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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 
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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. 



9  

 

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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SOSYAL POLİTİKALAR 

Partimizin sosyal politikaları, sosyal yurttaşlık kavramı 

etrafında geliştirilen, eğitimi, sağlığı, barınmayı, asgari 

geçimi, doğal çevreyi anayasal hak olarak gören bir 

anlayışa dayanmaktadır. 
 

İster özel sektör ister kamu sektörü ya da sosyal (üçüncü) 

sektör tarafından sağlansın, bu hizmetlerin devletin 

sorumluluğu altında olduğunun; karşılanmaması 

durumunda toplumsal barışı ve siyasal istikrarı bozucu bir 

etki yaratacağının bilincindeyiz. Bu amaçla ekonomik ve 

toplumsal risklere karşı yurttaşlarımızı koruyacak sosyal 

politikalar geliştireceğiz. 
 

-Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren resmî 
kurumlarımızın kapasitesini ve denetimini artıracağız. 

 

-Bakanlık bünyesinde yer alan yetiştirme yurtları, kreş ve 

gündüz bakımevleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon 

merkezlerini çağın gereklerine göre düzenleyeceğiz. 
 

-Özel sektöre ait ya da hayır amaçlı faaliyet gösteren 

sosyal hizmet kuruluşlarını denetleyeceğiz. Çocuk, hasta, 

yaşlı ve engelli bakımı gibi sosyal hizmet alanlarında 

Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan düzenlemelere uyum 

sağlayacak ve standartları yükselteceğiz. 
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-Yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle 

sosyal politikalar alanındaki faaliyetleri sürdürülebilir 

şekilde teşvik edeceğiz. 
 

-Dezavantajlı grupların üretime ve sosyal yaşama 

katılmalarını sağlayacak eğitimler ve sosyal projeleri 

amacına uygun olmak kaydıyla destekleyecek, özel 

yetenek merkezleri kuracağız. 
 

-Korumacı sosyal politikaları; iş hukuku, sosyal güvenlik 

hukuku ve sosyal regülasyonları, işsizi, yoksulu, emekliyi, 

evsizi, kadını, engelliyi, kimsesizi ve diğer bütün sosyal 

dezavantajlı kesimleri koruma altına alacak şekilde 

yeniden ele alacağız. 
 

-Barınma sorununu da geçim gelirine sahip olmak, 

ücretsiz eğitim ve ücretsiz sağlığa ulaşım gibi temel insan 

hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bir sosyal 

sorun olarak görüyoruz. Faizcilere ve bankaların acımasız 

kredilendirme sistemine mahkûm edilmeden doğrudan 

devletin organizasyonunda, yerel yönetimlerin 

kontrolünde, rant amacı gütmeden ihtiyaç sahiplerine 

yönelik “Sosyal Konut” projelerini hayata geçireceğiz. Hiç 

geliri olmayan ya da sadece geçim ücreti ile geçinenlere 

yönelik, uzun süreli düşük kira bedeli ile oturabilecekleri, 

kısa orta ve uzun vadeli kira gibi ödenen geri ödeme 

planları ile mülkiyeti kişilere ya da aileye geçen evler 

projelendireceğiz. 
 

-Binlerce yıllık köklü bir kültüre sahip Roman 

vatandaşlarımızı dışlanmaya, yoksulluğa, evsizliğe, 

eğitimsizliğe ve sağlıksız yaşam koşullarına terk 

etmeyeceğiz. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
 

Temelinde iktidar ilişkileri olan ve kaynağını binlerce yıllık 

ataerkil anlayıştan alan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

karşı her koşulda mücadele edeceğiz. 
 

-Başta Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadına 

Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul 

Sözleşmesi) olmak üzere kadınların haklarını korumaya 

yönelik mevzuata saygı göstereceğiz. 
 

-Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi, 

ekonomik tehditlere karşı kadının korunması amacıyla 

mevzuatımızı İstanbul Sözleşmesi’ne uygun hale 

getireceğiz. 

-Kadınların akademi, bürokrasi, siyaset, iş dünyası olmak 
üzere her alanda “cam tavan sendromu” yaşamalarını 
ortadan kaldıracak düzenlemeler yapacağız. Kamusal ve 
toplumsal alanda aktif ve eşit bireyler olarak yer almalarını 
sağlayacağız. 

-Kadınların istihdam oranlarını artıracağız. Ekonomik 
bağımsızlıklarını sağlayacak, “güvenli kadın güvenli 
toplum” anlayışını benimseyeceğiz. 

-Kadınların siyasal yaşama katılımını artıracak, temsilde 

cinsiyet ayrımcılığını engelleyeceğiz. 
 

-Kadınların bireysel tercihlerine, yaşam tarzlarına 

müdahale eden, küçük yaştaki kız çocuklarını evlenmeye 

zorlayan eylem ve davranışlara caydırıcı cezai yaptırımlar 

uygulayacağız. 
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-Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda ailelere ilgili 

konularda eğitim verecek, kız çocuklarının eğitim hakkını 

engelleyen her türlü tutumun karşısında duracağız. 
 

-Eğitim müfredatını düzenleyecek; her çocuk ve bireyi, 

toplum ve ev içindeki rollerinde cinsiyetinin getirdiği 

negatif bir ayrımcılığın olmadığının bilincinde 

yetiştireceğiz. 
 

-Medyada kadına yönelik küçültücü ifadeler içeren 
kullanımları önleyeceğiz. 

 

-Bireylerin istihdam edilmelerinde ya da çalışma 

hayatlarında cinsiyeti sebebiyle uğradıkları ayrımcılığa izin 

vermeyecek, bu tür ayrımcılıkları mevzuatımızda ayrı bir 

alanda düzenleyerek gerekli önlemleri alacağız. 

-Kadınların sosyal yaşama ve sivil toplum kuruluşlarına 
katılımlarını artırmak için projeler geliştireceğiz. 

ÇOCUK HAKLARI 
 

Toplumumuzun en savunmasız bireyleri olan çocukları 

korumak, sadece ailelerinin değil tüm vatandaşlarımızın 

ve devletin başlıca görevlerindendir. 
 

-Çocukların, ailelerinin ekonomik durumuna bağlı 

kalmaksızın sağlıklı bir ortamda doğmaları, sağlıklı 

beslenmeleri, hastalıklara karşı korunmaları ve tedavileri 

için çocuk destek paketleri hazırlayacağız. 
 

-Çocukların eğitim haklarını kullanmalarını engelleyen her 

türlü eylem ve işlemle mücadele edeceğiz. Eşit koşullarda 

ve 
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yüksek standartlarda eğitim almalarını sağlayacak 

düzenlemeler getireceğiz. Ailelerin bütçelerine göre 

“Eğitim Destek Paketi” oluşturacağız. 
 

-Sokak çocuğu tanımlamasını ortadan kaldıracağız. 

Çocuklarımızı evsiz, korunmasız, yersiz-yurtsuz 

bırakmayacak politikalar geliştireceğiz. 
 

-Aile, sivil toplum, yerel yönetimler ve özel sektör iş 

birliğiyle dezavantajlı çocukların temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasını güvence altına alacak politikalar 

geliştireceğiz. Koruyucu aile uygulamasını teşvik 

edeceğiz. 
 

-Suça sürüklenen çocukların cezalandırılmasını değil 

topluma yeniden kazandırılmasını önceleyeceğiz. Suça 

sürüklenen çocuklar için toplumdan ve sosyal yaşamdan 

kopmalarına yol açan cezaları uygulamak yerine 

gelişimlerini daha sağlıklı tamamlamalarını sağlayacak 

rehabilitasyon merkezleri kuracağız. 
 

-Şu anda alfa kuşağı olarak tanımlanan çocuklarımızın ve 

bundan sonra doğacak olan yeni kuşak çocukların farklı 

bir dünya düzenine doğduklarını kabul edecek, çocuklar 

ile ilgili politikalarımızı onların ruhen, bedenen ve zihnen 

gelişmeleri ve korunmaları için farklı ihtiyaçları 

bulunduğunun bilincinde olarak oluşturacağız. 
 

-Çocuk işçiliğiyle mücadele edeceğiz. Çocuğa şiddet ve 

çocuk istismarını engellemek amacıyla mevzuatımızı 

yeniden 



145  

düzenleyecek, bu eylem ve davranışları gerçekleştirenlere 

caydırıcı cezai yaptırımlar uygulayacağız. 
 

-Başta Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Beyannamesi 

olmak üzere bu konudaki tüm uluslararası sözleşmeleri ve 

beyannameleri göz önünde tutacağız. Çocuk haklarını 

korumak ve geliştirmek amacıyla ilgili sivil toplum 

örgütleriyle iş birliği içinde çalışacağız. 

ENGELLİ BİREYLER 
 

-Mevzuatı, toplumumuzdaki engelli bireylerin tedavi ve 

bakım gereksinimlerinin sosyal devlet anlayışı 

doğrultusunda karşılanmasını kolaylaştıracak şekilde 

düzenleyeceğiz. 
 

-Eğitim alanında fırsat eşitliğini sağlayarak engelli 

bireylerin eğitim haklarını kullanabilmelerine olanak veren 

ve istihdam edilmelerini kolaylaştıran düzenlemeler 

getireceğiz. 
 

-Engelli bireylerin gündelik hayat ve sosyal yaşantılarında 

zorluklarla karşılaşmalarını sadece kendi eğitimleriyle 

değil aynı zamanda engelli olmayan bireylerin eğitimiyle 

de önleyeceğiz. Başta engelli bireylerin aileleri olmak 

üzere tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerin yaşamları ve 

hakları konusunda bilinçlendirecek politikalar 

uygulayacağız. 
 

-Engelli bireylerin istihdam oranını artırmak amacıyla hem 

kamu hem de özel sektördeki engelli kotasını artıracağız. 

Aynı zamanda tüm iş yerlerinin engelli çalışanlarına iş 

hayatında kolaylık sağlaması amacıyla erişilebilirlik 

kriterleri getireceğiz. 
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-Sosyal ve kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını 

kolaylaştırmak amacıyla başta ulaşım olanakları olmak 

üzere engelli bireylere pozitif ayrımcılık sağlayacak 

düzenlemeler getireceğiz. Bu düzenlemelerin bilinmesi ve 

uygulanması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. 

Kentlerimizde, kaldırımları, toplu taşıma araçlarını, üst 

geçitleri, trafiği, kamu binalarını engelsiz hale getireceğiz. 
 

-Üniversitelerimizi ve diğer eğitim kurumlarımızı fiziksel, 

zihinsel ve toplumsal engellerin ortadan kaldırıldığı 

engelsiz okullara dönüştüreceğiz. Bütün hizmetleri herkes 

için erişilebilir kılacağız. 
 

-Engelli bireylerin haklarına ilişkin yasal düzenlemeleri 

sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapacağız. 

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER 
 

-Vatan için can veren şehitlerimizin yakınlarına ve 
gazilerimize hak ettikleri değeri verecek, haklarını koruyup 
geliştireceğiz. 

 

-Şehit ailelerine TOKİ’den hibe ev vereceğiz. 

 
-Şehit aileleri ve gazilere verilen maaşlardaki farklılıkları 
ortadan kaldıracağız. 

 
-Terör gazilerimizin ellerinden alınan erken emeklilik 
haklarını iade edeceğiz. 
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-Şehit yakını ve gazilerimizin sağlık kurumlarından hiçbir 

katkı payı alınmadan, hiçbir sınırlama olmadan 

yararlanmalarını sağlayacağız. 
 

-Muharip gazilerimizin şeref aylıklarının istisnasız herkese 

tam yatmasını sağlayacağız. 
 

-Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi/malul 

sayılmayan, “Malul Sayılmayan Gaziler” olarak bilinen 20 

bine yakın vatandaşımızın sorunlarını hakkaniyetli 

biçimde çözeceğiz. 
 

-ÖTV’siz araç alabilme, faizsiz konut kredisi kullanma, 

sosyal tesisleri kullanma konularında şehit aileleri ve 

gazilerimiz lehine düzenlemeler yapacağız. 

SENDİKAL HAKLAR VE ÇALIŞMA HAYATI 
 

SENDİKAL HAKLAR 

 
-Sendikal hak ve özgürlüklerin en üst düzeyde 

geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli 

sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, çalışan kesime 

yönelik tüm baskıların ve sınırlamaların kaldırılması için 

gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
 

-Sendikaya üyelik, toplu sözleşme ve grev haklarını bir 

bütün olarak ele alıp, bunların kullanılmasını Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine ve Avrupa Birliği 

(AB) standartlarına uygun hale getireceğiz. 
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-Sendikal alanı siyasal iktidarların müdahalelerinden 

arındıracağız. Bu kapsamda, tüm çalışanların dilediği 

sendikaya üye olma ve iş yerlerinde sendikal faaliyet 

yürütme haklarını destekleyecek, çalışma dünyasının 

emekten yana bir yaklaşımla düzenlenmesini 

sağlayacağız. 
 

-İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinin ve hak arama 

yollarının önünü açacağız. İş yeri sendika temsilcileri ve 

yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence 

altına alacağız. 
 

-Sendikalı işyerlerinin rekabet gücünü korumak amacıyla 

destek modelleri geliştireceğiz. 
 

-AB ve ILO normlarını dikkate alan, çalışan herkesi 

kapsayan yerinde, ucuz, kaliteli ve herkes tarafından 

ulaşılabilir iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını 

sağlayacağız. 
 

-Sendikalı işçi çalıştıran işverenlerini mali yönden teşvik 
ederek, sendikalaşma oranlarını yükselteceğiz. 

 

-Çok düzeyli pazarlık sistemlerinin oluşmasının önünü 

açacak hem iş yeri hem de iş kolu düzeyinde toplu iş 

sözleşmelerini mümkün kılacağız. 
 

-Toplu sözleşme hakkının tüm işçileri kapsamasını 

sağlayacak ve toplu pazarlık süreçlerine dâhil olmalarının 

önündeki engelleri kaldıracağız. 
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-Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitini bağımsız 

bir organa bırakacak, bu konuda çabuk ve etkin işleyen bir 

yargı denetimi getireceğiz. 
 

ÇALIŞMA HAYATI 

 
-Sosyal ücret, liyakat, güvenceli istihdam prensiplerine 

göre hareket edeceğiz. 
 

-Asgari ücreti geçim standartlarına göre düzenleyecek, 

vergiden muaf tutacağız. 
 

-Çalışan ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının altına 

düşmemesini hedefleyeceğiz. 
 

-Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerini adilane 

biçimde çözeceğiz. 
 

-Geçici ve sözleşmeli istihdamı kısıtlayacağız. Temel 

olarak kadrolu istihdamı benimseyeceğiz. 
 

-Çalışanların mesai ve yıllık izin sürelerini mevcut durumu 
iyileştirecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. 

 

-Kadınların iş gücüne katılımını engelleyen koşulları 

ortadan kaldıracağız. 
 

-Çalışma koşullarını, işçi sağlığı ve güvenliğini uluslararası 
standartlara uyumlu hale getireceğiz. 
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-Çalışma hayatında engellilerin ihtiyaçlarına öncelik 
vererek, engelli istihdamını artıracağız. 

 

-Çalışanların, sermayenin, meslek kuruluşlarının, sivil 

toplum kuruluşlarının ekonomi yönetimine katılımını 

sağlayacağız. 
 

-Çalışma hayatında eşitliği sağlayacak; ırk, cinsiyet, inanç, 

din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın her türlü 

ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. 
 

-Kamuda ve özel sektörde mevzuat boşluklarını 

gidererek mobbingle mücadele edeceğiz. 
 

-ILO sözleşme ve ilkeleri çerçevesinde hükümet, işçi ve 

işverenler arasındaki uzlaşmanın ve endüstriyel ortamdaki 

ilişkilerin her açıdan güçlendirilmesi için çalışmalar 

yapacağız. 
 

-Kayıt dışı çalışmayla mücadele edeceğiz. Kayıt dışı işçi 

çalıştırmaya yol açan mevcut sosyal sigorta prim 

oranlarını makul bir seviyeye çekeceğiz. 
 

-İş güvencesini, işçi ve işverenleri mağdur etmeyecek 

şekilde uygulayacağız. 
 

-Vergi adaletsizliklerini ortadan kaldıracağız. 
 

-İşsizlik Sigortası Fonunu sadece amacı doğrultusunda 

kullanacağız. 
 

-Mesleki eğitimde olan stajyer ve çırakların özlük 

haklarındaki mağduriyetleri gidereceğiz. 
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-Kamuda taşeron işçiliğine, alt işveren ve rödovans 
uygulamasına son vereceğiz. 

 

-Çalışanların sosyal haklarının güvence altına alınması 

için “Kıdem Tazminatı”nı koruyacağız. 
 

-Tehlikeli iş kollarını yeniden sınıflandıracağız. 
 

-Mesleki ve meslek içi eğitim programlarını geliştirerek 

vasıflı iş gücü yaratacağız. Meslek içi eğitimi, başta 

tehlikeli iş kollarında çalışanlar olmak üzere bütün 

çalışanlar için zorunlu hale getireceğiz. 
 

-Meslek hastalıklarının tanısı, tedavisi ve önlenmesi için 

düzenlemeler yapacağız. 



 

Not: 
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