
 

1 
 

         15 Mayıs 2019 
 
 

Herkes için daha yaşanır bir Türkiye  
hayal ediyoruz!  

 
 

Herkes için daha yaşanır bir Türkiye için;  
 

1. Anayasamızın 2. Maddesinde yer aldığı şekliyle “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk 
Devleti”ni tüm unsurlarıyla yeniden hâkim kılacak ve sonsuza kadar koruyacağız.  

 
2. Tek adam rejimine dönüşen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nden “Parlamenter 

Sistem”e geri dönülmesi için, gerekli anayasal çoğunluğu sağlamak üzere Parlamento içi 
ve dışı tüm kesimler ile işbirliği imkânlarını arayacağız.  
 

3. Daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük ilk hedefimiz olacak, Türkiye’yi yeniden bir 
huzur ve refah ülkesi haline getireceğiz.  

 
4. Yasama, Yürütme ve Yargı organları arasındaki “kuvvetler ayrılığı“ nı etkin hale 

getireceğiz.  
 

5. Anayasamızda yer aldığı şekliyle Devletin temel amaç ve görevlerini ayırım gözetmeden 
ve eksiksiz yapmasını sağlayacağız.   

 
6. Tüm vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlarını genişleteceğiz. 
 

7. “Hukukun üstünlüğü ”nü sağlayacak, Türkiye’yi yeniden işleyen bir “hukuk devleti” 
yapacağız. 

 
8. “Adil yargılanma hakkı” Türkiye’nin olmazsa olmazı olacak, yargıya güveni yeniden 

sağlayacağız. 
 

9. Bütün devlet görevlileri 80 milyon vatandaşımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit 
muamele edecek.  

 
10. Türk Silahlı Kuvvetleri’ni günlük politikalardan arındıracak, dosta güven düşmana korku 

salar güçlü bir ordu haline getireceğiz.   
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11. Hiçbir vatandaşımız, artık polis/savcı/hâkim bana kumpas kurar mı endişesine 
kapılmayacak.  

 
12. TBMM ve Sayıştay denetimini etkin kılacak, Devlette “hesap verilebilirliği” yeniden 

sağlayacağız.  
 

13. Kamuda gelir artırıcı ve gider kısıcı önlemler alınacak, mali disiplin tavizsiz 
sürdürülecektir.   

 
14. Lüks ve hesapsız kitapsız kamu harcamalarının önüne mutlaka geçeceğiz. 

 
15. Kamu personelini daha etkin hale getirip, sayısını azaltacağız.  

 
16. Kamu personeli seçimi ve atamalarında “liyakat” tek kıstas haline gelecek.  Partili, 

yandaşa değil, görevi işin ehline vereceğiz.  
 

17. Kürt meselesini Meclis’e getirerek, ortak akıl ile çözeceğiz. 
 

18. Her türlü terörle mücadeleye tavizsiz devam edilerek terörü bitireceğiz.   
 

19. “Yurtta sulh cihanda sulh” ilkesi gereği, bütün komşularımızla yeniden dost olup 
dayanışma, iş birliği ve ticaretimizi artıracağız.  

 
20. Ülkemizi yaşadığımız bölgenin en saygın ve güvenilir ülkesi yapacağız.   

 
21. Avrupa Birliği ile müzakerelerine hızla başlatacak, başlatmış olduğumuz AB’ne tam 

üyelik hedefini tavizsiz sürdüreceğiz.  
 

22. Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa’ya gitmesini mutlaka sağlayacağız. 
 

23. Son derece büyük ekonomik ve sosyal sorunlara neden olan Suriyeli sığınmacılar 
konusunun çözümü için, komşu Suriye’deki şartların normale dönmesi için her türlü çaba 
ve yardımı, hiçbir ön yargı ve şart olmaksızın sağlayacağız.  
 

24. Bu amaçla partiler üstü bir yaklaşımla Suriye Yönetimi ile görüşülmeli ve detaylı bir geri 
dönüş planı açıklanmalıdır. Bu başta Suriye halkı olmak üzere hem Türkiye’nin hem de 
bölge ülkelerinin çıkarınadır. 
 

25. Türkiye önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en gelişmiş 10 ekonomi içine girmesini 
sağlayacağız. 

 
26. Piyasa Ekonomisi kurallarına sıkı sıkıya sahip çıkacağız ve tüm unsurları ile çalışması 

için azami çabayı göstereceğiz.  
 

27. Büyüme esaslı ekonomi politikaları eksiksiz ve tavizsiz uygulanacak, halkın her 
kesiminin büyümeyi hissetmesini, pay almasını sağlayacağız.   
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28. Enflasyonu önce tek haneye, sonra %5 seviyesine indireceğiz. 
 

29. Enflasyonla birlikte faizleri de makul seviyelere indireceğiz.  
 

30. İşsizlik sorununu çözecek, gençlerin en verimli çağlarında işsiz kahvelerde oturmasını, 
sokaklarda dolaşmasını önleyeceğiz.  

 
31. Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılmasının önünü açacağız.  

 
32. Enerjide dışa bağımlılığı azaltıp, sürdürülebilir bir enerji politikasının temeli olan 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimi teşvik edeceğiz.  
 

33. Petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynakların araştırılarak çıkartılması çalışmalarına ve 
madenciliğin gelişmesine özel önem vereceğiz.   
 

34. Hedefimiz “Yeniden Üreten Türkiye” olmalıdır. Türkiye’nin gerçek sorunu 
üretememektir. Bulunduğu bölgenin üretim merkezi olan Türkiye, bu gücünü 
kaybetmiştir.  

 
35. Sanayinin rekabet gücünü azaltmak üzere başta enerji olmak üzere tüm girdi fiyatlarını 

dünya fiyatları seviyesine çekecek tedbirler alacağız.  
 

36. Çevrenin korunmasıyla ilgili yasal mevzuata uyulmanın yanı sıra, çevre yönetimimizin 
verimliliği ve etkililiğini artırmak için düzenli olarak incelenen ve uyulması gereken 
standartlar oluşturacağız.  

 
37. Atıkların azaltılması ve geri dönüşümüne özel olarak odaklanarak hem doğal kaynakların 

korunmasını ve geri dönüştürülmesini teşvik edecek, hem de kirliliğin önlenmesine 
yönelik çabaları destekleyeceğiz.     
 

38. İnşaata dayalı büyümenin yerini, üretime dayalı büyüme almasını sağlayacağız.  
 

39. Katma değeri yüksek ve teknolojik malların üretimine öncelik vereceğiz. 
 

40. Bilgi teknolojileri alanında üretim, yatırım ve ihracatı önünü açacak, gençlerin bu alanda 
istihdamını teşvik edeceğiz. 

 
41. Daha ucuza, daha hızlı, internet kaynaklarına ve bilgiye ulaşımın önünü açacağız.   

 
42. Yazılım sektörünün gelişimini sağlamak ve ihracatını arttırmak için gerekli alt yapıyı 

oluşturacak ve destekleri en etkin bir şekilde uygulayacağız.   
 

43. Yerli savunma sanayini destekleyecek, kendi kendine yeterli hale getireceğiz.  
 

44. Türkiye’yi tarımsal ürünlerde yeniden kendi kendine yeterli bir ülke haline getireceğiz.  
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45. Tarım ürünlerinde yabancı ülkelerden ithalat yapmak yerine, yerli üreticiyi ve tarımsal 
üretimi teşvik edeceğiz.  

 
46. 2006 tarihli 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun, “tarımsal desteklemelerin finansmanı” 

başlıklı 21. Maddesi uyarınca, Tarımsal destekleme programlarının finansmanı amacıyla, 
bütçe ve dış kaynaklardan sağlanacak kaynağın, gayrisafi millî hasılanın % birinden az 
olmamasını sağlayacağız.  

 
47. Tarım ve hayvancılık ürünleri fiyatlarının, Çiftçimizin insanca yaşamasını temin edecek 

ve dünya fiyatları seviyesinde oluşması sağlanacaktır.  
 

48. Tarıma dayalı sanayi ürünleri hammaddesi olan buğday, pamuk, şeker, ayçiçeği gibi tarım 
ürünleri üretimini destekleyeceğiz. 

 
49. 1863 yılında kurulan ve ana amacı çiftçimize uygun koşullarda tarımsal krediler açarak 

tarımsal üretimin artırılmasına katkıda bulunma olan T.C. Ziraat Bankasının, asli görevine 
tekrar dönmesini ve sadece görevine odaklanmasını sağlayacağız.  
 

50. İhracatı ilk 2 yıl içinde 200 milyar dolara, 2023 yılı sonunda ise en az 400 milyar dolara 
çıkaracağız. 

 
51. Komşu ve çevre ülkeler ile dış ticaretimizi, yatımları ve turizmi yeniden ihya edeceğiz.  

 
52. Çalışanlara sadece enflasyon oranında zam vermeyecek, büyümeden de pay almalarını 

sağlayacağız. 
 

53. “Örtülü Ödenek” ten hesapsız kitapsız yapılan harcamalara son vereceğiz!  
 

54. Devlet ihaleleri şeffaf olacak ve ihale mevzuatı ikide bir değişmeyecek. Devletin davet 
usulü ile iş vermesinin mutlaka önüne geçeceğiz.  

 
55. Yolsuzluk ve rüşvet kelimelerini sözlükten sileceğiz. 

 
56. T.C. Merkez Bankası’nı lafta değil, özde “Özerk” hale getireceğiz. 

 
57. Piyasaları siyasetin vesayetinden kurtaracak, serbest piyasa ekonomisinin kendi kuralları 

içinde çalışmasını sağlayacağız.   
 

58. Bağımsız Düzenleyici Kurulları siyaset etkisinden kurtaracak, yeniden bağımsız ve etkin 
hale getireceğiz.  

 
59. Vergi adaletini sağlayacak, KDV, ÖTV gibi dar gelirlinin tepesine binen dolaylı 

vergilerin oranını düşüreceğiz. 
 

60. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye önem vereceğiz.  
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61. Üç yıl içinde 80 milyon turist hedefine ulaşacak, ülkemize üst gelir düzeyinde turist 
gelmesini sağlayacak tedbirler alacağız.  

 
62. Yabancı sermayenin ülkemizde imalat sanayine kalıcı yatırımlarını teşvik edeceğiz.  

 
63. En büyük yatırımı geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine yapacağız.  

 
64. Öğretmenliği saygın ve en akıllı gençlerin talep edeceği bir meslek haline getirecek, 

Öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini mutlaka geliştireceğiz.  
 

65. Öğretmenlerimizi dar gelirli vatandaş statüsünden kurtaracağız. 
 

66. Hiçbir çocuğun maddi yetersizlik nedeniyle eğitim hakkından yoksun bırakmayacak bir 
Türkiye yaratacağız.   

 
67. İlk ve orta öğretimde kaliteyi arttırıp, çağdaş ülkeler seviyesine çıkartacağız. 

Anaokulundan Lise sonuna kadar sınıf mevcutlarını düşüreceğiz.  
 

68. Üniversiteleri böldürmeyeceğiz. Türkiye’yi akademik kadroları yetersiz, üniversite 
çöplüğü olmaktan çıkaracağız. 

 
69. Ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun fakülte ve yüksekokul açıp, buna uygun mezunlar 

vereceğiz. 
 

70. Sanayimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde, Mesleki eğitime önem ve 
ağırlık vereceğiz. 

 
71. “Sağlıkta reform” adıyla başlayan çalışmalar bugün tüm vatandaşlarımıza yük haline 

dönüşmüştür. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırarak, sağlık hizmetlerinden tüm 
vatandaşların ilave yük getirmeden, kolay ve etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacak 
tedbirler alacağız.   

 
72. Sağlık ve ilaç sektörlerinde yerli üretimi geliştirici ve ihracatı arttırıcı önlemler alacağız.  

 
73. Son yıllarda giderek artan Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bütünlükçü bir 

yaklaşım ile kurumsal, yasal ve mali tüm önlemleri alacağız.  
 

74. Yine son yıllarda giderek artan Çocuk istismarı ve sömürüsünün önüne geçecek yasal 
tedbirleri alacak ve bu konuda etkinlikle mücadele edeceğiz.  

 
75. Çocukların sokağa itilmesinin temel nedenleri ile mücadele ederek, sokak çocuklarının 

sayısını azaltacak tedbirleri alacağız.  
 

76. Uyuşturucu kullanma yaşının giderek düşmüş olması nedeniyle, uyuşturucu ile mücadele 
en etkin bir biçimde ve kesintisiz olarak sürdürülecektir.  
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77. Çalışma hayatının sonuna gelen tüm Emeklilerimize huzurlu bir emeklilik için, gelir ve 
yaşam seviyelerinin artırıcı tedbirleri alacağız.  

 
78. Sosyal yardımları Hükümetin bir lütfu olmaktan çıkarıp, tüm vatandaşlar için kazanılmış 

bir hak haline getireceğiz.  
 

79. Gençlerimizin eğitim hayatları sırasında ve ömür boyu spor yapması için tüm spor 
dallarında ülke çapında alt yapı yatırımlarına hız vereceğiz.   

 
80. Üniversite ve Yüksekokul okuyan gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla spor 

burslarını artıracağız.  
 

81. Üniversitelerarası Spor Liglerini teşvik ederek, daha rekabetçi hale getireceğiz.  
 

82. Her yıl binlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına neden olan trafik terörünün önüne 
geçeceğiz.  

 
83. Ücretli otoyollardan ve köprülerden toplanan ücretlerin tamamının Türkiye çapında yeni 

otoyol ve köprü yapımına, bakımına ve güvenliğine yatırılmasını sağlayacağız.  
 
 
 

 
 


