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GİRİŞ
Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020’de
“Memleket Hareketi” olarak “halk için halkla birlikte
siyaset” diyerek yola çıktık. Memleket Partisi, ülkenin her
yanında gönüllü olarak harekete geçen kitlelerin inancı,
isteği ve güveni sonucunda doğdu. Siyasete inancını
yitirmiş, siyasetten dışlanan herkes için bir umut oldu.
Partimiz, toplumsal sorunları çözme kapasitesine sahip,
doğru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir
iradenin vücut bulmuş halidir. Layık olmadığı şekilde dar
bir alana hapsedilen halk iradesinin kendisiyle birlikte
akacak bir mecra bulmasıdır. Kurumaya yüz tutmuş farklı
nehirleri yeniden coşturacak ve maviliklerde buluşturacak
bir hayata geçirme kudretidir.
Köklerimizi Cumhuriyetimizin anti-emperyalist, kamucu,
halkçı, devrimci ve laik dünya görüşünden alıyoruz.
Gövdemizi çağdaş, demokratik ve bilimsel dünyanın
evrensel değerleri oluşturuyor. Dallarımızdaki çiçekler ise
Anadolu’nun hümanist ve kadim aşk bilgeliğiyle hayata
kucak açıyor.
-Ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
muasır medeniyet hedefi ile yol almak;
-Terörün her türlüsünü reddetmek;
-Dil, din, ırk, mezhep başta her türlü ayrımcılığa karşı
çıkmak;
-Doğaya ve çevreye saygılı olmak;
-Siyasetten rant elde etmeye dur demek;
-Kadına şiddete ve çocuk istismarına tavizsiz olmak
duruşumuzu belirliyor ve bu altı ilke yolumuzu aydınlatıyor.
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“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bütündür,
parçalanamaz!” kararlılığıyla yüreklerimiz atıyor.
Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun
değerleriyle barışık kadrolarımız halkın iktidarını kurmak
ve halka hizmet için gün sayıyor.
Partimiz, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir felsefeyi
benimsemektedir. Cumhuriyetçi demokrasi anlayışıyla,
anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını,
düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu,
toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam
tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı,
yereli güçlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti
amaçlamaktayız.
Milli iradeyi hâkim kılacak, “Halkın Yönetimi”ni
kuracağız. Yüce Meclis’i yasama ve denetleme yetkisini
kullanan, temsilde adalet ilkesinin gerçekleştiği kurum
olarak güçlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız
kılacağız.
Planlı Demokratik Ekonomi, 3D Devlet Modeli, MaviYeşil Politikalar, Hayal Kurduran Nitelikli Eğitim
Sistemi, Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağı,
Cumhuriyet Sözleşmesi ile ülkemize umut olacağız.
“Planlı Demokratik Ekonomi”, dar çıkar çevrelerinin
değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerini göz önüne alan,
katılımcı, sürdürülebilir ve kalkınma odaklı bir yönetimi
ifade etmektedir. Ülkemizin üretici güçlerine yol
gösterecek uzun dönemli kalkınma planları yaparak, onları
kuralsız ve haksız rekabete dayalı, siyasi patronaj ilişkileri
ile işleyen ekonomik sistemden kurtaracağız. Kurumların
kendilerini değişen ve gelişen koşullara uygun olarak
yenileyebilmelerini sağlayacağız. Endüstri 5.0 ve Toplum
5.0 devrimlerinin
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ilkelerini evrensel ölçütler olarak koyacağız. Bu ölçütlere
yerel birikimlerimizi ve deneyimlerimizi katacağız.
Kamu yönetimi için benimsediğimiz Dürüst, Dijital,
Denetlenen (3D) devlet modelimiz ile yolsuzlukları
önleyecek, devletin her türlü eylem ve işlemini yargının,
yasamanın, kamuoyunun denetimine açacak, hayatı
kolaylaştıracak; üretim, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık,
güvenlik altyapısını güçlendirecek, kırsal-kentsel gelişim
farkını azaltacak, kentleri yaşanabilir kılacağız. Tüm atama
ve hizmet içinde yükselmelerde liyakati temel alacağız.
Vatandaşların devlete tekrar “güven” duymasını
sağlayacağız.
Dijitalleşmeyi,
bireylerin
hayatını
denetlemek, özgürlüklerini sınırlamak için değil, hayatı
kolaylaştırmak, mal ve hizmet üretmek, büyük ve güvenilir
veri sağlamak ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek
için demokratik bir araç olarak kullanacağız.
Kamu öncülüğünde tarım ile gıda, ulaşım, sağlık, su ve
enerji kaynakları, ekolojik işletmeler alanlarında bütüncül
ve akıllı bir dönüşüm başlatacak; üretim, istihdam, refahın
adil dağılımı konularında özel sektör, yerel yönetimler ve
üçüncü sektörle birlikte çalışacağız. Ekolojik bütünlüğü
korumayı amaçlayan “Mavi-Yeşil Politikalar” üreteceğiz.
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan depreme
hazırlıklı olmayı hedefleyen bir afet yönetimi politikası
oluşturacağız.
Fırsat eşitliğine dayalı, ücretsiz ve kesintisiz, bilimsel,
çağımızın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, gençlere
hayal kurduran ve hayallerini gerçekleştirme imkânı veren
nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız.
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz.
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Küresel eşitsizlik olgusu nedeniyle en çok zararı sosyal
refah devleti görmüştür. Sosyal yurttaşlık anlayışı
çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan her yurttaşımıza sosyal
güvence sağlayacak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde
kamucu anlayışı benimseyeceğiz. Kimsenin açlıktan,
yoksulluktan, işsizlikten dolayı sosyal ve insani felakete
sürüklenmediği “Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağı”
nı sivil toplum ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız.
Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini
benimseyen yeni, sivil ve özgürlükçü bir “Cumhuriyet
Sözleşmesi” ile toplumsal barışı sağlayacağız. Her türlü
dinsel, mezhepsel, etnik kimliğin üzerinde yer alan,
bütünleştirici ulus anlayışını sahipleneceğiz. “Yarınlar
hepimizin!” anlayışıyla toplumun mutsuzluğunu, sisteme
duyduğu güven bunalımını, gelecek kaygısını aşacak,
insani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alarak özgür
bir ülke olacağız.
Böylece Türk Milleti olarak; “Barışacağız, Bölüşeceğiz,
Büyüyeceğiz!”
SLOGANIMIZ MAVİ
Hayalimiz toplumsal barış ve mutluluğumuzun gökyüzü
enginliğinde, toplumsal adaletimizin deniz duruluğunda
MAVİ olduğu bir Türkiye’dir.
Partimiz, büyük Türk Milleti’nin zorlukları ve engelleri her
zaman aşmasını bilmiş çelikten iradesinin yansımasıdır.
Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara MEMLEKETADALET- VİCDAN-İŞ (“MAVİ”) ekseninde verilen aydınlık
yanıttır.
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Memleket Partisi, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle
bir uygarlık hikâyesi yazmak üzere siyaset sahnesinde
yerini almıştır.
Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış
içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o
hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte;
GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ!
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DEVLET YÖNETİMİ
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devlet, millet adına
bu egemenliği, Anayasada belirtilen ilkeler çerçevesinde
yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.
Kaynağını millet iradesinden aldığımız bu anlayıştan yola
çıkarak devlet yönetiminde “Cumhuriyetçi Demokrat”
değerleri benimseyeceğiz.
-Cumhuriyetimizi, milli egemenlik idealini en iyi şekilde
temsil eden ve uygulayan devlet şekli olduğuna sarsılmaz
inançla koruyacağız.
-Devlet adına yetki kullanan tüm mercilerin anayasaya
riayet etmelerini, hukuka uygun eylem ve işlemlerde
bulunmalarını, yargı denetimine tabi olmalarını
sağlayacağız.
-Kanunlar önünde eşitlik ilkesine bağlı kalacak, hiçbir
kişiye, aileye, sınıfa, topluluğa ayrıcalık tanımayacağız.
-Kuvvetler ayrılığını sağlayarak yetkilerin tek bir elde
toplanmasını
engelleyecek,
denge
denetim
mekanizmalarını etkin kılacağız.
-Memleketin ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına (kamu,
özel sektör, üçüncü sektör) kamu yararı ilkesini
önceleyerek karar vereceğiz.
-Devlet örgütlenmesi ve personeli her ülke için en güçlü
kaldıraçtır. Bürokrasinin varoluş amacı doğrultusunda
toplumun ihtiyaçlarını, kaynakları etkin, verimli şekilde
kullanarak ve kamunun çıkarını gözeterek karşılayacağız.
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-Örgütlenme ve personel gücünü, ülkemizin iktisadi ve
siyasal bağımsızlığını güvence altına almak, kalkınmayı
sağlamak, halkımızın huzur, güven ve refah içinde
yaşaması için toplumsal adaleti gerçekleştirmek amacıyla
seferber edeceğiz.
-İktisadi ve sosyal kalkınma için uzun dönemli planlama
yaparak, ülke kaynaklarını verimli kullanacağız.
-Hedefimiz, yalnızca üretimin ve kişi başına gelirin
artırılması değil, iktisadi ve sosyo-kültürel yapının da
sürekli geliştirilmesi olacaktır. Böylece hem kişi başına
düşen milli geliri hem de sanayi kesiminin milli gelir ve
ihracat içindeki payını artıracağız.
-Kurum kültürüne önem verecek, kurum hafızasının
kaybolmasına müsaade etmeyeceğiz.
-Devletle millet arasındaki zincirin en önemli halkası olan
ve idare edenle idare edilen arasında köprü vazifesi gören
mülki idare amirliği sistemini yeniden güçlendireceğiz.
-“Bürokrasi herkese eşit mesafede olmalı” ilkesinden
hareketle,
kamu
hizmetlerinden
yararlanmada
ayrımcılığa, insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı
düzenleme ve uygulamalara izin vermeyeceğiz.
-Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde vatandaş odaklı
bir yaklaşım izleyecek; sürekli gelişim ve hizmetten
yararlananların işlerini kolaylaştırma ilkesini temel
alacağız.
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-Pandemi ve kriz süreçleriyle her alanda topyekün
mücadele için “Pandemi Kanunu” çıkaracağız.
-Devleti 3D ile yöneteceğiz: “Dürüst-Dijital-Denetlenen” bir
devlet yönetimi kuracağız.

3D (DÜRÜST, DİJİTAL, DENETLENEN) YÖNETİM
DÜRÜST YÖNETİM
Dürüst
yönetim,
görevini
kötüye
kullanmayan,
vatandaştan bilgi saklamayan, yolsuzluk yapmayan,
yapanı cezalandıran idare demektir. Bireylerin,
toplumların ekonomik ve sosyal refahının sağlanması,
ülkeye yapılan yatırımların artması bakımından temel bir
gerekliliktir. Dürüst yönetim, “güvenilir devlet”tir.
Vatandaşın devletin kurumlarına, verisine, bilgisine
güvenmesi demektir. Bilgiyi mevcut siyasi iktidarın çıkarı
için değil, halk yararı için üreten idaredir.
-Siyasi partilerin, din, mezhep ve etnik temelli grupların
kamu görevlilerine etki etmesini engelleyerek, onların
görevlerini tarafsızca yerine getirmesini sağlayacağız.
-Dürüstlük ilkesini sadece idare ile sınırlamayacak, özel
sektör- sivil toplum-bireyler arasındaki iletişim ve etkileşimi
de “dürüstlük” üzerinden kuracağız.
-“Dürüst siyaset”, “Dürüst yönetim”, “Dürüst yargı”
felsefesinden hareketle hem mevzuatı yeniden
düzenleyecek hem de toplumun her alanı için etik kültür
inşa edeceğiz.
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-Kamudaki tüm atamalarda ve görevde yükselmelerde
“liyakat” ilkesini temel alacağız.
DİJİTAL YÖNETİM
-Dijital yönetim ile doğru ve güvenilir veri akışını
sağlayacak,
Türkiye’nin
verisini/bilgisini/istatistiğini
yeniden güvenilir bir biçimde üretecek ve vatandaşın
kullanımına açacağız.
-E-devlet uygulamalarını düzenli olarak güncelleyip
yenileyeceğiz. Dijital dönüşümü, sadece hizmetlerin online
olarak verilmesini ifade eden e-devlet ile sınırlı
tutmayacağız. Ülkemizin bütün sorunlarının çözümünde
politikalar geliştirirken başvuru kaynağı olacak “Büyük Veri
Bankası” oluşturacağız.
-Kamu görevlilerine e-devlet, dijital idare, dijital akıl, dijital
yaşamın güçlükleri ve zorluklarıyla baş edebilme
konularında düzenli hizmet içi eğitim vereceğiz. Böylece
vatandaşın bu hizmetlerden daha etkili ve verimli şekilde
faydalanmasını sağlayacağız.
-Kamu kurumlarının üreteceği güvenilir veri ile her alanda
sorunları tespit edecek ve bu sorunları “demokratik
katılım” prensibi doğrultusunda ilgili her mecrada
tartışarak çözümler üreteceğiz.
-Ülkemizin toprağını, denizini, ormanını, ırmağını korumak
ve kaynak kullanımını sürdürülebilir şekilde planlamak için
dijital altyapı kuracağız.
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-Uzay çalışmalarını destekleyeceğiz.
-Dijital güvenliğimizi sağlayacak önlemleri alacağız.
DENETLENEN YÖNETİM
Hukuk devletinin en önemli unsurlarından birisi idarenin
eylem
ve
işlemlerinin
denge
ve
denetleme
mekanizmalarına tabi olmasıdır. Hesap veren bir yönetim
anlayışı temelinde;
-Meclis aracılığıyla yapacağımız Siyasal Denetimle;
anayasal denetim ve bütçe yapma hakkını kaybetmiş
TBMM’nin siyasal ve mali denetim fonksiyonlarını yeniden
hayata geçireceğiz.
-Yargı Denetimi ile; idarenin iş ve işlemlerini bağımsız ve
tarafsız yargının denetimine tabi kılacağız.
-İdarenin Hiyerarşik Denetimi ile; bağımsız kurum ve
kurulların kendi kanunlarıyla, idarenin denetim birimlerinin
ise açıkça tanımlanacak olan “fonksiyonel bağımsızlık”
ilkesi ile tarafsız ve siyasetten bağımsız bir şekilde
denetim yapmalarını sağlayacağız.
-İdari denetim organlarının ve kurullarının özerkliğini
güvence altına alarak, bunların liyakat ilkesine göre
oluşturulmasını sağlayacağız.
-Vatandaşın bilgi edinme hakkını etkin kullanabilmesini
sağlayacağız.
-İdarenin denetiminde, yeniden Hesap Mahkemesi
niteliğine kavuşturacağımız Sayıştay’ı güçlendireceğiz.
Sayıştay’ın hem denetim raporlarını yayımlayacak hem de
denetim raporları sonucunda yapılan işlemleri kamuoyu ile
paylaşacağız.
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-Denetim alanını siyasi etkilerden arındıracağız.

YEREL YÖNETİMLER
-Anayasamızda yer alan “idarenin bütünlüğü” ve “yerinden
yönetim” ilkelerinden hareketle yerel yönetimlere ilişkin
tüm sorunları çözeceğiz.
-Kent yönetimine kentlinin, köy yönetimine köylünün
katılmasını sağlayacağız.
-Yerel birimlerin ulaşım, iletişim, elektrik, su, kanalizasyon
alt yapılarını güçlendireceğiz.
-Köyden mahalleye dönen yerleşim birimlerinin başta
hizmetlere erişim olmak üzere tüm sorunlarını mevzuatı
yeniden düzenleyerek çözeceğiz.
-Yerel yönetimlerin harcamalarını etkili bir mekanizma
kurarak denetleyeceğiz.
-Yerel yönetimlere ilişkin tüm süreçleri (meclis toplantıları,
borçlanma, alım satım, ihale, kaynak tahsisi, personel
alımı) şeffaf bir şekilde yapacak ve kamuoyu tarafından
takibini sağlayacağız.
-Nüfus artışı, coğrafi yapı, Türkiye’nin tarihsel birikimi ve
bilimsel teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak, yapay
zekâ uygulamaları ve akıllı kentler anlayışıyla yeni yerel
yönetim modelleri geliştireceğiz.
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-Muhtarlıkları yerel yönetimlere destek birimi olarak
güçlendireceğiz. İçinde yaşadığımız çağın gereklerine
uygun olarak görevlerini halk yararına etkili ve verimli bir
şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli altyapıyı
oluşturacağız. Özlük ve çalışma haklarını iyileştirip, özel
bir kanunla düzenleyeceğiz. Muhtarlarımızın kendi
mahallelerini ilgilendiren konularda yerel yönetimlerin ilgili
birimlerinin
toplantılarına
katılarak
üyeleri
bilgilendirmelerini ve gerekli konularda oy kullanmalarını
sağlayacağız.

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
Bir ülkede kamu personel yönetimi devletin kalbi, devlet
örgütlenmesinin kurucu unsuru, bulunduğu rejimin
aynasıdır. Bu ilkeden hareketle kamu personel
yönetiminde hem hizmete girişte hem de atama ve
yükselmelerde LİYAKAT, KARİYER, ADALET ve
GÜVENCE ilkelerini hayata geçireceğiz.
-Kamu personel yönetiminin en temel ilkesi liyakattir.
Bürokrasinin rasyonel olarak işlemesi için liyakat ilkesini
taviz vermeden uygulamaya geçirecek, kayırmacılık,
ayrımcılık uygulamalarına müsaade etmeyeceğiz.
-Liyakat
sistemini;
“EŞİTLİK”
ilkesi
üzerinden
yükselteceğiz. Siyasi görüş, din, mezhep ve etnik kimliğin
kamu hizmetine girişte bir kriter olmasına izin
vermeyeceğiz. Bu memleketin evlatlarının eşit şekilde
yarışmasını sağlayacağız.
-Kamu hizmetine girişten hizmetin sonlanmasına kadar
her aşamada Türkiye’de unutulan liyakat sistemini
yeniden kuracağız. Bu sistemi kamu hizmetine ilk girişte,
ilerleme ve yükselmede, görevin sona erdirilmesinde ve
17

üst düzey
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atamalarda taviz vermeden uygulayacağız. Böylece hem
kamu hizmetinde çalışmak isteyenlerde sisteme olan
güveni tesis edecek hem de bürokrasinin istikrarlı ve
sürekli olmasını sağlayacağız.
-Sınav sistemini yeniden düzenleyeceğiz. KPSS sınavına
olan güven kaybının telafi edilmesi için soruların
hazırlanmasından, soru kâğıtlarının adaylara dağıtılması
aşamasına kadar her evreyi sıkı kurallarla denetleyeceğiz.
-Memuriyete giriş sınavlarını internet üzerinden çevrimiçi
yayınlayacağız. Böylece vatandaşın çocuklarını sınav
esnasında görmesini, izlemesini sağlayarak topluma
güven vereceğiz.
-“Mülakat varsa liyakat yoktur!” anlayışından hareketle
kamu kurumlarına personel alımlarında KPSS ve yazılı
sınav başarı puanını temel alacağız. Yüz yüze yapılacak
olan sınavları belli mesleklerle sınırlandıracağız. Bu
sınavlarda da bilimsel bilginin ölçülmesini hedefleyeceğiz.
-Adayların ideolojisinin, dininin, etnik kökeninin sınavlarda
belirleyici etken olmasını engelleyeceğiz. Bunun için sözlü
sınavlarda kamera kaydı alınması kuralını getireceğiz.
-Kamu kurumlarında yapılacak olan yazılı ve gerekiyorsa
sözlü sınavların hepsinde birlik sağlayacağız. Sınav
sistemini kamu kurumlarının takdirine bağlı olmaktan
çıkaracağız.
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-Sözlü sınava çağrılacak aday sayısındaki katsayının
belirlenmesinde
kurumların
keyfi
davranmasını
önleyeceğiz.
-Bazı alanlarda yapılması zorunlu sözlü sınavlar için
“yöntem” belirleyeceğiz. Bu kuralları her kamu kurumunda
taviz vermeden uygulayacağız. Böylece hem adayı hem
de sınavı yapan jüriyi koruma altına alarak sınavların
meşruluğunu sağlayacağız.
-Sınavlara ilişkin açılacak idari davaların ivedilikle
görülmesi için Danıştay’ın konuyla ilgili dairesini
güçlendireceğiz.
-Güvenlik soruşturmasını aday sınava girmeden önce
değil, göreve atanmadan önce yapacağız. Terör
örgütleriyle bağlantısı olanların kamuda çalışmasına izin
vermeyeceğiz.
-Kamu kurumlarında görevde asansör yükselmeyi
sınırlandıracağız. Kuruma emek vermiş liyakatli
personelin yükselmesini sağlayacak, bunun için gerekli
olan yasal düzenlemeyi yapacağız.
-Kamuda görev ve yetki paylaşımında adil olacağız.
-Kamuda insan gücü planlaması yaparak sadece zorunlu,
istisnai ve ivedi durumlarda sözleşmeli ve taşeron
personel istihdam edeceğiz. Böylece kamuda “esneklik”
değil “güvenceli istihdam” ilkesini benimseyeceğiz. Kamu
çalışanlarını
sözleşme
sürecinin
belirsizliğinden
kurtaracağız.
-Kamuda “Sosyal Ücret” ilkesini
Performans ücretini kaldıracağız.
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benimseyeceğiz.

-Maaş yelpazesinde adaleti sağlayacağız.
-Üst kademe yöneticilerin yetiştirilmesi için “Yönetici
Akademisi” kuracağız.
-Kamu personel yönetiminde “Ofis” tarzı örgütlenme
yerine “Bakanlık” tipi örgütlenmeyi benimseyeceğiz.
Çalışma Bakanlığı’nı kamu çalışanlarını bünyesine alacak
şekilde yeniden örgütleyeceğiz.
-Kamu personel sistemiyle uyumlu yeni bir personel
değerlendirme yöntemi oluşturacak, kamu personelinin
motivasyonunu artırmak için “ödül sistemi”ni teşvik
edeceğiz.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
-Devletin görevlerini yerine getirebilmesi, halkın
huzurunun ve sosyal refahının sağlanması, ülkemizin
kalkınması, devlete güvenin gelişmesi için yolsuzlukla
mücadele en temel görevlerimizden biri olacaktır. Bu
konuda toplumsal duyarlılığı artıracağız.
-Kamu ve özel sektörün ortaklaşa faaliyette bulunduğu
alanların açık, şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir olmasını
sağlayacağız.
-Kamu İhale Kanunu’nu tüm ihale ve satın alma
süreçlerinin şeffaflığını temel alan bir yaklaşımla tekrar
düzenleyecek, keyfiliği ortadan kaldıracağız.
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-Hukuk kurallarının düzenlemediği alanlarda etik kültür ve
etik kurallar inşa edeceğiz. Koyduğumuz kuralların
denetimini sağlayacağız. Bunun için Kamu Görevlileri Etik
Kurulu’nu bağımsız, özerk ve güçlü bir kurul haline getirip,
mevzuatını yeniden düzenleyeceğiz.
Kamu Denetçiliği Kurumu idare ile kişiler arasındaki
uyuşmazlıkların çözümünde kamunun kullandığı güçten
dolayı mağdur olan bireylerin başvurabileceği bir
otoritedir. Ancak Kurum’un seçimine, etkinliğine, işleyişine
ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Bu çerçevede;
-Kurumun yaptığı denetimin etkinliği için yönetim
anlayışını vatandaş odaklı olarak değiştireceğiz.
-Kurum kararlarının medyada yer almasını ve
tartışılmasını sağlayarak Kurumun etkinliğini artıracağız.
-Kamu Denetçisi’nin siyaseten tarafsız olmasını sağlayacağız.
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Not:

Not:

