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SUNUM
Türkiye Birlik Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, deneyimli bir siyasi
geçmişi olan devletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve politikacılarından büyük
bir ders ve örnek almış bir siyasi parti olarak kurulmuştur.
Türkiye dünya çapında büyük devlet adamlığı ve önderliği kabul edilmiş, devlet deneyimi
yüksel olan Atatürk gibi bir dehanın kurmuş olduğu bir ulus devletinin yılmaz ve korkusuz
savunucusu olarak politikalarını sürdürecektir.
Parti programında hem ülkemizin gerçekleriyle ve hem de dünya sorunlarıyla yakından ilgi ve
bağ kurulmasında gerekli özen gösterilmiştir.
Türkiye Birlik Partisi özellikle Atatürk Devrim ve ilkelerinin10 Kasım 1938 saat 9’u 5 geçe
dondurulduğunu düşündüğümüz mücadelemizin kaldığı yerden sürdürülmesi konusunda
kararlılık gösterecektir.
Ülkemiz tam bağımsız bir ülke oluncaya dek,
Toplumumuz özgür bir toplum oluncaya dek,
Bireylerimiz tam bağımsız bir birey oluncaya dek
Mücadelemiz aralıksız olarak sürdürülecektir.
Türkiye Birlik Partisi, Atatürk milliyetçiliğinin savunucusu olarak siyasal yaşamını
sürdürecektir. Çünkü Atatürk milliyetçiliği antiemperyalist, ırkçı ve yayılmacı değildir.
Ülkemiz özellikle askeri darbelerin etkisiyle korkutulmuş ve sindirilmiş bir sözde demokrasi
yaşamıştır. Askeri darbelerin devamı ve hatta daha da baskıcı yöneticiler son on yıllardır
hukuksuz yargılama ve halkı sindirip susturma yöntemleri uyguladılar. Zalim ve baskıcı
yönetimleri destekleyen yandaş medya üretilerek demokrasiye karşı kurulmuş sözde
demokratik kurumları kendi sözcüleri olarak kullanıp toplum üzerinde baskıcı kurumlar
haline getirdiler. Toplum korkutuldu, sindirildi. Direnen gençler de canlarıyla bunu ödediler.
Türkiye’nin her karış toprağında şehit kanları vardır. Her karış yerinde eşsiz kahramanlıkları
dilden dile dolanarak gelmiş ve devrimlerin öncüsü olmuş efsaneleşmiş kahraman şehitleri ve
uluları yatmaktadır.
Ülkeyi işgal eden düşman gibi her türlü olanaklarını talan eden, ganimet olarak gören
ganimetleri de yandaşlarına peşkeş çeken, sözde Cumhuriyet yönetimini yönetir gibi görünüp,
tek adam yönetimi ile ülkeyi yönetmek ve giderek teokratik yönetime gitmeyi amaçladılar.
Teokratik yönetim için alt yapılarını yavaş yavaş oluşturarak öncelikle eğitime el atıp molla
eğitim sistemini getirdiler.
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Hem kendi ceplerini doldurdular, hem de yandaşlarını besleyerek yeni bir zengin sınıfı
yarattılar.
Ülkede işsizlik alıp başını giderken, kendileri dünyada görülmemiş görgüsüzlükle saraylar
dizini yaratarak bir değil onlarca sarayı kendi doyumsuz iştahlarını tatmin etmek için milletin
parasını ölü yatırıma yatırdılar. Gösterişli saraylarda kendilerini tatmin etme peşindeler.
Örtülü ödenek adı altında sonsuz devlet olanaklarını kullanır oldular.
Bu kadar işkence, bu kadar olumsuzlukları ülke halkının sırtında taşıyacaklarını sanmak
elbette nafile bir umuttur.
Türkiye Birlik Partisi olarak bunu kabul etmemiz elbette ki düşünülemez.
NİÇİN TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ?
-

Türkiye’de Toplumsal Barışı sağlamak için,
Umutsuzların umudu olmak için,
Demokratik, laik, ve sosyal bir hukuk devletini yeniden inşa etmek için,
Genç işsizlere çare olmak için,
Kadın haklarını savunmak ve korumak için,
Çağdaş eğitim sistemini yeniden kurmak için,
Temsilde adaleti sağlamak için,
Sosyal adaleti tesis etmek için,
Hak ve olanak eşitliği için;
Adaleti eşitlikle, eşitliği özgürlükle bütünlemek için,
Herkesin hakça bir düzende özgürce ve barış içinde esenlikle yaşayabilmesi için,
Çağdaş Köy Enstitülerini yeniden açmak için,
Parti içi eğitim katılımcı, yarışmacı, liyakat esasına dayanan demokratik tartışma
yaratarak örgütlenme için,
Demokrasi ve insan haklarının yılmaz savunucusu olmak için,
Özgür basın, özgür düşünceyi savunmak için,
Vahşi kapitalizm sistemini yıkmak için,
Eşitlikçi ve özgürlükten yana eylemleri desteklemek için,
Statükoyu değil devrim ilkelerini sürekli savunmak için,
İktidarın olgun bir meyve gibi elimize düşmesini beklemeden mücadeleyi sürdürmek
için,
Türkiye’yi uluslar arası saygınlığına kavuşturmak için,
Faili meçhul cinayetlere son vermek için,
Eğitim sistemini kökten çözmek için eğitimde birlik yasasını çıkarmak ve YÖK’ü
kaldırmak için,
Bütün meslek, teknik ve sanat okullarının ülkenin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenlenmesi için,
Samimi, şeffaf, dürüst ve vicdanlı yönetim anlayışıyla özlenen yönetim için,
Hukukun egemen olduğu toplum düzenini kurmak için,
Devletin ve milletin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çeken, kentsel dönüşüm adı
altında memleketi satanlara dur demek için,
Barış ve Demokrasinin sigortası olduğu için,
Halkın iktidarı olmak için,
Emperyalizme karşı çıkarak tam bağımsız bir ülke olmak için,
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-

Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet savunmak ve yaşatmak için,
Yurdumuzu yurt yapan başta şehitlerimiz ve Büyük Atatürk olmak üzere canını ve
ömrünü veren atalarımızın kemiklerinin sızlamaması için,
Dondurulmuş olan Atatürk Devrimlerinin yeniden kaldığı yerden sürdürülmesi ve tam
bağımsız bir Türkiye, özgür bir toplum ve birey yaratılması için,
ATATÜRK DEVRİMLERİNİN sürdürücüsü ve takipçisi olmak için,
TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ’NİN İKTİDARINDA Birlik, beraberlik, sevgi ve
kardeşlik ruhuyla büyük ve saygın Türkiye Cumhuriyetinin yeniden yaşatılması için,
TÜRKİYE’NİN BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, KARDEŞLİĞİ
YAŞATACAK
TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİNE
İHTİYACI VAR
VE
TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ’NİN ZAMANI GELDİ

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ
SİYASAL TANIM
Çağdaş bazı demokratik batı ülkeleri Demokratik yönetim biçimini Sosyal Demokrasi olarak
nitelemektedirler. Bu ülkelerde, “sosyal demokrasi” kavramı, siyasal, sosyal, ekonomik ve
kültürel demokrasiyi bir bütün olarak kapsamaktadır.
Türkiye Birlik Partisi demokrasi, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla bir bütün
oluşturur.
Türkiye Birlik Partisi’nin amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal, sosyal, ekonomik,
toplumsal, çevresel ve kültürel açılardan çağdaşlaştırılması; Cumhuriyet değerlerinin,
özgürlüklerin ve demokrasinin geliştirilerek korunmasıdır.
Türkiye Birlik Partisi’nin hedefi; Türkiye’de tam bağımsız, demokratik, laik, çağdaş, sosyal
bir hukuk devletinin inşası ve insan haklarına, eşit yurttaşlığa, eşit paylaşıma, emeğin
kutsallığına, demokratik özgürlüklere dayalı, şeffaf ve denetlenebilir devlet anlayışının
egemen kılınmasıdır.
Her türlü ayrımcılığı reddedip insana öncelik veren, daha demokratik ve katılımcı bir toplum
yapısına kavuşmuş, temel insan hak ve özgürlüklerinde en ileri ülkeler düzeyine erişmiş, her
türlü eşitsizliği gidererek ulusal dayanışma duygularını güçlendirmiş, sosyal adalete dayalı
bir toplum yapısı oluşturmuş, siyasette ve yönetimde temiz toplum yaratma amacına ulaşmış,
ülkede eşit yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma ve birlik ve sevgi bağlarını güçlendirmiş,
ekonomide fırsat eşitliğine dayanan, sürdürülebilir, bireyler ve bölgeler arasında dengeli bir
kalkınma surecine girmiş, tam istihdamı hedefleyen, bilgi ekonomisine dayanan ve
uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, ‘Yurtta ve Dünyada Barışı’, ülkemizin ve
yurttaşlarımızın güvenliğini ve çıkarlarını koruyan, bunları gerçekleştirmek içinde uluslar
arası ülkelere de örnek teşkil edebilen, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış, Bir Türkiye
yaratmaktır.
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TEMEL İLKELERİMİZ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Cumhuriyetin kuruluş felsefesine uygun olarak
hazırlanmış ilk 4 maddesine, cumhuriyetin temel değerlerine, Atatürk Devrim ve ilkelerine ve
evrensel hukuk ilkelerine bağlıdır.
Temel insan hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temini, etik
değerler, sömürüsüz çalışma hayatı, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma, herkes için sağlık ve
eğitim, yaşamda fırsat eşitliği, herkes için bilgiye erişim, çevreye saygı, yoksullukla ve
yolsuzlukla amansız mücadele, kültürel değerlere saygı konularında çağdaş politikalar
üretilmesi ve bu politikaların etkili biçimde yürütülmesi temel ilkelerdendir.
SİYASET ANLAYIŞI
Türkiye Birlik Partisi, bugün var olan ve sürdürülen siyasi partilerdeki uygulamanın tam
aksine şeffaf bir siyasetle, temsilde adalet ilkelerini savunur, parti içi anti demokratik
uygulamayı reddeder. Parti lider sultasına bağımlı olmayı değil, demokratik yönetim biçimini
benimser.
Türkiye Birlik Partisi, parti içi demokrasiye ve uygulamasına önem verir ve savunur. Parti
içinde en tepeden en alt örgütlere kadar takım ve ekip çalışmasına önem verir.
Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin partide temsil edilerek
demokratik karar alma süreçlerinin ayrılmaz parçası olarak temsil edilmelerini öngörür.
Türkiye Birlik Partisi’nin siyaset anlayışında kesinlikle lidere biat yoktur ve reddeder.
Türkiye Birlik Partisi siyaseti bir gelir ve geçim kaynağı olma eğilimini gösterenlere karşı
mücadele eder.
Türkiye Birlik Partisi bütün parti üyeleriyle, konusunda uzman olanlar ve bilim adamları,
akademisyenler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her katmanından
temsilcilerin her düzeyde eleştiri ve katkısını olanaklı kılar.
Türkiye Birlik Partisi’nin siyaset anlayışı; baskıcı değil demokratik, ayrıştırıcı değil
birleştirici, yasakçı değil özgürlükçü, cezalandırıcı değil özendirici, tutucu değil yenilikçi,
gelişmeye ve eleştiriye açık, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, dayanışmayı öngören çağdaş ve uygar
bir siyaset anlayışıdır.
Türkiye Birlik Partisi’nin siyaset anlayışı, her türlü çıkara dayalı yandaşlık anlayışını reddeder
ve bünyesinde barındırmaz.
Türkiye Birlik Partisi’nin siyaset anlayışı, kesinlikle temsilde adalet ve eşitlik ilkesinin
sağlanması, toplumsal uzlaşma yollarının bulunması, toplumsal barışın sağlanmasını savunur.
Türkiye Birlik Partisi kamuoyunun da desteğini alarak adil olmayan seçim barajının
kaldırılması için mücadele eder.
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ÇAĞDAŞ ve DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN YENİLENME VE DEĞİŞİM

Türkiye Birlik Partisi 21. yüzyılda çağdaş bir Türkiye hedefine ulaşmak için, Atatürk’ün ilke
ve devrimlerine bağlı demokrasinin temel değerlerini benimseyen bir anlayışla her alanda bir
yenilenme ve değişim süreci başlatmaya kararlıdır. Amacımız ülkemizin ve toplumumuzun
güvenlik içinde refaha, huzura ve her alanda çağdaşlaşmaya ulaşmasıdır.
TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ’NİN ÖNCELİKLERİ

Önce İnsan: Hiçbir zaman din, mezhep, ırk, renk, etnik köken gözetmeksizin insan odaklı
gelişmedir. İnsanı emeği, değerleri, kültürü, kimliği ve hakları ile kucaklamaktır. Demokratik
hak ve ilkeler doğrultusunda insanı ve insan haklarını ortaya koyan yeni bir düzenlemedir.
Etnik kimlik, dinsel inanç ve buna bağlı olarak mezhepsel inançları öne çıkarmadan sınıflara
bölmeden bir kültür ve inançtaki zenginlik olarak görüp hiçbir kişi veya zümreye güç ve
destek vermeden insanı temel almaktır. Eşit yurttaşlık haklarını bir hak olarak görmek etnik
ve dinsel özelliklerine göre değil, bir bütün olarak hizmet götürme anlayışını benimsemek ve
kabul etmektir. Her türlü inançları, mezhepleri ve hatta inançsızlığı da dışlamadan onları ayrı
bir din gibi veya ayrıştırmaya gerek de görmeden din ve inanç özgürlüğüne karşı saygı
göstermektir. Bu nedenlerle Diyanet İşleri her türlü din ve inanç temsiline imkân verecek
şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Demokrasi ve İnsan Hakları: Tüm kurum ve kuralları ile özgürlükçü ve çoğulcu
demokrasidir, özgür bireydir, hukuk devletidir, insan hak ve özgürlüklerine saygıdır. Her
alanda demokrasinin kökleştirilip geliştirilmesidir. Temiz siyaset ve dürüst yönetimdir.
20
Özgür birey anlayışımız sadece yasalarda yapılacak değişiklikle sınırlı olmayıp gerçek hayatta
bireylerin her türlü ekonomik ve sosyal baskılardan, ekonomik bağımlılıktan, tarikat ve
mahalle baskısından, toprak mülkiyetindeki çarpıklıklardan ve feodal baskılardan
kurtarılmasını da kapsamaktadır. Eğitim ve kültür yoluyla kadını özgürleştirmektir.
Demokrasi aynı zamanda halkın seçimlerde daha etkin bicimde söz sahibi olmasıdır. Bunun
için TBP siyasi partilerin seçimlerde seçilecek milletvekillerinin tercihli oy kullanma hakkının
da verilmesini öngörmektedir.
Türkiye Birlik Partisi İnsan hakları konusunda bütün vatandaşların evrensel insan
haklarına eksiksiz sahip olmalarını insani bir hak olarak kabul etmektedir. Bu nedenle insan
hakları alanında yalnız yasalardan değil, uygulamadan kaynaklanan sorunları çözüme
kavuşturmaktır. Uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan azınlık haklarını korumak, ancak
toplum içinde yeni azınlıklar yaratılması çabalarına karşı çıkmaktır. Etnik kökenli
vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdeki işsizliği, yoksulluğu, feodal düzeni
ortadan kaldırmaktır. Bir toprak reformu gerçekleştirerek yurttaşlarımızı toprak sahibi
yapmaktır. GAP projesini süratle tamamlamaktır. Terörü ortadan kaldırıp evvelce terörle
mücadele için sarf edilen kaynakları bölgenin kalkınmasına harcamaktır. O bölgedeki
vatandaşlarımızın etnik kimliklerini koruyarak bütün toplumumuzla bütünleştirme hedefine
ve toplumsal barışı sağlamaktır.
Bölgeler arası sorunlar ancak demokrasi ile çözümlenebilecektir. Baskıcı yöntemler yerine
yaygın eğitim sisteminin geliştirilerek eğitim düzeyini yükseltmektir.
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İç ve Dış Politika ile Güvenliği sağlamak: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter bir
devlettir. Bu bağlamda ülkenin, toplumun ve vatandaşların can ve mal güvenliğini etkili
biçimde korumaktır. Ülkemizde terör sorunu vardır ve bunun öncelikle devletin etkili
kurumları ile masum vatandaşları teröristlerden ayırt eden, terörle mücadele ederken
vatandaşlara sahip çıkan bir politika izlemektir. Ülkemizi bölüp parçalamayı amaçlayan iç ve
dış çevrelerle etkili mücadele etmektir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Cihanda Barış” ilkesini korumaktır. Başta
komşularımız olmak üzere bütün dünya ülkeleriyle karşılıklı saygıya dayanan, ülkemizin
çıkarlarını en üst düzeyde koruyan, kararlı ve kişilikli bir dış politika anlayışını egemen
kılmaktır. Demokrasinin bölgemize ve dünyaya yayılmasına katkıda bulunmaktır ve bölgesel
işbirliği çalışmalarında öncü rol oynamaktır.
Onurlu Politika ile İnsan Hakları ve Saygın Devlet Yaratmak: Öncelikle politika
yapanların erdemli, vasıflı, konularına hakim olan devlet adamlığı özelikleri olan toplumu
temsil edebilecek yetkin kişilerden oluşmasını sağlamaktır. Bu özelliklere sahip olunması
halinde ahlaki olmayan, her türlü yolsuzluklara karşı kararlı mücadeleyi yapabilecektir.
Toplum olarak sorunların çözümünde demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde şiddete
başvurarak değil yasal çerçeveler içinde sorunların hoşgörü anlayışıyla çözmektir.
Demokratik örgütlenme ve katılımcılık hakkıdır. Toplumsal duyarlılık gösteren toplumlar
örgütlü toplumlardır. Örgütlü toplumlar siyasal yaşama etki ve katkı sağlar.
Çalışan, emeğiyle geçinen emekçiler onurlu çalışma hakları için örgütlenme, sendikalaşma
haklarına sahiptir. İş güvenliği, işçi sağlığı, çağdaş çalışma hukuku, örgütlenme ve toplu
sözleşme hakları temelinde İLO standartlarına uygun çağdaş, adil ve demokratik çalışma
yaşamıdır.
Saygın devlet olmak için sürdürülebilir, hızlı ve dengeli kalkınma şarttır: İleri teknolojiye
dayanan, istihdam yaratan ve toplum refahını yükseltecek yatırımların ülke çapında teşvikidir.
Piyasa ekonomisinin önemini kabul eden ancak devletin düzenleyici rolüne de önem veren
çağdaş bir ekonomik düzendir.
Saygın Devlet olmak için toplumun her katmanına ve herkese eğitimdir. Gelir ve cinsiyet
farkı gözetmeksizin çağdaş ülkelerin normlarına uygun bir yaklaşımla bütün yurttaşların
eğitim hakkından eşit yararlandırılmasıdır.
Her vatandaşın ihtiyaç duyduğu nitelikli sağlık hizmetini ulaştırmaktır.
Yoksullukla mücadeledir. Adil ve hakça bölüşüm ve sosyal adalettir. Hiçbir vatandaşın açlık
sınırının altında yaşamadığı bir toplumdur. Herkese her alanda fırsat eşitliğidir. Herkese
sosyal güvenliktir. Yoksullukla mücadeleye öncelik veren, çağdaş sosyal refah devletidir. 23
Cinsiyet eşitliğidir. Kadının, yönetimde, siyasette, çalışma yaşamında, eğitimde, hukukta,
evrensel hak ve özgürlüklerde ve diğer tüm alanlarda erkeklerle eşit haklara ve olanaklara,
sahip olduğu, her türlü toplumsal ve fiziki baskıdan uzak, özgürce yaşadığı toplumdur. Bunu
sağlamak için gerektiğinde kadının lehine pozitif ayrımcılık yapan yapısal düzenlemelerdir.
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Yenilikçiliktir. Bilgi ve iletişim cağının tüm olanaklarının ülke düzeyinde
yaygınlaştırılmasıdır. Teknolojik ilerleme, yüksek rekabet ve verimliliğe dayalı etkin üretim
ortamıdır; Toplum yaşamının her alanında bilginin üretildiği, kullanıldığı ve pazarlanabildiği
bilgi ekonomisine geçmektir.
Çevreye duyarlılıktır. Temiz cevre, korunan doğa ve çevre dengesi; yani sağlıklı çevrede
sağlıklı yaşamdır.
Evcil hayvanlar ve onların yaşam haklarını savunmaktır.
Amacımız, 21. yüzyılda, TBP’nin Atatürk’ün devrim ve ilkeleriyle, gelenekleriyle, demokrasi
anlayışıyla toplumumuzu, devletimizi, yenileştirmektir.
Hedefimiz, Tam Bağımsız bir Türkiye yaratarak, Türkiye’yi demokrasiye, çağdaşlığa, refaha,
huzura, güvenliğe ve aydınlığa kavuşturmaktır.
ÇAĞDAŞ ve DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN YENİLENME VE DEĞİŞİM
önceliklerimiz işte bu hedefleri ve öncelikleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
TEMİZ SİYASET
Türkiye Birlik Partisinin temel hedeflerinden biri de siyasi partilerin bir rant kapısı olmaktan
çıkartılması, siyasetin zenginleşme aracı olmasının önüne geçilmesi, milletvekilliğinin maddi
anlamda bir güçlenme aracı, bir ayrıcalık olduğu anlayışının ortadan kaldırılmasıdır.
Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecek, seçim harcamaları konusu mercek altına alınacak,
kaynağı belirsiz yüksek seçim harcamaları ile ortaya çıkan maddi güce dayalı siyaset olgusu
ortadan kaldırılacaktır.
Tam şeffaflık ilkesiyle siyasilerin mal varlıklarının kamuoyunun denetimine açık olması
amacıyla düzenli olarak açıklanması sağlanacak, milletvekillerinin ve akrabalarının kamuyla
akçeli ilişkilere girmesinin önünü alacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Milletvekilliği yargıdan kaçma aracı olmamalıdır. İfade özgürlüğü kapsamında
dokunulmazlık korunmalı, ancak diğer tüm eylemleri bakımından dokunulmazlık
kaldırılmalıdır. Bu bağlamda,, 'adalet karşısında herkes eşittir' anlayışından hareketle bu alan
kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.
Milletvekili maaşlarının zenginleşme aracı olduğu algısı siyaset kurumu ve dolayısıyla
demokrasiye zarar vermekte, toplumsal vicdanı rahatsız etmektedir. Milletvekilleri açısından
da rahatsız edici olan bu algının kırılması gereklidir. Milletvekili maaşlarının toplum
vicdanını rahatlatacak ölçüde olması konusunda çalışma yapılacaktır.
DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ
Türkiye Birlik Partisi, Cumhuriyeti güçlendirmenin çoğulcu demokrasinin gelişmesiyle
mümkün olduğunu kabul eder.
Demokrasinin temel öğesi, özgür ve adil seçimler ve halkın iradesidir. Ancak demokrasi
sadece bunlardan ibaret değildir. Demokrasilerde iktidar geçicidir, seçimle gelir, halkın
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iradesiyle seçimle gider. Ancak bu geçici iktidarı mutlak iktidara dönüştürmek isteyen bir
anlayışla karşılaşıldığında, iktidarın demokratik denetim yolları vardır. İşte gerçek demokrasi
bu denetim mekanizmalarının uygulanabildiği sistemdir.
BAĞIMSIZ YARGI
Temelinde, kuvvetler ayrılığı, iktidarı denetleyen, yanlışlarını işaret edip, halka bilgi sunan
özgür basın, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve hepsinin odağında tümünü
denetleyebilecek bağımsız ve tarafsız yargı bulunur. Bu nedenle, yargı bağımsızlığının
sağlanması öncelikli hedefimizdir.
Demokrasinin zorunlu şartları, siyasal hak ve özgürlüklerin mevcut olması ve etkin şekilde
kullanılması, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, hukuk devleti ve
hukukun üstünlüğü anlayışı, kuvvetler ayrılığının gerçek anlamda mevcut olması ve
uygulanması, kamu yönetiminde ve tüm siyasi süreçlerde açıklık ve şeffaflığın geçerli olması,
demokratik kitle örgütlerinin toplumsal istek oluşumunda ve bunun siyasal karar alma
sürecine aktarılmasında etkin olması, barış-hoşgörü-uzlaşma gibi kültürel değerlerin toplumda
yerleşmesi, laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altında olması, iktidarın güç ve
yetkilerinin sınırlı olmasıdır.
Demokrasi halkın egemenliğidir. Ancak, bu çoğunluğun tahakkümü anlamına gelmez. Aksine
sayıca daha az olanlara güvence sağlayan, onları da önyargısız ve ayrımsız kucaklayan,
onların haklarını koruyan sistem gerçek anlamda demokrasidir.
Demokrasilerde yurttaşlar haklarını korkmadan arayabilmeli, gençler geleceklerine ilişkin
kaygılarını dile getirebilmeli, demokratik itiraz haklarını kullanabilmelidirler. Demokrasi tüm
hakların ve özgürlüklerin güvencesi olmalıdır.
BİLGİ EDİNME VE BASIN
Toplumda herkesin eşit bir biçimde bilgi edinme, bilgi ve düşüncesini yayma özgürlük ve
olanağına sahip olması da demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur.
Dikta rejimlerinde görülen muhalefeti susturmayı hedefleyen baskılar, gazeteci ve yazarların
gazetecilik ve yazarlık faaliyetleri nedeniyle yargılanmaları, hatta kanunlarda öngörülen
tutukluluk sürelerini aşacak sürelerle cezaevlerinde tutulmaları, basılmamış kitapların dahi
imha edilmesi, yasaklanması ve benzeri doğrudan sansüre yönelik uygulamalar ile muhalif
olanların yargı kararı olmadan işten atılma, işsiz kalma, hatta hapse girme tehdidi altında
tutulmaları, örtülü olarak biat edenler dışındakilere ifade özgürlüğünü yasaklamak anlamına
gelir. Bu tür uygulamalar, herkesin bizzat kendi davranış ve sözlerini sansürleyen bir
mekanizmaya dönüştüğü anda sansür topyekûn, gerçeğe karşı zafer kazanmış demektir. Tüm
evlerin, herkesin kendini kontrol edip susturduğu birer cezaevine dönüştürüldüğü sansürün bu
biçimi ile mücadele çok önemlidir.
Türkiye Birlik Partisi ifade özgürlüğü üzerinden demokrasiye ağır bir saldırı olarak gördüğü
dolaysız ve dolaylı tüm sansür biçimleriyle mücadelede de kararlıdır.
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LAİKLİK VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ
Atatürk’ün benimsediği üzere laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması anlamına
gelmeyip; tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünün güvence altına alınmasıdır.
Nitekim Anayasamızda, kimsenin Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel
düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma, siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal
şeyleri istismar edemeyeceği ve kötüye kullanamayacağı açıkça belirtilmiştir.
Hal böyle iken, ülkemizde farklı din veya mezheplerin ön plana çıkarılarak toplumsal
kutuplaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir. Türkiye Birlik Partisi, siyasi partilerin, oy
kaygısıyla, gündem değiştirme saikıyla veya her ne sebeple olursa olsun farklı inançtan
vatandaşlar arasına düşmanlık tohumu ekmesine, inançlar üzerinden siyaset yapmasına karşı
çıkar.
İnanç, bir özgürlük konusudur. Kimin neye nasıl inanacağına, ibadetini nerede yapacağına,
hangi dinin ve mezhebin yasal ve meşru olduğuna, eğitim kurumlarında hangi dinin
esaslarının öğretileceğine devlet karışamaz. Devletin yapacağı, yurttaşların, inançla ilgili
taleplerini karşılamak ve onlara destek olmaktır. Devlet, ülkede yaşayan tüm din ve
mezheplerin, kendi inançlarına özgü ibadethanelerini tanımakla ve ibadethane statüsüne
almakla yükümlüdür. Zorunlu din dersine tabi olmak istemeyen kesimleri dinlemek ve
sorunlarını çözmek devletin görevidir.
BASIN VE SOSYAL MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ
Özgür basın ve sosyal medya, insan haklarına dayalı, demokratik bir toplumsal ve
siyasal düzenin yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye Birlik Partisi, basının ve
sosyal medyanın özgür sansürsüz ve engelsiz çalışmasını ifade özgürlüğünün bir gerekliliği
olarak görmektedir.
İktidarın medyaya müdahalesi, kendi medyasını yaratıp, beslemesi kabul edilemez. Bu basın
özgürlüğüne, dolayısıyla demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Özgür, çok sesli, güçlü, tarafsız
kitle iletişim araçları, demokratik bir toplumun temel unsurlarındandır.
Türkiye Birlik Partisi olarak hedefimiz, halkın doğru haber alma hakkını, özgür basının
iktidarı denetleme hakkını korumak ve gözetmek olacaktır. Türkiye Birlik Partisi, sansürün
her türlüsüne karşıdır.
Medyanın tam anlamıyla özgür kalabilmesi, asli işlevini hakkıyla yerine getirebilmesi için
medyada tekelleşmenin önüne geçilecek düzenlemeler yapılacaktır. Medya-ticaret-siyaset
üçgenindeki ilişkilerin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılacak, bu alanda tam şeffaflık
esas olacaktır.
Medya çalışanlarının tümünün tek bir yasal çerçeveye alınması, eşitsizliklerin önlenmesi
çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır. RTÜK, medyanın gerçek paydaşlarının da söz
sahibi olduğu mutlak tarafsız bir kurum haline getirilecektir. Yayınlarda çocuk ve gençlerin
korunması için uluslararası yayıncılık alanında geçerli önlemler alınacak, yerel medya
desteklenecektir. Özel hayatın gizliliği hususunda özellikle internet medyasındaki yasal
boşluklar incelenerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
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Türkiye Birlik Partisi, TRT’nin yürütmeden bağımsız gerçek bir özerk kurum olmasını
sağlayacaktır.
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ
Demokratik bir ülkede demokratik kitle örgütleri ve sendikalar, özgürce faaliyet
gösterebilmeli ve bir tehdit olarak algılanmamalıdır. Türkiye Birlik Partisi, demokratik kitle
örgütlerinin çeşitliliğinin ve güçlü olmalarının, demokratik devletin güvence altına alınması
açısından desteklenmesi gerekliliğini savunur.
Türkiye Birlik Partisi; vatandaşlarımızın toplumsal yaşama, ekonomik ve siyasal karar alma
süreçlerine katılımları ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi açısından demokratik
örgütlerin çeşitlenmesi ve güçlendirilmesi, ayrıca sendikalaşmanın da desteklenmesi ve teşvik
edilmesi gereğine inanmaktadır.
Türkiye Birlik Partisi, demokratik kitle örgütleriyle yakın bir iletişim içinde çalışacak ve
demokratik kitle örgütlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır.
Türkiye Birlik Partisi’ne göre, bağımsız ve tarafsız sendikalar da emekçilerin ve işverenlerin
hak ve özgürlüklerinin savunulması açısından çok önemli araçlar olup, toplumsal barışın ve
adil toplumsal yaşamın yaratılmasında önemli role sahiptirler.
Ülkemizde özellikle işçi sendikalarının yeterince etkin biçimde çalışamadıkları, işçilerin
sendikalaşması konusunda ciddi engeller bulunduğu görülmektedir. Emekçilerin hak ettikleri
yaşam düzeyinde ve hak ettikleri ücret ve koşullarda çalıştırılması için örgütlenen işçi
sendikalarının desteklenmesi, Türkiye Birlik Partisi’nin temel politikaları arasında yer
almaktadır.
Meslek örgütleri salt üyelerinin hak ve menfaati açısından değil, demokrasinin eksiksiz ve
arızasız işleyebilmesi açısından da son derece önemli işlevlere sahip bir örgütlenme formudur.
Bir başka deyişle yaşayan bir demokrasi için toplum yararına çalışan, özerk ve kamusal
kimliğe sahip meslek örgütlerinin varlığı zorunludur.
Türkiye Birlik Partisi, gerek Anayasal ve gerekse yasal düzenlemelerde demokratik kitle
örgütlerinin, ilgili sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alacaktır.
KAMU YONETİMİ ANLAYIŞI, HUKUK DEVLETİ, ADALET, İNSAN HAKLARI VE
ÖZGÜRLÜKLER

Anayasaya ve yasalara bağlılık içinde, Atatürk ilke ve devrimleri, laik cumhuriyet ve
modernleşme ilkelerinden odun vermez. Ulus Devlet, Üniter Devlet ve Laik Devlet
yapılanmamıza, ulusal bağımsızlığımıza ve benzeri olmayan Türkiye Modeli’ne koşulsuz
bağlıdır. Hukuk devleti yapısı içinde evrensel nitelikteki temel insan hak ve özgürlüklerine
saygı duyar. Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, ülkemizin bütünlüğü ve dış
güvenliğine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak, iç barışı sürekli kılmak, uluslararası
barışa katkıda bulunmak devletin en önemli sorumluluğudur. Kamu yönetiminin her kademesi
ile, yasama ve yargı erkleri karşısında anayasal konumunu her koşulda sahiplenme, yargı
kararlarına uyma yükümlülüğü vardır.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Cumhuriyetin Nitelikleri’ başlıklı 2. maddesinde
öngörüldüğü üzere; Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Türkiye Birlik Partisi, hukuk devleti ilkesinin, gerçek anlamda demokrasinin ve adil devlet
yönetiminin olmazsa olmaz koşulu olduğunu kabul eder.
Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla da benimsendiği üzere; ‘Hukuk Devleti’ her eylem ve
işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, her alanda adaletli bir düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm
devlet organlarına hâkim kılan, anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp
yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk
ilkeleri ve anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir.
Çağdaş toplumlarda hukuk devleti, adil bir devlet yönetimi, bağımsız yargı, etkili yargısal
denetim olmadan yaşama geçirilemez. Bu nedenle Türkiye Birlik Partisi, devletin hukuk
devleti ve adalet ilkelerine bağlı olarak yeniden yapılandırılması gereğine inanır.
Bu nedenlerle Türkiye Birlik Partisi;
* 1982 Anayasası’nın, siyasi partilerin yapılanma, örgütlenme ve çalışma koşullarına
getirdiği, çoğulcu demokrasinin doğal gelişimini engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasını, bu
amaçla gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır.
* Sivil toplum yapılanmasının güçlenmesi desteklenecek. Meslek odaları, okul aile birlikleri,

sendikalar, yöresel dayanışma dernekleri, cevre ve tüketici hakları kuruluşları gibi tüm yurttaş
beraberlikleri özendirilecektir. Böylelikle, yurttaşın sivil toplum örgütleri aracılığıyla ülkede
daha etkin duruma gelmesi sağlanacaktır. Vakıfların ve sosyal yardım amacı ile oluşturulmuş
derneklerin kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermeleri etkin denetim ile
sağlanacak; devletten daha çok destek veya teşvik alabilmeleri kamu yararı ilkesi gözetilerek
gerçekleştirilecektir.
*Kooperatifleri, özellikle tarımda üretkenliğin artırılmasında, üretici emeğinin
değerlendirilmesinde, gelirin daha adil paylaşımında, dar gelirli tüketicinin korunmasında
önemli katkılar sağlayan demokratik örgütlenme olarak değerlendirmektedir.
*Kooperatifçilik en yaygın şekilde desteklenecek. Kooperatiflerin, tarım ve tarımsal sanayinin
geliştirilmesinde, üreticiye girdi ve diğer desteklerin sağlanmasında, dar gelirli tüketiciye
kolaylıklar yaratılmasında, sosyal konut üretimi ile barınma ihtiyacının karşılanmasında
önemli katkılar sağlayacakları inancındadır.
*Kırsal ve kentsel kooperatifler desteklenecek. Başta tarımsal faaliyetler alanında olmak üzere
kırsal ve kentsel kooperatiflerin geliştirilmesi desteklenecek, bu kurumların uluslararası
kooperatifçilik ilkeleri ve Avrupa Birliği normlarına göre çalıştırılmaları gözetilecektir.
Kooperatiflerin ekonomik açıdan başarılı olabilmeleri için faaliyet konularının
çeşitlendirilmesi ve içerik olarak genişletilmesi, kendi aralarında bütünleşerek güçlenmeleri
hedef alınacaktır.
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* Devletin tüm organlarınca istisnasız bir biçimde hukuk devleti ilkesine uygun eylem ve
işlemler yapılmasını sağlayacaktır.
* Devletin tüm organlarının eylem ve işlemleri yargı denetimine açık olacaktır.
* Devletin tüm organları yargı kararlarına uygun hareket edecektir.
* İnsan haklarına dayalı adil bir devlet yönetimi sağlayacaktır.
* Yüksek, Bölge ve yerel mahkemelerin kuruluş ve görevlerinin, günün koşullarına, yargının
etkinliği ve verimliliği ilkelerine göre vatandaş yararları doğrultusunda yeniden
tanımlanmasını sağlayacaktır. Mahkeme kapıları, kişilerin “süründüğü veya süründürüldüğü”
yerler olmaktan çıkarılacak, mağdurların sığındığı, zalimlerin korktuğu “hak kapıları”
olacaktır.
* Hukuki güvenlik ilkesi gereğince, vatandaşların hukuka ve yargıya olan güvenine saygılı
davranılacak, bu güvenlerini boşa çıkaracak uygulamalardan kaçınılacaktır. Vatandaşların,
hak aramak için hiçbir vasıtaya veya aracıya ihtiyaç duymaksızın yargıya başvurabilecekleri
bilinciyle huzur içinde yaşamaları sağlanacaktır. Verilen kararlardan kuşku duymamaları için
yasal ve anayasal düzenlemeler yapılacaktır.
* Tutuklama nedenleri ve üst sınırı bakımından yargının özgürlükler lehine değerlendirme
gereği öne çıkarılacak, yargının, özgürlüklerin kovalayıcısı değil, koruyucusu olması
sağlanacaktır.
* Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesini tesis edecektir. Bu kapsamda öncelikle;
a) Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
üyeliği sona erdirilecektir.
b) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na Cumhurbaşkanı tarafından üye seçilmesine son
verilecektir.
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yerine birbirinden ayrı ve bağımsız Hâkimler Yüksek
Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu kurulacaktır.
d) Yargıyı siyasallaştırmaya yönelik her türlü uygulamaya son verilecektir.
e) Yargı mensuplarının mali statüsü yeniden ve Kanunla düzenlenecek; mali anlamda da
Maliye Bakanlığı yerine Hâkimler Yüksek Kuruluna bağlanmaları sağlanacaktır. Yargı
mercilerince uygulanan para cezaları ve yargı harçları yargı mensuplarına yapılacak
ödemelerin mali kaynağını oluşturacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, toplumun yargıya olan güveninin yeniden tesisi bakımından gerçek
anlamda hukuk ve yargı reformu gerçekleştirecektir. Bu kapsamda öncelikle;
a) Temel Kanunlarda yapılacak değişikliklerde, kazanılmış haklara saygı gösterilerek ilgili
demokratik kitle örgütleri ile bilim ve yargı kurumlarının görüş ve önerileri gözetilecektir.

14

b) Kanun ve içtihatlara ilişkin yargısal hafızanın zedelenmemesi bakımından temel kanun
metinlerinin tümüyle değiştirilmesi ve aşırı yasalaşma faaliyeti yerine seçme ayıklama
yoluyla tadil edilmesi yöntemi izlenecektir.
c) Yargının süratlendirilmesi kapsamında hâkim, savcı, personel ihtiyacı belirlenerek gerekli
alımlar derhal yapılacaktır.
d) Anayasa’nın 141. maddesinde öngörüldüğü üzere davaların en az giderle sonuçlandırılması
kapsamında, yargı harçları indirilecek ve yargı harçlarından elde edilen gelirin yargısal
faaliyetlerin iyileştirilmesi dışında fon olarak kullanılması yasaklanacaktır. Harç, yapılan
kamu hizmetinin karşılığı olup kamu hizmeti yerine getirilmeden peşin nispi harç alınmasına
ve peşin yargılama gideri uygulamasına son verilecektir.
e) Vatandaşların savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü ekonomik açıdan zorlanmadan
kullanabilmelerini teminen, avukatlara ödenen vekalet ücretlerinde KDV ve stopaj
uygulaması kaldırılacaktır. Mali gücü olmayanlara ücretsiz avukat temini ve diğer adli
yardımların kapsamı genişletilecektir.
f) UYAP’ın kontrol ve denetimi Adalet Bakanlığı dışında bağımsız bir Kurul’a bağlanacaktır.
g) Yargıç güvencesinin sağlanması, mesleki sorunların çözümünde ve en önemlisi de
demokrasinin güçlendirilmesinde önemi olan yargıda mesleki örgütlenmeler özendirilecektir.
* Yargının kurucu unsuru olan savunma (Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Avukatlık
Mesleği), Anayasa’nın “Yargı” bölümünde yer alacaktır.
* Yolsuzlukla mücadele yargının başat görevi olacaktır.
* Yargı ve yargının kurucu unsurları ile ilgili yasal düzenlemeler nitelikli çoğunlukla ve
“özgü yasa” biçiminde yapılacaktır.
* Yasama-yürütme-yargı erklerinin ayrılığı ilkesine aykırı her türlü uygulama sona
erdirilecektir.
* Kamu görevlilerinin yargılanmaları ile ilgili izin sistemi kaldırılacaktır.
* “Torba Yasa” uygulaması sona erdirilecektir.
* Temel Kanunlarda yapılacak değişikliklerin yasama organında maddeler halinde ayrı ayrı
görüşülmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
* Kadın–erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla, üyeleri atama veya seçimle belirlenen tüm
kamusal organların oluşturulmasında kadınlar ve erkeklerin eşit temsil ilkesi Anayasa ile
düzenlenecektir.
* Güvenlik soruşturması tümüyle kaldırılacak, bu tür soruşturmalar neticesinde yapılan tüm
fişlemelerin imha edilmesi sağlanacaktır.
* Hukuk eğitiminin nitelikli hale getirilmesi ve belli merkezlerde toplanması sağlanacaktır.
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Türkiye Birlik Partisi’ne göre adalet, fırsat eşitliği ilkesine dayalı olarak herkesin yasal
haklarına ve bu hakların güvencelerine eşit biçimde sahip olduğu, tarafsız ve bağımsız yargı
organları yoluyla haklarını arayabildiği, yolsuzluklardan, eşitsizlik yaratan her türlü
kayırmacılıktan ve rüşvetten arındırılmış bir toplum modeli ile yaşama geçirilebilir.
Türkiye Birlik Partisi, insan hakları ve temel özgürlüklerin demokratik devletin dayanması
gereken en önemli nitelik olduğuna inanır. Türkiye Birlik Partisi’ne göre insan hakları;
insanlara, insan oluşlarından dolayı verilmiş olan ve insanca yaşamlarının teminatı olan,
devredilemez, dokunulamaz ve vazgeçilemez haklar ve özgürlükleri ifade eder. Ayrıca, insan
hakları bir bütündür ve temel olarak yaşama hakkından doğan hakları ve özgürlükleri
içermektedir.
Anayasa’nın 34. maddesinde yer alan “önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme Hakkı”nın kullanımı kapsamındaki toplumsal olaylarda güvenlik
güçlerinin yetkisi pasif koruma sağlamakla sınırlandırılacaktır.
Ülkemizde insan onuruna ve kişiliğine yönelik her türlü aşağılayıcı harekete, işkenceye, kötü
muameleye, kişisel ve siyasal haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yönelik ihlallere
karşı ciddiyetle karşı durmayı gerekli gören Türkiye Birlik Partisi, bütün bunları demokratik
devletin sorumlulukları arasında görmektedir.
Türkiye Birlik Partisi’nin “insan haklarına dayalı devlet” anlayışı; insan hakları ve
özgürlüklerinin gerçekleşmesini sağlayacak, böylece devletin ve devlet kurumlarının
güçlenmesine ve siyasal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve hürriyetlerin eksiksiz
biçimde kullanılmasını temin edecektir.
Türkiye Birlik Partisi, kamu personelinin insan hakları eğitimi almasının gerekli olduğuna
inanır.
Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun gerçekten bağımsız kılınabilmesi amacıyla üye
oluşumunda yürütmenin takdiri kaldırılarak, uzman kuruluşlardan (demokratik kitle örgütleri,
meslek kuruluşları, akademik çevreler) seçim yoluyla oluşturulması sağlanacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, yolsuzluğu bir insan hakkı ihlali olarak görmektedir.
İnsan hakları ihlallerinin önlenmesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları yasama
ve yürütme tarafından dikkate alınacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, ırk, dil, din, etnik köken, farklı felsefi inanış, cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliği temelli ayrımcılık nedeniyle bireylerin çalışma hayatından, eğitim ve sağlık
hizmetlerinden, barınma olanaklarından ve diğer tüm sosyal desteklerden dışlanması ve
yoksullaşmasına karşı eşitlikçi ve sosyal politikalar izleyecektir.
Türkiye Birlik Partisi, insan ticaretinin insanlık onuruna aykırı açık bir insan hakkı ihlali
olduğunu kabul eder ve bununla etkili biçimde mücadele eder.
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YOLSUZLUKLA MÜCADELE
Yolsuzlukla etkili mücadele Türkiye Birlik Partisinin en önemli hedeflerindendir.
Yolsuzluğun ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda ülkemize maliyeti çok ağırdır. Yolsuzlukla
mücadelenin etkili biçimde sağlanamaması, devlete olan güveni, sosyal dayanışmayı
zedelemekte, vatandaşların yolsuzluk olgusuna karşı tepkisizleşmesine yol açmaktadır.
Yolsuzluk, kamu yönetiminde verimsizliğe, kaynak israfına ve kamu hizmetlerinin pahalı hale
gelmesine yol açmaktadır.
Ülkemizde yolsuzluk suçları ve yaptırımları, farklı kanunlarla düzenlenmiştir. Türkiye Birlik
Partisi, siyasetin ve kamu yönetiminin yolsuzluklardan arındırılabilmesi için “Yolsuzlukla
Mücadele Reformu”nu gerçekleştirecektir. Bu kapsamda;
* Öncelikle milletvekili dokunulmazlığı kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacak ve kamu
görevlilerin yargılanması izne tabi olmaktan çıkarılacaktır.
* Kamu ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu
denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli
kullanılması esasları katı biçimde uygulanacaktır.
* Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için bağımsız ve tarafsız bir “Yolsuzlukla Mücadele
Kurulu” oluşturulacak ve tek bir Yolsuzlukla Mücadele Kanunu düzenlemesi yapılacaktır.
* Milletvekili, Bakan ve Başbakan düzeyinde ortaya çıkan yolsuzluk eylemleri bakımından
dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin, söz konusu görev ve unvanların sona erdiği tarihe kadar
işlememesi yönünde yasal düzenleme yapılacaktır.
* Siyasetin finansmanı şeffaf ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde denetlenebilir hale
getirilecektir.
ŞEFFAF VE ADİL KAMU İHALE REFORMU
Kamu ihale sistemi, kamu yararını gözeten, eşitlik, adalet ve saydamlık ilkelerini temel alan,
işi en makul fi yatla, suresi içinde, en iyi yapacak olana yaptırma anlayışı ile, çağdaş normlar
ve fenni kurallar çerçevesinde yeniden oluşturulacaktır. Bu anlayışla, kamu ihale kanunu
açıklık, şeffaflık ve rekabeti sağlayacak şekilde yeniden ele alınacaktır. Müteahhitlik ve
Müşavirlik hizmetleri sunan kuruluşların, bu alandaki ülkemiz uygulamaları ötesinde uluslar
arası düzeyde belirlenmiş ilke ve standartlarda oluşmaları ve hizmet sunmaları esas
alınacaktır. Kamu İhale Kurumu’nun bağımsız yapısı gözetilecek, çalışmalarına etkinlik
kazandırılacaktır. Kamu ihale surecine, dışarıdan, devlet yönetiminin diğer kademelerinden
veya siyasi kesimlerinden her turlu müdahalenin kesinlikle onu alınacaktır.
YEREL YÖNETİMDE REFORM
Türkiye Birlik Partisi, demokratikleşmeyi, modernleşmeyi, çağı paylaşmayı, insan onuruna
saygıyı, eşitliği temel alan çağdaş bir yerel yönetim reformu yapılacaktır. Hizmetleri en hızlı,
ekonomik, etkin, verimli, zamanında ve yeterli biçimde üreterek sunabilecek kurumsal
yapılaşma sağlanacaktır. Etkin bir stratejik planlama ile gelecekte karşılaşacak sorunlara ve
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gereksinmelere hazırlıklı olacak, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, bilgi ve iletişim
teknolojilerinden en geniş şekilde yararlanan mekanizmalar oluşturulacaktır. Yerel yönetim
reformuyla getirilecek yönetim anlayışı, laik cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu
demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, fırsat eşitliğinin, insan haklarının
güvence altına alınmasını sağlayacaktır.
GÜVENLİK POLİTİKASI
Devletin devredilemez ve paylaşılamaz asli ve vazgeçilmez görevi güvenliktir.. Türkiye Birlik
Partisi Ulusal Güvenliğin sağlanmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış,
dünyada barış” ilkesini esas almaktadır.
İç Güvenlik Ve Terörizm
Bugün ülkemizde siyasallaşan, güvenirliliğini ve tarafsızlığını kaybeden, kendi içinde
çatışmalar yaşayan halihazır iç güvenlik sistemi halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.
Türkiye Birlik Partisi çağdaş, etkin, demokratik gelenekleri içselleştirmiş, halkın
beklentilerini ve güvenini sağlayacak iç güvenlik sistemini geliştirecektir. İç güvenlikten
sorumlu birimlerin iktidar tercihlerine göre belirlenmesine karşı mücadele verecektir.
Devletin hizmetinde olması gereken iç güvenlik örgütleri sadece kamu düzeninin
değil, demokratik temel hakların güvencesi olacak şekilde eğitilecek ve yapılandırılacaktır.
Güvenlik sistemi, özgürlükleri yok etmek için, baskı için değil, özgürlükleri korumak için
tasarlandığını kanıtlayacaktır.
İç güvenlik örgütleri görevlerinin gereği olan modern olanaklarla donatılacak ve örgütlerin
verimliliği, etkinliği ve saygınlığı arttırılacaktır.
Terör ülkemizin, bölgemizin, dünyanın ve demokrasinin en önemli sorunlarından biri ve
özgürlüklerin ve insan haklarının en büyük düşmanıdır. Terör nereden kaynaklanırsa
kaynaklansın hedefi ne olursa olsun lanetlenmelidir, mücadele edilmelidir, asla işbirliği
yapılamaz. Silah bırakmayan terör örgütleriyle müzakere yapılamaz. Etnik, dinsel ve
mezhepsel olmak üzere her türlü terör faaliyeti insanlık suçudur.
İsmi ne olursa olsun teröriste ve terörizme asla izin verilemez. Terör örgütü PKK veya başka
isimlerden uzantıları ve diğer terör örgütleri ile her türlü yolla mücadele etmek, sınırlarımızın
ötesinde bile olsa Türkiye’nin yaşamsal hakkıdır.
Terör sadece güvenlik güçlerinin çabasıyla değil sivil ve resmi tüm kurumların ortak
katkısıyla önlenebilir. Terörü bölgesel hedefleri ve çıkarları için kullanan dış güçler için
onurlu bir karşı duruş gösterilecektir.
Dış Güvenlik
Savaş meşru müdafaa amaçlı, barışı korumaya yönelik ve yaşamsal olmalıdır. Türkiye Birlik
Partisi bunun dışında yapılacak tüm savaşları cinayet olarak görmektedir. Politikamız, saldırı
olmadığı takdirde, mutlak barıştır. Barışın en kötüsü, en iyi savaştan daha iyidir.
Türkiye Birlik Partisi, Türkiye olarak stratejik bir coğrafyada bulunuyor olmamızın
bilincinden hareketle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlü, eğitimli, profesyonel, modern araç,
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gereç ve silahlarla donatılmış olarak, terör dahil tüm tehditlere karşı her zaman savunmaya
hazır olması gerektiğine inanır ve silahlanmada dışa bağımlılığı azaltacak tedbirlerin
alınmasını gerekli görür. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üzerinde sivil otorite esastır. Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne anayasadan kaynaklanmayan hiçbir yetki ve sorumluluk verilemez ve
kullandırılamaz. Siyasallaşmış davalarla moral ve motivasyonu bozulmuş, nitelikli insan
gücünü ve komutan kadrosunu kaybetmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev
performanslarını arttırmak, moral ve motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak için gerekli
maddi ve manevi tedbirler alınacaktır.
Türkiye, bölgesindeki silahlanma yarışının önlenmesi ve Kitle İmha Silahlarının yayılmasının
engellenmesi sürecine ve çalışmalarına katkı sağlamalıdır.
DIŞ POLİTİKA
Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasının “Yurtta Barış, Dünyada
Barış” ilkesiyle yürütülmesi gereğine inanmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten
miras aldığımız bu anlayış, son dönem hükümetlerin yanlış dış politikaları ile terk edilmiştir.
Ülkemizin komşularıyla çatışma içine girmesine yol açan yanlış dış politikasını terk edecek
ve Yurtta Barış Dünyada Barış ilkesi çerçevesinde dış politikayı yeniden biçimlendirecektir.
Uluslararası ilişkilerde ülkelerin dostları ve düşmanları değil ulusal çıkarları olduğu bilinciyle
ülkemizin uluslararası alandaki itibarını artırmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede
demokratik ve istikrarlı bir ülke haline getirilmesini hedeflemektedir.
Kıbrıs sorununu ulusal bir sorun olarak görmektedir. Kıbrıs politikası, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Kıbrıs Türk halkının dünyadan izolasyonuna ve tecrit edilmesine
yol açan insan haklarına aykırı haksız durumun değiştirilmesi için Kıbrıs Türklerinin eşit ve
adil biçimde temsil edildiği, iki halkın ekonomik ve siyasi eşitliği temeline dayalı, iki bölgeli,
iki eşit kurucu devletin oluşturacağı yeni bir ortaklık Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü
içeren kapsamlı çözüm girişimlerine destek olacaktır.
Türkiye-Yunanistan ilişkileri iyi komşuluk ve karşılıklı çıkarlar bağlamında geliştirilmelidir.
Lozan’da kurulan Türk-Yunan dengesi korunmalıdır. Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Lozan
ve diğer uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarının korunması için aktif bir politika
izlenecektir.
Türkiye, Karadeniz, Balkan, Akdeniz ve Ortadoğu ülkeleri ile karşılıklı çıkar ilişkilerini esas
alan, dostluk ve sürdürülebilir barış anlayışını geliştirecektir.
Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmelidir. Ermenistan’ın Ermeni
diasporasını kullanarak Türkiye’ye dayatmalarda bulunmasına yönelik faaliyetler ile Ermeni
devletinin resmi belgelerinde Türkiye topraklarının bir bölümü üzerinde hak iddia eden
yaklaşımlar dostça değildir ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmaz.
Karadeniz’in kuzeyinde halen devam eden Ukrayna-Rusya anlaşmazlığı bölge istikrarını
koruyacak şekilde görüşmeler yoluyla çözülmelidir. Ülkelerin etnik temelde bölünmelerine
karşı çıkılacaktır.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız ile ilişkilerimizi onların desteklenmesi
ve vatanları ile bağlarının kesilmemesi için önemli bulmaktadır. Soydaşlarımızın yalnız
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bırakılmaması, hak ve çıkarlarının dünyanın neresinde olursa olsun takip edilip korunması,
Türkiye Cumhuriyeti yurt dışı temsilciliklerinin ana görevlerinden birisi olmalıdır.
Yurt dışında yaşayan Türklerin hak ve çıkarlarının korunması konusunda gerekli hukuksal
düzenlemelerin acilen yapılması, eğitim, yolculuk, ülkeye geri dönüş ve yerleşme, askerlik ve
diğer konulardaki her türlü sorunlarının öncelikle çözümü için etkin biçimde çalışılması,
Türkiye Birlik Partisi’nin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Özellikle Avrupa
Birliği üyesi ülkelerde uzun zamandır çalışmakta ve yaşamakta olan Türklerin yasal
haklarının titizlikle izlenmesi ve bunlar için gerektiğinde uluslararası hukuk yollarına
başvurulması AB politikamızın öncelikleri arasında yar almalıdır.
Türkiye Birlik Partisi; akraba devlet ve topluluklarla ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve daha
da geliştirilmesi için işbirliği olanaklarının arttırılmasını gerekli görmektedir. Bu doğrultuda
Türkiye Birlik Partisi; akraba devlet ve topluluklar ile yakın işbirliği içine girecektir.
EĞİTİM POLİTİKASI VE ÜNİVERSİTELER
Eğitim politikası, bir ülkenin tarihinin ve tarihsel deneyimlerinin izlerini taşıyan, bugünün
gereksinimlerine yanıt veren, geleceğe yönelik hedefleri ve stratejisi bulunan, ülke çapında
yaygınlaştırılmış, kurumsal ve ortak ve siyasetten arındırılmış bir sistem olmalıdır. Eğitimin
amacı; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür; güçlünün hizmetkârı olmayan; özgür ruhlu,
sorgulayan gençler yetiştirmektir. Bilgi esaslı eğitime önem verilecektir. Çağımız bilgi
çağıdır. Bilgi ve teknolojiden mahrum olan ülkeler geri kalmaya mahkûmdur. Ancak
ülkemizdeki tabloya baktığımızda durum içler acısıdır. Bunun en çarpıcı örneği, OECD
ülkeleri arasında Türkiye’nin sonuncu sırada olmasıdır. Gençlerimizin sadece ara eleman
olabilecekleri bizzat devleti yönetenler tarafından dile getirilmiştir.
Türkiye Birlik Partisi iktidarında öğretim birliği yeniden tesis edilip temel eğitim kesintisiz 12
yıla çıkarılacaktır. Bunu yakalayamadığımız müddetçe kalkınma ve refah toplumuna erişme
şansımız bulunmamaktadır. Organize sanayi bölgelerine altyapı, eğitim gibi her açıdan gerekli
destek verilecek; teknik meslek liseleri ile organize sanayi bölgeleri arasında bağ kurulacaktır.
Eğitimde, üniversite, teknokent, sanayi kuruluşları ve birlik ve odaları ile eşgüdüm
sağlanacaktır.
Türkiye Birlik Partisi iktidarında Çağdaş Köy Enstitüleri yeniden açılacak, ülkenin her
yanında bu aydınlanma meşalesi yeniden yanacaktır.
Ülkemizde eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması, eğitim ve öğretimde yaşanan sorunların
akılcı biçimde çözümlenmesi ve çağdaş ve özgürlükçü düşüncenin toplumda yerleşmesi için
köklü bir eğitim reformunun gerekliliğine; bu kapsamda ülkemiz gerçeklerine uygun, bilimsel
gelişmelerden ve eğitim bilimi ilkelerinden güç alan çağdaş ve uygar yeni bir eğitim
sisteminin kurulması, güçlendirilmesi ve kurumsallaşması gerektiğine inanmaktadır.
Ülkemizin eğitim sisteminin dayanması gereken ilkelerin şunlar olması gerektiği
görüşündedir :
- Öğretim Birliği ilkesine uygun olmak.
- Bilimsel olmak;
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- Sürdürülebilir olmak;
- Kapsayıcı ve geliştirici politikalarla beslenmek;
- Ulusal değerlerin geliştirilmesini teminen kurtuluş savaşı ve devrim tarihi başta olmak üzere,
tarih eğitimine özel önem vermek;
- Ülke çapında hiçbir ayrımcılık yapmamak ve eğitimde fırsat eşitliğine dayalı olmak;
- Günlük siyasi gelişmelere göre değişmemek;
- Ülkenin birliği ve bütünlüğü ile farklılıklara saygı fikrini desteklemek;
- Başarılı uygulamaları kullanabilecek ölçüde esneklik taşımak;
Eğitim, bir ülkedeki gelişmenin, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin en önemli unsurudur. Eğitim,
aileden başlayarak ilk ve orta öğretim, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimi olarak çok
yönlü biçimde her aşamada karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında, meslek okullarının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, meslek içi eğitim ve halk eğitimi çalışmaları eğitim
politikaları içinde önem taşıyan diğer alanlardır.
Hedefimiz; her düzeyde eğitim süreçleri arasındaki gereken bağlantıyı sağlayan, ailede
başlayan eğitimin üniversite aşamasına kadar planlı, bilimsel, yaratıcı düşünceyi geliştiren,
işbirliği ve demokratik katılımcılık kültürünü aşılayan, güven duygusu veren, ülke ve dünya
gerçekleriyle bütünleşmiş, öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim ve öğretim almalarının
yolunu açan çağdaş bir eğitim sistemidir.
Hedeflediğimiz çağdaş eğitim sistemi, iş ve gündelik yaşamda bireye ve topluma yararlı
olabilecek bilgiler ile mesleki bilgiyi öğreten bir niteliğe sahip olmalıdır.
Üniversitelerimizin, enstitülerimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve TÜBİTAK gibi
kuruluşlarımızın geliştirilmesi, bağımsızlaştırılması ve karşılaştıkları sorunların çözülmesi,
önemli hedeflerimiz arasındadır.
Özgür, özerk ve demokratik olmayan üniversiteler, siyasal iktidarların baskısı altında bilimsel
eğitim kurumları haline gelemezler ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunamazlar. Bu nedenle
üniversitelerde özgür düşünceyi, özerk yapılanmayı, demokratik atmosferin oluşmasını ve
bilimsel teknolojik gelişmeleri izleyerek yerli teknolojinin üretime yansıtılmasını sağlamak
için gerekli bütün düzenlemeleri ve uygulamaları destekleyecektir.
Bu uygulamaların bir ön koşulu olarak, YÖK kaldırılacaktır.
Fakülte yönetim kurullarında, katılımcılığın arttırılması, öğrenci ve araştırma görevlisi
temsilcilerinin de yer alması garanti altına alınacaktır.
Eğitim ve öğretim sektöründe kutsal bir görev yapan öğretmenlerimizin ve öğretim
üyelerimizin eğitimlerine ve mesleklerine yakışır bir yaşam standardına kavuşmaları için
gerekli bütün politikaları ve uygulamaları destekleyecek ve bütün emekçilerin destekçisi
olduğu gibi atanamayanlar da dahil öğretmenlerimizin ve öğretim üyelerimizin hak ve
çıkarlarının savunucusu olacaktır.
21

SAĞLIK POLİTİKALARI
Sağlık sistemi, bir ülkenin en temel sistemlerinden biridir. Sağlıklı yaşam ve tıbbi bakım
doğuştan kazanılmış temel insanlık hakkıdır. Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için
sağlık koşullarını gerçekleştirmek sağlık alanındaki birincil hedefimizdir. Çağdaş sağlık
anlayışı doğrultusunda eşit, kaliteli, güvenli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunmak esastır.
Sağlık politikamızın temel ilkeleri:
1. Herkesin sağlık hizmeti alması sağlanacaktır. Sağlık hizmeti almak herkesin en
doğal hakkıdır. Sağlık hizmetinin yeterince götürülemediği kırsal kesimlere daha fazla
ulaşılması hedeflenmektedir.
a. Kalifiye doktor ve hastane sayısı arttırılacaktır. Ülkemizde doktorların nüfusa
homojen şekilde dağılması sağlanacaktır. Yeni hastanelerin inşasında devletin,
hastanelerin döner sermaye ve yerel unsurların kaynaklarına başvurularak çözüm
üretilecektir.
b. Genel Sağlık Sigortası’nda kapsamlı değişiklikler yapılacaktır. Mevcut GSS
ülkemizde çözdüğünden daha fazla problem yaratmaktadır. Devlet yoksul vatandaşın
yanında yer alacak, yoksul vatandaşların belirli bir noktaya kadar ki sağlık giderlerini
devlet karşılayacak, geri kalan harcamalar ise oluşturulacak fon tarafından
karşılanacaktır. Bu sayede artık maddi durumu iyi olmadığından sağlık hizmeti
alamayan vatandaşların olmadığı bir Türkiye amaçlanmaktadır.
c. Gezici Sağlık Birimleri oluşturulacaktır. Ülkemiz genelinde gezici sağlık birimleri
kurulacaktır. Öncelikle bu birimler daha çok kırsal kesimleri, kenar mahalleleri ve
ilçeleri dolaşacaktır. Bu sayede ücretsiz genel sağlık taramaları yapılarak ülkemiz
genelinde sağlık problemlerinin çözümü ve sağlık konusunda farkındalık yaratmak
hedeflenmektedir. Sosyal adaletsizlikten dolayı dışlanan ve yeterince sağlık hizmeti
elde edemeyen vatandaşlarımıza ulaşılacak, hizmet verilecektir. Yoksulluk nedeniyle
tedaviye erişemeyen kimse kalmayacaktır.
d. İşyeri hekimliği geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
2. Sağlık Sisteminde Köklü Değişiklikler Gerçekleştirilecektir:
a. Sağlık sistemi yerelleştirilecektir. Ankara merkezli yönetilen sağlık sisteminin
ülkemizin bütün ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edemediği bir gerçektir. Bu
nedenle, Halk Sağlığı Merkezleri kurulacak ve etkinleştirilecektir. Sevk zinciri etkin
bir şekilde hayata geçirilecektir. İl Sağlık Müdürlüklerinin yetkileri ve sorumlulukları
arttırılacak ve sorunların yerinde, hızlı çözümü sağlanacaktır.
b. Denetlemelerle daha iyi bir sağlık sistemi kurulacaktır. Tarafsız denetleme ve
değerlendirmelerle bölgeler arası sağlık hizmeti farklılıkları sonlandırılacaktır.
c. Ayrılacak olan AR-GE bütçesi ile ülkemizde çeşitli tıbbi cihaz üretimi sağlanacaktır.
Bu durum hem ülkemizi sağlık bütçesi yönünden rahatlatacak hem de çevre ülkelere
yapılacak ihracatla ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır.
d. Yerli ilaç projesine önem verilecek, vatandaşlarımızın ilaçlara daha rahat ulaşımı ve
ülkemizin ekonomik yönden rahatlaması sağlanacaktır.
e. Performans Yasası sorunu çözülecektir. Doktorlara her bir hastaya belirli bir süre
ayırmasını ve baktıkları hasta sayısınca maaş ödenmesini öngören sistem tıp etiğine
aykırıdır. Hastaların yeterli miktarda tıbbi destek almasını engellemektedir.
Performans yasası yürürlükten kaldırılarak, yerine doktor sayısının ülke bazında
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homojen dağılmasını sağlamaya, doktor sayımızı arttırmaya yönelik düzenlemeler
yapılacak; para odaklı olmayan, nitelikli, sürdürülebilir, eşit sağlık hizmeti
verilecektir.
f. Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilecektir. Bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele
edilecek, insan sağlığını etkileyen işyeri denetimleri güçlendirilecektir.
g. Tıbbi bilişim uygulamaları geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Sağlık hizmetlerinde
bilişim teknolojilerindeki ilerlemelerin sağladığı olanaklardan sonuna kadar
yararlanılacaktır.
3. Çağdaş Sosyal Sağlık Politikaları benimsenecektir.
a. Uyuşturucu ve sigarayla etkili biçimde mücadele edilecektir.
b. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her türlü sağlık hizmetini alması
sağlanacaktır.
4. Sağlık eğitimlerine önem verilecektir.
a. Temel eğitimde zorunlu sağlık dersleri verilecektir. Erken yaşta çocuklarda ve
gençlerde sağlık konusunda bilinç oluşturmak ve onları ilerde karşılaşabilecekleri
sağlık problemlerine hazırlıklı hale getirmek hedeflenmektedir.
b. Anne adayları ve annelerin eğitimine önem verilecektir: Hamilelere ve annelere de
gerekli sağlık eğitimi ücretsiz olarak sağlanacaktır.
1. Hastalara her koşulda kaliteli, güvenli ve ücretsiz ulaşım hizmeti verilecektir
Yurttaşlarımızın acil durumlarına cevap verebilmek için 112 acil servisleri modern
tıbbın gerektirdiği şekilde tam donanımlı ve eğitimli kişilerden oluşturulacaktır. Kar
paletli ambulans, helikopter ve uçak ambulansı, deniz ambulansı ve motosikletli acil
müdahale ekiplerinden oluşan kaliteli, güvenli, etkili ve ücretsiz hizmet yurdun her
köşesinde sağlanacaktır
2. Gereksiz sağlık harcamaları engellenecek ve etkili sağlık bütçesi kullanımı
sağlanacaktır.
3. Acil sağlık hizmetleri ücretsiz verilecektir.
4. Tüm özel hastanelerde her branşta SGK ile anlaşma yapma zorunluluğu getirilecektir.
5. Herkes için eşit, ulaşılabilir, kaliteli, sürdürülebilir ve güçlü sağlık hizmeti
sağlanacaktır.
6. Kontrolsüz ilaç alımına ve israfına son verilecektir. Vatandaşların ilaçlarını istediği
eczaneden alabilmesinin yolu açılacak ve eczanelerden hekim reçetesi dışında ilaç
alımına son vererek bilinçsiz, gereksiz ilaç alımı ve israfı engellenecektir.
7. Tüm il ve ilçelere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) açılacaktır.
8. Organ bağışı teşvik edilecektir.
9. Serbest eczacılık alanında yaşanan sorunlar saptanarak, ilgili meslek odalarının
görüşleri de alınmak suretiyle çözüm yolları üretilecektir.
10. İlaç katılım payı ve muayene ücretlerinin hastalardan eczaneler aracılığıyla tahsil
edilmesi uygulamasına son verilecektir.
11. İlaç katılım payı ve muayene ücreti uygulaması, hastayı maliyete dahil etme amacıyla
değil; tedavi ve ilaç harcamaları ile akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık
yaratmaya yönelik olarak düşük miktarda sürdürülecektir.
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KADIN POLİTİKALARI
Türkiye Birlik Partisi koşulsuz kadın-erkek eşitliğine inanır ve bunu savunur. Kadın haklarına
ilişkin benimsediğimiz ilkeler şunlardır:

















Anayasal, yasal ve diğer hukuksal düzenlemelerde kadın ve erkek ayrımcılığına ilişkin
bütün hükümlerin eşitlik ilkesi gözetilerek yeniden düzenlenmesi;
Kadınların bütün devlet kurumları, özel sektör kurumları ve kuruluşları ile yaşamın
her alanında dışlanma, adaletsizlik ve ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde korunmasının
sağlanması;
Kadınların % 100 okuryazarlığa ulaşması için gerekli eğitim politikalarının
oluşturulması;
Anayasa’ya, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’na parite (değer eşitliği) ( % 50 )
eşitlik hükmünün, hem ulusal hem de yerel seçimler için girmesi;
Kırsal alanda kız çocuklarının nüfusa kaydolmasının sağlanması;
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ülke genelinde politikaların ve bu politik
aları uygulama mekanizmalarının geliştirilmesi;
Şiddet mağduru kadınlar için ücretsiz sağlık hizmeti sağlanması;
Kadının istihdama katılımının artırılması;
Çocuk gelinler sorununun çözülmesi;
Kadın Sığınma evlerinin sayılarının artırılması;
İş hayatında ve siyasette kadınların katılımlarının ve karar mekanizmalarında yer
almalarının yetersizliğinden yola çıkılarak,
Bakanlıklar bünyesinde konu üzerinde çalışmalar yapacak Cam Tavan Komisyon
ları kurulması ve kadınların karşılaştıkları görünmez engellerin yok edilmesi için
Cam Tavan Komisyonları’nın tedbirler geliştirmesinin sağlanması;
Kadınların meslek edinme ve özellikle de sürücü belgesi alma konusunda devlet
tarafından desteklenmeleri, bu konunun bir eğitim politikası haline getirilmesi.
Türkiye’nin kadınların ayrımcılığa uğramadığı, kadın-erkek eşitliğinin her alanda
hayata geçirildiği rol model bir ülke haline dönüştürülmesi.

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
Türkiye Birlik Partisi; en küçük yaşam birimi olarak tanımladığı aileye önem verir ve hukuka,
temel hak ve özgürlüklere saygılı, uygar bireylerin yetişmesinin öncelikle aile içi eğitimle
gerçekleşeceğine inanır. .
Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının, dayanışma kültürünün ve
değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal
politika ve stratejiler belirleyecektir. Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının
artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve destek faaliyetleri yürütecektir.
GENÇLİK POLİTİKASI
Türkiye Cumhuriyeti, genç nüfusun oranının yüksek olduğu ülkelerden birisidir.
Ülkemizdeki gençliğin maddi ve manevi sorunlarının giderilmesi, kendine özgüveni olan,
yaratıcı, çalışkan, yetenekli ve bilgili gençler yetiştirilmesi ve sözde kalmayan ciddi bir
gençlik politikası oluşturmak için gençlerimizle birlikte iktidara talip olacaktır.
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Gençlerin şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları amacıyla spor, kültür, sanat gibi
alanlarda gelişimlerini destekleyici programlar oluşturulacaktır. Gençliğin ülkesini ve dünyayı
değişik kültür ve coğrafi bölgeleri gezerek tanıması kapsamında ulusal ve uluslararası
dolaşımını güçlendirecek fonlar yaratılacaktır. Ayrıca gençlerin belirlenen yurtiçi ve yurtdışı
merkezlerde dönemsel spor, kültür, sanat, bilim etkinliklerine katılmaları konusunda da fon
planlaması yapılacaktır.
Dinamik ve genç nüfusu olan Türkiye’de gençlerin siyasette sadece temsil edilmeleri
değil, etkin olmaları ve karar mekanizmalarında yer almaları çok büyük önem taşımaktadır
ki, partimiz TBP bunu yaşam pratiğine taşıyarak gösterecektir.
Genç nüfusun karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi, işsizliktir.
işsizlik sorunun çözülmesine katkıda bulunacak bir proje önermektedir;

Gençlerin

Gençlik Kooperatifleri Projesi: Gençler, GENÇLİK KOOPERATİFLERİ kurmak suretiyle,
yeni iş imkanları bulacaklar ve işsizliğin azalmasına katkıda bulunacaklardır. Kâr ve
zararın, kooperatif
kuran
üyeler
arasında
eşit
paylaşıldığı bu
sistemde,
isteyen gençlere sermaye için kredi verilecek ve özel teşvik yöntemleri
geliştirilecektir.
Türkiye
Birlik
Partisi
tarafından
geliştirilecek
olan
bu
model, iş piyasasında yer almak isteyen gençlerin ilginç fikirleri ve yaratıcı
enerjilerinden,
gelişmeye
açık
vizyonlarından,
icat
ve
pratik
çalışmalarından yenilikçi pazarlar oluşmasını sağlayacaktır.
ÇOCUK HAKLARI
Çocuklarına değer vermeyen, başta yeterli gıda, eğitim ve sağlık olanakları olmak üzere temel
hizmetleri sunamayan bir ülke, geleceğini kaybetmiş sayılır. Bu bilinçle Türkiye Birlik
Partisi, çocuklarımıza özel bir önem vermekte ve 1990 tarihinde yürürlüğe giren BM Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nde yer alan, çocukların korunması ve haklarının gözetilmesine ilişkin
ilkelere ve düşüncelere katılmaktadır.
Çocuklar arasında hiçbir etnik, dinsel, sınıfsal veya diğer anlamlarda ayrım gözetilmemesini,
çocukların en iyi biçimde gelişmeleri ve yetişmelerine olanak sağlayacak bir sistemin
yaratılmasını, çocukların başta yaşama hakkı ve gelişme hakkı olmak üzere temel haklarının
korunmasını ve kendileriyle ilgili kararlara her düzeyde uygun biçimde katılmaları için
gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesini zorunlu kabul eder.
Türkiye Birlik Partisi, çocuk işçiliğini önlemek için gerekli düzenlemeleri yürürlüğe
sokacaktır.
Beden gelişimini tamamlamamış, sorumluluk almak için gerekli olgunluğa erişmemiş
evlatlarımızın, çocuk yaşta evliliklerini engellemek için önlemler alınacaktır.
Çocuğa karşı şiddeti sona erdirmeye yönelik düzenlemeleri yaparak bunların etkin bir biçimde
uygulanmasını sağlayacaktır. Ayrıca; çocuğa karşı şiddetin temelinde yatan sosyolojik ve
psikolojik nedenlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri hayata
geçirecektir.
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Şiddetin özel türleri olan, aile içi şiddet, duygusal şiddet, istismar ve kötü muameleye maruz
kalan çocuklarla ilgili aile eğitiminden devlet müdahalesine, adli ve inzibati yöntemlere ve
ağır cezalara kadar uzanan bir dizi caydırıcı önlem alınacaktır.
Çocukların eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerine erişimleri
kolaylaştırılacaktır.
Kız çocuklarının okula gönderilmeleri ve okula devam oranlarının yükseltilmesi için gerekli
önlemler alınacaktır.
ENGELLİ HAKLARI VE ENGELSİZ TOPLUMSAL YAŞAM
Türkiye Birlik Partisi, engelli olmanın yaşamın her aşamasında herkesin başına gelebilecek
bir durum olduğunun bilinciyle, engelli yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden
sınırlamalar olmadan yararlanabilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bu doğrultuda partimiz, engellilerimizin kamu hizmetlerinin her türüne erişebilmeleri ve
hiçbir ayrımcılık ve dışlanmaya tabi tutulmadan ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel
yaşamın her alanında etkin biçimde yer alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını
ve uygulamaya yansıtılmasını, Devletin önemli görevlerinden biri olarak görmektedir.
Türkiye Birlik Partisi, engelli yurttaşlarımızla ilgili aşağıdaki ilkelere uygun politikaları
desteklemektedir:















Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Engelliler Bölüm Başkanlığı oluşturulmasına,
Tüm engellilerin eğitim, iyileştirme, topluma kazandırma beceri kurslarının açılarak
yetiştirilmesinin sağlanmasına.
Engellilerin düğün nişan çeyiz gibi ihtiyaçlarının devletimiz tarafından karşılanmasına,

Engelli olsun ya da olmasın herkesin doğuştan gelmiş onuru, düşünce özgürlüğü,
kendi seçimlerini yapma özgürlüğü dahil olmak üzere bireysel özerkliği ve
bağımsızlığına saygı gösterilmesi;
Engellilerimize yönelik her düzeyde ayrımcılık yapılmasına neden olacak
uygulamaların kaldırılması;
Ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşama eksiksiz ve etkin bir biçimde katılım
olanaklarının sağlanması;
Engellilerimize her alanda saygı gösterilmesi ve farklılıklarının hiçbir konuda
dışlanmalarına neden oluşturulmaması;
Engellilerimizin her alanda fırsat ve olanak eşitliğine sahip kılınması;
Engellilerimizin kamu hizmetlerine tam ve kısıtlanmaksızın erişmelerinin sağlanması;
Engelli erkek ve kadınlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yapılmaması;
Engelli çocuklarımızın eğitimi için özel düzenlemeler getirilmesi, gelişme kapasitesine
uygun biçimde toplumsal yaşamda yer almalarının sağlanması;
Engelli yurttaşların haklarının her düzeyde gerçekleşmesinin ve bu konuda Birleşmiş
Milletler tarafından kabul edilen sözleşmelerin gereğinin yaşama geçirilmesi.
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YAŞLILARA SAYGI
Bir ülkede yaşlılar, bugün ile dün arasında kurulan köprüdür. Bu açıdan yaşlılar, ülkelerin
kültürel miraslarının taşıyıcılarıdır. Hepimiz bir gün yaşlanacağız ve hepimizin bir annesi,
babası var. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, saygı görmeleri, toplumla
bütünleşmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşamalarının sağlanması, yaşam bağlarının korunması ve
birikimlerinin topluma aktarılması için Yaşlılara Saygı politikasını benimser.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine
karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm
gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle
bakmağa hakkı yoktur” anlayışını aynen benimser.
Yaşlılara Saygı Politikasının ilkeleri şunlardır:






Yaşlı sosyalleşme ve spor merkezlerinin kurulması,
Bakıma muhtaç veya kimsesiz yaşlıların ücretsiz bakımının sağlanması için gereken
önlemlerin Devlet tarafından alınması, bu amaca yönelik demokratik kitler
örgütlerinin oluşumunun teşvik edilmesi,
Her yerel yönetim merkezinde nüfusun yoğunluğu ile orantılı ve yeterli sayıda yaşlı
bakım merkezi kurma zorunluluğu getirilmesi.
Yaşlılara sosyal yaşama katılmaya yetecek ölçüde gelir sağlanması, çalışmak zorunda
kalmaması.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE TÜKETİCİ HAKLARI
Türkiye Birlik Partisi demokratik ve gelişmiş bir ülkede tüketici haklarının korunmasının
gerekli olduğuna inanmaktadır.
Bu kapsamda, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik
çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,
tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü
örgütlenmeleri teşvik etmek esastır.
Kaynak yaratma veya diğer nedenlerle tüketime konu olmayan bir hizmet bedelinin tüketiciye
yüklenmesini, tüketici haklarına açık aykırılık olarak görür ve bu tür uygulamaların sona
erdirilmesi gerekliliğini kabul eder.
Tüketici hakları mevzuatını, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine yansıyan
uyuşmazlıkları gözeterek geliştirmeyi hedeflemektedir.
KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI
Türkiye Birlik Partisi, sanatın özgür ve özerk olmasını, çoğalmasını; Türkiye’de yaşayan
herkesin kültür ve sanata ulaşabilme hakkını savunmakta; sanata sansür, baskı ve yasaklamayı
reddetmektedir.
Yüksek sanatsal niteliklere ulaşılmasının yolu bağımsız, özerk kurulların varlığı ile
mümkündür. Özellikle yerel yönetimlerin çatısı altında özerk bir yapılanma şarttır.
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Gerek yerel, gerekse uluslararası alanda sanatın toplumla buluşması için özgün projeler,
toplumun değişik kesimleriyle paylaşımlar, performanslar, toplumdaki ayrışmaları gidermek,
dayanışmayı artırmak için de gereklidir. Bu kapsamda;

















Kültür ve Sanat odaklı çalışmalara ağırlık verilecektir.
Kültür ve Sanata ayrılan bütçe arttırılacaktır.
Sanat, “yap- işlet-kar et” anlayışından kurtarılacaktır.
Kültür ve Sanat çevrelerine bilgi verilmeden, görüşleri alınmadan bu konuda herhangi
bir yasal düzenleme yapılmayacaktır.
Kültür ve Sanat sorunları sanatçılarla birlikte çözülmelidir. Bunun için illerde Kültür
Sanat Platformları oluşturulacaktır.
Sanatçıların telif hakları, sosyal güvenlik sorunları, korsan yayınla mücadele
konularındaki mevcut yasalar, eksiklikleri gözden geçirilerek demokratik ve çağdaş
bir anlayışla yenilenecektir.
Klasik döneme ait olanlardan başlamak üzere çağdaş Batı, Ortadoğu ve Uzakdoğu
kültür ve sanatını tanıtan eserlerin Türkçeye kazandırılmasına ön ayak olunacaktır.
Ayrıca, Türkçe yazılmış eserlerin de yurt dışında tanıtımı için yaşayan dillere
çevrilmesi sağlanacaktır.
Müzik eğitiminin şekilcilikten kurtarılması sağlanarak, çocukların ve gençlerin çalgı
aleti kullanması teşvik edilecektir.
Orkestra müziği, opera ve bale, tiyatro, resitaller, yerel halk müziği, çocuk ve yetişkin
koroları Türkiye’nin tüm illerine yayılacaktır.
Sinema sanatında kendini kanıtlamış bir ülke olarak, bunu bütün koşullarını yerine
getirecek eğitim hizmetleri sunulacak, daha ileride sinema sanatına gönül verenlerin
çalışabileceği platoların oluşturulmasına öncülük edilecektir.
Ekonomi ile kültürel bağımsızlık arasındaki yakın ilişki çeşitli etkinliklerle sürekli
gündemde tutulacaktır.
Kültürel mirasın özellikle de yörelere mal olmuş kültür sanat değerlerinin korunması
sağlanacaktır.
Müzeler iyileştirilecek, müze gelirlerinin arkeoloji çalışmalarına aktarılacak şekilde
kullanılması sağlanacaktır.

SPOR POLİTİKASI
Günümüz dünyasındaki rekabet alanlarının en başında gelen spor, sadece ülkeler için gurur
kaynağı olarak değil, aynı zamanda bir siyasi başarı olarak da kendini göstermektedir. Bu
nedenle, sporda edinilecek başarılar, siyasi iktidarların başarılarına artı puan olarak
yazılmaktadır. Oysa son yıllarda beklenilen başarıyı gösteremeyen spor dünyamız,
“ekonomimiz dünyanın 14. Ekonomisi” sözlerini yalanlamaktadır. Ekonomisi dünyanın ilk
15’ine giren bir ülkenin sporda dünyanın en gerilerinde olması akılla açıklanamaz. O halde,
sporda yenilenme şarttır. Sporun yalnızca yenmek ve yenilmek olmadığını anlatacak yeni
projelere ihtiyaç vardır. Spor ahlakının gelişmesi, yenme ve yenilme ikileminden sporcuları
kurtaracaktır. Bu amaçla spor akademileri, sporcu yetiştirme yerleri olduğu kadar, sporun
felsefesini, düşünce yapısını, ahlakını, kurallarını da öğreten eğitim kurumları haline
getirilmelidir.
Yapılan araştırmalar, gayri safi milli hâsıladaki yüzde 1’lik bir artışın bile, uluslararası alanda
spordaki başarıyı yüzde 0,02-0,05 artırdığını göstermiştir. O halde, sporu yalnızca spordan
elde edilen kâr kapısı olarak görmekten çok, spora yatırımı teşvik etmek gerekmektedir.
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Sporun her alanda desteklenmesi, sporun bir ticaret alanı olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
Sporda uluslararası alanda başarı elde edebilmek kuşkusuz yalnızca ekonomik güce
dayanmamaktadır. Eksik olan siyasi irade ve niyeti sağlayacak olan Türkiye Birlik Partisi’dir.
Yine istatistikler göstermektedir ki, uluslararası alanda ev sahipliği yapan ülkeler, sporda da
başarı çizgilerini yukarı çekmektedir. Bu amaçla, spor komplekslerine, sporcuya ve spor
alanlarına yapılacak yatırımlarla, büyük müsabakalara ev sahipliği yapmak sporda uluslararası
tecrübe kazanmak açısından olduğu kadar, ekonomik açıdan da büyük bir fırsattır.
Sporun hayatın bir parçası olması bilinci güçlendirilecek, spor alanlarında kadın ve çocukların
daha fazla yer alması için teşvik edici projeler hayata geçirilecektir. Bu bağlamda,
vatandaşların; kampanyalar, mahalle ve semt spor komplekslerinde spor yapmalarını
kolaylaştırıcı, özendirici çalışmalar yapılacaktır. İklim ve coğrafi yapının elverişli olduğu
bölgelerde ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırıcı alt yapı çalışmalarına önem
verilecektir.
Sporun yalnızca başarı değil, aynı zamanda bir sağlık çalışması olduğu, spor ile yetişen bir
neslin kendinden öncekine göre çok daha avantajlı olacağı bilincini geliştirecek; okul öncesi
dönemden başlayarak, gençlik, orta yaş ve yaşlılıkta sporun uygun programlar halinde
yapılmasını, engelli vatandaşlarımızın da yapabileceği spor dallarında eğitim, alt yapı ve tesis
imkânı sağlayacaktır.
Hâlihazırdaki spor politikası profesyonel sporcu olma yönünde ilerleyen gençlerin akademik
hayatta başarılı olmalarına imkân tanımamaktadır. Gençlerin hem üst düzeyde spor
yapabilmelerini sağlayacak, hem de öğrenim hayatlarında başarılı olmalarını garanti edecek
politikalar geliştirecektir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimleri ile
birlikte toplum sağlığının korunması bakımından spor politikaları bir devlet politikası haline
gelecektir.
Bu nedenlerle;
* Ülkemizin her bölgesinde, her ilde, her ilçede, mahalle bazında spor sahaları, yüzme
havuzları çoğaltılacak ve her yaştaki bireyin spor yapması sağlanacaktır.
* Özellikle betona boğulan büyükşehirlerde imar planlarında spor alanları için yer açılarak, bu
konuda gereken yasal düzenlemeler yapılıp, her konut-yapı projesi için belli oranda spor alanı
zorunluluğu getirilecektir.
* Spora yeni mali kaynaklar yaratılacak, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
mezunlarına sporun geliştirilmesi kapsamında yeni istihdam olanakları sağlanacaktır.
* Federasyonlar üzerindeki siyasetin etkisini sonlandırmak üzere, özerk yapılarının
kuvvetlendirilmesi adına mevcut düzenlemeler gözden geçirilerek, gereken tedbirler
alınacaktır.
* Ödül yönetmelikleri revize edilecek, ulusal yarışmalarda bireysel ve takım sporlarında
başarının arttırılması hedeflenecektir.
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* Sporda şiddet, şike, teşvik yasalarındaki eksiklikler giderilerek, adil yarışma ve etik
hususların hâkim kılınması hedeflenecektir.
ÇEVRE POLİTİKASI
Türkiye Birlik Partisi, siyasetin yeşillendirilmesi ya da çevreye duyarlı duruma getirilmesi
gereğine inanan çevre korumacı bir siyaset anlayışına sahiptir.
Çevre sorunları ve çevrenin tahrip edilmesi, gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş bütün
ülkeleri tehdit eden en önemli sorunlardan birisi durumuna gelmiştir.
Çevre politikasında, çevre sorunlarını ortaya çıkmadan engellemeyi hedefleyen “Önleyici
Çevre Politikası” yer almaktadır. İklim değişikliğinin yarattığı tehditleri ortadan kaldırmak
için mücadele etmek, Türkiye’nin sera gazı üretimini azaltmak hedeflerimiz arasındadır.
Endüstriyel ve kentsel kirlenmenin önüne geçilmesi, havanın ve suyun korunması için
gereken tüm önlemler alınacaktır. Yaşam alanlarımızın akciğerleri olan ormanlarımız,
zeytinliklerimiz, rant ihtirasına kurban edilmeyecektir.
Anadolu’ya özgü endemik bitkilerin, hayvan türlerinin ve doğal yaşamın korunması için özel
düzenlemeler yapılacaktır.
Tüm canlıların yaşam hakkını savunmak ve toplumda doğanın haklarına saygı duyma ve bu
hakları savunma bilinci oluşturmayı hedeflemektedir.
KENTLEŞME POLİTİKALARI
Kentlerdeki ortak hafıza mekânlarının yaşatılmasını önemsemektedir ve kentsel planlamanın
bu ilke doğrultusunda yapılmasını destekleyecektir, tarihi yapıların çirkin yapılaşmaya
kurban edilmesini önleyecek politikalar geliştirecektir.
Türkiye Birlik Partisi, kentlerimizin yeşil alanlarının çoğaltılması, parkların, oyun ve spor
alanlarının sayılarının artırılması, bisiklet yollarının yapılması, engelli dostu yerleşim
alanlarının yaratılması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Kentteki doğal alanların,
ormanların korunması yanı sıra, kent içinde başta heykel olmak üzere, sanatın estetiği ve
kaynaştırıcı gücü kentlerin dokusuna yansıtılacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, kent olgusunda meydanların halkın siyasi olarak kendisini ifade
etmesine olanak verilen geniş kamusal alanlar olduğunu kabul eder ve şehirlerin yeniden
meydanlarına kavuşturulması gerektiğine inanır. İfade ve toplanma özgürlüğü bakımından
simgeleşmiş ve toplumun ortak hafızasında yer etmiş, tarihe mal olmuş kent mekânları ve
meydanlarının muhafazası için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Dünyadaki kentte yaşayan nüfusun, kırsalda yaşayan nüfusu geçtiği gerçeğinden hareket
ederek, akılcı kentleşme ve kırsal alan politikaları oluşturacaktır.
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YEREL YÖNETİMLER
Türkiye Birlik Partisi, her geçen gün artan kent sorunlarının çözümünde en önemli rolün yerel
yönetimlere ait olduğunu, bunun gerçekleşebilmesi için de vatandaşların yerel yönetimin
kararlarında söz sahibi olması gerektiğini kabul etmektedir. Üniter yapıyla uyumlu, yerel
düzeyde demokratik katılım geliştirilecektir.
Batıda gelişen ilk kent yönetimlerinden bu yana yerel yönetimler demokrasinin beşiği
olagelmişlerdir. Ülkemizde de yerel yönetimler ilk kez “Şehremaneti” ismi altında 1854
tarihine kadar uzanır, günümüzün belediye yönetimine tekabül eden bu kurumun başında
merkezi hükümetçe atanan bir memurun bulunmasına karşın, alınacak kararların istişare
edildiği “Şehremaneti Meclisi’nin şehrin ileri gelenlerinden ve esnaf temsilcilerinden oluştuğu
bilinmektedir. Ülkemizde katılımcılığın ilk tohumları yerel yönetimlerle atılmıştır. Yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi ve mali yapılarının sağlamlaştırılması, yerel sorunların
çözümünde yerel yönetimlerin yetkilendirilmesi, Türkiye Birlik Partisi’nin yerel yönetimler
anlayışı ile uyumlu politikalardır.
Bir sorunu en iyi çözecek olanın o sorunu en iyi bilen, bir sorunu en iyi bilenin de o sorunu
yaşayan olduğu göz önünde bulundurulduğunda her yöreye ilişkin sosyal, ekonomik ve idari
sorunların en iyi çözüm adresinin yerel yönetimler olduğu anlaşılacaktır. Yerel ve bölgesel
sorunların çözümünde doğudan batıya, kuzeyden güneye her bölgede, yöre insanına yetki ve
sorumluluk verilecektir.
Bu anlamda mevcut “kent konseyleri” geliştirilmeli, çağdaş kamu yönetim anlayışı
çerçevesinde, yönetişim modeli gereği yerel yönetimlerin güçlenmesi, güçlenen yerel
yönetimlerin karar ve denetim süreçlerine toplumsal uzlaşma ve katılımın sağlanması
hedeflenmelidir.
GÜNEYDOĞU SORUNU
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde otuz yılı aşkın bir süredir yaşanan terör olayları ve
bu olayların tetiklediği sosyal ve siyasal tepkimeler ülkemizin telafisi mümkün olmayan ağır
acılarla karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur. Türkiye Birlik Partisi hangi nedenle olursa
olsun, nereden gelirse gelsin terörün özgürlüklerin ve demokrasinin en büyük düşmanı
olduğuna, bölgede var olan hiçbir sorunun terör yöntemiyle çözülemeyeceğine inanır.
Türkiye Birlik Partisi ülkemizin tüm kültürel, etnik, inanç ve bölgesel çeşitliliğini ulusal
zenginlik olarak görür her birini saygın kabul eder. Tüm yurttaşlarımızın dil, kültür, etnik
köken ve inanç değerlerine saygılı olmayı insan haklarının gereği olarak görür. Millet
kavramından anlaşılması gereken de, bu zenginliklerden hiç birinin bir diğerine feda
edilmemesi, kapsayıcı, bütünleştirici ve yaşatıcı olmasıdır.
SU POLİTİKASI
Su yaşamdır; hem bireyler hem de ülkeler için büyük öneme sahip stratejik bir doğal
kaynaktır. Geleceğin egemenlik savaşları su kaynakları üzerinden olacaktır. Türkiye Birlik
Partisi su kaynakları yönetim politikaları, küresel reçetelerin dışında ulusal çıkarlar
gözetilerek belirlenen, sosyal taleplere duyarlı politikalar olacaktır. Dicle ve Fırat nehirlerinin
aşağı bölgesinde yaşanan belirsizlikler de suyun önemini arttırmaktadır. Türkiye Birlik
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Partisi, su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir su güvenliği için “Ulusal Su Stratejisi”
oluşturacaktır. Türkiye Birlik Partisi, küresel su politikalarına karşı suyun;







Toplumsal öncelikli bir değer olduğu,
Stratejik bir meta haline geldiği,
Kamu mülkiyetinde ve kamu işletmeciliği denetiminde kalmak zorunda olduğu,
Sadece ekonomik bir meta olarak ele alınamayacağı,
Küresel ticaret konusu yapılamayacağı,
Ülkeler arasında savaş konusu değil barış aracı olarak kullanılmasını sağlayacak ikili
ve bölgesel anlaşmaların ve ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği, ilkelerini esas alan Su
Kaynakları Yönetim politikalarını oluşturacaktır.

HAYVAN HAKLARI
Hayvanları koruma ve savunma kuralları, yasayla korunmalıdır. Hiçbir hayvana kötü
davranılmamalı, acımasız ve zalimce eylem yapılmamalıdır. Yabani türden olan bütün
hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde yaşama hakkına sahiptir. Yaban hayvanları
özgürlükten yoksun kılınmamalıdır. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama
karşı suçtur. Bir hayvanı terk etmek acımasız bir davranıştır. Çalıştırılan hayvanların
dinlenme hakkı vardır. Ev hayvanlarının yaşam alanlarının büyüklükleri ile uyumlu olması
hayvan hakları kapsamındadır. Bu ilkeler çerçevesinde, Türkiye Birlik Partisi, hayvanların
doğal yaşam hakkının korunması, hayvanlara yaşam alanları oluşturulması ile kötü
muamelenin önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeleri yapmayı amaçlamaktadır. Ekolojik
bütünlüğünün parçası olan tüm hayvanların korunması ve bakımı için devlet bütçesinden
kaynak ayrılması için çalışmalar yapılacaktır.
Türkiye Birlik Partisi, sokak hayvanlarının yerel yönetimlerce oluşturulacak, yeterli sayıda
veteriner ve personelin görevlendirileceği barınaklarda barınma, beslenme ve sağlık bakımı
ihtiyaçlarının karşılanması ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapacak; bu
konuda gerekli kaynağın oluşturulmasını, yerel yönetimlerle işbirliği içinde sağlayacaktır.
Hayvanları öldüren, eziyet ve kötü muamelede bulunanlara ilişkin caydırıcı cezalar öngören
düzenlemeler yapılacaktır.
EKONOMİ POLİTİKASI
Türkiye Birlik Partisi’nin ekonomi politikası, Türkiye’nin dünya ekonomisine yön veren
küresel ölçekte güçlü ekonomilerden birisi olmasına, ülkede refahın artırılmasına ve
sömürüye dayanmayan iş ve çalışma hayatının, yurttaşların mutluluğunu gözetecek şekilde,
bütün kesimler için iyileştirilmesine ve çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesine odaklıdır.
Bu doğrultuda Türkiye Birlik Partisi’nin ekonomi anlayışı, 4 temel ilkeye dayanmaktadır:
1. Ekonomik kaynakların etkin kullanımı
2. Dışa açık, döviz gelirlerini artırıcı ekonomik faaliyetleri destekleyen, üretim odaklı
büyüme
3. Ekonomik kazançların adil biçimde paylaşılması ve orta sınıfın genişletilmesi
4. Yurttaşlara kendilerinden vergi olarak alınan ve kamu hizmeti için harcanan her bir
kuruşun hesabının verilmesi
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Yukarıdaki ilkeler doğrultusunda, ülkemizin sahip olduğu ekonomik kaynaklar (üretim
araçları) bir bütün olarak harekete geçirilecektir. Devlet, hukukun üstünlüğü temelinde, üretim
araçlarının sahipleri arasında taraf tutan değil, birleştiren, işbirliğini geliştiren, ekonomik
verimliliği ve etkinliği sağlayan bir konumda olacaktır. Üretim ilişkilerinde hakkaniyet ve
ülke çıkarları esas alınacaktır. Dışa açık, döviz gelirlerini artırıcı ekonomik faaliyetleri
destekleyen, üretim odaklı bir büyüme modeli ile Türkiye’nin ortalama büyüme oranı aşamalı
olarak yıllık yüzde 6-7 bandına yükseltilecektir. Büyüme ile birlikte gelir ve istihdam artacak,
işsizlik azalacaktır.
Türkiye Birlik Partisinin gelir dağılımında adaleti gözeten ekonomi politikasının bir gereği
olarak enflasyon kalıcı olarak yüzde 2-4 bandına çekilecek, fiyat istikrarı sağlanacaktır. Ülke
ekonomisindeki büyümenin yurttaşların refah seviyesini artırması ve gelir dağılımı adaletini
sağlaması için gerekli olan ekonomik, mali ve sosyal politikalar hayata geçirilecek, kamu
kuruluşlarının örgütlenmesinde gerekli değişiklikler yapılacaktır.
Büyüme ve Bölüşüm
Türkiye Birlik Partisi’nin ekonomi politikası Türkiye’nin kaynaklarını harekete geçirirken
rekabete dayalı, verimliliğin artırılmasını esas alan üretken bir ekonomi öngörmektedir.
Geleceğin dünyasına yön verecek Türkiye’nin temelleri bugünden atılacaktır. Türkiye rekabet
gücünü artıracak, geleceğin dünyasına geleceğin ürünlerini üretecektir. Bu hedefe ulaşmak
için ülkemizin genç ve kalifiye insan kaynağı, Ar-Ge çalışmaları, teknokentler, üniversite –
sanayi işbirliği ve doğrudan yabancı sermaye girişi gibi yollarla sağlanacak ileri teknoloji ile
birlikte değerlendirilecektir.
Değişim ve dönüşüm kabiliyeti yüksek işletmelerle esnek üretim modelleri hayata
geçirilecektir. Teknoloji, inovasyon ve kurumsal yönetişim öncelikli gelişim alanları
olacaktır. Buna ilaveten küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro-finans işletmeleri ve
girişimcilik desteklenecektir.
Ekonomik kaynakların verimlilik ve üretkenliğin düşük olduğu alanlardan daha yüksek
olduğu alanlara kaydırılması sağlanacaktır. Bu doğrultuda uluslararası bilgi ve teknolojinin
ülkemize transferini sağlayacak doğrudan yabancı sermaye yatırımları desteklenecek ve
tüketim malları ithalatı yerine yatırım malları ithalatı özendirilecektir. Buna ilaveten, toplam
faktör verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır. Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik
Sigortası Fonu kaynakları aracılığıyla işgücü verimliliği artırılarak üretim değeri ve ürün
kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.
Tarım, imalat ve hizmetler alanında katma değeri yüksek sektörlere yatırım ve bu alanlardaki
üretim desteklenecektir. Teknolojinin sağladığı imkânların üretimin her aşamasında
kullanılması teşvik edilecek, böylece verimlilik, üretkenlik ve kalitenin artırılması, ülkemizin
rekabet gücünün yükseltilmesi sağlanacaktır. Ar-Ge destekleri artırılacak, teknoloji parkları
ve üniversite-sanayi işbirliği geliştirilecektir. Ekonomik büyümenin çevre üzerinde olumsuz
etkiler yaratmasının önüne geçilecek, çevre dengesi korunacaktır.
Türkiye’nin çıkarları gözetilerek küresel ticaret ağlarına entegrasyon artırılacaktır. Bu suretle
ülkemizde üretilen ürünler dünya pazarlarında daha kolay yer bulacak ve ‘Türk Malı’
markasının bilinirliği artırılacaktır. Özel sektörle işbirliği içinde yurtdışında yatırım ve ticaret
ofisleri açılacak, kamu görevlileriyle birlikte yerel personel istihdamı sağlanarak yeni
pazarların ve yeni iş imkânlarının yaratılması sağlanacaktır.
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Ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı avantaj kullanılarak ‘Yeni İpek Yolu’ ve benzeri
projelerle dünya ticaret rotaları içinde Türkiye’nin konumu güçlendirilecek, ülkemiz AB ve
Çin arasındaki ticarette ana ulaşım hattı haline gelecektir.
Üretime dayanan ekonominin sağlayacağı gelir ve istihdam artışıyla orta sınıf büyüyecektir.
Orta sınıfın büyümesi ve refah seviyesinin artması ise hizmetler sektörünün gelişiminin
temellerini oluşturacaktır. Başta finansal hizmetler, turizm, ulaştırma, haberleşme ve ticaret
olmak üzere hizmetler sektörü sürdürülebilir, ekonomiye uzun dönemli katkı ve dinamizm
sağlayan bir büyüme kapasitesine erişecektir.
İşgücü piyasası, imalat ve finansal hizmetler sektöründe ihtiyaç duyulan yapısal reformlar
hayata geçirilecek, öngörülebilir, anlaşılır, basit ve uygulamada kesimler veya kişilere göre
farklılık göstermeyen düzenlemeler yapılacaktır.
Kadın istihdamı desteklenecek, çocuk istihdamının önüne geçilecektir.
Çalışma koşulları uluslararası standartlara getirilecek, iş güvenliği öncelikli olacaktır.
Asgari ücret aşamalı olarak vergiden muaf hale getirilecek, işçilik maliyetleri düşürülecektir.
İş hayatındaki yetersiz, yoruma açık düzenlemeler nedeniyle ortaya çıkan israf ve
isteklendirme kaybı ortadan kaldırılacaktır.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilecektir. Bu doğrultuda bütün yurttaşların vergi ve sosyal
güvenlik sisteminin kapsamına alınmasıyla iş hayatına devletin ‘denetim terörü’ uygulayarak
baskı yapması ve müdahalede bulunmasının önüne geçilecektir. Kayıt dışı ekonomiden
kaynaklanan yolsuzluklar önlenecek, ‘vergi mükellefi’ bilinci geliştirilerek devlet bütçesinin
yurttaş açısından öngörülebilir ve hesap verilebilir olması sağlanacaktır. Ayrıca kayıt dışı
ekonomi ile mücadele programının bir unsuru olarak finansal katılım ekonominin bütün
kesimlerini içerecek şekilde genişletilecektir.
1990’lı yıllarda yüzde 25 seviyesinde olan yurtiçi tasarruf oranı uygulanan tüketime dönük
büyüme politikalarının bir sonucu olarak yüzde 12’ler seviyesine gerilemiştir. Bu oran
1980’lerden bu yana ortaya çıkan en düşük seviyelere işaret etmektedir. Türkiye Birlik
Partisi’nin üretime dayalı büyümeye odaklı ekonomi politikaları açısından yurtiçi yatırımtasarruf dengesinin iyileştirilmesi önemlidir. Bunun için tasarrufların özendirilmesine yönelik
adımlar atılacaktır. Uzun dönemli tasarruf teşvik edilecektir. Başta sigortacılık sektörü olmak
üzere finansal hizmetler sektörü desteklenecektir. Yurttaşların tasarruf araçlarına olan
ilgisinin arttırılmasını ilişkin olarak finansal okuryazarlık arttırılacaktır. Sermaye piyasalarının
gelişimi desteklenecek, şirketlerin halka açılması ve kıymetli kâğıt ihracı teşvik edilecektir.
Kamu ve özel sektör tarafından sunulacak yatırım araçlarıyla bireysel ve kurumsal yatırımcıya
sunulan seçenekler artırılacaktır. Öte yandan sigortacılık sektörünün desteklenmesiyle sadece
yurtiçi tasarrufların artırılması desteklenmiş olmayacak aynı zamanda ekonominin her
alanında sağlıklı ve etkin risk yönetimi yapılmasına katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda finansal
hizmetler sektörünün bir bütün olarak yönetilmesine imkân sağlayacak şekilde Finansal
Hizmetler Kurumu kurulacaktır. Finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesine ilişkin olarak
Merkez Bankasına ilave görevler verilecektir.
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Güven, tasarruf ve üretimin olmazsa olmaz önkoşuludur. Bu kapsamda güvenilir ve adil bir
hukuk sistemi oluşturulması için gerekli adımlar atılacaktır. Uluslararası yatırımcıların Türk
hukuk sistemine olan güveninin artması İstanbul’un coğrafi ve jeopolitik konumunu
güçlendirecek ve uluslararası bir finans merkezi olması için gerekli altyapının oluşumuna
katkı sağlayacaktır.
Kamu Mali Yönetimi
Türkiye Birlik Partisi bütçeyi sadece kamu gelirlerinin ve harcamalarının gösterildiği
cetvellerden ibaret bir hukuki doküman olarak değerlendirmez. Meclise ait bütçe hakkının
hükümetlere devredilmesi ile birlikte bütçe, devlet harcamalarının toplumun hangi
kesimlerine tahsis edileceği, bu harcamaların maliyetine toplumun hangi kesimlerinin
katlanacağını içeren bir yasal düzenleme niteliğine bürünür. Dolayısıyla bütçe bir yandan
toplumdaki mali kaynakların yeniden dağıtımını yaparken, diğer yandan da toplumun sosyal
ve ideolojik olarak dönüşüm ve değişiminin gerçekleştirilmesini sağlamakta kamunun
elindeki en önemli araç haline gelir.
‘Bütçe Hakkı’nın kullanılmasında Meclis’in bütçe süreçlerindeki rolü yeniden
düzenlenecektir. Buna göre Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu kurulacak ve yılı bütçesinin
görüşülmesinden önce kesin hesap görüşülerek karara bağlanacaktır. Ayrıca Meclis adına
denetim yapan Sayıştay tarafından hazırlanan raporlar da bu komisyon tarafından görüşülecek
ve kesin hesabın bağlanmasında dikkate alınacaktır.
Bütün kamu kuruluşlarında sorumlu mali yönetimin hayata geçirilmesi ve mali yapılarının
sürdürülebilir olması ile ilgili olarak mali kural getirilecektir. Mali kural uygulamalarını takip
ederek raporlayacak Maliye Politikası Konseyi kurulacaktır.
Bütçe süreçleri mali kurala uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Yatırım bütçesi ve cari
bütçe tek çatı altında oluşturulacak ve uygulanacaktır. Bu çerçevede Orta Vadeli Program ve
Orta Vadeli Mali Plan uygulaması yeniden düzenlenecek ve kamu maliyesinde şeffaflık ve
hesap verilebilirlik güvence altına alınacaktır. Ayrıca bütçe uygulama sonuçları şeffaf bir
şekilde ve ayrıntılı olarak yayınlanacak ve vergi mükellefinin harcanan her kuruşunun hesabı
verilecektir.
Kamu yönetiminde savurganlığın önüne geçilecek, verimliliği ve yurttaşa verilen hizmette
kaliteyi esas alan yönetim anlayışı hayata geçirilecektir.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde kamu hizmetinin tanımı yeniden yapılacak, devlet
bütçesinde gerekli tahsisatlar yapılacaktır.
Yasal ve idari düzenlemelerin kalitesinin artırılmasını, düzenlemelerde açıklık ve şeffaflığın
sağlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi, düzenlemelerden etkilenecek ekonomik ve sosyal
gruplarla danışma sürecinin yaygınlaştırılması, mevzuatın azaltılmasını ve sadeleştirilmesini
teminen ekonomik konularla ilgili düzenlemelerde ‘Düzenleyici Etki Analizi’ hazırlanması
zorunlu hale getirilecektir. Düzenleyici Etki Analizi ile düzenlemelerin ekonomik ve sosyal
etki analizleri yapılacaktır. Düzenleyici Etki Analizi yapılmamış olan düzenlemeler hayata
geçirilmeyecektir.
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Vergi reformu yapılarak kamu harcamalarının finansmanında doğrudan vergilerin payı
artırılacak, vergi adaleti sağlanacaktır. Haksız kazanca izin verilmeyecek, rant
vergilendirilecektir. Kayıt dışı ekonomi, kara para ve yolsuzlukla mücadele kamu maliyesinin
öncelikli araçlarından birisi olacak, bu suretle vergi tabanı genişletilecek ve mükelleflerin
vergi yükü düşürülecektir.
Devlet borçlarının yönetiminde sürdürülebilirlik esastır. Bu çerçevede risk analizine dayanan
borç yönetimi yaklaşımı sürdürülecektir. Türkiye Cumhuriyeti adına Kamu-Özel-İşbirliği
projeleri dahil her türlü yükümlülük yaratma yetkisi tek bir otoriteye ait olacaktır. KamuÖzel-İşbirliği kapsamında yaratılan her türlü kamusal yükümlülük getirebileceği potansiyel
yükler dikkate alınarak devlet borç idaresi tarafından değerlenecek ve raporlanacaktır. Yerel
yönetimlerin ve kamu işletmelerinin koşullu yükümlülük yaratan iş ve işlemleri takip altına
alınarak düzenli bir şekilde kamuoyuna duyurulacaktır. Devletin finansal varlık ve
yükümlülükleri ile koşullu yükümlülük portföyünü yönetecek Kamu Finansal Yönetim Ofisi
kurulacaktır.
Ekonomi ve maliye yönetimi tek çatı altında toplanacak, Maliye Bakanlığı yeniden
yapılandırılacaktır.
Kamu-Özel-İşbirliği projeleri envanteri çıkartılacak ve bu projelerin tek merkezden yönetim
ve koordinasyonunu yapacak KÖİ Yönetimi Ofisi kurulacaktır.
Kamu mali yönetiminin Merkez Bankası ve ekonomi ile ilgili diğer kurum kuruluşlarla
koordinasyon içinde çalışması sağlanacaktır. Hayat pahalılığı ile mücadele edilmesi
kapsamında ‘enflasyon hedeflemesi’ sözde uygulanan bir politika olmaktan çıkartılacaktır.
Araç bağımsızlığı muhafaza edilerek Merkez Bankası hükümetle ve kamu maliyesiyle
uyumlu bir şekilde fiyat istikrarını sağlayacak ve enflasyon aşamalı olarak yüzde 2-4 bandına
çekilecektir. Para politikası ve maliye politikası arasındaki ilişkilerin çerçevesi netleştirilerek
birbirleriyle uyum içinde çalışması sağlanacaktır. Bu kapsamda Para Politikası Kurulunun
görev ve yapılandırılması gözden geçirilecektir.
Para Politikası
Türkiye Birlik Partisi’nin para politikasında, gerçekçi kur politikası uygulanması, üretime
dayalı kalkınma modelinin esas alınması, ihracatımızın çeşitlendirilebilmesi ve daha çok
katma değer yaratılabilmesi için yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin teşvik edilmesi,
ihracata dayalı sanayileşme ile ithal ikamesine dayalı sanayileşmenin karma olarak
uygulanması, hem bütçe denkliğinin sağlanması hem de iç ve dış borcun azaltılabilmesi
açısından gereksiz lüks harcamalardan kaçınılması, Merkez Bankasının bağımsız kılınması
esastır.
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik hakkı Anayasadan kaynaklanan ve tüm kesimleri kapsayan, sürdürülebilirliği
ve finansmanı kadar temel insan haklarından kabul edildiği cihetiyle de önem arz eden bir
haktır. Bu yönüyle her ne kadar reform adı altında sayılamayacak ve de anlaşılması güç kanun
ve mevzuat hükümleri ihdas edilmişse de ülkemiz açısından en büyük sorunlardan biri olarak
yurttaşlarımızın yaşamını etkilemektedir. Bu konuya ilişkin olarak ilk etapta acil
önlemlerimiz, sosyal hukuk devletinin güvenirliğinin sağlanmasına yönelik olacaktır.
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Sağlığın bireyin ve toplum yaşamında önemi göz önünde öncelikli olarak bulundurulduğunda,
tüm yurttaşlarımızın genel sağlık sigortası kapsamına alınması yadsınmayacak derecede
önemlidir. Genel Sağlık Sigortası salt prime endeksli bir sosyal güvenlik anlayışı ile
yürütülemez. Sosyal Devlet gereği politikalar oluşturulması vazgeçilmez ilkelerdendir.
Mevcut haliyle çağdışı kalmış bulunan işveren prim sistemi değiştirilecek ve işverenler
ekonomik ölçütlere göre sınıflandırılarak sigortalı primleri buna göre belirlenecektir. İşveren
primleri çalıştırdığı işçi sayısına göre değil ekonomik kriterlere göre yeniden belirlenecektir.
Böylece işverenin ve sigortalının sırtındaki ekonomik yükler azaltılacak ve kayıt dışı istihdam
en aza indirilecektir.
Rasyonel olmayan ve pratikte bir faydası da kalmayan asgari işçilik uygulaması
kaldırılacaktır.
Sigorta prim borçlarının tahsilini gerçekleştirmek için sık sık yapılandırma adı altında eksik
gedik aflara yer kalmayacak çağdaş bir prim sistemi oluşturulması suretiyle, bir yandan
işverenleri ve sigortalıları ödeme güçlüğüne düşürmemek, bir yandan da primini düzenli
ödeyenleri teşvik etmek gerekmektedir.
Kadın işçiler için doğum borçlanmasında tıpkı askerlik borçlanması gibi sigorta başlangıç
tarihini öne çekecek bir düzenleme ihdas edilecektir.
İşveren hissesinin yanı sıra sigortalı hissesi de Devlet teşviki kapsamına alınacaktır.
Adil olmayan emeklilik koşulları sigortalılar lehine değiştirilecektir. Devletin katkısı sisteme
bağlanacak ve sigortalının gününe ve kazancına etki etmesi sağlanacaktır.
Aylık bağlama oranları yükseltilecek ve sosyal adaleti gerçekleştirmeye dönük olarak farklı
aylıklar arasındaki uçurum giderilecektir.
Emekli Sandığı- Bağ-Kur ve SSK maaşları arasındaki dengesizlik giderilecektir.
Yine SSK içinde kendi aralarında dengesizlik gösteren 7 adet maaş bağlama sistemi
olup, maaş bağlama sisteminin kendi içinde eşitlenmesi ve aynı sigortalı günü ve kazancı
olana aynı maaşın bağlanması, bağlanan maaşın yıllar itibarıyla farklılaşmaması için gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
Anayasa ile koruma altına alınan eşitlik ilkesi uyarınca, yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarının sahip olduğu, ev hanımlarının çalışmasa bile borçlanabilme hakkından
(Yurtdışı borçlanması) Türkiye’de yaşayan ev hanımlarının da yararlanması yasal düzenleme
ile sağlanarak, ev kadınlarına sigortalılık ve emeklilik imkânı getirilecektir.
Her mahallede belediyelere ait gelişim merkezleri kurulması, ev kadınlarına kaybolmakta olan
sanatların öğretilmesi ve mesleki beceri kazandırılması için gerekli çalışmalar yapılacak; her
gelişim merkezinde ve aile hekimliği müesseselerinde psikolog bulunması temin edilecektir.
İşsizlik sigortasından mevcut haliyle ağır olan faydalanma koşulları çalışanlar lehine
değiştirilecektir.
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Asgari ücretten kesilen primin sigortalı hissesini hazinenin karşılaması konusunda çalışma
yapılacaktır.
Primsiz ödemeler sisteminin kapsamı daha da genişletilecek, hak sahipleri olan muhtaç
yurttaşların bu sosyal yardımdan faydalanabilme olanakları gerçekçi kıstaslara göre
belirlenecektir.
Kayıt Dışı İstihdam
Gelişmekte olan bir ülke olarak; Türkiye iş gücü piyasalarında, küçük bir bölüm kayıt altında
ve insana yakışır koşullarda, diğer bölüm ise kayıt dışında düşük ücret ve güvencesiz
şartlarda, kanunların kendisine tanıdığı haklardan mahrum bir şekilde istihdam edilmektedir.
Kayıt dışında çalışanlar, düzenli bir gelirden çok günlük ya da iş başına ücret almaktadır.
Düzensiz bir gelirle çalışmak zorunda kalanlar belirsizlik, bir gelecek planından yoksun ve
endişe içerisinde yaşamaktadır. Kayıt dışı çalışanlar sosyal güvenlik sistemine kayıtlı
olmadığından sosyal korumadan ve emeklilik haklarından mahrum kalmaktadır. Aynı
zamanda ülkemizdeki rekabet dengesini bozmakta, kanunlara uygun bir şekilde işçi çalıştıran,
sosyal güvenlik primlerini düzgün bir şekilde yatırarak sisteme katkı sağlayan firmaları
rekabet edebilirlik anlamında dezavantajlı duruma getirmektedir.
Kayıt dışı istihdam aynı zamanda, çalışanların bir çatı altında örgütlenmesi ve ülkede
demokrasiye katkıda bulunabilen sendikaların oluşmasının önünde de bir engeldir. Yüksek
işsizlik ortamında, iş tercih edecek durumu olmayanlar, sağlıksız ortamlarda, iş sağlığı ve
güvenliği olmadan, pazarlık gücünden yoksun ve istismara açık bir şekilde çalışmaktadır.
Türkiye Birlik Partisi, bu şekilde çalışma hayatının düzenli yapısını bozan ve haksız rekabet
nedeniyle düzenli işçi çalıştıran işverenleri zor durumda bırakan, ülke ekonomisine ve sosyal
güvenlik sistemine büyük kayıplar verdiren, kayıt dışı istihdama son verecektir. Bu kişilere
öncelikle sorunlarını dile getirme olanağı sağlayacak ve bu sorunlara çözüm yolları
geliştirecektir.
Enerji Politikaları
Türkiye Birlik Partisi, ulusal bir enerji politikası oluşturmayı hedeflemektedir.
Enerji sorununa kesin çözüm sağlamak için gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması, toplum
olarak enerji tasarrufu bilincinin aşılanması ve enerjinin verimli kullanılması büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizin enerji ihtiyacının büyük ölçüde petrol ve doğalgaz ithalatı ile
karşılandığı düşünüldüğünde, enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufunun ülke
ekonomisine büyük katkılarda bulunacağı açıktır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırıma büyük önem verilmelidir. Bu amaçla, çevre ile dost
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak amacını taşıyan bilimsel çalışmalara ve
uygulamalara destek verilecektir. Rüzgâr, güneş ve atıklardan çevreye duyarlı enerji üretimi
konusunda yoğun çalışma başlatılacaktır. Dünya'da ve Avrupa'da rüzgâr enerjisi tüketimi her
geçen gün artmaktadır. Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Kanada rüzgâr
enerjisine ağırlık vermektedir. Almanya 2014 yılında rüzgâr enerjisi ile enerji ihtiyacının %
27'sini karşılamaktadır. Güneş enerjisini de buna ilave edince oran yükselmektedir. Günde 4-5
saat güneş alan Almanya'nın 2050 yılı hedefi rüzgâr ve güneş enerjisi ile enerji tüketiminin %
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80 'inini karşılamaktır. Günün 8 saati güneş gören Anadolu topraklarının potansiyeli çok daha
yüksektir.
Hidroelektrik santraller başta olmak üzere EPDK tarafından verilen santral izinleri gözden
geçirilecek, sektördeki gerçek yatırımcılar ile lisans ticareti yapanların ayrıştırılması
sağlanacaktır. Gerçek ihtiyaçlar belirlenecek, öncelikli tercih ise doğanın korunması olacaktır.
Lisans verilmesi aşamasında çevreye duyarlılık ve zarar vermeme konusunda titiz bir
araştırma zorunluluğu getirilecektir.
Ülkemizin doğalgaza bağlı elektrik enerjisi üretiminin çeşitlendirilmesi ve bu şekilde dışa
bağımlılığın azaltılmasına çalışılacaktır.
Nükleer santral/santrallerin kurulması ile ilgili çalışmalarda bir yandan ülkemizin çıkarları
diğer yandan da çevresel etkiler ön planda tutulacaktır.
Enerji maliyetinin düşürülmesi akılcı ve adil bir şekilde kullanıcılara yansıtılacaktır.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasında uygulanan yöntem gözden geçirilecek ve maliyetteki
yükselişin yansıdığı şekilde maliyet düşüşlerinin de tüketici fiyatlarına yansıtılması
sağlanacaktır. Bu çerçevede, akaryakıt üzerinden alınan vergiler ve vergilendirme politikaları
gözden geçirilecektir.
Ülkemiz enerji politikalarına yön veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu yeniden yapılandırılacaktır. Bu anlamda halen yaşanmakta olan
koordinasyon eksikliği ortadan kaldırılarak ülke ekonomisi için hayati derecede önem taşıyan
enerji üretimi, ithalatı ve fiyatlama politikaları tüketicilerin lehine geliştirilecektir.
Madencilik Politikaları
Türkiye Birlik Partisi ulusal madencilik politikasının oluşturulmasını zorunlu kabul eder. Bu
kapsamda;









Öncelikle, maden iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli iş ortamlarını sağlamak için yerinde
ve sürekli denetim sağlanacaktır.
Özelleştirmelerin beraberinde getirdiği sendikasızlaştırma politikaları sonucunda,
çalışma hayatının doğal denetim mekanizması olan sendikaların ve sendikal
faaliyetlerin devreden çıkarılmasıyla üretim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili
süreçler denetim dışı kalmıştır. Maden ocaklarının sağlıklı ve güvenli ortamlara
kavuşturulabilmesi için etkili devlet denetiminin yanı sıra yerinde ve sürekli denetimi
sağlayacak olan sendikal örgütlülük arttırılacaktır.
Taşeronların işlettiği yer altı maden ocakları toplu ölümlü iş kazalarının en sık
yaşandığı işletmelerdir. Yer altı işletmelerinde taşeron uygulaması yasaklanacaktır.
Maden işyerlerinin temel denetim mekanizmalarından biri olan fenni nezaretçilik
uygulamasındaki aksaklıklar giderilecek, fenni nezaretçilerin iş akdi ve ücret
yönünden işverenlere bağımlılığı ortadan kaldırılarak denetimin bağımsızlaştırılması
sağlanacaktır.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 176 numaralı “Madenlerde Güvenlik
ve Sağlık Sözleşmesi” derhal imzalanacaktır.
Madencilik sektöründeki kamu kuruluşları, madencilik ve enerji politikasının
oluşturulmasında ve uygulanmasında, nitelikli eleman yetiştirilmesinde sektörsel bilgi
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birikimi ve teknolojinin gelişiminde çok önemli işlevler görmüştür. Ancak kamuyu
küçültme politikaları nedeniyle madencilik kuruluşlarının çoğunluğunun makine,
donanım, teçhizatları yenilenmemiş ve personel açıkları kapatılmamıştır. Bu nedenle,
başta özelleştirme olmak üzere, sektördeki kamu kuruluşlarının etkinliğini azaltacak
ve kapsamlarını daraltacak politika ve uygulamalar gözden geçirilecektir.
Stratejik bir maden olan bor madenlerinin devlet eliyle (Eti Bor İşletmesi) üretilmesi,
işlenmesi/zenginleştirilmesi ve pazarlanmasına devam edilecektir.
Madencilik sektöründe, çevre dostu teknolojilerin kullanılması ve madencilik yapılan
alanların yeniden doğal dokusuna kavuşturulması teşvik edilecektir.
Ruhsat ticareti ve spekülasyonlarının önlenmesi bakımından madencilik yapacak
gerçek ve tüzel kişilerde teknik ve mali yeterlilik aranacaktır.
Madencilik mevzuatındaki dağınıklığın önlenmesi, etkin denetim yapılabilmesi ve
madencilikle ilgili tüm işlemlerin tek elden yürütülebilmesi için Madencilik Bakanlığı
kurulacaktır.

Sanayileşme Politikaları
Türkiye, sanayileşme politikaları konusunda ciddi bir eksiklik yaşamaktadır. Son yıllarda
ithalata dayalı ekonomik yapının ülkemizde sanayileşmenin önündeki önemli engellerden
birisi olduğu düşünülmektedir.
Türkiye Birlik Partisi, sanayileşme politikasının başlıca hedefleri şunlardır:
* Sanayileşmenin gelişmesi için ithalata dayalı ekonomi politikasının terk edilmesi,
* Teknolojinin geliştirilmesi ve yerli teknolojinin desteklenmesi,
* Sanayi ürünlerimizin ihracatına teşvikler getirilmesi ve ihracatın kolaylaştırılması,
* Sanayi ürünlerimizin dış pazarlarda rekabet edebilmesi için üniversiteler ile sanayi tesisleri
arasında ileri teknolojiler geliştirilmesi başta olmak üzere işbirliği olanaklarının geliştirilmesi.
* Sanayileşmenin itici gücü olan milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda araştırma,
geliştirme ve teknik personel yetiştirilmesi konusunda sektöre her türlü destek ve teşvik
verilmesi.
* Sanayileşmenin güçlendirilmesi ve bunun en önemli parçası olan yerli teknolojinin
geliştirilmesi amacıyla sektörün önündeki hukuksal engellerin kaldırılması başta olmak üzere
tüm konularda destekleyici önlemlerin zaman geçirilmeksizin yaşama geçirilmesi
sağlanacaktır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Politikaları
Türkiye Birlik Partisi, gıda üretiminde ve gıda ithalatında genetik yapısı değiştirilmiş
organizmalar ve ürünlerin halka arzının engellenmesine yönelik politikalar uygulayacaktır.
Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecektir.
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Tarım ve gıda işletmelerinin güvenilir üretimi için gerekli modernizasyon yatırımlarla
sağlanacak ve bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak söz konusu işletmelerin finansman
ihtiyacına yönelik kaynak yaratılacaktır.
Tarım ve gıda işletmelerinde yerli hammaddenin kullanımı teşvik edilecek, yerli
hammaddenin tercih edilirliği arttırılarak sürdürülebilir temini amaçlanacaktır.
Sektörde çevre duyarlılığı gözetilecek; kayıt dışılığın önüne geçilecektir.
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık konusundaki zenginlikleri, dışa bağımlı ekonomi yaratmayı
hedefleyen ekonomik politikalar nedeniyle köreltilmiştir. Ülkenin mevcut ekonomik
kaynaklarını canlandırmayı hedefleyen Türkiye Birlik Partisi tarım ve hayvancılığın
yaygınlaşması ve geliştirilmesi için Devlet’in teşvik sağlamasını zorunlu kabul eder.
Anadolu’ya özgü ürünlerin tohum kalitesinin, Anadolu’ya özgü hayvan türlerinin
korunmasını ve melezleşmesinin önlenmesini amaçlar.
Türkiye Birlik Partisi Tarım politikasının hedefi, tarımsal üretimin arttırılması, ürün
kalitesinin yükseltilmesi, tarımda dışa bağımlılığın azaltılması, ürün ihracatının arttırılması ve
bu yolla tarımsal nüfusun milli gelirden aldığı payın arttırılmasıdır.
Yıllık yaklaşık 10 milyar TL.’yi bulan tarımsal desteklere ilişkin politika ve öncelikler siyasal
çıkarlara göre değil, ihtiyaçlara göre yeniden belirlenecektir. Bu amaçla, tarımsal desteklerin
belirlenmesinde üreticilerin daha fazla söz sahibi olmaları sağlanacaktır.
Tarım yapılabilen arazilerin azaltılmasına son verilecek, tarım arazilerinin imara açılması
önlenecektir. Bir yandan birim başına tarımsal üretimin artırılmasına ilişkin politikalar
geliştirilirken diğer taraftan tarımsal arazilerin artırılması için çalışılacaktır.
Her yıl erozyon vb. nedenlerle verimli toprağın kaybedilmesinin önüne geçilecektir.
Giderek gerileyen hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın her
türlü sorunlarının giderilmesi için ekonomik ve diğer önlemlerin acilen alınması, Anadolu
Partisi’nin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır.
Türkiye Birlik Partisi, tarım sektörünün gerilememesi için tarımsal destekleri gerekli
görmektedir. Tarım ve hayvancılığa yönelik doğrudan gelir desteğinin sürdürülmesi ve
güçlendirilmesi, tarımda alet ve makine kullanımını yaygınlaştırarak ürün kalitesi ve
veriminin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu destek, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi
ve ürün çeşitliliğinin sağlanmasında kamunun yönlendirici ve destekleyici etkisini
güçlendirecektir.
Türkiye Birlik Partisi, organik tarımı da önemsemektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel
olarak organik tarım, gelecekte tarımsal potansiyelin büyük kısmını oluşturacaktır. Bu
çerçevede organik tarım ve hayvancılık uygulamalarının desteklenmesi politikasını
benimsemektedir. Organik tarımın geliştirilmesi yanında ilaç sektörünün kullanımına yönelik
bitkisel üretimin de yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır. Bu şekilde katma değeri yüksek
ürünlerin üretilmesi de desteklenecektir.
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Türkiye Birlik Partisi’nin tarım ve hayvancılık politikası, şu konularda öncelikli çalışmaların
yapılmasını öngörmektedir:
* Tarım ve hayvancılık sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, tarım ve
hayvancılık ihracatına teşvik desteği verilmesi;
* Çiftçilere Yönelik Doğrudan Gelir Desteği uygulaması,
* Ülke çapında Çiftçi Kayıt ve Arazi Kayıt Sisteminin oluşturulması ve tarım politikasında
buna uygun politikaların oluşturulması;
* Coğrafi Bilgi Sistemi, Çiftlik Muhasebe Veri Ağının yaratılıp geliştirilmesi ve tarımsal veri
tabanı oluşturmak amacıyla Tarım Bilgi Sisteminin kurulması;
* Tarım üretiminde tarımsal bilişim sistemlerinin kullanılması,
* Tarım sektörü çalışanlarının kooperatifler biçiminde örgütlenmesinin desteklenmesi;
* Tarım ve hayvancılık sektöründe hukuksal yetki dağınıklığının giderilmesi;
* Hayvancılık sektöründe önemli bir sorun olan girdi maliyetlerinin azaltılması, bu amaçla
yem bitkileri üretiminin arttırılmasının teşvik edilmesi;
* Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik orta ve uzun vadeli düşük faizli kredi olanaklarının
yaratılması;
* Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine ve dünya çapında rekabet edebilir konuma
getirilmesi için Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi;
* Organik tarım uygulamaları ve organik hayvan üreticiliğinin geliştirilmesi ve
desteklenmesi;







Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftçilerimizin teknik ve bilimsel
konularda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla Ziraat mühendisi ve Veterinerlik
gibi mesleklerde eğitimli personelin devlet desteğiyle sektör çalışanlarının hizmetine
sunulması;
Tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinden oluşan ülke çapında bir Tarım ve
Hayvancılık Danışma Kurulu’nun oluşturulması.
Hayvancılığın ülke gerçekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve üreticilerin
desteklenmesi için “Hayvancılık Bakanlığı”nın kurulması; yakın zamanda yeniden
yapılandırılan Et ve Süt Kurumu’nun daha etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması.
Balıkçılığın geliştirilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması.

Turizm Politikası
Türkiye Birlik Partisi, eşsiz doğal ve tarihsel güzellikler barındıran ülkemizde turizm
sektörüne özel bir önem verilmesi gereğine inanmaktadır. Turizm, İç Havzalar, Irmak ve
Göller çevresi ile Karadeniz ve Marmara’dan Ege’ye, Ege’den Akdeniz’e uzanan tarihsel ve
doğal güzelliklerle örülmüş sahillerimizin varlığı düşünüldüğünde, ülkemiz için vazgeçilmez
bir ekonomik sektördür.
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Turizmin geliştirilmesi, turizmden elde edilen gelirlerin arttırılması ve Türkiye’nin bir turizm
ülkesine dönüştürülmesi için gerekli bütün politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesi,
Türkiye Birlik Partisi’nin öncelikleri arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin son yıllardaki turizm politikası, planlı ve sürdürülebilir değildir. Ülkemiz turizm
politikasının sürdürülebilirliğinin sağlanması için turizm sektörü yatırımcıları ve çalışanları ile
birlikte yeni hedefler ve politikalar benimsenmesine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye
Birlik Partisi, ülke turizm politikasının oluşturulmasında tarihi, turistik, doğal ve kültürel
değerlerimizin korunması ve zarar görmeden işletilmesine yönelik uygulamaların
desteklenmesine, çevreyi ve özellikle doğal-tarihsel değerlerimizi kirletmeyen eko-turizm
politikasının desteklenmesine ve turizmin gelişmesi için sektör çalışanları ile yakın işbirliği
içinde olunması gereğine inanmaktadır.
Türkiye Birlik Partisi, turizm sektörünün geliştirilebilmesi için aşağıdaki politikaların
uygulayıcısı olacaktır:











Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında sürdürülebilir turizm
uygulamaları geliştirilecek, turizmin sosyo-kültürel ve çevresel olumsuzlukları
azaltılacaktır.
Turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem taşıdığından
ülkemizde deniz ve kıyı turizmi yanında kış turizmi, sağlık ve termal turizm, dağ ve
doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal turizm, eko turizm, kongre ve fuar turizmi, gemi ve
yat turizmi, spor turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi gibi alternatif turizm alanlarına
yatırım yapılması sağlanacaktır;
Özellikle sağlıklı yaşama yönelik kaplıca, SPA ve benzeri imkânlar ile sağlık altyapısı
değerlendirilerek, sağlık turizmi geliştirilecektir.
Turizmin geliştirilmesi için planlama, uygulamaların denetimi, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesine önem verilecektir;
Ülke içinde ve ülke dışına yönelik olarak reklam ve pazarlama faaliyetleri
desteklenecektir;
Turist sayısının çoğaltılması ve turizm gelirlerinin artırılması için turizm
merkezlerinde artan yapılaşma, altyapı eksikliği ve çevre sorunlarının giderilmesine ve
yatırımların turizm odaklı gelişme planlarına uyumunun sağlanmasına öncelik
verilecektir.
Turizm sektöründe işgücü kalitesi artırılarak, nitelikli turizm personeliyle turiste daha
yüksek standartlarda hizmet sunumuna önem verilecektir.

ESNAF VE SANATKÂR POLİTİKASI
Ülkemizde istihdamın çok önemli bir bölümünü sağlayan ve toplam vergi gelirlerinde önemli
bir paya sahip bulunan esnaf ve sanatkârlarımızın durumu, her geçen gün daha da
kötüleşmektedir. Türkiye Birlik Partisi, esnaf ve sanatkârımızın ülke ekonomisine yaptığı
katkıya oranla milli gelirden aldığı payın küçüklüğünün ve her geçen yıl esnaf ve
sanatkârlarımızın sorunlarının büyüdüğünün bilincindedir. Türkiye Birlik Partisi, esnaf ve
sanatkârlarımızı korumanın ülke ekonomisini ayakta tutmak ve istihdamı arttırmak için çok
önemli olduğuna inanır.
Türkiye Birlik Partisi, ülkemiz ekonomisinin yeniden yapılandırılması, gelir dağılımı
adaletinin sağlanması, ülkede istihdamın çok önemli bir bölümünü oluşturan esnaf ve
sanatkârlarımızın korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sorunlarının acilen
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çözülmesini sağlamak üzere esnaf ve sanatkârlara yönelik olarak aşağıdaki politikaları
benimsemektedir:









Esnaf ve sanatkârlarımız üzerindeki aşırı vergilendirmenin önlenmesi;
Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin kapanmalarının önlenmesi için zor durumdaki esnaf
ve sanatkârımıza kısa, orta ve uzun vadeli çok düşük faizli kredi olanaklarının
sağlanması;
Esnaf ve sanatkâr üzerindeki yüksek oranlı sosyal güvenlik primlerinin oranlarının
düşürülmesi;
Bakkallar başta olmak üzere küçük esnafın korunması için ciddi teşvikler ve destekler
verilmesi;
Esnaf ve sanatkârlarımızın işletme maliyetlerinin düşürülmesi için önlemler alınması;
Esnaf ve sanatkâr odaları ve temsilcileri ile yakın işbirliği halinde sorunlarının tespit
edilerek gerekli düzenlemelerin ve önlemlerin zamanında alınması;
Esnaf ve sanatkârların marka olarak büyümelerinin teşvik edilmesi ve markaların
ortaya çıkmasının desteklenmesi planlanmaktadır.

BİLİŞİM VE İLETİŞİM POLİTİKASI
Türkiye Birlik Partisi, bilişim ve iletişim uygulamalarını, bireylerin ve toplumun yaşam
biçimini belirleyici temel bir bileşen olarak değerlendirmekte; bu nedenle toplumsal, kültürel
ve ekonomik yönden stratejik önemde görmektedir. Hedefimiz, sorunlarını bilgiye erişerek ve
bilgiyi kullanarak çözen, milli geliri arttırmak için bilgi üreten bilgi toplumuna erişmek
olduğu kadar, çağın gerektirdiği bilişim ve iletişim ürünlerini tasarlayıp üretecek bilişim
endüstrisinin geliştirilmesidir.
Türkiye Birlik Partisinin iletişim sektöründe “evrensel hizmet” olarak adlandırılan iletişim
politikası aşağıdaki esaslara dayanır:




Kaliteli hizmeti, makul ve karşılanabilir bir fiyattan, mümkün olan en kısa sürede
sunmak,
Tüm ülke genelinde ileri iletişim hizmetlerine erişimi sağlamak,
İletişim hizmetlerinin, düşük gelir grupları ile kırsal kesimde ve hizmet maliyetinin
yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere tüm tüketiciler için
ulaşılabilirliğini artırmak; bunu yaparken de bu kesimlere sunulan hizmet oranını
kentsel kesimde yaşayanlara sunulan hizmet oranına yakın bir seviyeye çıkarmak.

Türkiye Birlik Partisi, iletişim sektörünün serbestleşmesiyle birlikte piyasa mekanizmasınca
karşılanmayan bazı temel iletişim hizmetlerini sunmak amacıyla güvenli bir iletişim ağının
belirli bir kalitede ve kabul edilebilir bir fiyatta sürdürülmesini kamu hizmeti olarak
görür. Ülkede iletişim altyapı işletmeciliği ve iletişim hizmetleri sunumu piyasasının işleyiş
kurallarını belirleyen düzenleyici kurumun tam bağımsızlığını savunur. “Evrensel Hizmet
Fonu"nun ülkemizin iletişim altyapısının gelişimi için harcanmasını öngörür.
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Türkiye Birlik Partisi bilişim ve iletişim politikasının başlıca hedefleri şunlardır:
1. Bilişim Kültürü













Yurttaşların, bilişim ve iletişim araçlarının etkin kullanımıyla bilgiye erişmesi ve
değerlendirmesi yoluyla yeni bilginin üretilmesine yönelik eğitimlerle bilişim
kültürünü kavraması sağlanır.
Okul öncesinden başlayarak eğitimin her aşamasında uygulamalı bilişim okuryazarlığı
eğitimi verilerek bilginin üretilmesi ve kullanılmasında bilişim ve iletişim
uygulamalarından etkin biçimde yararlanılması öğretilir.
Bilişim okuryazarlığı, temel bilgisayar kullanımının ötesinde çağın gerektirdiği yapay
zekâ, benzetim (simülasyon), canlandırma (animasyon), biyoteknoloji, biyomedikal,
değişik alanlarda otomasyon uygulamaları vb. konuları kapsayarak yurttaşların
bilişimi her yönüyle kavramasına olanak verir.
Bilişim okuryazarlığı, örgün eğitimin yanı sıra tüm yurttaşların bilişim kültürü
edinmelerini sağlamak amacıyla yaygın eğitimin de temel konularından biri olmalıdır.
Yurttaşlar, başta e-devlet uygulamaları olmak üzere kamu bilişim sistemlerinin (nüfus,
sağlık, tapu, seçim, yargı vb.) ve özel kesim uygulamalarının (bankacılık,
telekomünikasyon vb.) işleyişi ile bu sistemlerin hizmetlerine ilişkin yasal hakları
konusunda bilgilendirilir.
Yurttaşların, sanal ortamda kişisel ve ulusal güvenlik, kişisel verilerin korunması gibi
konularda bilgilenmesi sağlanır.
Yurttaşların toplumsal paylaşım ağlarını bilgi üretimi ve yönetim süreçlerine etkin
katılım için kullanmaları özendirilir.
Sanal ortamda (internette) nitelikli, güvenilir Türkçe içeriğin oluşması ve
zenginleşmesi desteklenir.

2. Bilişim ve İletişim Altyapısı








İletişim, temel bir gereksinim ve insan hakkıdır. Herkesin iletişim araçlarına hiçbir
kısıt olmadan eşit koşullarla erişmesi ve kullanması sağlanır.
Ülkenin her yerinde kesintisiz ve verimli iletişim ve geniş bant internet kullanımı için
gereken altyapı yatırımları yapılır.
İletişim ve bilişim altyapısının gerektirdiği donanım ve yazılımların ulusal üreticilerce
sağlanması gözetilir; iletişim altyapısının kurulup işletilmesini kamu kesimi düzenler.
Başta öğrenciler ve engelliler olmak üzere tüm yurttaşlar iletişim olanaklarından en
düşük maliyetle yararlanır. Yurttaşların temel iletişim gereksinimi belirlenir; bu
gereksinimi aşmayan kullanımların bedelsiz olması sağlanır.
Yurttaşlar, kamuya açık internet erişim noktalarından belirli sürelerle bedelsiz
yararlanır.
Çağın gerektirdiği hızlı ve mobil internet erişimi hizmetinden, yurdun her noktasından
vatandaşların eşit koşullarda yararlanması sağlanır (evrensel hizmet).

3. Bilişim Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler



Kamu ve özel kesim kuruluşları bilişim uygulamalarının kişinin gereksinimlerini en
etkin biçimde karşılaması sağlanır.
Kamu ve özel kesimdeki bilişim uygulamalarında tutulan ve biriktirilen kişisel
verilerin korunması ve bilgi güvenliğine ilişkin evrensel standartlar yasal
düzenlemelerle yürürlüğe konur.
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Kamu ve özel kesimdeki tüm bilişim uygulamalarında bilgi güvenliğinin sağlandığı,
kamu adına iş gören bağımsız denetçilerin dönemsel denetimleriyle güvence altına
alınır. Bilgi güvenliği standartlarına uymayan kurum ve kuruluşlara yaptırımlar
uygulanır.
Yurttaşların özel yaşamı ve iletişimin gizliliği yasal düzenlemelerle korunur. Her
türlü iletişimin ve kişisel verilerin; bireyler ve kamu kurumları tarafından yasadışı
izlenmesi güçlü yaptırımlarla engellenir.
e-devlet uygulamalarında ve kamu bilişim sistemlerinde verimsiz iş yapma biçimlerini
giderecek önlemler alınır; kurumların etkin veri paylaşımı yoluyla yurttaşlara nitelikli
ve kesintisiz hizmet sunulması sağlanır.
Ulusal işletim sisteminin geliştirilmesine özel önem verilerek bu işletim sisteminin
geliştirilmesi, dağıtımı, bakım ve desteği, çok sayıda bilişim uzmanına ve teknisyenine
iş olanağı sağlayacak biçimde bir kamu projesi olarak yaşama geçirilir.
Başta savunma, e-devlet, eğitim ve yerel yönetim uygulamaları olmak üzere kamu
kesimince geliştirilecek tüm bilişim uygulamalarında ulusal işletim sisteminin ve bu
sistem üzerine kurulan veritabanlarının kullanılması zorunlu kılınır.
Yurttaşların ulusal işletim sisteminden bedelsiz yararlanması için kamu
kaynaklarından gereken destekler sağlanır.
Kamu kesiminin ulusal üreticilerce tasarlanıp geliştirilen ve pazara sunulan donanım
ve yazılım ürünlerini kullanması, yazılım geliştirme ve destek hizmetlerini ulusal
üreticilerden edinmesi yasal düzenlemelerle desteklenir.
Açık kaynak kodlu özgür yazılımların kullanımının desteklenmesi sağlanarak lisans
ücretlerinden tasarruf edilir. Böylece bilişim uygulamalarında güvenlik sağlanmış olur
ve ulusal yazılımların geliştirilmesinin önü açılır.

4. Bilişim ve İletişim Endüstrisi












Bilişim ve iletişim endüstrisinin çağın gerektirdiği donanım, yazılım ve iletişim
ürünlerini tasarlayıp geliştirmesi; bu ürünlere ilişkin bakım ve destek hizmetlerini
nitelikli ve sürekli kılması ve ürünlerin dünya pazarına açılması amacıyla kamu
kaynaklarından öncelikli destekler sağlanır.
Üniversite, meslek odaları, kamu ve özel kesimin eşgüdümüyle ülkenin gerek
duyduğu alanlarda geniş kapsamlı, çok bileşenli büyük ölçekli bilişim projeleri
tanımlanarak ulusal üreticilerin ve hizmet kesiminin bu projelerde yer alması
özendirilir.
Üniversitelerde ve teknokentlerde, bilim ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda
biyoteknoloji, uzay araştırmaları, uzaktan eğitim, robotik vb. alanlarda ileriye yönelik
özgün ürünlerin tasarlanıp geliştirilmesini sağlayacak AR-GE çalışmalarını özendirici
ve destekleyici düzenlemeler yürürlüğe konur.
Hemen her ortamdaki ve her büyüklükteki özel kesim kuruluşlarının AR-GE ve
yenilikçi uygulamalarına tasarım, geliştirme, üretim, pazarlama, dağıtım konularında
danışmanlık ve destek sağlanır; bu kuruluşların dünya çapında rekabete girmesi,
gerektiğinde kamu kaynaklarından desteklerle özendirilir.
Bilişim, elektronik ve iletişim alanlarındaki meslek eğitimi, ülkenin çağa uygun
gereksinimleri göz önüne alınarak planlanır; bu alanlarda işsizliğin önüne geçilmesi
için gereken işgücü planlaması yapılır.
Kamu ve özel kesimdeki bilişim ve iletişim çalışanlarının meslek tanımları evrensel
standartlara uygun biçime getirilir ve mesleki eğitimlerini güncel gelişmeler
doğrultusunda sürdürebilmeleri için gereken kişisel ve kurumsal destekler sağlanır.
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Kamu ve özel kesimdeki bilişim ve iletişim çalışanlarının meslek odalarında ve
sendikalarda örgütlenmesi için gereken yasal düzenlemeler tanımlanarak uygulamaya
konur.
Yurttaşların yerli donanım, bilişim ve iletişim ürünlerini kullanması yolunda tüketici
bilinci oluşturularak ulusal bilişim endüstrisinin canlanması ve güçlenmesi sağlanır.

ULAŞTIRMA POLİTİKASI
Türkiye Birlik Partisi, ulaştırma sektörünü, bireylerin ve toplumun yaşam biçimini belirleyici
temel bir bileşen olarak değerlendirmekte; ülke ekonomisinin en temel unsurlarından birisi
olarak görmektedir. Çağdaş dünyada ön plana çıkan güvenli, dakik, daha kısa sürede ve daha
konforlu ulaşım istekleri, çağımızda ulaştırma sektörünün öneminin artmasına, gelişiminin
çeşitlenmesine yol açmıştır. Toplumsal yaşamda bu denli önemli bir yer tutan ulaştırma
sektöründe, bilim ve teknolojinin gelişimi sayesinde, gereksinimler ve istekler doğrultusunda
ulaştırma sistemleri oluşmakta, yenilenmekte, farklı taşıma türleri bütünleşerek varlığını
sürdürmektedir. Taşımacılıkta türlerin, gereken ve uygun oldukları yerde hizmet sundukları
kombine sistemlerden yararlanılacaktır. Bu bağlamda karayolu/demiryolu/denizyolu/havayolu
birlikte hizmet sunacaklardır.
Yıllarca siyasi malzeme yapılan duble yollarla ilgili kaplamaların çok kısa ömürlü olması,
sürekli onarım gerektirmesi nedeniyle maliyetin birkaç kat arttığı ve onarımların hiç bitmediği
görülüyor. Türkiye Birlik Partisi iktidarında sadece karayoluna bağımlı bir ulaşım anlayışı
yerine kombine sistemlerden özellikle de raylı sistemden yararlanılacaktır. 2.demir ağlar
hamlesi başlayacak, deniz taşımacılığı yaygınlaşacak, Türkiye yeniden planlanacaktır.
Türkiye büyük şehirlerden ibaret değil, öngördüğümüz alternatif enerji kaynaklarıyla elektrik
maliyeti ucuzlayacak, elektrikli hatlar ülkemizin her köşesine ulaşacak, taşımacılık
ucuzlayacaktır. Yolcu taşımacılığında demiryolu 1 birim, karayolu 3 birim, havayolu 5,2
birim enerji tüketmektedir. Yük taşımacılığında ise demiryolu 1 birim, karayolu 3 birim enerji
tüketmektedir. Alternatif enerji ile alternatif ulaşım yöntemleri bu veriler karşısında daha
anlamlı hale gelmektedir.
Türkiye Birlik Partisi ulaştırma sektörünün çağa uygun hale getirilmesi için de aşağıdaki
politikaların uygulayıcısı olacaktır:










Topluma, sosyal yaşam ve çevre açısından kabul edilebilir, güvenli bir ulaştırma
ortamının sağlanması.
Ulaştırma güvenliğinin iyileştirilmesi ve bu amaca yönelik hedefler konulması.
Maksimum can ve mal güvenliğinin temin edilmesi ve çevreye verilen zararların en
aza indirilmesi.
Ulaşımdan kaynaklanan gürültü kirliliğinin önlenmesi için kentlerde motorlu olmayan
araç kullanımın özendirilmesi, havayolu ve demiryolu taşımacılığında gürültü
emisyonunu düşürecek önlemlerin araştırılarak uygulanması.
Gelirlerin artışı zamanın değerini artırmış, ulaştırma sürelerinin kısaltılmasının,
dolayısıyla hızların yükseltilmesinin itici gücünü oluşturmuştur. Orta uzunluktaki
mesafelerde en uygun taşıma türü olan yüksek hızlı trenlerin, güvenli bir biçimde
yolcu taşımacılığında ülke çapında yaygınlaşmasının sağlanması.
Kent içi ulaşımda raylı sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, yolcu ulaşımında
toplu taşımanın özendirilmesi.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle yük taşımacılığında denizyolu
taşımacılığının gelişiminin sağlanması.
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Uzun mesafelerde yolcu ve bazı özel tür kargo taşımacılığında havayolu ulaştırma
sektörünün gelişiminin sağlanması.
Çevresel sorunlar ile küresel iklim değişikliği olgusu göz önüne alınarak “çevresel
sürdürülebilir ulaştırma Politikaları”nın uygulanması ve çevreye daha az zararlı
demiryolu, deniz yolu ve iç suyolu taşımacılığının paylarının artırılması.
Karayolu taşımacılığının çok yüksek olan payının azaltılarak ulaştırma türleri arasında
dengeli bir sistem oluşturulması.
Ulaştırma sektöründe alternatif ulaşım sistemleri kurmak için AR-GE çalışmalarının
yapılması.

Trafik Kazalarını Önleme
Trafik kazaları ülkemizde çok büyük beşeri ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Türkiye Birlik
Partisi, çok büyük travmalara yol açan ve toplumsal bir yara olan trafik kazalarını önlemek
üzere etkin politikalar yürütecektir.
Türkiye Birlik Partisi,





Trafik Mühendisliği (Altyapı)
Trafik Eğitimi
Trafik Mevzuatı ve Denetimi
Trafik Kazası Sonrası Acil Yardım ve Kurtarma alanlarında ve sonuca odaklı bu
önlem alanlarına ilişkin olarak, trafik güvenliği konusunda hedef tespitine dayalı uzun
vadeli ulusal politikaların ve bunlara uygun stratejilerin uygulayıcısı olacaktır.

Bu sayede; durum analizinin yapılması, amaç ve hedefler belirlenmesi, ortaya konulan amaç
ve hedefler doğrultusunda kaynak tahsislerinin önceliklere göre sıralanması ve
gerçekleştirilen faaliyetlerin etkin bir şekilde izlenip değerlendirilmesi mümkün kılınacaktır.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE SORUNLARI
Büyükşehir belediyelerinde mesafe ölçütüne dayalı kent yönetimi karmaşasına son verilecek.
Bu anlayışla, 5447 sayılı kanun ile kapatılan belediyeler, yerleşim konumu ve çekim odağı
olma potansiyelleri de dikkate alınarak tekrar açılacaktır. Büyükşehir belediyelerine bağlanan
köyler yeniden köy tüzel kişiliklerine kavuşturulacak. Köylere ait olan araziler Köylünün
emrine yeniden iade edilecektir. Köy muhtarlıkları mahalle muhtarlıkları olmaktan
kurtarılacaktır. Köy Muhtarlarına daha çağdaş görev ve sorumluluklar verilecektir. Kamu
kaynaklarının etkin kullanımı sağlanacak. Demokratik katılımcı hizmet için Semt Konseyleri,
demokratik katılımlı yönetim için Başvuru Büroları ile Valilik / Kaymakamlık Koordinasyon
Merkezleri kurulacak, halk ile belediyeler arasında Sürekli İletişim ve Etkileşim Sistemi
kanalları oluşturulacak. Belediyeler hemşerilerini faaliyet programları, bütçe ve imar planı
uygulamaları hakkında çağdaş iletişim araçları ile düzenli olarak bilgilendirecekler.
Yerel yönetimlere yeterince kaynak sağlanacak. Yerel yönetimlerin bu hizmetleri yerine
getirmelerini sağlayacak kaynak, ihtiyaçlar gereğince karşılanacaktır. Kaynak kullanımında
verimlilik ilkesi çerçevesinde yerel yönetim şirketleri ve ekonomik girişimleri etkin bir
denetime tabi tutularak, faaliyet alanları yeniden belirlenecektir.
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Tüm beldelere ihtiyaca göre mali destek sağlanacak: Öz kaynakları ve altyapısı yetersiz
olan, üstelik nüfus ölçütü bakımından BEL-DES Projesi’nden faydalanamayan tüm
belediyelere gerekli mali ve teknik destek sağlanacaktır.
Belediye şirketleri yeniden ele alınacaktır: Belediye şirketleri kolay, keyfi, kuralsız ve
denetimsiz para harcayan bir yapı olmaktan çıkarılarak; belediyelere verilen her türlü görevi
şirketler aracılığı ile yapma yolu kapatılacak ve zorunlu hallerin dışında yenilerinin kurulması
önlenecektir.
Kentleşme Fonu-Kentlerde oluşan değer artışı kamu yararına sunulacaktır: Kentlerde
oluşan değer artışları, saydam bir çalışma ile oluşturulacak kaynağa dönüştürülerek
Kentleşme Fonu’na aktarılacaktır. Çeşitli imar uygulamaları ile oluşan bu rant kentte
yaşayanların hizmetine sunulmak üzere kullanılacaktır.
Kent uzlaşma kurulları oluşturulacak: Belediyeler; yöre, bölge ve ülke düzeyinde kendi
aralarında oluşturacakları birliklerle, hem dayanışma ve yardımlaşma, hem de ortak
gereksinimlerini ve ortak sorunlarını çözebilme olanaklarına kavuşturulacaklardır.
93
Yerel yönetim ile hemşeriler arasındaki ihtilaflar yargıya intikalden önce, saydam yapılarda
işlev görecek Kent Uzlaşma kurullarında çözüme kavuşturulacaktır.
Belediye Başkanlarının yapamayacakları işler hakkında düzenleme yapılacaktır: Seçilen
belediye başkanları ve birinci derecede yakınlarının belediyeden iş alması, belediye
başkanlarının yapı-denetim şirketlerine üye olması önlenecektir.
Belediye meclisleri gerçek işlev ve etkinliğine kavuşturulacak: Belediye meclisleri, halk
adına karar alıp politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın eğilimleriyle isteklerini
yansıtan bir kurum olarak değerlendirilecektir. Belediye meclislerinde temsilin nitelik ve
nicelik olarak geliştirilmesinin yolları açılacaktır. Belediye meclislerinin yanında, meslek
odalarının, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, her düzeydeki eğitim kurumlarının ve
toplumsal amaçlı kuruluşların temsilcilerinden oluşan Belediye Danışma Meclisleri ve Kent
Meclisleri de etkinliğe kavuşturulacaktır. Kent meclislerinde alınan kararların belediye
meclislerinde gündeme alınması sağlanacaktır. Belediye Meclislerinde Muhtarların, Meslek
Odalarının, Sendikaların, Çevre Örgütlerinin, Sivil Toplum Temsilcilerinin ve alınacak
kararlardan etkilenecek tarafların ilgili müzakere süreçlerine katılımları sağlanacaktır.9
4
Güvenlik ve yargı mensupları hariç, Kamu çalışanlarına, kendi görevleri yanında, Belediye
veya İl Genel Meclislerine seçilebilmelerinin önü açılacaktır.
Mahalle muhtarlıkları belediyelerin uç hizmet birimlerine dönüştürülecek: Mahalle
yönetimine; yapısı, yetkileri ve sorumlulukları açısından yeni bir düzenleme getirilecek, siyasi
partilerin bu görevlere aday gösterebilmeleri hedef alınacaktır. Muhtarlık Sistemi, en uçtaki
kamu hizmet birimi olarak yeniden yapılandırılacaktır. Mahalle Muhtarlarının, Belediye
Meclislerinde aktif olarak söz sahibi olmaları sağlanacaktır. Muhtarların çağın gereklerine
göre hizmet verebilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak, başta özlük hakları ve çalışma
koşulları olmak üzere durumlarının, üstlenecekleri yeni sorumluluklar paralelinde
iyileştirilmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılacaktır. Mahalle muhtarının
başkanlığındaki Muhtarlık Meclisleri toplantılarında belediye çalışmaları ile ilgili
değerlendirmeler yapılacak, mahallelinin görüş ve istekleri saptanacak, sonuçlar Belediye
Meclislerine sunulacaktır. Büyük kentlerde, mahalle muhtarlıkları nüfus ölçeğine göre
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yeniden düzenlenecektir. Yurttaşların, yaşadıkları köy, mahalle, belde ve ilçelerde birleşme,
katılma veya sınırlarının değiştirilmesine karar verilmesi o yörede yaşayan tüm yurttaşların
katılımıyla düzenlenecek bir referanduma başvurularak sonuçlandırılacaktır. Belediyelerin
yakınlarında bulunan ama fiilen belediyelerin hizmet götürdükleri köy tüzel kişiliklerinin de o
belediyenin mahallesi olmasına ilişkin süreç hızlandırılacak; böylece kentlerin köyleşmesi
yerine köylerin kentleşmesinin yolları açılacaktır.
İl Genel Meclisleri ve Köy Muhtarlıkları yeniden yapılandırılacak: Türkiye Birlik
Partisi’nin hedefi, kırsal ve kentsel alanın yerel yönetim açısından bütünleştirilmesidir. Bu
amaca yönelik olarak kırsal yerleşimlerin daha çok nüfusla ve daha geniş alan boyutunda
toplulaştırılmaları özendirilecek; kırsal alan için kalkınma önerisini mekâna yansıtan, kırsal
alanda nüfus tutma ve istihdam yaratma işlevlerini karşılayacak öncü bir model yaşama
geçirilecektir. Küçük ölçekli belediye ve köylere götürülecek hizmetlerin, devamlılığı olan
idari yapılarla yerine getirilmesi esas alınacak, gerektiğinde projelerle desteklenecektir. Yerel
Yönetim Reformu ile İl Genel Meclisleri’nin ve İl Özel İdaresi’nin de yeniden
yapılandırılması sağlanacaktır. Köy muhtarlığı ve köy yönetimlerine yetkileri ve
sorumlulukları açısından yeni ve yapıcı bir düzenleme getirilecektir. Bu kapsamda; Özlük
hakları, üstlenecekleri yeni sorumluluklar paralelinde iyileştirilecek, gelirleri artırılacaktır.
Köy Muhtarlarının İl Genel Meclislerinde aktif olarak söz sahibi olmaları, sağlanacak, Köy
Muhtarlık Meclisleri işleve ve etkinliğe kavuşturulacak, siyasi partilerin bu görevlere aday
gösterebilmeleri sağlanacaktır.
BÜYÜKŞEHİR YÖNETİMLERİ
Metropol niteliği kazanmakta olan büyük kentler için, kendine özgü koşulları, sorunları ve
beklentileri yanıtlayacak metropol yönetim modellerinin özel yasalarla oluşturulmasını
öngörmektedir. Oluşturulacak metropol yönetim modellerinin, büyüme ve gelişmeye koşut
olarak kendilerini yenileyebilecek bir dinamik yapılanma süreci içermeleri sağlanacaktır.
Büyükşehir yönetim modeli yeniden yapılandırılacak; büyükşehir ve ilçe belediyeleri
arasındaki görev ve yetki karmaşası giderilecektir: Büyükşehir belediyeleri ile ilçe
belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımı önemli bir sorun olarak devam etmektedir.
2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerinin yetkileri iyice artırılmış
ve ilçe belediyelerinin varlığı sorgulanır hale getirilmiştir. Özellikle büyükşehir belediye
başkanı ile ilçe belediye başkanının farklı partilerden olması önemli sorunlara yol açmakta,
büyükşehir belediyeleri artan yetkilerini ilçe belediyelerini iş yapamaz duruma getirmek için
kullanabilmektedir. Bu nedenle her iki belediye ölçeği arasında çağdaş ölçülere göre görev ve
yetki dağılımı yeniden düzenlenecektir. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında bilgi, talep,
yönlendirme, eşgüdüm ağı kurulacak, Büyükşehir Belediye Meclislerinin karar alma
süreçlerindeki konumları güçlendirilecektir. Kentsel altyapı yapım faaliyetleri sürecinde
Büyükşehir ve İlçe belediyeleri ile ilgili altyapı kurumları arasında etkin eşgüdüm ve denetim
sağlanacaktır.
İSTANBUL İÇİN YENİ YEREL YÖNETİM MODELİ
İstanbul Metropolitan Bölgesi için en rasyonel çözüm Trakya’nın tamamını da içerecek
şekilde GAP İdaresi benzeri bir Kuzey Marmara Metropolitan Bölge Planı hazırlamak ve bu
Planı uygulayacak güçlü bir yasal çerçeve, kurumsal altyapı ve finansman modeli
oluşturmaktır. Diğer bir bölge Planı ise Çanakkale, Balıkesir ve Bursa-Yalova hattı için
Güney Marmara Bölgesel Gelişme Planı olarak hazırlanacaktır. Bu planda Çanakkale yeni bir
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cazibe merkezi olarak kurgulanacaktır. Böylece başta İstanbul ve çevresinde yer alan kentler
ile, bu hattaki Bursa’nın üzerine binen aşırı yük, altyapısı güçlendirilen Çanakkale’ye
yönlendirilerek hafifletilecektir. Trakya, Çanakkale ve Saroz Körfezi çevresinde çağdaş,
modern yeni kentsel yerleşim alanları geliştirmek amacıyla bölge yeniden planlanacaktır.
Bu çalışmalar yapılırken deniz ve demir yolu taşımacılığına önem verilecek, bölgenin doğal
ve tarihi görünümünü korumasına özen gösterilecektir. İstanbul’a özgü bir yönetim modeli
oluşturulması ulusal bir sorumluluktur. İstanbul yönetiminin alacağı tüm kararlar, ulusal
kalkınma planı ve yıllık programlarla uyumlu olacaktır. İstanbul’un mevcut il sınırlarını aşan
bölgesel etki alanını dikkate alan bir megapol (dev şehir) kent modeli oluşturulacaktır. Yeni
yönetim modeline uygun mali kaynaklar yaratılacaktır. İstanbul Megapol (büyük şehir)
Yönetiminin temel görevi; temsil, stratejik planlama, devasa ölçekte kentsel planlama,
anakent alandaki il ve ilçe belediyeleri arasında kent planlaması sürecinde eşgüdümün
sağlanması, büyük projeleri izleme, gerçekleştirme ve denetleme, güvenlik ve trafik düzeninin
sağlanması olacaktır. Megapol (büyük şehir) yönetimine bağlı alt yönetim birimleri kurularak
hizmetin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır.
KAMU PERSONEL REFORMU
Çağdaş Bir Kamu Personel Reformu’nu Gerçekleştirecektir. Kamu personel reformu
yoluyla kamu çalışanlarının sendikal düzeyde etkin olarak örgütlenmesi, ILO standartların da
grevli toplu sözleşme haklarına kavuşmaları, mümkün olduğu ölçüde yönetime katılmaları,
kamu görevlerinin ve hizmetlerinin hızlı, ekonomik, etkin, yeterli biçimde ve zamanında
üretilerek sunulması da kurumsallaştırılacaktır. Güvenlik ve yargı gibi özellik taşıyan alanlar
dışında kamu görevlilerinin siyasi partilere üye olabilme olanağı sağlanacaktır. Kamu
çalışanlarının idari, hukuki ve mali konumları, çalışma ortamları ve özlük haklarına ilişkin
mevcut düzenlemeler iyileştirilecektir. Kamu istihdamı, kamusal ihtiyaçlar ve sosyal fayda
çerçevesinde şekillendirilecektir. İş güvencesinden yoksun olmalarının yanı sıra siyasal
etkilere ve kadrolaşmaya acık bir hale dönüştürülen ve daha da önemlisi kamusal hizmetlerin
etkin, verimli ve eşit düzeyde sunulmasının önünde ciddi bir engel oluşturan sözleşmeli
personel ve geçici personel uygulamaları zorunlu hallerde sürdürülecek, kamu personel
rejiminde ilke olarak sadece memur ve işçi istihdamı olacak ve bu statülerde çalışanlar,
yürüttükleri işlerin niteliğine göre memur ve işçi kadrolarına geçirileceklerdir. Kamu
hizmetinin yürütülmesinde gerekli kadrolar ve bu kadroların görev tanımları, hizmet gerekleri
ve atanma koşullarını içerecek şekilde belirlenerek sınıflar yeniden değerlendirilecektir.
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Çalışanların ailevi durumları, görev yerleri ve hizmet koşullarına göre ilaveler ve farklılıklar
da içeren sosyal ücret uygulaması ivedilikle hayata geçirilecektir. Çalışma yaşamının sosyal
unsurları desteklenerek, başta kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere kamu istihdamının
cazip bir konuma getirilmesi sağlanacaktır. Hizmetin verimliliğinin ve etkinliğinin
yükseltilmesine katkıda bulunanlar ödüllendirilecektir. Personel alımına yönelik sınavların
nesnel ve hakkaniyete dayalı olması sağlanacak, sözlü aşamasında görülen kayırmacılığa son
verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları işgücü planlamasına yönlendirilecektir. Engelli
vatandaşlarımızın kamu kesiminde istihdam edilme olanakları artırılacak, kurumsal sınavlarla
engelli personel alımı uygulamasına son verilecek, engelli vatandaşların daha basit ve pratik
yöntemlerle kamu hizmetine alınmaları sağlanacaktır. Sicil ve disiplin uygulamalarının,
memurlar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasına olanak verilmeyecek, tam aksine bu
uygulamalar, memurların etkinlik ve verimliliğini artırmak, onları teşvik etmeye yönelik bir
araca dönüştürülecektir. Çalışanların refah ve huzuru ile aile birliği ve bütünlüğünün
korunmasının temini bakımından her ikisi de çalışmakta olan evli çiftlerin, çalışma
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yaşamlarını mümkün olduğu ölçüde aynı ilde sürdürmelerinin önündeki hukuki ve idari
engeller kaldırılacaktır. Kamu personelinin hizmet içi eğitimleri, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler doğrultusunda, hizmetlerin etkin ve verimli olarak sunulmasını sağlayacak şekilde
yeniden düzenlenecektir. Ülke koşulları da dikkate alınarak memurların sendikal hakları,
istisnai görevler dışında mutlaka grev ve toplu sözleşme hakkını da içerecektir. Üst ve orta
kademe yöneticilik görevlerine yapılacak atamalarda, liyakate dayalı nesnel ölçütler
gözetilecektir. Sınıflandırma ve terfi sisteminde yapılacak düzenlemelerle, yönetim
kadrolarına, kariyer meslek personeli ile, alanlarında yetişmiş, gerekli bilgi ve deneyime sahip
nitelikli yöneticiler getirilecektir. Kamu Etik Kurulu’na fiili işlerlik kazandırılacak, kamu
kesiminde çağdaş iş etiği kurallarının her kademede ayrımsız olarak uygulanması
sağlanacaktır. Kamu personeli yargılama usulleri, personelin baskı altında kalmadan
çalışmalarını sağlayacak, ancak yargılamayı engellemeyecek ve geciktirmeyecek biçimde
yeniden düzenlenecektir.
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PLANLI, SAĞLIKLI KENTLEŞME
Kentlerde fiziki ve sosyal altyapı ile çevre kalitesinin artırılarak, tarihi, doğal, sosyal ve
kültürel değerlerin korunması, sağlıklı, güvenli, ekonomik ve çağdaş yaşam ortamlarının
oluşturulması hedefimizdir. Bu çerçevede; altyapısıyla, çevresel ve tarihsel değerleriyle,
kültürel çoğulculuğuyla yaşanabilir kentlerin oluşturulması önceliğimizdir.
Kentsel Planlama: Kentlerimizin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yaşam alanları
haline getirilmesini sağlamak için artan nüfus, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeye
paralel olarak farklılaşan kentsel fiziki ve sosyal altyapı ihtiyaçları kentsel planlama anlayışı
içinde karşılanacaktır. Kentleşme ve konut sorunlarının giderilmesine yönelik olarak, başta
göç ve nüfus artışı yaşayan kentlerde altyapılı arsa üretilmesine hız verilecek, gecekondu ve
kentsel dönüşüm projeleri yaygınlaştırılacak ve konut ihtiyacını karşılayacak yeni finansal
araçlar geliştirilecektir.
Beş kademeli kentsel planlama sistemi uygulanacak: Yerleşme düzenine ilişkin genel
planlama faaliyetleri, ülke kalkınma planlarından hareketle, beş kademeli bir planlama sistemi
yani bölgesel plan, il kalkınma planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı içinde sürdürülecektir. Bölge planları, Stratejik Makro Planlama ilkelerinin, koruma kullanma dengesi gözetilerek mekânsal gelişme kararlarına dönüşümünün başlıca aracı olarak
değerlendirilecektir. Nazım planın tümü göz önüne alınmadan daha küçük çapta plan tadilleri
yapılmayacaktır. Nazım imar planları katılımcı, yetkin ve özerk ortamlarda hazırlanacaktır.
Kent estetiği, imarı ve ulaşımı bütüncül planlama anlayışı ile ele alınacaktır. Önemli plan
kararlarına ilgili kent halkının katılımı sağlanacaktır.
SAĞLIKLI KENTLEŞME
Türkiye Birlik Partisi’nin kentleşme politikalarında yörede yaşayan insanların, huzuru, refahı
ile sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına öncelik verilerek oluşturulacak, kentler, kamu yararına
aykırı, yasa dışı plan değişiklikleriyle talan ettirilmeyecektir.
Alt yapılı ve ucuz kentsel arsa üretilecek: Kentsel planlama çerçevesinde, gelişme
dinamiklerini ve gelişme zamanlamasını gözetecek biçimde, alt yapılı ucuz, kentsel arsa
üretilmesi sağlanacaktır.
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Kentsel altyapı, kentsel gelişmenin önünde gidecek: Sağlıklı ve düzenli kentleşmenin en
önemli gereksinimi olan kentsel altyapı, kentsel gelişmeden önce planlanıp
gerçekleştirilecektir.
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Arıtma tesisi bulunmayan kentsel yerleşme ve organize sanayi bölgelerinde biyolojik ve
kimyasal arıtma sistemleri öncelikle tamamlanacaktır. Katı atık tasfiye, çöp depolama ve geri
dönüşün tesislerinin kurulmasına öncelik verilecektir.
Kentlerin su gereksinimi için yeni bir mastır plan hazırlanacak: Tüm belediye
yerleşimleri, sağlıklı içme suyuna, yeterli düzeyde kanalizasyon şebekesine, gerekli atık
tasfiye tesisine kavuşturulacaktır. Kentlerin su havzalarına kesinlikle konut ve sanayi tesisi
kurulmayacak; mevcutlara arıtma tesisi yapma zorunluluğu getirilecektir. Yeraltı sularının ve
kuyu sularının kullanımı konusunda yeni yasal düzenleme getirilerek etkin olarak
denetlenecektir.
Kent içme suyu şebekelerindeki kacaklar en alt seviyeye indirilecektir.
Atık Sular İleri Düzeyde Arıtılarak Sisteme Geri Kazandırılması Sağlanacaktır.
Elektrik, su ve doğal gaz halka makul fi yatla ulaştırılacaktır.
Kentsel alanda plan kararlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının kamuya donuşumu
sağlanacaktır: İmar Kanunundaki Düzenleme Ortaklık Payı sistemine benzer bir anlayışla
imar tadilatlarından doğan rant yerel yönetimlere aktarılacaktır. Bu kaynağın sadece
yoksullara konut edindirme, öğrenciler için yurt yapımı ve altyapı yatırımları için kullanılması
için yasal düzenleme yapılacaktır. Bu kaynağın kullanılması etkili bicimde denetlenecektir.
Okul, hastane ve gar binaları gibi kamusal yarar amaçlı yapıların satışına son verilecektir.
Kent ve çevreye karşı suçlarda sadece arazi sahipleri ve yatırımcılar değil, izin veren veya göz
yuman her kademedeki görevliler de sorumlu tutulacaktır. Yerelde imar planı yapma
yetkisinin, çeşitli bakanlık, kurum ve şirketlere dağıtılması uygulamasına son verilecektir.
Toplu taşımacılıkla kent içinde hızlı ve ucuz ulaşım teşvik edilecektir: Trafik alt yapısına
yatırım yapılacak, başta deniz ulaşımı, modern raylı sistemler ve yeraltı treni (metro) olmak
üzere alternatif ulaşım türleri ve sistemleri devreye sokulacaktır. Kent içi trafikte yaya
güvenliği on plana çıkarılacak: yaşlılar, engelliler, hastalar ve çocuklar için kent merkezleri
erişilebilir ve kullanılabilir kılınacaktır.
KONUT HAKKI VE KENTSEL DONUŞUM
Yurttaşlarımızın yeterli, sağlıklı, dayanıklı, altyapı ihtiyacı karşılanmış ve su, elektrik,
kanalizasyon, cop toplama, doğal gaz hizmetlerinden eksiksiz yararlanan mekânlarda
barınmaları, kimsenin bu haktan yoksun bırakılmaması ve çağdaş Konut Hakkı sosyal devlet
olma gereğidir. Sağlıklı ve vasıflı kentsel konutların üretilebilmesine engel olan
olumsuzluklar ortadan kaldırılacak, Kentleşme Fonu ile konut üretimi desteklenecek ve toplu
konut üretimi yeni bir örgütlenme çerçevesinde hızlandırılacaktır. Kırdan kente göçüm
yarattığı kaçak yapılaşma ve konut baskısı ile ortaya çıkan çarpık kentleşme sorununu
gidermeye dönük olarak, başta az gelişmiş bölgelerimizde olmak üzere bölgesel kalkınma
politikaları ile tarım ve kırsal kalkınma projeleri yaygın bir şekilde uygulanacak, bu yolla
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köylerden kentlere göç yerine köylere geri dönüş süreci özendirilecektir. Dar gelirlilere ait
sağlıksız konutların iyileştirilmesi veya konutsuz dar gelirlilerin konut sahibi yapılmaları
amacıyla Halk Konut Projesi uygulamaya geçirilecektir. Gecekonduya yönelen nüfusun
gereksinmelerini karşılayacak planlı, altyapılı ucuz arsa üretimi hızlandırılacaktır.
Yurttaşlarımızın mağduriyetine, belirli üst gelir gruplarına ise rant transferine yol açan TOKİ
uygulamaları, altyapısı sağlanacak kamu arazilerinde sosyal konut yapımına
dönüştürülecektir.
Halk-Konut Evleri olarak yeniden düzenlenecek: TOKİ ismi Halk-Konut Evleri olarak
değiştirilecek. TOKİ ismi tarih olacaktır. TOKİ’nin lüks inşaatlarına son verilerek, HalkKonut Evleri adıyla dar gelirli yurttaşlara uygun koşullarla hizmet veren bir kuruluş haline
getirilmesi sağlanacaktır. Kentsel Dönüşüm Projelerinin planlanması aşamasında, başta
TMMOB’ye bağlı meslek odalarının, olmak üzere, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve
bölgede yaşayan insanlarının sürece katılmaları sağlanacaktır.
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KENTLER DEPREME HAZIRLIKLI HALE GETİRİLECEKTİR
Türkiye Deprem kuşağı üzerinde bir devlettir. Depremin etkilerini en aza indirecek güvenli
yaşam ortamları yaratmak devletin öncelikli görevidir. Başta Marmara, Ege, Doğu Anadolu
Bölgesi olmak üzere, deprem riski yüksek bölgelerde kentleri deprem afetine hazırlamak
devletin temel görevlerinden biridir.
Afet yönetim sistemi bir bütündür: Sistemin zarar azaltma, hazırlık, ilk ve acil müdahale ve
iyileştirme olarak özetlenen tüm aşamaları hem merkezi ve hem de yerel düzeylerde yeniden
yapılandırılacak; sisteme, kamu kesimi yanında sivil toplum örgütleri ile halkın da yaygın
katılımı sağlanacaktır.
Deprem konseyi yeniden oluşturulacak: Deprem Konseyi’ne yeniden işlerlik kazandırılarak
vatandaşın afetle mücadele konusunda devlete ve onun kurumlarına olan güveni artırılacaktır.
Afet risklerini azaltma konusunda uluslararası kuruluşlarla yakın diyalog kurulacaktır.
Ulusal afet yönetimi stratejik planı hazırlanacak: Depreme karşı zarar azaltma, hazırlıklı
olma, olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarının, Modern ve Bütünleşik Afet Yönetimi
İlkeleri çerçevesi ve yönetimler arası işbirliği içinde gerçekleştirilmesi sağlanacak, tüm ilgili
kamu kurumları ve üniversiteler arasında deprem bilgisi paylaşımına süreklilik
kazandırılacaktır.
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Deprem risklerini azaltma konusundaki mevzuat yenilenecek: Afet Dönüşüm Yasası ile
Kentsel Dönüşüm Yasası deprem risklerinin belirlenmesi ve azaltılması ile deprem sigortası
üzerinden risklerin transferi konularındaki eksiklik ve aksaklıkları giderecek şekilde yeniden
düzenlenecektir.
Deprem risk alanları yeni veri kaynakları ile güncellenecek: Yeni bir Deprem Tehlike
Haritası hazırlanacak uygulamaya konulacak, tüm kentsel risklerin tanımlandığı imar
planları, çok yönlü mikro-bölgeleme haritaları hazırlanacaktır. Profesyonel ve ortak
kullanımlı Coğrafi Bilgi Sistemine yaygınlık kazandırılacak, bina envanteri ve nüfus
verilerinin daha doğru hale getirilmesi sağlanacaktır.
Risk azaltma yöntemi planı hazırlanacak: Ülke, bölge ve kent politikalarında afet
risklerinin azaltılması uygulamaları, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması
gereken önlemler öncelikli olarak ele alınacak, İstanbul dâhil birinci derece deprem
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bölgelerindeki kentler öncelikli olmak üzere deprem riski zarar azaltma ve afet yönetimi
çalışmaları hızlandırılacaktır. Ulusal Risk Azaltma Yöntemi Planı hazırlanacak; bu planın
uygulamaya geçmesiyle birlikte riskin azaltılmasına yönelik önlemler afet durumunda acil
olarak devreye girecektir. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi’nin (İSMEP) hızla tamamlanması sağlanacaktır. Kent içerisinde olağan ve afet
durumunu kapsayacak şekilde ses, metin ve görüntü iletişimi yetenekli, tek numara ile
haberleşme sistemi kurulacak; ilgili kurumlar (emniyet, itfaiye, ambulans, sivil savunma ve
ulaşım) arası eşgüdüm sağlanacaktır. Deprem anında elektrik, doğalgaz ve su gibi şebekeleri
devre dışı bırakacak deprem anı hızlı sismik uyarı (erken uyarı) sistemi geliştirilecektir.
Uzun vadeli yerleşim planı: Ülke genelinde fay hatlarını dikkate alan uzun vadeli bir
Yerleşim Planı yürürlüğe konulacaktır. Planlarda, normal zamanlarda yeşil alan, afet
durumunda tahliye ve barınma alanı olarak kullanılmak üzere her mahallede açık alanlar
öngörülecektir. Bunun için her mahallenin güvenli bir bölümü park ve yeşil alan olarak
sürekli hizmete açık tutulacaktır.
Tarihi Eserler ve kamu bina ve tesislerine, depreme karşı öncelikli güçlendirme
uygulaması: Başta İstanbul tarihi yarımadası olmak üzere deprem tehdidi altında olan tarihi
eserlere, uluslararası destek de sağlanarak, özel güçlendirme uygulamaları yürütülecektir.
Hastaneler, okullar, diğer kamu hizmet binaları, köprüler, viyadükler ve tüneller gibi
halkımızın toplu olarak kullandığı tüm yapıların, bir program içinde hızla depreme dayanıklı
hale getirilmesi sağlanacaktır. Deprem Fonu oluşturularak, dar gelirli ailelerin konutları başta
olmak üzere, uzun vadeli ve düşük faizli kredi olanağı yaratılacaktır. Deprem Fonu’na,
kamudan doğrudan kaynak, uluslararası kurumlardan da çok uzun vadeli kredi olanakları ile
destek sağlanacaktır.
Sivil Savunma destekli Mahalle Afet Gönüllüleri sistemi oluşturulacak: Toplumun her
kesiminin afetler konusunda bilinçlendirilmesine yönelik olarak toplumsal örgütlenmeler ve
eğitim programları başlatılacak, başlamış olan çalışmalar geliştirilecektir. Mahalle Affet
Gönüllüleri sistemi Sivil Savunma desteği sağlanarak hayata geçirilecek, toplumda depremle
mücadele bilinci sürekli eğitim verilerek canlı tutulacaktır.
Yapı Denetimi bir kamu görev alanı olarak etkinleştirilecek, Yapı Denetim Yasası
yeniden hazırlanacak: Mesleki yetkinliği esas almayan ve mesleki sorumluluk sigortasını
zorunluluk haline getirmeyen mevcut Yapı Denetim Sistemi Yasası yeniden düzenlenecektir.
Yapı Denetim Sistemi afet riskini kapsayacak çerçevede iyileştirilerek etkinlik ve işlevselliğe
kavuşturulacak, sistemin sigorta ve profesyonel mühendislikle bütünleşik işlemesi
sağlanacaktır. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki tüm iller Yapı Denetim Yasası
kapsamına alınacak, bu bölgelerde yeni yapılara iskân ruhsatı verilmesi Deprem Sigortası
yaptırılması koşuluna bağlanacaktır.
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