm engeller kaldırılacak ve tüm
sendikalar birer siyasi aktör halinde algılanacaktır. Böylelikle
sendikalar, sarı sendikacılıktan uzaklaşacak, bazı sendika
ağalarının kendi çıkarlarına uygun olarak kimi siyasilerle kapı
arkalarından pazarlık yürütmelerinin ve iş birliğine gitmelerinin
de önüne geçilecektir.
Meslek Kuruluşları

Sanayi ve Ticaret Odaları, Ziraat Odaları, Esnaf ve Sanatkâr
Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları, Barolar, Tabip Odaları,
Veteriner Odaları, Eczacı Odaları, Diş Hekimleri Odaları,
Serbest Muhasebeciler ve Yeminli Mali Müşavirler Birlikleri,
Kooperatif Birlikleri gibi meslek kuruluşları ve bunların üst
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kuruluşlarda

yürütmenin

alacağı

kararlara aktif katılım ve eleştiriyle görüş bildirmeleri
sağlanacak, merkezi ve yerel yönetimlerin meslek kuruluşunun
alanını ilgilendiren eylem ve işlemlerinde hesap sorma yetkisi
verilecektir.
Merkezi idarenin her türlü meslek kuruluşu üzerindeki
antidemokratik uygulama ve idari vesayetine son verilecektir.
Sivil Toplum Kuruluşları

Demokrasimizin gelişimi ve derinleşmesinde büyük bir önemi
haiz bulunan STK’ların demokratik süreçlere katılımı önündeki
tüm engeller kaldırılacak, STK’ları birer güvenlik tehdidi olarak
gören tüm uygulamalara son verilecektir. Yurttaşlarımız Sivil
Toplum Kuruluşlarında daha aktif hale gelmeleri konusunda
teşvik edilecektir. Siyasi iktidarların Yurttaş merkezli STK’lar
vasıtasıyla kontrole tabi tutulmaları onlar için en önemli
denetim mekanizması olacaktır.
Temsili demokrasinin içinde bulunduğu krizden çıkışın yegâne
yolu, bu kuruluşların her aşamada siyasi ve idari karar alma
süreçlerine aktif katılımlarından geçmektedir.
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Çoğulcu ve katılımcı demokrasi, ancak dernekler ve vakıflar
gibi kuruluşların çalışmalarıyla derinleşebilir.
Bu sürecin hızlandırılabilmesi için, sivil toplum örgütlerinin
karar alma süreçlerine katılımı zorunludur.
Kimi devlet destekli dernek ve vakıfların iş takip ederek
yurttaşlardan gönüllülük sınırını aşan zorunlu bir harç gibi
topladıkları “kanunsuz vergilerin” önüne geçilecektir.
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) ve Türkiye İnsan
Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) daha da güçlendirilerek,
yürütmeden bağımsızlaştırılacak. Paris prensiplerine uygun
ulusal mekanizma haline dönüşmeleri sağlanacaktır.
Avrupa Birliği Tam Üyelik Hedefi

1963 yılından başlayan Avrupa Birliği-Türkiye ilişkisi 1987
yılında yapılan tam üyelik başvurusu ve 1995 Gümrük Birliği ile
yeni bir ivme kazanmış, 2005 yılında tam üyelik için
müzakerelere

başlanmıştı.

Büyük

umutlarla

başlanan

görüşmelerde, bazı müzakere kalemlerinde önemli mesafe
alınmış olsa da serbest dolaşım noktasında terörizm
konusunda tanımlamalara takılan müzakerelerin evrensel
hukuki standartlarla bir an evvel neticelendirilmesi, ayrıca
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Gümrük Birliği’nin çıkarlarımız doğrultusunda güncellenmesi
mümkündür. Bugün geldiğimiz noktada bütün müzakere
kalemleri adeta kasıtlı ve bilinçli bir şekilde durmuş ve
buzdolabına kaldırılmış vaziyettedir.
AB, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ulusal
hedefimizin vücut bulmuş halidir. Demokrasi ve insan hakları
standartları bakımından halkımızın hakkettiği ve doğru bir
mecra olup, eşit ve tam üyelik dışında da farklı bir statü kabul
edilemez. Özellikle son zamanlarda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi
Türkiye’nin

kararlarına
kurucu

uyulmamasıyla

ülkelerinden

biri

birlikte
olduğu

artık
Avrupa

Konseyi’ndeki yeri bile sorgulanır hale gelmiştir. Parti olarak
Avrupa Birliği ile olan müzakerelerin yeniden başlaması ve
sonuçlandırılması için gereken her türlü çaba gösterilecektir.
Avrupa

Birliği’nin

demokratik,

ekonomik

ve

ekolojik

kriterlerine, halkımızın refahı ve huzuru için ulaşmak ana
hedefimizdir.
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Dış Politika

Parti, tek kutuplu değil çok merkezli, çok yönlü ve çok
katmanlı, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda dengeli ve ilkeli dış
politikadan yanadır.
Dış politika alanında ülkemizin Cumhuriyet döneminde
kristalleştirdiği ve tarihi deneyimlere, kazanımlara dayanarak
geliştirdiği dış politika temel ilkelerine bağlı kalacak, ancak
statik değil adapte ederek ilgili kurumlarını güçlendirerek ve
koordinasyonu arttırarak aktif bir dış politika hedeflemektedir.
Bu bağlamda Partinin dış politikadaki düsturu karşılıklı yarar
temelinde barış ve işbirliğidir.
Dış politika ve diplomasi ülkemizin ve milletimizin ve bu
topraklardan dünyaya dağılmış tüm halklarımızın refahı,
güvenliği için vazgeçilmez temel bir araç olup, bu vatanı
“Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartmak” hedefinin en
etkili enstrümanlarındandır. Bu hedefe de AB tam üyeliği ve
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilecek
demokratik, laik bir hukuk devleti olmak yoluyla ulaşılabilir.
Devletimizin yakın ve uzak geçmişte sınamalarla oluşmuş ve
halk tarafından benimsenmiş bu kimliği esasen kendi
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coğrafyasında ve ötesinde tüm Müslüman ülkelerinde en
önemli yumuşak gücü, ayırıcı özelliği ve ilham kaynağıdır.
Bu arka plan ışığında somut olarak dış politika üç temel
sütun/sacayağı üzerinde yürütülmelidir:
1-

AB tam üyeliği hedefiyle Kopenhag siyasi ve Maastricht

ekonomik kriterlerini ülkemizin çıkarları gözetilerek ve ancak
uygulanacak reform sürecinde ülkemizin “özel koşulları”
bahane ileri sürülmeden eksiksiz yerine getirilmeli (ve) ;
2-

Ülkemizin güvenliğinin bel kemiği olan NATO ve tüm

müttefiklerle Transatlantik ilişkileri güçlendirmek ve ulusal
çıkarlarımız doğrultusunda bu üyelikten, getirdiği tüm haklarla
birlikte eksiksiz yararlanmalı ve bunun her fırsatta teyidini
almalı;
3-

Komşularla ilişkileri imparatorluk bakiyesi bir ülke

olmanın olumsuz koşulları ve yaşanan acılar üzerinden
mağduriyet değil ortak tarih, kültür ve çıkarlar temelinde ve
tarihsel deneyimler ışığında duygusal değil gerçekçi bir
zeminde karşılıklı çıkarlar ve kazan-kazan ilkesi temelinde
geliştirmelidir. Hiçbir şekilde komşuların egemenlik haklarını
göz ardı etmemek ve kendi tarihsel, etnik ve kültürel
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getirdiği

pozitif

gündemlerden

de

vazgeçmemek esas olmalıdır. Başta Suriye, Ermenistan ve
Yunanistan olmak üzere, tüm komşu ülkelerle, Ege, Karadeniz
ve Akdeniz havzasında artan gerilimler karşısında diplomasi
yoluyla mevcut sorunların işbirliği alanları (başta enerji, gıdatarım ve ulaşım) ön plana çıkartılarak çözümü konusunda
ilerleme kaydedilecektir.
Bu üç ana kulvarda BM temel ilkelerinde yürütülecek dış
politikada konjonktür

ve yaşanabilecek öngörülemeyen

küresel veya bölgesel çıkar çatışmalarında bu üç sütundan her
koşulda en azından iki alanda ilişkilerin pozitif düzlemde
ilerletilmesi yüksek çıkarlarımızın gereği ana hedef olmalıdır.
Zira nasıl ki tek ayaklı bir masa ayakta duramazsa ülkemizin
bulunduğu benzersiz jeopolitik konumu tek boyutlu kalmış bir
dış politika ile güvenliğini ve hedeflediği ekonomik refahı
hayata geçiremeyeceğinin bilincinde olunmalıdır. Bugün G-20
üyeliği bile tartışma konusu hale gelmiş konumdan ve esasen
1970’lerde erişilmiş dünyanın 17. büyük ekonomisi olma
konumundan 22.liğe kadar gerilemenin derhal önüne geçilmeli
ve reel sektörlerde gerçek bir ilerleme sağlanmalıdır.
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Küresel (BM, OECD, G20, DB, Rusya Federasyonu, Çin,
İngiltere, Hindistan gibi) ve bölgesel (AGİT, EBRD, Karadeniz
İşbirliği Teşkilatı, ECO, Körfez İşbirliği Teşkilatı, İran, Mısır,
Suudi Arabistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Nijerya gibi)
aktörler ve örgütlerle insan hakları, demokrasi öncelenerek ve
ekonomik refah temelinde işbirlikleri derinleştirilmelidir.
Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’nun kendi dinamikleri içindeki
dinsel, mezhepsel ve ırksal çatışmalarda taraf olmamak esas
olmalıdır.

Diğer

taraftan

bu

temel

yaklaşım,

bugün

gözlemlediğimiz gibi soydaş ve akraba topluluklar ve ülkeler ile
ilişkileri ihmal etme anlamına da gelmemeli, tüm imparatorluk
bakiyesi medeni ve demokratik ardıl ülkelerin yaptığı gibi bu
topluluk ve ülkelere çok boyutlu şekilde özel ehemmiyet
verilmelidir. Etnik, kültürel ve inançsal ortaklıklar, bu
ortaklıkların bulunduğu ülkelerin zayıflatılması ya da içişlerine
karışılması

amacıyla

değil,

ancak

barışın,

refahın

ve

demokrasinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için bir
faktör olarak kullanılabilir.
Cumhuriyetin ilk atılım yıllarında ve 21. asrın başlarında ancak
yukarıda belirtilen temel miras üzerinde uygulanabilen
arabuluculuk ve BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine uzun bir
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aradan sonra seçilebilme başarısı tekrarlanabilmeli, gerek
komşularla gerek içinde yaşadığımız üç kıta ve bölgenin
kesişimi benzersiz coğrafyada dünya barışının en önemli
savunucu ve teminatı odaklarından biri haline gelmek
hedeflenmelidir.
Diasporada yaşayan geçmiş azınlıklarımız ve halklarımızla
yeniden köprüler kurularak ülke ve vatanları ile hukuk ve
haklar temelinde yeniden bağlar kurmalarını sağlamak ülkemiz
kadim tarihine ve saygın, büyük ve güçlü ülke olma idealine
yakışan şekilde dış politika hedefimiz olmalıdır. Bu halklarla
ortak uzun tarihimiz büyüklüğe giden yolda örneklerle
doludur. Aksi tutum, söylem ve davranışlar da yine tarihimizde
karşılıklı acılarla, hüsranla yoğrulmuş istisnai dönemlerle
doludur.
Tüm bu hususlarda zemin kazanabilmek ve ilerleyebilmek
adına dış politika alanında kurumsal, insan kaynakları ve
ekonomik anlamda kapasite sorununu planlı şekilde aşmak için
koordineli ve uzun erimli bir program dahilinde gayret sarf
edilmelidir. Partinin dış politika vizyonu bu yöndedir.
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HERKES İÇİN İÇ GÜVENLİK
Genel Kolluk

Farklı kanun ve personel rejimlerine tabi olarak aynı görevi
yerine getiren genel kolluk birimleri mevcut yapılanmada
sadece

coğrafi

hizmet

alanları

esas

alınarak

değerlendirilmektedir.
Etkinlik ve verimliliğin arttırılması için, Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, merkez ve taşrada tek bir Kamu Güvenliği ve Acil
Durum Yönetimi altında birleştirilecektir.
Özel Kolluk

Çeşitli kanunlara göre görev yapan, yetki sorumluluk ve görev
alanları daha kısıtlı olan Belediye Zabıtası, Köy ve Kır
Korucuları, Orman Bekçileri ve Özel Güvenlik Personelinin,
görev ve yetkileri ile özlük hakları açık şekilde yeniden
belirlenerek, kamu düzeni ve asayişin sağlanmasında genel
kolluğa yardımcı hale getirilecektir.
Genel Kolluk ve Özel Kolluk birimleri arasında sürdürülebilir bir
koordinasyon sağlanarak entegre kamu güvenliği sistemi
hayata geçirilecektir.
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Kolluk Personelinin Yükü ve Toplumsal Algısı

Toplumsal

eylemlere

operasyonlarda

kolluk

müdahalede,
personelinin

tutuklama
görüntüleri

veya
medya

tarafından paylaşılarak ilgili personeller hakkında olumsuz bir
algı oluşturulmaktadır. Oysa kolluk personeli sadece kendisine
verilen emri, görev bilinciyle uygulamaktadır. Emirlerin en
nihayetinde ülkeyi yöneten hükümetten gelmesine rağmen,
olumsuz algının yükü kolluk personeline, bu personelin aile
bireylerine ve sosyal çevrelerine yüklenmektedir. Partimiz
kolluk personelin omuzlarındaki ağır yükün ve psikososyal
baskının bilincinde olarak gerekli önlemleri almak, yükü ve
baskıyı hafifletmek, gerçek sorumluyu kamuoyuna deklere
etmek, kolluk personelini ve aile bireylerini düzenli olarak
rehabilitasyon eğitimlerinden geçirmek için önlemler alacaktır.
Kolluk personelinin ve sosyal çevrelerinin toplumdaki imajları
ve algıları, hak ettikleri saygıyı görecekleri, onuru ve gururu
hissedecekleri halde yeniden ve titizlikle ele alınacaktır.
Kolluk teşkilatlarında liyakatin dışında hiçbir kriterin referans
alınmayacağı,

ideolojik,

etnik,

inançsal

bağlarla

hiçbir

personelin kayırılmayacağı veya ayırımcılığa uğramayacağı,
yerinden edilme veya sürgün tehdidi yaşamayacağı, liyakatli
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personele mutlaka sahip çıkılacağı bir sistem kurulacak ve
işletilecektir.
Köy Korucuları Mağdur Edilmeden Koruculuk Sistemi
Sonlandırılacaktır

Köy Koruculuğu sistemi kapatılacak, mevcut Köy Korucuları işçi
kadrosunda kamuya alınacak, il özel idaresi bünyesinde,
bulundukları köylerde, eğitim ve yeteneklerine uygun şekilde,
tarımda, ormanda veya ihtiyaç duyulan kamu işlerinde emekli
oluncaya kadar değerlendirileceklerdir.
Adli Kolluk

Adli kolluk tamamen ayrı bir birim olarak kurulacak, olay yeri
inceleme; kriminal laboratuar gibi diğer adli soruşturma
birimleri ile desteklenerek, savcılıklar ile daha koordineli
çalışması sağlanacaktır.
İşkenceye Sıfır Tolerans

Yeni dönemde başta kurum içi hak ve hürriyetler olmak üzere;
hiyerarşi ve disipline önem verilecektir. Bununla birlikte kötü
muamele ve işkence iddialarını soruşturmak üzere yetkin, adil
ve kısmen bağımsız kurullar oluşturulacaktır.
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İdari ve adli soruşturmalarda kötü muamele ve işkenceye sıfır
tolerans anlayışı yerleştirilecektir.
Kurum içinde veya dışında yaşanan her türlü ihlal ve suç
ciddiyet ve adaletle soruşturularak, mevcut “cezasızlık algısı”
kırılacaktır.
Kolluk personeline kötü muamele ve işkenceye başvurma
dışındaki insan onuruna ve kanuna uygun seçenekler de
öğretilmesi için personel sil baştan eğitilecektir.
Suç Oranlarının Düşürülmesi

Suç oranlarının düşürülmesi için kolluk, adliye ve akademinin
içinde

olduğu

gerçekçi

ve

sürdürülebilir

programlar

hazırlanacak ve hayata geçirilecektir.
Kolluğun suçun önlenmesindeki rolü ve verimliliği artırılacak,
suç daha işlemeye fırsat bulamadan önlenecektir.
Terör, organize, kaçakçılık, uyuşturucu, siber, yolsuzluk suçları
ile daha etkin mücadele yöntemleri geliştirilecektir.
Faili meçhul suç sayısı, geriye doğru da olmak üzere mutlaka
azaltılacaktır.
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Halkta, güvende olduğu hissini güçlendirmek için gerekli tüm
önlemler alınacaktır.
Kadın Cinayetleri ve Aile İçi Şiddetin Etkin Önlenmesi

Kadın

cinayetlerinin

en

önemli

sebebinin

aile

içinde

tekrarlanan şiddet olduğu ortaya konmuştur. Bu durumda
çözümün en önemli ayağı tekrarlanan şiddeti engellemektir.
Aile içi şiddet mağdurlarının gerektiği gibi korunamadığı,
uygulayıcılar tarafından mevzuatın tam olarak uygulanamadığı
en çok şikayet edilen hususlardır.
Mevzuatta yapılacak değişiklere ek olarak aile içi şiddete
müdahale eden personel uzmanlaşmış ve bu konuda kişilerden
seçilecektir.
Birlikteliklerini imam nikâhı veya sevgililik şeklinde yürüten
kişiler kanun şemsiyesi altına alınacaktır.
Şiddettin önlenmesi için, proaktif yaklaşımla kolluk güçleri ve
adli mekanizmalar etkin ve zamanında işletilecektir.
Bireysel silahlanma

Ülkede huzur ve asayişi sağlamak kolluk güçlerinin görevidir.
Bunun dışında savunma veya başka amaçlar ile silah edinme
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toplumsal riskleri yükseltmektedir. Bir afet, barışçı toplumsal
gösteri veya kamu güvenliği zafiyeti esnasında niyeti belli
olmayan silahlı grupların kendince asayişi sağlamak üzere
sokaklara yayılması büyük felaketlere yol açabilir. Buna karşı
etkin önlemler alınacaktır.
Silah ruhsatı elde etme şartları zorlaştırılacaktır. Ruhsatsız
silahlar içinse ağır cezalar getirilecek, başta kaçakçılık olmak
üzere ruhsatsız silah ticareti engellenecektir. Ruhsatsız
silahların toplanması için sosyal projeler geliştirilecektir.
Kritik Altyapı ve Tesislerin Güvenliği

Ülkemizin teknolojik, ekonomik, tarımsal, kültürel ve lojistik
varlıkları ile altyapıları, ülkenin stratejik kaynaklarıdır. Bu
bağlamda kritik altyapı ve tesislerin fiziki, elektronik veya siber
güvenlik kriterleri devlet tarafından belirlenecek; güvenlik ve
emniyet uygulamalarının sektörel veya global standartlara
uyup uymadıkları sürekli olarak denetlenecektir.
Kolluk Personel Reformu

Öncelikle kolluk personeli arasında toplumun güvenini sarsıcı
yolsuzluk, rüşvet gibi hususların önlenmesi için iç denetim
mekanizmaları ile eş zamanlı kolluk etiği oluşturulacaktır.
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Atama, terfi ve tayinlerde liyakat ön plana çıkarılacak, personel
performans sistemi yapay zeka destekli olarak düzenlenecek
ve böylece gerçek manada objektiflik sağlanacaktır.
Çalışma, özlük, emeklilik hakları güncellenecek ve memurların
gelecek kaygısı duymalarının önüne geçilecektir.
3600 ek gösterge ve bunun gibi iyileştirmeler hayata
geçirilecektir.
Vakıf ve sandıklar daha etkin kullanılacak, personel daha
mesleğinin başında iken ev veya araba sahibi olması mümkün
kılınacaktır.
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İBADETHANELER
Tüm vatandaşlardan vergi alıp, vatandaşlardan sadece bir
kesiminin ibadethanesine destek vermek, devletin vatandaşları
arasında

inanç

üzerinden

ayrımcılık

yaptığı

ve

adil

davranmadığı algısına neden olmaktadır. Diğer taraftan
devletin

maaşını

ödediği

din

görevlileri,

hükümetin

politikalarını ibadethanelerde övdükleri, rakiplerini yerdikleri
eleştirilerine maruz kalmaktadırlar.
İbadethanelerin

siyasetten

arındırılması

ve

devletin

kolaylaştırıcılık rolü dışında müdahale etmemesi esastır.
Diğer taraftan ibadethanelerin belirli gruplara denetimsiz
olarak terk edilmesi de, farklı örgütlenmelere ve istismarlara
neden olacağından, kamu adına devletin gözetimi altında
olmalıdır.
İbadethanelerin her biri için, ibadethaneyi kullanan cemaatin
kurduğu bir derneğin tüm gelir ve giderleri kayıt altında
tutması, şeffaf olarak üyelerine bildirmesi ve dernekler
mevzuatı kapsamında devletin denetimi altında olması
partinin uygulayacağı çözümdür.
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Diğer Hükümler

Parti değinilen veya değinilmeyen tüm başlıklarda kamu
yararını, vatandaşların yüksek refahını, çoğulcu demokrasi
anlayışı ile tüm vatandaşların hak ve hukuklarını esas alır.
Parti bu programda değinilmeyen konu başlıklarını, ilk günden
statik olarak belirlemek yerine, süreç içerisinde dinamik
olarak, zamanı geldiğinde kamuoyuna ilan edecektir.
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