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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, Mavi-

Yeşil 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 



8  

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 MEMLEKET-
ADALET- 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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GÜVENLİK 
 

MİLLİ SAVUNMA 
 

Bulunduğumuz coğrafyadaki çok yönlü risk ve tehdit 

ortamında öne çıkan savunma ve güvenlik önceliklerini 

dikkate alarak, ülkemizin sınır ve enerji güvenliğinin tesisi, 

terörizmle mücadelede başarısı için Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin barış döneminden itibaren, dosta güven 

düşmana korku salan, hukuka bağlı, demokratik denetime 

tabi, modern, itibarlı, aynı anda çok cepheli bir 

muharebeye hazır, etkin bir askeri güç olmasını 

sağlayacak kuvvet yapısını tesis edeceğiz. 
 

-Kuvvetler ve Genelkurmayın ayrı ayrı Millî Savunma 

Bakanlığı’na bağlanmasıyla ordumuzun birlik bütünlüğü 

bozulmuş, sıkı emir komuta bağı parçalanmış, 

Genelkurmay Başkanı’nın yetkileri budanmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı’nı Millî Savunma Bakanlığı’na, 

Kuvvet Komutanlıklarını da Genelkurmay Başkanlığı’na 

bağlayacağız. 
 

-Bozulan askeri yargı sistemini düzenlemek için askeri 

mahkemeleri tekrar kuracağız. Askeri konularla ilgili 

davalarda üst karar merci olarak Askeri Yargıtay’ı 

Yargıtay'ın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni 

Danıştay'ın içinde birer daireye dönüştüreceğiz. 
 

-Askeri eğitim sistemini kuvvetlendirmek için Harp 

Okullarını kuvvetlere bağlayacak, askeri liseleri tekrar 

açacağız. 
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-Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devri yanlıştır. 

Kritik önemdekileri tekrar açıp Millî Savunma Bakanlığı’na 

devredeceğiz. 
 

-Ordu atama sistemi bozulmuş, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) 

ilgili ilgisiz sivillerle doldurulmuştur. Siyasi müdahaleye 

açık YAŞ yapısını değiştireceğiz. 
 

-Mevcut sistemde Milli Güvenlik Kurulu’nda 

Cumhurbaşkanı dışında seçilmiş üye bulunmamaktadır. 

Meclis’in de temsil edildiği, ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının 

göz önünde bulundurulduğu bir MGK tasarlayacağız. 
 

-Ordu liyakat sistemi bozulmuş, atama, terfi sistemi 

tümüyle yeniden düzenlenmiş, rütbelerde bekleme, 

emeklilik süreleri değiştirilmiştir. Öğrenci, muvazzaf 

alımlarında komisyonlarda usulsüzlükler, yandaş 

kayırmacılığı yapılmaktadır. Liyakat merkezli bir yapı 

kuracağız. 
 

-Uçak alımında maliyeti uygun, harekât ihtiyaçlarımızı 

karşılayan, ortak üretim şansı olan, harekât 

görevlerinin/personel bilgilerinin başka yabancı şirket/ülke 

tarafından izlenemediği, milli gizliliğin her aşamada 

sağlanacağı, milli lojistik sistemini devre dışı bırakmayan 

tercih üzerinde duracağız. 
 

-Hava Savunma Sistemi tercihini milli güvenlik ve 

ülkemizin egemenlik haklarının kullanımı bağlamında 

değerlendireceğiz. 
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-Türk Silahlı Kuvvetleri’nin afetlerde daha etkin görev 

almasını sağlayacağız. Bedelli askerliğe başvuranların bir 

(1) aylık eğitimini bulundukları illerde AFAD eğitimi alacak 

şekilde düzenleyeceğiz. 

SAVUNMA SANAYİ 
 

-Savunma sanayimizi, Endüstri 5.0’ı temel alarak, 

öncelikle ülkemizin dışa bağımlılığının çok fazla olduğu 

teknoloji yoğun ve yüksek katma değer içeren 

alanlarındaki ihtiyaçları milli imkânlarla karşılayacak ve 

uluslararası rekabet ortamında varlığını sürdürebilecek 

şekilde yapılandıracağız. 
 

-Büyük tedarik projelerini, somut güvenlik ortam ve 
ihtiyacına uygun olarak yöneteceğiz. 

 
-Askeri fabrikalar gibi stratejik tesislerin özelleştirilmesine 
müsaade etmeyeceğiz. 

 

-Savunma sanayinde kamu-üniversite-özel sektör-vakıf 

şirketleri iş birliği ve eşgüdümünü tesis edecek 

mekanizmalar oluşturacağız, Ar-Ge ve yenilikçiliği teşvik 

edeceğiz. 

ÖZLÜK HAKLARI 
 

-Üst subay olan binbaşılarımızın makam-görev tazminatı 
sorununu çözeceğiz. 

 

-On (10) senesini dolduran sözleşmeli subay ve 

astsubaylarımızı belirli şartlar dâhilinde sınavsız kadroya 

geçireceğiz. Hizmet süreleri oranında tazminat 

alabilmelerini sağlayacağız. 
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-Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylarımızın göreve 

9. derecenin 2.kademesinden, lisans mezunlarının ise 8. 

derecenin 1.kademesinden başlamalarını sağlayacağız. 

Astsubaylarımızın makam-görev tazminatı sorununu 

çözeceğiz. Astsubaylarımıza lisans düzeyinde eğitim 

vereceğiz. 
 

-Uzman çavuşlarımızın kadro isteklerini yerine 

getireceğiz. 3600 ek gösterge vereceğiz. Astlık-üstlük 

münasebetlerini düzenleyeceğiz. Kadro görevleri dışında 

iş yaptırılmasını engelleyeceğiz. 
 

-Sözleşmeli erbaş ve erlerimizin mesai sonrası evlerine 

gidememe sorununu çözeceğiz. Yedi (7) yıl görev süresi 

sonunda memurluk haklarını vereceğiz. 
 

-Sivil memurlarımıza “Milli Savunma ve Güvenlik Kurum 
Tazminatı” vereceğiz. 

 

-Sivil tabiplerin statü, maaş, sosyal imkânlara ilişkin 

sorunlarını çözeceğiz. 
 

-Kumpas davalarda yaşanan tahribat, 15 Temmuz FETÖ 

darbesiyle üst seviyeye çıkmıştır. Kumpaslarda 

yargılananlara iade-i itibar, davalar esnasında hayatlarını 

kaybedenlere şehitlik statüsü vereceğiz. 
 

-FETÖ işkenceleriyle/sahte sağlık raporlarıyla Harp 

Okullarından ve Askeri Liselerden atılan 3 bine yakın 

askeri öğrenciye ödedikleri tazminatı iade edecek, kamu 

görevlerine yerleştirilmelerinde öncelik tanıyacağız. 
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-15 Temmuz davalarında FETÖ üyesi olmadığı, hiçbir 

eyleme karışmadığı sabit askeri öğrenci, uzman erbaş, 

astsubay ve subayların emir veren fetöcülerle aynı şekilde 

müebbet ceza almaları yanlıştır. Mağduriyetleri giderecek 

yasal düzenlemeler yapacak, FETÖ’nün bu durumu 

istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. 



133  

 

İÇ GÜVENLİK 
 

Uluslararası güç savaşları, komşularımızda süregelen 

istikrarsızlıklar, otorite boşlukları, etkin bir dış politika 

yürütülememesi, ülkemizi çok yönlü güvenlik risklerine 

muhatap kılmaktadır. 
 

İç güvenlik politikamızın temel amacı; özgürlük ve 

güvenlik dengesinin birlikteliğini ve hassasiyetini 

gözeterek, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, 

ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, ulusumuzun birliğini, 

Cumhuriyetimizin temel niteliklerini, hür demokratik 

düzeni, insan hak ve hürriyetlerini tesis etmek, toplumda 

güven, barış ve huzur ortamını sağlamaktır. 
 

Her türlü suç tehdidini daha suç işlenmeden önce, suçu 

ve suçluluğu yaratan nedenlere odaklanarak ortadan 

kaldırmak temel hedefimizdir. 
 

-PKK, FETÖ, DAEŞ başta olmak üzere tüm terör 

örgütleriyle askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik 

tüm araçları kullanarak, hukuk içerisinde, teröristlerle 

mücadelenin yanı sıra terörün kaynaklarını kurutmayı da 

esas alan bir anlayışla, kararlı şekilde mücadele edeceğiz. 
 

-İç, dış, teknik, savunma, askeri, emniyet, deniz istihbarat 

fonksiyonlarımızı, istihbarata karşı koyma ve yurt dışı 

istihbarat kapasitemizi geliştireceğiz. Alınacak istihbarî ve 

önleyici tedbirlerle her türlü terörist faaliyetin daha eyleme 

dönüşmeden etkisiz hale getirilmesini sağlayacağız. 
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-Güvenlik konusunda dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi 
için ulusal savunma sanayiinin geliştirilmesine öncelik 
vereceğiz. 

 
-Bireysel silahlanmayı kısıtlayacağız ve denetimi 
artıracağız. Silaha erişimi zorlaştıracağız. 

 

-Önleyici ve caydırıcı kolluk hizmetlerini güçlendireceğiz. 
 

-Aile içi şiddet, kadın cinayetleri, cinsel istismar, cinsiyet 

ayrımcılığı, çocuk istismarı gibi suçlara karşı önleyici 

tedbirler alacak, ıslah edici yasal düzenlemeler yapacağız. 
 

-Ulusal siber güvenlik altyapımızın güçlenmesini sağlayacağız. 
 

-Güvenlik bürokrasisi temsilcilerinin ve ilgili tüm tarafların 

katılacağı kapsamlı Güvenlik Şûraları’nı düzenli olarak 

toplayıp proaktif tedbirler alacağız. 
 

-Ülkemizdeki yabancı sığınmacıların suça karışmalarını 

ve toplum güvenliğini tehdit etmelerini engelleyecek 

tedbirleri alacağız. 
 

-Çete, mafya ve organize suç örgütleriyle yurt içinde ve 

sınırları aşan faaliyetlerinde uluslararası iş birliğiyle 

kararlılıkla mücadele edeceğiz. 
 

-Özel hayatın gizliliğini ihlal edenleri cezalandıran bir 
anlayışı hâkim kılacağız. 
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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE 

 
-Yurttaşlarımızı bağımlılık yapıcı madde kullanmaya iten 

faktörleri güçlü sosyal devlet yaklaşımıyla aşacağız. 
 

-Uyuşturucunun yasa dışı üretimi, ticareti ve kullanımıyla 

kararlılıkla mücadele edeceğiz. 
 

-Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı okullardan 

başlamak üzere toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme 

faaliyetleri yapacağız. 
 

-Madde bağımlılığı tedavi merkezlerini yalnızca tıbbi 

merkezler olarak değil, aynı zamanda psikososyal 

rehabilitasyon merkezleri olarak örgütleyeceğiz. Bu 

merkezlere erişimi hızlı ve etkin hale getireceğiz. 
 

-Çocuk suçluluğunda ceza ve cezaevi yerine ıslah ve 

rehabilitasyon yaklaşımını benimseyeceğiz. 
 

-Yasadışı uyuşturucu ticareti terörün en başta gelen 

finansman kaynaklarından biridir. Bu finansmanın önüne 

geçmek için kolluk, adli yargılama ve ilgili diğer birimlerle 

etkin ve dinamik bir iş birliği mekanizması kuracağız. 
 

TRAFİK 

 
-Trafik kazalarını önlemek için eğitimle bilinçlendirme, 

fiziksel alt yapının geliştirilmesi, bireysel ve kurumsal 

hatalara yönelik tedbirler alacağız. 
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-Trafik kazaları analizleri ile kaza nedenlerini tespit ederek 

acil önlemler alacağız. 
 

-Karayollarında kritik bölgelerde yeterli sayıda ilk yardım 

istasyonları kuracağız. 

GÖÇ VE MÜLTECİLER 
 

-Göç ile mücadelede uluslararası sözleşme ve 

yükümlülükler çerçevesinde hakkaniyetli sorumluluk 

paylaşımıyla hareket edeceğiz. 
 

-Mültecilerin kaynak ülkelerinde güvenli alanların 

oluşumunu sağlayacak, kaynak ülke yönetimleriyle 

diyalog ve iş birliğini sürdüreceğiz. 
 

-Sınır güvenliğini artırıp, uygun geri gönderme 
politikalarını aktif uygulayacağız. 

 

-Avrupa Birliği’nin ve BM gibi uluslararası örgütlerin 

göçmenler konusunda sergilediği çifte standardı 

uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyacağız. 

Dünyayı ortak sorumluluk almaya çağıracak, müzakere 

platformları oluşturacağız. 
 

-Ülkelerine dönmek isteyenler için güvenli ve gönüllü 

dönüş koşullarını oluşturacağız. Dönmesi mümkün 

olmayanlar için sosyal uyum politikaları uygulayacağız. 
 

-Sığınmacı ve göçmenlerin ülkemizde misafir oldukları 

süre boyunca can ve mal güvenliği, sağlık ve eğitim gibi 

temel 



137  

insani ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kamu harcamaları ve 
yardımlarını şeffaf biçimde kamuoyuna açıklayacağız. 

 

-Göçmenlere ayrılan kaynakların etkin ve verimli 

kullanılabilmesi için göçmen kayıt sistemi kurarak 

ülkemizdeki göç hareketlerini ve göçmen gruplarını 

sisteme dâhil edeceğiz. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) siyasal yaşamın 

vazgeçilmez unsurlarıdır. Kamu kaynaklarının etkin ve 

verimli kullanımının, adil dağıtımın, şeffaf ve hesap 

verebilir yönetim anlayışının hâkim olabilmesi için Sivil 

Toplum Kuruluşlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması 

son derece önemlidir. 
 

-Sivil Toplum Kuruluşlarının yurttaşların hedeflenen 

sürdürülebilir yaşam olanaklarına kavuşturulmasında, 

sosyal dayanışmanın yaşatılmasında, birbirini koruma ve 

gözetme hususlarında örgütlenme kabiliyetlerini 

artıracağız. 
 

-Sivil toplumun yasama faaliyetlerindeki rolünü 
güçlendireceğiz. 

 

-Kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında sürekli bir 

diyalog ortamı yaratacağız. Program ve projelerini, talep 

ve önerilerini yakından izleyerek “birlikte çözüm” 

yaklaşımını hayata geçireceğiz. 
 

-STK’ların yasal denetim kriterlerinin net bir biçimde tarifini 
yapacağız. 
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-STK’ların kendi iç işleyişlerini demokratik açıdan 
kuvvetlendirecek mevzuat düzenlemeleri yapacağız. 

 

-Sivil aktivizm ve örgütlü sivil toplumda gençlerin ön plana 

çıkacağı yeni bir siyasi ve toplumsal evren oluşturacağız. 

Gençlerimizin aktif yurttaşlık vurgusuyla toplumdaki 

etkinliklerini genişletmelerini sağlayacak, “genç bakışı” 

siyasi mekanizmanın içine yerleştireceğiz. 

ÖZLÜK HAKLARI 
 

-Polislerimize 3600 ek gösterge vereceğiz, çalışma 

saatlerini ve fazla mesai ücretlerini düzenleyeceğiz. 
 

-Bekçilerimize yıpranma payının verilmesini sağlayacağız. 
 

-Özel güvenlik çalışanlarımıza yıpranma payının 

verilmesini sağlayacağız. Sendikalarda örgütlenmelerini 

teşvik edeceğiz. Görev tanımlarının dışında 

çalıştırılmalarını engelleyeceğiz. 
 

-Muvazzaf statüde çalışan uzman jandarmalarımızın 3600 

ek göstergesini vereceğiz. Yardımcı astsubay olarak 

görevlerine devam etmelerini sağlayacak, okulda geçen 

sürelerini fiili hizmetten sayacağız. 
 

-Güvenlik Korucularımızın bekçilik benzeri bir statüye 

kavuşmalarını ve emekli olduklarında tazminat almalarını 

sağlayacağız. Gönüllü Güvenlik Korucularımızı da maaş 

ve sosyal haklara kavuşturacağız. 
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-AFAD çalışanlarına yıpranma tazminatı ve 3600 ek 

gösterge vereceğiz. Göçük altında kalındığında şehitlik, 

gazilik haklarından faydalanmalarını sağlayacağız. 

Tazminatlarını adilane biçimde düzenleyeceğiz. 
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