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PART  PROGRAMI 
 
Bu program, ulusal ve küresel gerçekleri do ru analiz edilerek, Türkiye’nin dünyada 

lider olmas  için haz rlanm  tarihi bir belgedir. Program zla, kurucu iradeden gelen 

ça da  cumhuriyet ve ulus devlet ilkeleri esas al narak, yeni bir ulusal dirili in reçetesi 

haz rlanm r.  

 

Biz, bu ülkeyi a r ko ullara mahkûm eden iktidar ve onu koltuk de nekli i göreviyle 

18 y l ayakta tutan muhalefetin art k ülkemizin sorunlar na çözüm olaca na 

inanm yoruz. Bu bak mdan, partimiz yeni bir uyan n, dirili in, at n ve 

toparlanman n adresi olacakt r.   

 

 Amac z, iktidar olmak ve tam te ekküllü demokrasi tesis ederek tek adam 

yönetimi ile onun yaratt  tahribata son vermektir. 

 

Türkiye, iktidar zda yerkürede özgürlü ün, adaletin, üretimin, ekonomik 

zenginli in, refah n, e itli in, huzurun, diplomasinin, bilimin, sanat n, kültürün ve 

dijital teknolojinin yeni merkezi olacakt r. 

 

 Rehberimiz, bilimdir. 

 

 Mücadelemiz, cehalete ve sefalete kar  verilecektir. 

 

 Partimizde yer alacaklar n; 

 Yüce Atatürk’le, 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bayra yla, 

 Türk Milletiyle, 

 Üniter yap zla bir sorunu olmayacakt r. 
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 Din, inanç, mezhep, etnik veya kültürel farkl klar za sayg  olacak ve 

bunlar  siyasi malzeme yapmayacak ve her türlü terör ve iddete kar  olacakt r. 

   

 Bu ilkeleri kabul eden her kesimin ortak adresiyiz. 

Partimiz, bir tercihten de il, halk n ortak beklentisi ve ihtiyac ndan dolay  

kurulmu tur. Bu bak mdan, s radan bir görev ve misyon üstlenmeyecektir. Mevcut 

ola anüstü artlar n gerektirdi i köklü ve dönü türücü bir misyonu yerine getirecektir.  

Bu anlay tan hareketle, program zda yer verilen öneriler klasik bir seçimde oy 

dev irmenin ötesinde hedefler gözeterek, halk  güncel ihtiyaçlar na cevap verecek 

ekilde planlanm r. 

 

Hedefimiz, 1938’de kesintiye u rayan Yüce Atatürk’ün ba latt  modern ve güçlü bir 

toplum ile güçlü bir milli devlet yap lanmas na vücut vermektir.  

 

 Yüce Atatürk’ün 1919’da ba latt  milli mücadelenin 101. y nda kurulan 

Partimiz, 

 Tek adam yönetimine kar  milli iradeyi ve kurumsal demokrasiyi, 

 Ben de il biz demeyi, 

 Bask  ve zulme kar  cesaret ve özgürlü ü, 

 Haks zl k ve hukuksuzlu a kar  adaleti, 

 Alt kimlik siyasetine kar  Türk Milletinin birli ini ve bütünlü ünü, 

 Farkl klar  kültürel zenginli e dönü türmeyi, 

 Nefret diline kar  sevgi ve ho görüyü, 

 Yanda k ve ayr mc a kar  vatanda lar n f rsat e itli ini, 

 Biat kültürüne kar  sorgulamay , 

 Az nl n saltanat na ve devletin aile irketi gibi yönetilmesine kar  ülkemizin 

ve Türk Milletinin hak ve menfaatlerini korumay , 

 Yanda lara rant sa lama arac na dönü en ithalata kar  ihracat , 

 Verimsiz/plans z borçlanmaya kar  bütçe disiplinini, 

 Savurganl a ve israfa kar  tasarrufu, 
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 Plans zl a kar  planlamay , 

 Tüketime de il üretime yat m yapmay , 

 Yolsuzluk, rü vet ve adam kay rmaya kar effafl , liyakati ve denetimi ilke 

edinmi tir. 

 

Yak n zaman içinde rejim kökten de mi , halk z ayr lm , fakirle tirilmi , 

özgürlü ü elinden al nm  ve demokrasimiz a r bir darbe alm r. Türk Milleti alt 

kimliklere bölünmü , halk  birle tirece i iddias nda olan siyasi partiler bile alt kimlik 

siyasetiyle toplumu ayr rm  ve kavgal  hale getirmi tir. Bugün ne devletin 

adaletinden, demokratik karakterinden ve kurumsall ndan, ne de bir avuç az nl k 

nda halk n zenginli inden, özgürlü ünden ve bütünlü ünden söz edilebilir. 

 

Cumhuriyetimizin birçok ekonomik de erleri tek tek yabanc lara ve yanda lara pe ke  

çekilmi  ve halen çekilmektedir. Milyonlarca i sizler ordusu, yüzbinlerce atanamayan 

retmen, gelece i konusunda umutsuz milyonlarca genç, kredi borcunu ödeyemeyen 

milyonlarca vatanda , iflas eden say z irket, yüksek vergi ve zamlar n alt nda ezilen 

milyonlarca insan, açl k s n alt nda ya ayan 10 milyondan fazla emekli ve 

çal an, yoksulluk s n alt nda  ya ayan insanlar sorunlar na çözüm beklerken, 

kamu kaynaklar n bencilce ve ahsi ç karlar için saç p savurulmas  ve sorunlar n 

çözümüne kay ts z kalmas  asla kabul edilmeyecek düzensizliklerdir.  

 

 Bu düzen adaletsizdir ve ba tan a  de tirilecektir. 

Türkiye, jeostratejik konumu, do al ve insan kaynaklar  aç ndan bir hazinenin 

üzerine oturmu  olmas na ra men, içinde bulundu u mevcut yap yla maalesef büyük 

potansiyeliyle e de er bir üretim yapamamakta, gençlerine güzel bir gelecek 

haz rlayamamakta, teknoloji üretememekte, dijitalle me ça n gere ini 

yapamamakta, kaynak ve insan kitlesinin envanterini dahi bilmemekte ve 

yönetememektedir. Bu durum ise, Türkiye’yi iç ve d  borç sarmal na bo makta, 

neden ipli e ithalatç  politikalara mahkûm k lmaktad r. Hal böyle olunca; ülke, 
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tar mdan tutunda, teknoloji, g da, ilaç, araç, enerji, sanayi gibi birçok alanda ithalatç  

bir ülke s na sokulmu tur.  

 

Bu yüzy l ARGE’ye yat m yapan, yüksek teknolojiyi, ilac , ileti imi, enerjiyi, 

day  ve silah  elinde bulunduranlar n dünyaya hükmedecekleri bir yüzy l 

olacakt r. Ne yaz k ki ne hükümet ne de muhalefet bu durumun ciddiyetinin fark nda 

dahi de ildir. 

 

Di er yandan, yolsuzluk, yoksulluk, adam kay rma, e itsizlik, ayr mc k, liyakatsizlik, 

denetimsizlik ve adaletsizlik hiçbir dönemle k yaslanamayacak kadar yayg nla  ve 

radan hale dönü mü tür.  effafl k ve hesap verme tarih olmu tur. Güçlüler, 

güçsüzleri ezmekte, sosyal bar  ve adalet iyice yok olmaktad r. ktidar ve muhalefette 

yer alan partiler, ülkemizin ve halk n gerçek gündeminden uzak, faydas z 

tart malarla milleti oyalamaktad rlar. 

 

 ktidar ve muhalefet birbirinin karbon kopyas r.  

  

Siyasette koltuk ve rant kavgas , ülke ve millet için verilen kavgan n önüne geçmi tir. 

Kin ve nefret dili ile yalan ve iftira, siyaset kültürü haline dönü mü tür. Halk  do ru 

bilgilendirmesi ve iktidar n faaliyetlerini denetlemesi gereken demokrasinin dördüncü 

gücü olan medya görevini yap(a)mamaktad r. Gelinen a amada ne iktidar ne de 

muhalefet ülkemizi içine sürüklendi i ç kmazdan kurtarabilecek bir vizyona sahip 

de ildir. 

 

Art k sözün bitti i noktaday z. Geçmi imize, maneviyat za, tarihimize ve Yüce 

Atatürk’ün manevi miras na ve ideallerine ayk  olan bu durumun sürdürülmesi 

mümkün de ildir. Herkesin dü ündü ü ama cesaret edip söyleyemedi i konular  hep 

birlikte çözme zaman  gelmi tir. Köklü de iklikler yaparak modern, demokratik, 

güçlü ve güvenli Türkiye’nin in as  mümkündür. Halk n ihtiyaç ve özlem 

duydu u da budur. O nedenle Partimiz, ülkesi ve milleti için can  feda 
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edeceklerin, cesur yüreklilerin ve yurtseverlik damar aha kalkm  

vatanseverlerin partisidir. 

Partimiz, bundan böyle vatanda lar n ortak sesi ve milli irademizin simgesidir. 

Partimiz, Çanakkale ve Kuvay  Milliye ruhunun bugünkü temsilcisi, tam ba ms z 

milli bir ç r. 

Partimiz, ahsi ve parti yanda lar n ç karlar  için de il, bütün vatanda lar n ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ç kar  ve selameti için yola ç km r. Bu olu um, 

halk  ortak bir ideal etraf nda birle tirerek, devrim niteli inde, yeni bir vizyonla 

partile mi tir. Amac z; muhalefette kalmak de il ilk seçimde iktidar olmakt r. 

PART N HEDEFLER : 
 

ANAYASA VE YÖNET M MODEL  
 
Anayasan n ilk dört maddesi ile devrim yasalar  koruyan 174. Maddesi d nda 

mevcut anayasay , özgürlük, demokrasi, adalet, liyakat, güçler ayr  ve hukukun 

üstünlü ü temelinde sil ba tan yeniden düzenleyece iz.  

 

Devleti, effaf ve halk na hesap verebilir ekilde yeniden in a edece iz.  

 

Ça da , demokratik ülkelerde var olan, denenmi  ve olumlu sonuçlar  al nm , iyi 

örnek uygulamalar  da dikkate alarak yeni bir yönetim modeli önerece iz.  

EKONOM , F NANS VE VERG  
 
Ekonomide serbest te ebbüsü destekleyece iz. Bununla birlikte, ekonomide stratejik 

alanlarda planlama ve devletin rolünü ön plana ç karaca z.  

 

 Bu ba lamda, e itim, enerji, g da, ilaç, madenler, tohum, limanlar, ileti im, 

bankac k, uzay çal malar , savunma sanayii gibi stratejik önemi haiz, 
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devletin ve milletin bekas yla ilgili alanlarda, devletin rolüne yer verece iz. 

Devletin ekonomideki yönlendirici rolü üretimi desteklemek olacakt r. 

 

Yabanc  sermayenin ülkemize giri ini kolayla racak ve te vik edecek siyasi, 

bürokratik, ekonomik ve hukuki güven ortam  sa layaca z. Ancak, bu mevcut milli 

tesis ve kaynaklar n sat  veya d a aktar lmas eklinde de il, üretim amaçl  

olacakt r. Stratejik tesislerin yabanc lara sat  engelleyece iz. 

 

 Ülkede yeniden planl  ekonomiye geçi  için Devlet Planlama Te kilat  tekrar 

kuraca z. 

 Yap- let-Devret modelini kamu yarar na i letece iz.  

 

 Dijital para sistemine geçece iz. 

Halk n bin bir emekle verdi i vergilerin denetimsiz harcanmas na ve kay t d  

ekonomiye son vermek amac yla kâ t ve madeni paraya son verip, dijital paraya 

geçece iz. Böylece her eyi kay t alt na alaca z. Dijital para kartlar , üzerinde 

Atatürk’ün resmi ve Türkiye Cumhuriyeti yazacak ekilde düzenleyece iz. 

   

 Bankac k sistemi üzerindeki yabanc  etkinli ini azaltaca z.   

 Kamu bankalar  siyasilerin etkisinden kurtar p, profesyonel bir yönetim 

yap na kavu turaca z. 

 Kamu a rl kl  sektör bankalar  kuraca z.  

 Merkez Bankas n özerkli ini koruyaca z. 

 

 AB ile Gümrük Birli i Anla mas  halihaz rda gümrüksüz dola an sanayi 

ürünlerine ilaveten, tar m ve hizmetleri de içine alacak ekilde müzakere 

edece iz. er sonuç alamazsak, Gümrük Birli i Anla mas  toptan gözden 

geçirece iz. 

 Kom ular zla, üçüncü dünya ülkeleri ve örgütleri ile Gümrük Birli i 

kuraca z.  
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 htisas gümrükleri kuraca z. 

 

KAMULA TIRMA VE ÖZELLE RME 
 

 Özelle tirme daresi Ba kanl  yerine Kamula rma daresi Ba kanl  

kuraca z.  

 Yabanc lara verilen maden i letmeleri, kapat lan veya sat lan ilaç fabrikalar , 

stratejik tar m i letmeleri, yap-i let-devret modeline göre yap p garantiler 

yüzünden kamu zarar na yol açan i letmeleri kamula raca z. 

 Yabanc lara sat lan tar m arazilerini kamula raca z. 

 Özelle tirilen eker fabrikalar , tütün fabrikalar , SEKA fabrikalar , 

Sümerbank fabrikalar , gübre fabrikalar , Etibank i letmeleri ile strateji 

aç ndan ve ekonomik öneme sahip di er i letmelerin durumunu kamu yarar  

aç ndan gözden geçirece iz ve gerekirse kamula raca z. 

 Limanlar, barajlar, havaalanlar , ehir hastaneleri, stratejik maden sahalar , vs 

gibi stratejik yerleri kamula raca z. 

 Yabanc lara sat lan savunma sanayi tesis ve hisselerini kamula raca z. 

 Yabanc lara sat lan Telekomünikasyon ve ileti im irketlerinin %51,00’i 

devlet hissesi olarak, %49,00’u geçen hisselerini ise ilgili yan sanayileri ile 

Kamula rma daresi eliyle özel sektöre devredece iz. 

 Üretime devam ettirme taahhüdüyle yap lan özelle tirmelerin sözle meye 

ayk  uygulamalar na son verece iz.  

 

TARIM, HAYVANCILIK, GIDA VE BALIKÇILIK  
 

da üretimi ve tohumda Türkiye’yi bölgenin ve dünyan n en büyük arz merkezi 

haline dönü türece iz.  

Bunun için yeni bir idari düzenlemeye giderek, her ilde l Tar m dareleri kuraca z.  

 



S a y f a  10 | 28 
 

 l Tar m darelerinde; 

 Devleti, Vali, Belediye Ba kan  ve heyeti,  

 Çiftçileri ise, arazi sahipleri ve fiilen arazileri i letenler temsil edecektir.  

 

 Bu, bilinen klasik kooperatifçilik de ildir, yeni bir tar msal üretim ve 

pazarlama modelidir.  Bu yap n; 

 Üretim aya na Ortak letme,  

 Pazarlama aya na da Ortak Pazarlama denilecektir.   

 

Ortak letme politikas nda devletin görevi o yörede neyin üretilece ini belirleyerek, 

enerji, sulama, ilaçlama, gübreleme ve di er hususlar  çiftçilere ücretsiz temin etmek 

olacakt r.  

 Tar msal girdilerin düzenli ve etkin temininden Tar m l daresinde devleti 

temsil eden Vali, Belediye Ba kan  ve heyetleri sorumlu olacakt r.  

 Üretim, i çilik ve has lay  Ortak Pazarlama’ya tesliminden çiftçiler sorumlu 

olacakt r.  

 Böylece çiftçi sadece üretecek ve pazarlama ile u ra mayacakt r.  

 

Amac z; tar msal üretimi planlama, tar msal arazilerden en etkin ekilde 

yararlanma, çiftçiye kazand rma ve tar msal üretimi artt rma ve kolayca iç ve d  

pazara sunmakt r. 

 

 Bu modelde l Tar m daresi, tar msal girdileri nas l temin edece ini de 

kararla racakt r. Tar m alanlar n ölçütüne göre ayr ca il veya bölge bazl  

tohum ve gübre üretim merkezleri kuraca z. 

 

 Tar mda alternatif enerji kaynaklar ndan yararlanaca z.  O ilin 

durumuna göre alternatif enerjiyle üretilecek enerji tar m alanlar n ekiminde, 

dikiminde, ta mada ve ürünlerin i lenmesinde kullan lacakt r.   

 Tar mda yüksek teknoloji ve dijitalle meye geçece iz. 
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 Tar m ürünlerinde kota uygulamas  kald raca z. 

 Organik tar  destekleyece iz. 

 Üretici ve tüketiciyi korumak için tar m ve hayvansal ürünlerde taban ve tavan 

fiyat uygulayaca z. 

 dada fiyat terörünün önüne geçece iz. 

 l bazl  markalar olu turaca z. 

 Kenevir üretiminden ekonomik aç dan azami yararlanaca z.  

 GAP projesinin ihmal edilen sulama ve tar m tesisleri tamamlayaca z. 

 

 Türkiye’de üretilen tar msal bir ürününün ithalat na yüksek gümrük vergileri 

uygulayaca z.  

 Yerel üreticiyi koruyaca z.   

 Yabanc  tohum ithaline, Türkiye’de olmayan yeni bir ürün hariç k tlama 

getirece iz. 

 

Bu modelde 17 milyar dolar olan ihracat z 150 milyar dolara eri ecek, k rsalda 4,5 

milyona gerilemi  nüfus ters göçle 20 milyona ç kacak, ehirlerimize y lan 6 milyon 

size  bu alanda istihdam alan  aç lacakt r. 

 

Tar msal ihracat  kolayla rmak için, Hatay’dan Ardahan’a kadar s r boyunca 

kom ular zla ortak üretim alanlar  olu turaca z.  Bunun için kom ular zla 

ikili anla malar yapaca z. Tar msal sanayi ve böylece özellikli ve öncelikli olarak 

tar ma elveri siz Ortado u çölünün g da ihtiyac  ile petrol, do algaz ve savunma 

sanayi d nda üretimi olmayan ülkelerin g da ihtiyac  ülkemiz taraf ndan 

kar lanacakt r. Bu modelle, devlet kazanacak, çiftçi ve üretici kazanacak ve i sizlik 

azalacakt r. 

 

 TOK ’ye k rsalda modern ve ya anabilir köyler in a ettirece iz.  

Yeni tar m modelimizle birlikte, k rsala dönük ters göç ba layacak ve ehirlerin yükü 

azalacak hem ya anabilir köyler hem ya anabilir ehirler ortaya ç kacakt r. Bölgesel, 
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geli mi lik farkl klar  azalt lacak, köyde ya amak hem rahatl k hem kazanç aç ndan 

avantajl  hale gelecektir. 

 Fert ba na köye dönü  ula m ve yerle im deste i verece iz. 

 TOK  Tar m köy projesi kapsam nda ev, ah r, sera, so uk hava depolar  vs 

deste i verece iz. 

 Hayvanc kta yeni bir politika uygulayaca z.  

 Et ve canl  hayvan ithalat na son verece iz. Canl  hayvan ithalat  ancak yeni 

ve verimli rklar n geli tirilebilmesi maksad yla yap labilecektir. 

 Besi hayvanc  te vik edece iz ve verimli rk yeti tirme çiftlikleri 

kuraca z. 

 Halk sa  tehlikeye sokan g da üreticilerine a r cezalar verip, g da 

sektöründe çal mas n önüne geçece iz. 

 Bölgelerin üretim özelliklerine göre, tar m, hayvanc k, bal kç k, 

dokumac k, a aç i leme, mobilyac k ve el sanatlar  gibi uzmanl k gerektiren 

konularda, üretimin yap ld  yerlerde konular na göre Meslek Okullar  

açaca z. 

 

MADENLER, YER ALTI VE YER ÜSTÜ DO AL KAYNAKLAR 
 
Yer alt , yer üstü ve kara sular zdaki do al kaynaklar n devlet eliyle ç kar lmas  

ve de erlendirilmesi ba ms zl k ve egemenli imizin vazgeçilmez unsurlar ndand r. 

 

 Bir ülkenin do al kaynaklar  üzerindeki hakimiyeti devredilemez. 

 Yabanc lara maden alan  sat na ve i letme hakk  devrine son verece iz.   

 Stratejik de eri olan madenleri millî olarak i letece iz. 

 Ham maden cevheri veya yar  mamul ihracat  yasaklayaca z. lenmi  

maden ihracat  yapaca z. 

 Yeralt  fosil kaynaklar n ç kar lmas nda ekonomik yarar n yan nda kamu 

yarar  da gözetece iz. 
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ENERJI  
 
Türkiye’nin önümüzdeki y llarda bölgesel ve küresel enerji piyasas  milli enerji ve 

maden politikas  ekseninde ekillenmek durumundad r.  

 

 TPAO’yu, petrol ve petrol ürünleri için tek yetkili kurum yapaca z.  

 

 Enerjide d a ba ml  k rarak, her y l d ar ya verdi imiz milyarlarca dolar 

param n bir k sm , yerli ve yabanc  bilim insanlar n istihdam yla 

kuraca z Alternatif Enerji Üretimi ve ARGE Merkezi için harcayaca z. 

Türkiye’yi enerji ithal eden de il, enerji ihraç eden ülke konumuna 

kavu turaca z. Enerji kaynaklar n kullan lmas , üretilmesi ve 

letilmesinde kendi teknolojimizi geli tirecek her türlü giri imi 

destekleyece iz.   

 Kendi nükleer enerji ve füzyon santrallerimizi kuracak düzeyde teknoloji 

geli tiren ülke konumuna gelece iz. 

 Alternatif enerji kaynaklar ndan güne , rüzgâr, jeotermal, biokütle, dalga, 

hidroelektrik ve di er enerji kaynaklar  devreye sokaca z ve enerjiyi 

ucuzlataca z.  

 Fosil yak tlar yerine, yenilenebilir enerji kaynaklar  üretimi için Alternatif 

Enerji Üretim Merkezi vas tas yla ücretsiz dan manl k ve proje deste i 

verece iz. 

 Al veri  merkezi, yüksek katl  binalar, konaklama tesisleri, toplu konut 

siteleri, e itim kampüsleri, sa k tesisleri, resmî kurumlar n sosyal tesisleri, 

ibadethaneler, askeri tesis gibi yerlerde yenilenebilir enerji kaynaklar ndan 

yararlanmay  zorunlu hale getirece iz. 

 Akarsular zdan hidroelektrik enerjisi elde edebilmek için çevre ve do aya 

zarar vermeyecek projeleri hayata geçirece iz. 
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ÇEVRE 
 
Çevreyi koruyarak gelecek nesillere sa kl  bir çevre b rakmay , vatanda k ve 

insanl k ödevi kabul ediyoruz.  

 Su, toprak ve hava kirlili inin önlenmesi, küresel nman n azalt lmas  

amac yla uluslararas  sözle melere uyulmas  konusundaki denetimler 

artt lacak, cayd  yapt mlar getirilecektir. 

 ÇED Raporlar  ilgili bakanl klar, meslek örgütleri ve üniversitelerin 

denetimine tabi tutulacak, mevcut al nm  ÇED raporlar n günün artlar na 

göre yenilenmesi sa lanacakt r. 

 Tüm yerle im yerlerinde kamusal alanda ve bireysel çevre koruma bilincini 

geli tirerek kat  ve s  at k yönetim birim ve tesisleri kuraca z.  

 Kâ t, cam, metal, plastik, kullan lm  ya  vs gibi evsel at klar n ayr  ayr  

toplanmas  sa layaca z. 

 Do al ve tarihsel zenginliklerimizi koruyarak, ülkemizin bitki ve hayvan 

varl  teminat alt na alaca z. 

 Ormanl k ve tar msal alanlar n sanayi ve imara aç lmas n önüne geçerek, 

yanan ormanlar z ve orman vasf  kaybetmi  alanlar için a açland rma 

çal malar  yaparak, do al denge ve zenginli in korunmas  sa layaca z. 

DO AL HAYATIN KORUNMASI VE HAYVAN HAKLARI 
 
nsan, hayvan ve do a birbirini tamamlayan bölünmez ve vazgeçilmez bir bütün olarak 

ele al nacak ve bu çerçevede, hayvan haklar  aynen insana tan nan haklar gibi sil 

ba tan yeniden düzenleyece iz.  

 Hayvan haklar  yasas  ç karaca z, hayvanlara yönelik iddeti en a r ekilde 

cezaland raca z.  

 Ye il Türkiye projesi kapsam nda yaban hayat  desteklemek amac yla üretim 

alanlar  d nda Yaban Hayat  Ormanlar  kuraca z. 

 Yaban hayatla ilgili göl, gölet vb yerlerde bulunan ku  cennetlerini mutlaka 

koruma alt na alaca z.  
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 Yaban hayat  ve ekolojik dengeyi bozucu, sportif ve e lence amaçl  avc  

yasaklayaca z.  

 Hayvanat bahçesi, sirkler ve hayvanlar n kullan ld  kâr amac  güden gösteri 

merkezlerini kapataca z.  

 Denizlerimizdeki bal k çe itlili ini koruyaca z, Marmara Denizi gibi bozulan 

üreme alanlar  eski ekolojik dengesine kavu turaca z. 

TAL KENT 
 
Türkiye sanayii devrimini maalesef kaç rm r. imdi dijitalle meyi de kaç rmamak 

için bu alanda radikal bir ad m atarak, Avrupa’n n en büyük Dijital Kenti’ni 

kuraca z.  

Dijitalle me hayat n, üretimin ve yönetimin her alan nda yayg nla lacakt r. 

M 
 
Yönetimin, üretimin, bilginin, kültürel geli imin ve insani kalk nman n ana unsuru 

olan e itim en büyük önceli imiz olacakt r. 

 

itimi anaokulundan üniversite bitimine kadar paras z yapaca z.  

 

itimde dijital sistemden azami yararlanaca z. Bilimsel, uygulamal , sorgulay , 

soyut dü ünebilmeyi esas alan bir müfredata geçece iz.  

 

Bunun için; 

 itim müfredat n içeri ini sil ba tan yeniden de tirece iz:  

 

itimin bütün evrelerinde; Atatürk’ü, cumhuriyetin kurulu  felsefesini, yurtseverli i, 

insanl n evrensel de erleri ve birikimi ile tarihimizi, milli ve manevi de erlerimizi 

esas alarak, akla, bilime, özgürlü e, ahlaka, insana, hayvana ve çevreye önem veren 

ça da  bir e itim modeli uygulayaca z.  
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Müfredat n içeri inin haz rlanmas  kritik önem ta yacakt r. Bu i i, yine Millî E itim 

Bakanl  yapacakt r. Ancak, bunu bütün di er alanlardaki kamu kurum ve kurulu lar 

ile özel kurulu lar n her alandaki liyakatli ve yetkin temsilcilerinin yer alaca  bir 

formatta düzenlenmesi zaruridir. Madem e itim hayat n bütün alanlar  etkiliyor, o 

zaman hayat n bütün alanlar ndaki liyakatli, öngörülü ve vizyoner yetkililerin 

müfredat n içeri ini ça da  bir bak  aç yla haz rlama zorunlulu u bulunmaktad r.  

 

 itimde bilimi esas alaca z. 

 Ölçme de erlendirme ö rencinin bir sonraki a amadaki okuyaca  okulu 

belirlemek amac yla yap lacakt r.  

 lk, orta ve lise ö rencilerini bulunduklar  a amada ald klar  puanlara ve 

yatk nl klar na göre farkl  nitelikteki okullara yönlendirece iz. 

 itimi bir lüks de il, ihtiyaç olarak ele alaca z. Bu bak mdan, her do an 

çocu un mutlaka kendi zekâ ve beceresine uygun bir e itimden yararlanmas  

sa layaca z. 

 

 Bu müfredat  ö retecek ö retmenler haz rlayaca z: 

 

Bunun için; e itim fakültelerinin say  ö retmen ihtiyac na göre yeniden 

düzenleyece iz.  

 itim fakültelerinde okuyan bir ö retmen okulu bitince atanamama gibi bir 

sorun ile kar la mayacakt r.  

 Sözle meli ö retmen uygulamas na son verece iz, halen görevde olanlar n 

mevcut kadrolara atamas  ö retim y  ba nda yapaca z. 

 Plans z ve ihtiyaçtan fazla aç lan e itim fakültelerini kapataca z. 

 retmenler için KPSS s nav  kald raca z.  

 

Ayr ca, bu sistemde ö retmenlik sadece meslek olmayacak, ayn  zamanda toplumun 

toptan dönü ümünü haz rlayan örnek ve sayg n meslek olaca  için ö retmen ve 

retim üyelerinin maa lar  da buna uygun düzenleyece iz.  
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 itim fakültesi ö renim süresini 5 y l olarak düzenleyece iz. 

Küreselle menin ve dijitalle menin oldu u bir ça da mezunlara en az 1 

yabanc  dili okur-yazar düzeyinde ö retece iz. 

 

 Bütçedeki en büyük pay e itime ayr lacakt r ve e itim zorunlu ve paras z 

olacakt r:  

Hiçbir kamu kurum ve kurulu unun bütçesi zorunlu bir durum ortaya ç kmad kça, 

itime ayr lacak bütçeyi geçemeyecektir. 

 

itimi olmayan bir ülkenin ne do ru dürüst bir yönetimi ne de üretimi ve geli imi söz 

konusu olabilir.  

itimde f rsat e itli i önündeki bölgesel, ekonomik ve sosyal engelleri kald raca z. 

 

12 y ll k zorunlu e itimde ö rencilerin ula m, yemek, kitap, e itim, araç ve gereçleri 

devlet taraf ndan kar lanacakt r.  

 

 Okullar ve üniversiteler ihtiyaçlara ve niteliklerine göre yeniden 

düzenlenecektir: 

 

Yat  bölge okullar na öncelik verece iz.  

 

Her ilin ve bölgenin nüfus, tar m, hayvanc k, bal kç k, g da, sanayi, araç, teknoloji, 

ilaç, gibi üretim potansiyeline ba  olarak okul ve üniversite nitelikleri ile say lar  

belirleyece iz.  

 

stisnai durumlar hariç ta mal  e itime son verece iz. 
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 Dijital ça a uygun bir e itim verilecektir: 

 

Bu yüzy l dijitalle meyi, yönetimin, üretimin, ileti iminin, kültür, sanat ve hayat n her 

alan nda öne ç karacak bir yüzy l olacakt r. Bu gerçekten kaç  mümkün ve do ru 

de ildir. 

 

Bu noktada, e itim müfredat n içeri i ve e itici kadronun yeni nesli bu küresel 

gerçekli e uygun haz rlamas  gerekmektedir.  

 

Toplumumuzun dijital ça n gerçekli ine kolay uyumu ve bu ça n sunaca  

hizmetlerden en azami ekilde yararlanmas  da ancak yine e itimle mümkün 

olabilecektir. Bu ise, do ru ve uygun bir müfredat, motivasyonu yüksek bir e itici 

kadro ve bütçe ile sa lanabilir.  

 

 Yüksek Ö renim Kurumlar : 

 

 YÖK’ü kald raca z. Yerine ‘Üniversiteler Aras  Kurul tesis edilecektir. Her 

l bir üniversite rektörü kurula ba kanl k edecektir. Üniversiteler Aras  Kurul, 

üniversitelerin rektör ve dekanlar n seçimini yapacakt r. Her üniversite kendi 

temsilcisini kura ile belirleyecektir. 

 Üniversite sistemini kökten de tirece iz.   

 Üniversitelerimizi üniversal bir yap ya kavu turaca z. 

 Üniversitelerin bilimsel özerkli ini sa layaca z.  

 Üniversite s navlar  kald raca z. 

 Yüksekö renim ö rencilerinin yurt ihtiyaçlar  KYK bünyesinde giderece iz.  

 l veya bölge baz nda belirlenecek köklü üniversitelerin öncülü ünde, 

kaynaklar n verimli kullan lmas  için; akademik kadrosu ve fiziki artlar  

yetersiz, fakülte ve bölüm aç ndan ö renci tercihinde cazibe merkezi 

olamam , üniversite kimli i kazanamayan üniversiteleri; hami üniversiteye 

ba  fakülte, yüksek okul ve meslek lisesi olarak de erlendirece iz. 
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 Üniversite e itiminin yar  üniversitelerde, di er yar  ise her ö rencinin 

bölümüne uygun alanlarda mesle ini icra edebilecek düzeyde pratik e itimi 

alabilece i staj olarak yapt raca z. Ö rencilere staj boyunca devletin belli bir 

ücret vererek, böylece istihdam eden kurulu lara bir külfet olu turmamas  

sa lanacakt r. 

SA LIK 
 
Toplum sa  kamu düzeninin olmazsa olmaz r. Sa kta tasarruf ve kâr olmaz 

mant ndan hareketle sa k hizmetleri devlet taraf ndan ücretsiz sunulacakt r.  

 

Türkiye ilaçta tamamen ithalata ve yabanc irketlere ba r. Aynen enerji ve g dada 

oldu u gibi ilaçta da yabanc  ba ml n k lmas  gerekmektedir. Bu amaçla milli 

ilaç endüstrisi kuraca z. Bu gerçekle tirilince Türkiye bölgesel t p merkezi haline 

dönü ecektir. Böylece her y l milyarlarca dolar param z ithal ilaca ve yabanc  ilaç 

firmalar na gitmeyecektir. 

 

Bu amaçla, iki önemli kurum tesis edece iz:  

a) Milli laç Üretim Kurumu 

b) bbi Araç ve Gereç Üretim Kurumu 

 

Bu çerçevede, milli üretimden ziyade, ithalat izni veren Türkiye laç ve T bbi Cihaz 

Kurumunu yeni kurulacak bu iki kuruma devrederek, milli üretimi ba lataca z. 

 

 laç ve di er t bbi malzeme üretimini yerli olarak üretilecek ve ülkemizi d a 

ba ml ktan kurtaraca z.  

 

Milli ilaç ve t bbi malzeme üretiminde özel te vik programlar  uygulayaca z. Bu 

alanda yat  kârl  hale dönü türece iz. 
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 Milli ilaç endüstrimiz kuruldu unda ülkemiz t p merkezi haline dönü ecektir. 

 Dijital ça n bütün avantajlar ndan yararlanarak yeni bir sa k modeli devreye 

sokaca z.  

 Nüfus art  da dikkate alarak, yerle ik kamu düzeninin yeterli olmas  için 

kamusal sa k modeli uygulamas na geçece iz.  

 ehir hastanelerini Sa k Bakanl na devredece iz. 

 Üniversite hastanelerinin e itim ve tedavi misyonu önündeki engelleri 

kald raca z. 

 Semt polikliniklerinin say  art raca z. 

 Aile hekimli ini etkinle tirece iz, koruyucu ve önleyici hekimli i 

yayg nla raca z. 

 Ana ve çocuk sa  merkezlerini açaca z, ayr ca buralarda anne baba 

adaylar na ebeveyn e itimi verilmesini sa layaca z. 

 Yard mc  sa k personeli e itim kalitesinin yükseltilmesi için tedbirler 

alaca z. 

KÜLTÜR, SANAT 
 
Türk halk n ikinci bir ayd nlanma devriminin gerçekle mesini sa layaca z. 

 

 Milli kültür bilinci çerçevesinde Milli Kültür Bakanl  ayr  bir bakanl k 

olarak kuraca z. 

 Sanat  ve sanatç  ba tac  yapaca z. Sanatç lar n taleplerini kar lamak 

amac yla yasal düzenlemelerdeki eksikleri suretle giderece iz. Yöresel 

sanatç lar z ve a klar  da güvenceye kavu turaca z. 

 Müzeleri ve ören yerleri toplumun her kesiminin gezip görebilmesi için 

buralarda al nan giri  ücretlerini kald raca z. 

 Türk Dünyas  Bilim ve Kültür Kurumu ihdas edece iz. 

 Alfabemiz ayn  kalmak kayd yla, Anadolu lehçesinde yer almayan ancak 

Orta Asya Türk Devletleri ve Topluluklar nda kullan lan baz  harfleri de 
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retece iz.  Böylece, örne in Bi kek’te ç kan bir gazeteyi Ankara’daki ki i 

rahat okuyabilecek ve dil önündeki alfabe engelini a aca z.   

 

 Ülkemizdeki farkl klar  hepimizin ortak kültür de eri  ve zenginli i olarak 

görüyoruz.  

 Ülkemizde faaliyet gösteren her sanatç  mutlaka sosyal güvenceye 

kavu turaca z.    

 

 Kültür, Sanat, Sinema, Tiyatro, Edebiyat, Müzik vs. alanlar nda fikri ve telif 

haklar n korunmas  için Türkiye Dü ünce Haklar  Kurumu olu turaca z.  

 Kültürel etkinlik ve yay nlar için kamu deste i sa layaca z.  

 Kültür ve sanat etkinliklerindeki KDV’yi kald raca z. 

 

SPOR 
 
Sporu sadece profesyonellerin yapt  bir meslek olmaktan ç karaca z, toplumun 

sa  ve dinamizmi için hayat n her alan na yayaca z.  

 

 ehirlerde her türlü spor altyap n kurulmas  planlayaca z ve te vikle 

destekleyece iz. 

 Kentlerde bisiklet yollar  yap lmas  zorunlu hale getirece iz. 

 Yabanc  sporcu transfer edilmesine s rland rma getirece iz. Bir kulüpteki 

yabanc  say , yerli say  a mayacakt r.  

 Ulusal liglerde mücadele eden spor kulüplerinin sportif faaliyet alanlar n 

yar  kadar say da spor okulu kurma art  getirece iz. 

 Olimpik spor dallar na önem verece iz, amatör sporculu u destekleyip, 

uluslararas  rekabet edecek sporcular yeti mesi için te vik ve koruma 

programlar  uygulayaca z. 

 



S a y f a  22 | 28 
 

BASIN-YAYIN 
 
Özgür bas n, halk n do ru haber alma garantisidir.  

 RTÜK’e üye atamas  siyasi etkiden kurtar p özerk yap ya kavu turaca z. 

 Bas n ve yay n üzerindeki tekelle me, sansüre, yanda a ve trollü e son 

verece iz. 

 Bas n sektörünün ihtiyaçlar  do rultusunda Bas n lan Kurumunu yeniden 

düzenleyece iz ve yerel bas  her konuda destekleyece iz. 

 Anadolu Ajans  ve TRT’yi tarafs z kurum olarak yeniden yap land raca z. 

 Elektrik faturalar ndaki TRT pay  kald raca z. 

 Bas n mensuplar n özgür haber yapmas na imkân sa layan özgürlükçü bir 

bas n yasas  ç karaca z. 

 

ÇALI MA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLIK 
 
Dü ünsel veya bedensel gücün i veren-i çi ili kisinde bir mal veya hizmet üretmek 

için kullan lmas nda, devlet-i veren-i çi taraflar  aras nda e itlik esas na göre 

düzenleme ve denetleme görevini yerine getirmek devletin asli görevleri aras ndad r. 

 

 Çal ma hayat nda, Devlet- veren- çi ili kilerinden kaynaklanan sorunlar  

çözecek, çal ma bar  sa layaca z. 

 Klasik mesai kavram  mant  de tirece iz ve bu ba lamda i  alanlar n 

niteli ine göre baz  alanlarda esnek ve uzaktan elektronik mesai uygulamas na 

geçece iz. 

 Kamuda i e al mlarda uygulanan mülakat sistemini istisnai kurumlar hariç 

kald raca z. 

 

 Sendika a al na son verece iz.  

 Sendika ba kanlar n görevi siyasi partilere yana p seçim zamanlar nda aday 

olmak de il, temsil etti i kesimin hak ve menfaatlerini korumak olacakt r.  
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 Sendikalar  ILO standartlar na getirerek, çal an her kesiminin sendikal  olmas  

için engelleri ortadan kald raca z. Sendika seçimlerinde delege sistemi 

kald lacak ve seçim üyeler taraf ndan yap lacak yasal düzenlemeler 

yapaca z. 

 veren ve i çi üzerindeki vergi yükünü hafifletece iz. 

 Asgari ücret üzerindeki bütün vergileri kald raca z.  

 En dü ük emekli maa  da asgari ücretin alt nda olmayacakt r. 

 Çal anlar n yasalarla güvence alt na al nm  y ll k izin, haftal k çal ma süresi, 

do um izni, evlenme izni, askerlik, ula m, yemek, k dem ve ihbar tazminat  

vs. ihlal eden i letmelere a r cezai yapt mlar uygulayaca z. 

 Haftal k çal ma saati süresini azaltaca z ve fazla çal may  mutlaka 

ücretlendirece iz. 

 stifa eden çal an n k dem tazminat  devlet güvencesi alt na alaca z, i sizlik 

sigortas  güvencesi daha geni  kesimlere hizmet verecek ekilde 

düzenleyece iz. 

 Emeklilik ya  ve süresini ülkenin artlar na göre tekrar de erlendirece iz, EYT 

ma duriyetine son verece iz. 

 SGK, BA KUR gibi emeklilik primleri k smen çal anlar taraf ndan 

belirlenenler için emeklilik pirim miktarlar  kendilerinin belirleyece i sistem 

getirilecektir. 

 Ev kad nlar na emekli olma imkân  sa layaca z.  

 Herkesin devletin sosyal güvenlik sistemine dahil olmas  ve bu do rultuda 

sosyal devletin gere i olan kamu hizmetlerinden e it olarak yararlanmas  

sa layaca z. 

 Mesleki sorumluluk sigortas  t p ve mühendislik gibi alanlar nda zorunlu 

hale getirece iz. 

  kazas  ve Meslek hastal klar na kar  i  kollar n risk durumuna göre 

‘Çal ma Kayb  Sigortas  yürürlü e koyaca z.  

 Tar mda çal an i çilerin tar m sigortas  primlerinde %50 devlet katk  

sa layaca z. 
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KADIN, ÇOCUK, YA LI VE ENGELL  HAKLARI 
 
Toplumun yar  olu turan anne, e  ve k z karde  kad nlar z, gelece imizin 

teminat  olan çocuklar z, geçmi in bize emaneti ya lar z, do tan veya kaza 

sonucu fiziksel ya da zihinsel engelli yurtta lar z için pozitif ayr mc k yap lmas  

toplum ve sosyal hayat n gereklili i olarak görüyoruz. 

 

 Hayat n her alan nda cinsiyet e itli ini esas alaca z.  

 Partimizde kad nlar n temsil oran    %50 olacak ve mutlak e itlik gözetece iz. 

 Kad nlar n toplumun i , sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, sportif hayat n her 

alan nda fiili ve yönetici olarak yer almas  sa layaca z. 

 Kad na kar iddeti önleyici yasal düzenleme ve aile içi e itim programlar n 

hayata geçmesini sa layaca z.   

 Kad n ve k zlar n üniversitede ö renim görmelerini destekleyece iz. 

 Çal an kad nlar için e it maa  ve i  yerinde e it muamele görmesini 

sa layaca z. 

 Çocuk ya ta evlilikleri önleyece iz. 

 Aile içi iddet, taciz konular  önlemek için her türlü yasal düzeleme 

yapaca z. 

 

 Çocuk haklar na ili kin yeni bir düzenleme yapaca z. Bu ülkede do mu  

muhtaç hiçbir çocu u e itim bar nma, beslenme ve sa k gibi temel haklardan 

mahrum b rakmayaca z.   

 Çocuklara kar  i lenen suçlar  önleyici tedbirler alaca z, faillerin en a r 

ekilde cezaland lmas  için yasal düzenleme yapaca z. 

 Aile içi iddet, cinsel ve fiziksel istismar, suça te vik, çocuk haklar n 

tlanmas  gibi fiillere kar  çocuklar n korunmas  amac yla ebeveyn 

haklar n k tlanmas  için yasal düzenlemeler yapaca z. 

 Koruyucu aile uygulamas n yayg nla mas  için e itim programlar  

düzenleyece iz. 
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 Çocuk i çi çal lmas n önüne geçece iz. 

 

 Ya lar z hayatlar n sonbahar  bahar havas nda mutlu geçirebilmeleri 

için koruyucu ve kollay  tedbirler alaca z. 

 htiyaç duyan ya  ve emeklilerimizi kuraca z Mutlu Ya am Köyü’ne 

yerle tirece iz.  

 Hiçbir ya z sa k güvencesinden yoksun olmayacak, ekonomik güçlük 

içinde olanlar sosyal hizmetler bünyesinde sa k hizmetlerinden ücretsiz 

yararlanabilmesi için yasal düzenlemeler yapaca z. 

 

 Engellilerin toplum hayat na aktif kat  sa lamak, temel hak ve 

özgürlüklerden her yurtta  gibi faydalanmas  için toplumsal hayata di er 

bireylerle e it ko ullarda tam ve etkin kat lmalar  sa layaca z.  

 Engellilerimiz için düzenlemeleri engelli vatanda lar n görü leri 

do rultusunda yapaca z. 

GÜVENLIK 
 
Ülkemizin birli ine ve halk n güvenli ine yönelik her türlü iç ve d  tehditle etkin 

ekilde mücadele edece iz. 

 

Milli savunma sanayimizi güçlendirece iz. Dijital teknolojiden de yararlanarak ordu 

ve polisimizin iç güvenlikte kullanaca  araç ve gereçlerin yüksek teknolojiyle milli 

üretimini daha da geli tirece iz. 

 

Askerlik bir vatanda k görevidir. Bedelli askerli e son verece iz. 

Ordudaki liyakat ve hiyerar inin bozulmas na izin vermeyece iz.  

 

Cumhurba kan  ve onun atad  Milli Savunma Bakan ’n n görevi, Genelkurmay 

Ba kan  atamak ve ülke savunmas yla ilgili siyasi kararlar almak olacakt r. 
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Genelkurmay Ba kan ’n n alt ndaki atama, terfi ve di er hususlara siyasi erkin 

müdahalesine yasal düzenlemeyle son verece iz.  

 

Orduyu, hükümetin de il, devletin ordusu yapaca z. 

   

 Emniyetteki her türlü yasad  yap lanmaya son verece iz. Polis ve 

Jandarma’m , devletin ve halk n polisi ve jandarmas  yapaca z. 

 Emniyet te kilat ndaki tayin, terfi ve atamalar da yeni kurulacak Emniyet 

uras  eliyle yapaca z.   

 Emniyet te kilat na personel al nda, d ar da i  bulamayanlar n tercih etti i 

bir kurum olmaktan kurtaraca z. 

 Polis amirleri yeti tirilmek üzere meslek içerisinde en az 5 y l görev yapm  

üniversite mezunu polisler aras nda yap lacak s nav ile alaca z.  

 Polislerin yer de tirmesinde sicil s ras  esas al nacakt r. 

 Emniyet te kilat  çal anlar n özlük haklar  ve çal ma artlar  insan haklar na 

uygun ekilde yapaca z. 

YASADI I GÖÇ VE YABANCI GÖÇMENLER 
 
Türkiye özellikle, Ortado u, Asya ve Afrika kaynakl  yabanc  göç istilas na maruz    

kalmaktad r. Günümüz verilerine göre Türkiye’de yirmi dokuz küçük ülkenin toplam 

nüfusu kadar göçmen ya amaktad r.  

 Ülkemize yasad  göçmen giri ine son verece iz.  

 Düzensiz ve yasa d  gelen bütün yabanc lara keyfi ve liyakatsiz verilen T.C. 

vatanda klar  ile oturma ve çal ma izinlerini iptal ederek, istisnai durumlar 

nda, gelenleri ülkelerine geri gönderece iz.  

 r güvenli ini art raca z ve Hatay’dan Ardahan’a kadar s  özel 

teknoloji ile koruyaca z.  
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DI  POL KA 
 
Türkiye’nin temel hak ve ç karlar  esas alan milli, sayg n ve sözü dinlenir bir politika 

yürütece iz. 

 

Mevcut bölgesel ve uluslararas  kurulu larla ili kilerimize ilaveten çok boyutlu d  

politikan n gere i olarak özellikle s r kom ular z ve Türk Cumhuriyetleri ile daha 

güçlü i  birli i mekanizmalar  olu turaca z. Bunu yaparken devlet d  aktörleri de il, 

bu ülkenin merkezi hükümetlerini muhatap alaca z. 

 

 Politikada akl , konjonktürü, dengeleri ve ç karlar  gözeterek, gerçekçi bir 

yakla m sergileyece iz.  

 

Türkiye’nin konumu, kaynaklar  ve potansiyeli itibariyle bölgesel a rl k merkezinin 

tam göbe inde yer almas  sa layaca z ve uluslararas  sistemin ba at aktörü 

olaca z. Bu çerçevede, AB ile t kanan müzakere sürecinin durumu dahil at l duruma 

dü mü  pek çok giri imin gelece ini tekrar masaya yat raca z.  

 

Rejim de ikli i ad  alt nda ba ka ülkelerin iç i lerine kar mayaca z. Bununla 

birlikte, olu turulacak güçlü üretim, özgür toplum, kurumsal demokrasi ve teknolojik 

geli imiyle, ba ka sorun ya ayan ülkeler için cazibe ve örnek model te kil etmek 

suretiyle, yumu ak güç unsurlar zla, bu ülkelerdeki dönü üme katk  sa layaca z. 

 

 Ermeni iddialar na kar  güçlü mücadele verece iz. 

 Teröre kar  etkin bir mücadele sergileyece iz. 

 Ege’de i gal edilen ada, adac k ve kayal klar z konusunda kararl  bir tutum 

sergileyece iz. 
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br s’ta fiyaskolarla sonuçlanan müzakere tiyatrosuna son verece iz ve masadan 

kalkaca z. Bu çerçevede, KKTC’yi uluslararas  topluma tan taca z. 

 

Suriye’nin toprak bütünlü ünü savunaca z. Ancak, her türlü senaryoya haz rl kl  

olabilmek amac yla; dlib, Afrin, F rat Kalkan  ve Bar  P nar  alanlar  tek meclis ve 

tek idareye dönü türerek, gelecekte en iyi ihtimalle federal olmas  muhtemel Suriye 

Anayasas nda, di er ortaya ç kabilecek bölgeler gibi ayr  bir bölge olmas  

sa layaca z. 

 

Lozan Antla mas  uyar nca, ülkemizdeki az nl k statüsünde olan bütün 

vatanda lar , di er vatanda lar za sa lanan haklarda e it k laca z. 

 

AB, Avrasya, Asya-Pasik, Afrika, ABD ve Latin Amerika ile kar kl  sayg  ve 

karlara dayal  stratejik planlar haz rlayaca z. 


