KET
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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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EĞİTİM
“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk
eder.” Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade
ettiği gibi eğitim, toplumun var olma çabalarının en önemli
araçlarından biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken şu eğitim
kazanımlarını hedefleyeceğiz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulusal ve evrensel değerleri önemseyen,
Bilimin yol göstericiliğine inanan, analitik
düşünme becerisine sahip,
Yaratıcı, yenilikçi, sorgulayan, sorun çözen ve
özgür karakterli,
Milli kültürünü, dilini ve tarihini çok iyi bilen ve
bunları özümsemiş,
Her türlü ayrımcılığa karşı çıkan,
Kültürel ve sanatsal gelişimi hedefleyen,
Empati kurabilen, kendini başkalarına karşı
sorumlu hisseden,
Teknolojik yetkinlikleri edinmiş,
Hayvanları, doğayı ve gezegeni koruma
ve sürdürülebilir çevre bilincine sahip,
Üretim odaklı ve aynı zamanda bilinçli bir tüketici
haline gelmiş,
Medya okuryazarlığı yapabilen,
Sporu yaşamının bir parçası haline getirmiş,
Kendi kendine yetebilen.
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-Eğitim sistemini
yapılandıracağız.

Atatürk

ilkeleri

ışığında

yeniden

-Eğitimde fırsat eşitliğini benimseyerek tüm çocuklarımızın
parasız ve nitelikli eğitim almalarını sağlayacağız.
-Öğrenciyi yaşama ve çağın gereklerine hazırlayacak
içeriklere ve kazanımlara odaklanacağız. Çağdaş,
demokratik, laik, bilimsel, bireysel yeteneklerini ve ilgi
alanlarını geliştirebilecekleri bir eğitim programı
oluşturacağız.
-Zorunlu eğitimi iki yıl okul öncesi, sekiz yıl ilköğretim ve
dört yıl ortaöğretim olmak üzere toplam on dört yıl olarak
uygulayacağız.
-Her okulda bir öğün ücretsiz yemek vereceğiz.
-Taşımalı eğitime son vereceğiz. “Her köye bir okul” temel
hedefimiz olacaktır.
-Okullarımızı akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif çekim merkezleri olarak düzenleyeceğiz.
-Resmi ve eğitim dilimiz Türkçe’dir. Milli ve evrensel
kültürün en önemli aktarıcısı dildir. Bu nedenle ulusal
dilimiz Türkçe’nin doğru bir biçimde öğretilmesini öncelikli
olarak ele alacağız.
-Evlatlarımızın bilim ve küresel iletişim dili olarak kabul
edilen en az bir yabancı dili iyi düzeyde konuşmalarını,
anlamalarını, yazmalarını ve okumalarını sağlayacağız.
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-Ülkemizde Türkçe dışında konuşulan, ulusal birliğimizin
ve kültürel zenginliğimizin önemli parçaları olan diğer
dillerin korunması, geliştirilmesi ve öğrenilmesi
olanaklarını yaratacağız.
-Güzel sanatlar ve sporu, zorunlu eğitimini tamamlayan
tüm yurttaşlarımızın yaşamlarının bir parçası haline
getireceğiz. Tüm öğrencilerimizin en az bir müzik aleti
çalabilmelerini, en az bir spor dalı ile uğraşmalarını eğitim
sistemimizin önemli amaçlarından biri haline getireceğiz.
-Zorunlu eğitimini tamamlamış tüm gençlerimizi; ilk
yardım, trafik bilgisi, küçük tamiratları yapabilme, bisiklete
binebilme, yüzme, teknolojik aletleri kullanabilme gibi
becerilere sahip olarak mezun edeceğiz.
-Eğitim sistemimizin tüm kademelerinde yazılım dilini,
kodlamayı ve teknoloji kullanımını programın bir parçası
haline getireceğiz. Teknoloji ile barışık, teknolojiyi kullanan
ve onu geliştirme çabası içinde olan nesiller yetiştirmek
için her türlü eğitsel düzenlemeyi hayata geçireceğiz.
-Üstün ve özel yetenekli çocukların geçerli ve güvenilir
araçlarla erken yaşta tespit edilmesini kolaylaştıracağız.
Bu amaçla bütün okullar Yetenek Merkezleri gibi
çalışacaktır. Bu öğrencilerin yetiştirilmelerine yönelik
çağdaş eğitim modellerini hayata geçireceğiz.
-Özel gereksinimli öğrencileri bağımsız, kendine
güvenen, üretken, okul ve toplumla bütünleşmiş bireyler
olarak
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yetiştireceğiz. Eğitim ortamlarını iyileştirecek ve
geliştireceğiz. Kaynaştırma sınıflarına alınmalarının
önündeki engelleri kaldıracağız. Eğitimlerini, sosyal ve
fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan
planlayacak ve yürüteceğiz.
-Öğrencilerimizin doğa sevgisi ve ekolojik farkındalıklarını
akademik programların yanında uygulamalı etkinliklerle
artıracağız. Her okulda bir fidanlık yeşerteceğiz.
-Okullarda
kuracağımız
atölyeler
aracılığıyla
öğrencilerimizin, günlük yaşam becerileri kazanmalarına
olanak tanıyacak, bilinçli tüketim alışkanlığı edinmelerini
ve üretim odaklı bilinçlenmelerini amaçlayacağız.
-Çağdaş eğitim modellerinin uygulandığı ülkelerdeki gibi
başarı ölçümlerini sadece sınav tabanlı değil, aynı
zamanda yeteneğe, yaratıcılığa, tasarıma, katılıma, takım
çalışmasına, proje ve ödev sunumuna, kişisel gelişime,
sosyal sorumluluk alanlarına, laboratuvar ve atölye
çalışmalarına, bilgiyi uygulayabilme becerisine, veri analiz
kabiliyetine ve proje bazlı bilgi üretimine dayalı olarak
yapacağız.
-Öğrencilerimizi
PISA
ve
benzeri
uluslararası
değerlendirme alanlarında en kısa sürede dünyada hak
ettiği seviyeye ulaştıracağız.
-Karma eğitim modelini ödünsüz bir biçimde
uygulayacağız. Okullarda kız ve erkek öğrencilerin birlikte
eğitim
almalarını
engelleyen
tüm
uygulamaları
kaldıracağız. Kız çocuklarının okullaşma oranını
artıracağız.
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-Tarikatların eğitim üstünde etkili olmasını engelleyeceğiz.
Eğitimde laiklik, bilimsellik, demokratiklik, ayrımcılığın
reddi ilkelerini titizlikle uygulayacağız.
-Yoksul çocuk ve gençlerimizi, tarikat ve cemaat yurtlarına
mahkûm etmeyecek, başta barınma olmak üzere tüm
ihtiyaçlarını devlet tarafından karşılayacak ve yatılı bölge
okullarını yaygınlaştıracağız.
-Teftiş sistemini yeniden yapılandıracak, objektif bir
değerlendirme sistemi kuracağız.
-Gelişmiş ülkelerde bulunmayan ve ezberci eğitimin bir
ürünü olan, bilimi, bilgiyi ve yeteneği ölçemeyen ve
sadece sıralama yapan merkezî ÖSYM toplu yerleştirme
sistemini yeniden ele alacağız. Teknolojik imkânlardan en
yüksek faydayı sağlayarak her aşamada sınav güvenliğini
kuvvetlendireceğiz.
-Bilgisayara ulaşamayan ve teknolojinin sunduğu bilgi
edinme
alanlarından
yararlanamayan
öğrenci
bırakmayacağız.
-Öğrencilerin okul öncesinden itibaren bilişsel, duyuşsal,
psikomotor, akademik ve sosyal alanlardaki gelişimlerinin
dikkatle izlenmesini sağlayacağız. Söz konusu takip; hem
ihtiyaç duydukları anda öğrencilere yardım edilebilmesini,
hem de akademik, gelişimsel ve mesleki yönlendirme
çalışmalarının daha sağlıklı yapılmasını mümkün
kılacaktır.
-Öğrenci sayısına bakılmaksızın her okulda en az bir
rehber öğretmen
bulundurulmasını
sağlayacağız.Böylece
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çocuklarımızın psikolojik, pedagojik
gelişimlerini yakından takip edeceğiz.

ve

akademik

-Okullarda sigara, alkol ve uyuşturucuya karşı en yüksek
düzeyde güvenlik tedbirini alarak çocuklarımızı
koruyacağız. Madde kullanımın zararları konusunda
bilinçlendirme çalışmaları yapacağız.
-Geniş katılımlı “Eğitim ve Yükseköğretim Şurası”
toplayarak, tüm eğitim politikalarının en üst düzeyde bir
toplumsal mutabakata dayanmasını sağlayacağız.
-KYK kredisinin geri ödemesinde faiz uygulamasını
kaldıracağız. Borçları yeniden yapılandıracağız.
-Yetişkin nüfusun, başta kadınların okuma yazma
ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere temel ve daha ileri
eğitim olanaklarına erişimini sağlayacak politikalar
geliştireceğiz.
ÖĞRETMENLER
-Öğretmen yetiştirme
düzenleyeceğiz.

modelini

yasayla

yeniden

-Öğretmen yetiştirme programını, Öğretmen Liselerinden
başlatıp Öğretmen Akademileriyle devam eden toplam on
yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde tekrar kuracağız.
Böylece tüm öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve
donanımlarını arttırmak için yüksek lisans düzeyinde
eğitime sahip olmalarını teşvik edeceğiz.
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-Öğretmen adaylarının hem eğitimleri sırasında hem de
öğretmen olduklarında belirli aralıklarla yurt içi ve yurt dışı
eğitim uygulama program ve projelerine katılmalarını
sağlayacağız. Bu projelerde kazandıkları bilgi ve becerileri
öğrencilere, okula ve topluma aktarmalarını sağlayacak
birimler oluşturacağız.
-Öğretmen Liseleri ve Öğretmen Akademilerinde okuyan
öğretmen adayı öğrencilere, eğitimleri boyunca öğretmen
maaşının belirli bir oranında burs vereceğiz.
-Öğretmenlerin meslek, özlük, sosyal haklar ve ilerleme
sorunlarının çözümünde yıllardır sürüncemede kalan”
Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu çıkaracağız.
-Öğretmenlerin insanca bir yaşam sürmeleri için gerekli
ekonomik şartları sağlayacak, 3600 ek göstergelerini
vereceğiz.
-Tüm öğretmenleri kadroya alarak ücretli öğretmen,
sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımına son
verecek, istihdamda birlik sağlayacağız.
-Atanmayan öğretmen sorununu uygun planlama ile
çözeceğiz.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Zorunlu eğitimin ilk aşaması okul öncesi eğitim olacaktır.
Zorunlu eğitim kapsamında Türkçe ve yabancı dil bilgisi,
müzik, drama, dans ve sanatsal yeterlilikler, teknoloji
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kullanımı, doğa ve hayvan sevgisi gibi kazanımları Okul
Öncesi Programının temel hedefleri haline getireceğiz.
Erken çocukluk eğitim merkezlerinin sayısını artıracağız.
Uzman öğretmenlerin istihdamını sağlayacağız.
İLKÖĞRETİM
-Kesintisiz sekiz yıl olarak uygulanacak ilköğretime
başlama yaşını 72 ay olacak şekilde düzenleyeceğiz.
-İlköğretimde önceliğimiz öğrencilerin bilişsel, duygusal,
kişilik ve değer gelişimleri olacaktır. Ortaöğretim akademik
programlarına hazırlık yanında sanat, spor, sosyal
sorumluklar, ulusal ve evrensel kültür değerleri, teknolojiyi
kullanma bilincine önem vereceğiz.
-İlkokulda, sınıf öğretmenlerinin yanında okuma uzmanı,
dil terapisti, psikolog, rehber öğretmen gibi uzmanlar
istihdam edilmesini sağlayacak ve öğrencilere sınav
kaygısı yaşatmayacağız.
-Bilişsel ve algoritmik düşünme, kodlama derslerini birinci
sınıftan itibaren başlatacağız.
-İlköğretimi bitiren çocuklarımızı ilgi alanlarına ve
yeteneklerine göre yönlendirerek mutlu ve başarılı bir lise
yaşamı kurmalarını sağlayacağız.
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ORTAÖĞRETİM
-Mevcut liseleri, tüm gençlerimizin yeteneklerini en üst
düzeyde
geliştirebilecekleri,
kendilerini
yaşama
hazırlayabilecekleri ve farklılaşan eğitim taleplerini
karşılayabilecekleri eğitim kurumları olarak tekrar
düzenleyeceğiz.
-Sadece üniversiteye girişi hedefleyen eğitim modelinden
uzaklaşarak,
yaşamlarının
en
verimli
çağında
çocuklarımızın ve gençlerimizin birden fazla yetenek
kazanmalarını sağlayacağız.
-Bilim insanlarının, öğretmenlerin, sanatçıların, spor
insanlarının ve üst düzey eğitim gerektiren meslek
sahiplerinin eğitim alacakları, üniversitelerle ortak
programlar yürütecek Bilim Sanat Spor (BİSAS) / Yetenek
Liselerini kuracağız.
-“Nitelikli ara eleman” yetiştirmeyi ülkenin kalkınmasının
ve bireysel gelişiminin temeli olarak gören bir anlayışla
meslekî eğitimi dikkatle ele alacağız. Ortaöğretimde
öğrenci sayısının en yoğun olacağı meslek okullarımızı,
eleman yetiştirdikleri iş kollarına yakın bölgelerde açacak
ve bu sektörlerle organik bir iş birliği içinde bulunmalarını
sağlayacağız. Meslek Liselerinin mezun ettikleri
öğrencilerine iş bulma sorumlulukları bulunacağından, bu
okulları öğrenciler için cazibe merkezleri olarak tekrar
biçimlendireceğiz.
-Özel eğitime ihtiyacı olan tüm dezavantajlı ve özel
gereksinimli öğrencilerimizin nitelikli eğitim olanaklarına
kavuşturulması amacıyla yeterli sayıda “Özel Gereksinimli
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Öğrenci Lisesi” açacak, bununla birlikte her kademede
kaynaştırma uygulamalarına önem vereceğiz.
-Lise eğitimi zorunlu eğitimin son aşamasıdır. Bu seviyeyi
tamamlayan tüm gençlerimizi kültürel ve bilimsel bir
anlayışa sahip, sanat ve sporla ilgilenen, en az bir yabancı
dil bilen, günlük yaşam becerilerine sahip, teknolojiyi
kullanabilen ve geliştirme isteğindeki yurttaşlar olarak
mezun edeceğiz.
YÜKSEKÖĞRETİM
-Akademik özgürlüğün ve özerkliğin önündeki en büyük
engel olan, bilimi siyasallaştıran ve sıradanlaştıran YÖK
kanununu evrensel üniversite, akademik ve idari özerklik
anlayışına göre tekrar düzenleyeceğiz.
-Bilimsel özerklik ve demokratik üniversite yönetimi
anlayışıyla bilim insanlarının özgürce çalışmalarının
koşullarını oluşturacağız.
-Üniversitelere, dijital dönüşümü ve Endüstri 5.0
altyapısını gerçekleştirmek üzere gerekli desteği
vereceğiz.
-Üniversitelerimizin sahip olduğu bilimsel altyapının ilgili
sektörlerle
paylaşılmasını
sağlayacağız.
Böylece
üniversitelerimizin üretime daha çok katkı vermesinin
önündeki tüm engelleri kaldıracağız.
-Her üniversitenin özgün uzmanlık alanlarına sahip
olmalarının yolunu açacağız. Üniversiteleri, temel bilim
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alanlarına göre yapılandıracağız. Sadece
sayısına odaklı olmaktan çıkaracağız.

öğrenci

-TÜBA ve TÜBİTAK üyeliklerini bilimsel ölçütlere bağlayacağız.
-Üniversitelerimizin dünyanın önde gelen üniversiteleriyle
iş birliği yaparak öğrenci değişim programlarına ağırlık
vermelerini sağlayacağız.
-Üniversitelerimizi “Sürekli Eğitim Merkezleri” ile halk
eğitiminde daha etkin hale getirecek, yurttaşlarımızla
buluşturacağız.
-Akademisyenlere ödenen performans ücretini kaldıracak
sosyal ücret anlayışıyla maaşlarını iyileştireceğiz.
-Akademisyenlerin kadro sorunlarının çözümüne ilişkin
politikalar geliştireceğiz. 50/d olarak bilinen madde ile
istihdam edilen araştırma görevlilerini güvencesiz
bırakmayacağız.
-Akademisyenlerin
yurtdışına
gidip
kendilerini
yetiştirmeleri için her türlü desteği sağlayacak, burs
olanaklarını artıracağız.
-Üniversitelere araştırma desteklerini artıracak, akademik
kadronun bilimsel araştırma yapması önündeki tüm
engelleri kaldıracağız.
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Not:

