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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. 
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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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TİCARET 

-Covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde talep 

daralması gerçekleşmiştir. Krizin etkilerini hafifletecek 

şekilde ihracat miktar, oran artışını hedefleyen, ithalatta 

ise azalmayı öngören kademeli ulusal dış ticaret stratejisi 

oluşturacağız. Öncelikli hedefimiz, küresel piyasalarda 

emeğin hakkını ve katma değerini artırmak; kalite, marka 

üreterek, uluslararası alanda rekabet gücümüzü üst 

seviyelere çıkarmaktır. 
 

-Planlı demokratik ekonomiyi ve hukukun üstünlüğünü 

tesis ederek, küresel çapta güven kazanacak ve Türkiye’yi 

yeniden yatırım yapılabilir ülkeler kategorisine sokacağız. 
 

-Döviz kazandırıcı her türlü ekonomik faaliyeti ve dış 

ticareti şeffaf olarak teşvik edecek ve destekleyecek 

mekanizmalar kuracağız. 
 

-Ticarete konu olan mal ve hizmetlerdeki ithal girdi payını 

düşürerek cari açığın kapanmasına katkı koyacağız. 
 

-Uzun vadeli kalkınma vizyonumuzla uyumlu olacak 

şekilde, yakın bölge komşularımızı önceleyen serbest 

ticaret anlaşmaları yapacağız. 
 

-Sergi, tanıtım günleri, panayırlar ve fuarların ülke 

genelinde planlı bir şekilde yapılmasına, bu özel günlerin 

yurt dışında da tanıtılmasına destek olacağız. 

-Ülkemizde yüksek rezervi bulunan tüm jeolojik, tarımsal 

ve endüstriyel hammaddelerin geliştirilmesini ve 

mahsulün 
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entegre tesislerde yarı işlenmiş/işlenmiş ürün olarak 

değerli ihraç kalemi haline getirilmesini sağlayacağız. 

Böylece bunları katma değeri yüksek ürünler olarak 

ekonomimize kazandırıp dünya pazarına sunacağız. 

-Ödemeler dengesindeki açığı ihracat ile kapatacağız. 

Öncelikli olarak kaynak altyapımızın güçlü olduğu gıda ve 

tarım ürünleri ihracatında navlun desteği sağlayacağız. 

-Üreticimizin ve ihracatçımızın veri biliminden daha fazla 

yararlanması, veri analizi yapılmış ve doğrulanmış bilgiye 

hızla ulaşması için dış ticaret ile ilgili tüm kurumları tek bir 

dijital ağ altında toplayacağız. 

-Limanlara 200 km ve daha fazla uzaklıkta olan üretici 

firmalara iç navlun desteği sağlayacağız. 

-Uzak ülke navlun desteği uygulamasına, katma değerinin 

düşük ya da yüksek olmasına bakmaksızın, tüm ürünler 

için yeniden başlayacağız. 

-İhraç kalemi olan tarım ürünlerinde markalaşma yönünde 

teşvik paketleri ve pazarlama destek programları 

uygulayacağız. “CE” marka işaretini yaygınlaştıracağız. 

-Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmeye başlanan yüksek 

katma değerli tropik meyvelerin yakın destinasyonlara 

ihracatına yönelik özel yatırım ve ihracat teşvik planları 

hazırlayacağız. 

-Özellikle teknoloji, yazılım, bilişim ürünlerinin ihracat 

teşviklerini artırıp, çeşitlendireceğiz. Bu sektörlerde 

ülkemizi hizmet ihracatçı konumuna yükselteceğiz. 
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-Genel bir dış ticaret ve gümrük rejimi uygulamak yerine 

özellikle ülkemize sınır devletlerin ihtiyaçlarını, ekonomik, 

finansal, kültürel ve sosyal yapılarını analiz ederek dış 

ticaret ve gümrük rejimlerine tabii “Özel İşlevsel Sınır 

Ticaret Bölgeleri” oluşturacağız. 
 

-İç gümrük uygulaması yerine kapasitesi artırılmış sınır 

gümrüklerini aktif hale getireceğiz. Sınır kapılarında güçlü, 

kapsamlı, tüm işlemlerin tek kalemde bitirileceği ve 

bürokrasinin en aza indirgendiği uygulamaya geçeceğiz. 

-Vergi yükümlülüğünü düzenli olarak yerine getiren, 

ihracat miktarı artışı sağlayan ve katma değerli ürün 

üreten ihracatçılarımıza özel teşvik modelleri 

geliştireceğiz. 

-Enerjiden sonra ülkemizin en yüksek ithalat kalemi olan 

Bitkisel Yağ ve Türevleri başlığında, bu ürünlerin 

planlamasını yapacak, özel sektörün sözleşmeli üretim 

olanağı ile üretim oranını artıracak, bu alanda ithalatımızı 

azaltacağız. 

-Mavivatan doktrini doğrultusunda kuracağımız “Denizcilik 

Bakanlığı”nda, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümüne 

katkı sunmak için “Deniz Ticareti Strateji ve Planlama 

Daire Başkanlığı” oluşturacağız. Su ürünleri üretim ve 

ihracatına yönelik yatırım ve teşvikleri artıracağız. 

-Kritik ve önemli ihracat destinasyonlarında, ihracatı 

kolaylaştırmaya yönelik bir vizyon oluşturacağız. Ani ve 

büyük oranlı navlun artışlarına karşı ihracatçımızı 

koruyacağız. 

-Ülkemizin zayıf kaldığı konteynır taşımacılığında, “Milli 

Konteynır Taşımacılığı” şirketini kamu kurumları ve özel 
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sektör 
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iş birliği ile oluşturup, ihracatçımızın navlun maliyeti 

başlığında rekabet gücünü artıracağız. 

-Merkez Bankasının, Exim Bank’a ayırdığı kaynağı büyük 

oranda artıracağız. Lisanslı Depolardaki ürünlerin 

bankalarda teminat olarak gösterilmesinin yasal zeminini 

güçlendirerek, ihraç ürünün üretimine aktarılan 

hammaddelere de Exim Bank’ın kredi vermesini 

sağlayacağız. Ayrıca bu kredileri Kredi Garanti Fonu 

aracılığıyla teminatlandırarak, kredi bürokrasisinde 

ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacağız. 

-İhracatın katma değerine ve ürün miktarına dayalı bir 

izleme sistemi oluşturarak ihracat artışının bilimsel takibini 

gerçekleştireceğiz. 

-Mikro ihracatçılar için bölgesel bazda kargo toplama 

merkezleri kuracak; bölgesel havacılığa destek verilmesi 

ve demiryollarının yük taşıma kapasitesinin artırılması ile 

teslimat sürelerinin minimum sürede gerçekleşmesini 

sağlayacağız. 

-Makro-ihtiyati politikalarla yaratacağımız güven 

ortamında, orta vadede cezbedeceğimiz yabancı sabit 

sermaye yatırımlarının uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma 

planlarımızla uyumlu olmasına özen göstereceğiz. 

-Ülkemizin teknoloji ihraç eden, yazılım konusunda söz 

sahibi olan bir konuma gelebilmesi için finansman 

sağlayacak, tasarım ve Ar-Ge alanlarında gerekli teşvik ve 

yatırımları yapacağız. 
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-Özellikle Akdeniz’deki limanlarımız, tarım ticaretinde 

borsa gibi merkez olabilecek potansiyeldedir. Uygun 

denetleme ve tarafsız kalite belgelendirme sistemleriyle, 

ülkemizi dünyanın tarım ticaret merkezlerinden birisi 

haline getireceğiz. 

-Dış Ticarette ara eleman ihtiyacının karşılanması için 

“Dış Ticaret Meslek Liseleri” kurulmasını sağlayacağız. 

-İncir, fındık, kayısı, üzüm gibi uluslararası düzeyde ana 

üreticisi olduğumuz ürünlerin bölgesel borsalarını kurup, 

üreticimizin dünya çapında fiyat belirleyicisi olmasını 

sağlayacağız. 

-Yurtdışı Ticaret Müşavirliklerimizde, özel sektör ile iş 

birliği halinde pazarlama stratejisi geliştirmek üzere, ortak 

organizasyon yapılarının sayısını artıracağız. 

-Yeni bir ihraç kalemi olan, dünyada ikinci sırada 

olduğumuz dizi ve yapım ihracatında, yapımlara Türk 

Ürünü yerleştirme teşviklerini Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa 

gerçekleştireceğiz. 

-Gelirini yurtdışında kazanan vatandaşlarımızın, ilgili ülke 

kanunlarına göre vergilendirilmiş olan gelirlerini ek bir 

vergilendirmeye tabi olmadan Türkiye’ye getirebilmelerini 

sağlayacağız. Bu kaynakların ülkemizde kalıcı olması ve 

yatırıma yönelmesi için gerekli teşvikleri temin edeceğiz. 

-Yurtdışında yaşamakta olan, bilişim ve yazılım 

sektörlerinde başarılı olmuş girişimci vatandaşlarımıza, 

firmalarının ikinci şubelerini ülkemizde açmaları için 

gerekli teşvikleri vereceğiz. Vatandaşımız olmayan 

girişimciler tarafından kurulmuş 
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şirketlerin de bölgesel yönetim merkezlerini ülkemize 

çekeceğiz. 

-Dijital oyun sektöründe Türkiye’yi dünyanın ilk üç 

ihracatçısı arasına sokacağız. 

KOBİLER 
KOBİ’ler, ekonomik açıdan serbest rekabete dayalı piyasa 

ekonomisinin ve sosyal bakımdan da toplumsal istikrarın 

temel unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede; 

-Ülkemizin yedi ayrı bölgesinde, politika oluşturma ve 

uygulama çalışmalarına katılan kamu kuruluşları, bilim 

kurumları, KOSGEB, Sanayi-Ticaret Odaları, Üniversiteler 

ve Bankaların temsilcilerinin katılımı ile oluşacak, 

bağımsız görev yapacak “Proje Değerlendirme Kurulları 

(PDK)” kuracak ve KOBİ’lerin üretimlerini artırmak için 

hedef sonuç odaklı çalışacağız. 
 

-KOBİ’lere özgü programların ve projelerin PDK 

tarafından değerlendirilmesini sağlayacağız. 

-Sektör düzeyinde oluşturacağımız komisyonlar 

vasıtasıyla, KOBİ’lerin üretim ve döviz girdisini artırıcı Ar-

Ge projelerine hızlı, adil, bilimsel ve ekonomik destekler 

sağlayacağız. 

-Endüstri 5.0’ın yarattığı bütün fırsatları değerlendirerek, 

KOBİ’ler aracılığı ile ülkemizi teknolojik gelişim üssüne 

dönüştüreceğiz. 



74  

 

-KOBİ’lere bakış açımız, Kalkınma Planına bakış açımız 

ile paralel olacaktır. Üretenin ödüllendirildiği sistemi, 

KOBİ’lerimiz ile beraber yaratacağız. 
 

-KOBİ’lerin sanayi ve üniversiteler ile iş birliğini 

güçlendireceğiz. 

-KOBİ’lerin üretim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesini 

sağlayacak, modern teknolojiyi kullanmaları için teknoloji 

ve dijitalleşme başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda 

danışmanlık ve eğitim olanakları sağlayacağız. 

-KOBİ'lerin sermayeye erişimde karşılaştıkları zorluk ve 

maliyeti hafifletmek; büyük işletmelerin yanında adil 

rekabet çerçevesinde işgücü ve istihdam kapasitelerini 

geliştirmek amacıyla, devlet desteği vereceğiz. Kredi 

Garanti Fonu uygulamalarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaşmasını sağlayacağız. 

-KOBİ’lere ve sosyal işletmelere, ödedikleri vergi ve 

sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz. 
 

-KOBİ’lerin vergi ve devletten tüm alacaklarının, alacağın 

tahakkukunun sağlandığı takvim ayı içerisinde iade 

edilmesini sağlayacağız. 

-Benzer iş kollarında çalışan KOBİ’lerin ürettikleri malları 

daha etkin ve verimli bir şekilde ihraç edebilmeleri için 

sektörel dış ticaret şirketlerini destekleyeceğiz. 
 

-KOBİ’lerin finansmanında girişim sermayesi, kitle 
fonlaması ve etki yatırımcılığı gibi imkânların kullanımını 
artıracağız. 
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-Fon yöneticileri ile KOBİ’leri bir araya getirerek, projesi, 

büyüme potansiyeli olan, rekabetçi, dış ticaret açığına 

olumlu katkı sağlayan KOBİ’lere yönelik yatırımların 

yapılmasını ve gerekli desteklerin verilmesini 

sağlayacağız. 
 

-KOBİ’lerin pazara erişimini sağlamak için teknoloji 

transferine kolaylıklar getirecek, haksız rekabeti 

önleyeceğiz. 
 

-KOBİ’lerin daha büyük ölçekli işletmelerle tedarik zinciri 

oluşturmalarını kolaylaştıracak, iç ve dış pazarlara 

ulaşmalarına ve ölçek büyütmelerine destek vereceğiz. 

-Her sektörde yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması 

amacıyla, tüm KOBİ’ler için “ihtiyaç” ve “mevcut iş gücü” 

envanter çalışması yapacağız. İş niteliklerine göre 

üniversite, meslek yüksekokulu, meslek liseleri ile çıraklık 

eğitim müfredatlarını KOBİ’lerin ihtiyaçlarına ve dünyanın 

gelişen şartlarına göre güncelleyecek ve iş gücünü daima 

hazır ve ihtiyaca yanıt verebilecek şekilde düzenleyeceğiz. 

-Kriz dönemlerinde KOBİ’lerin olası kayıplarına destek 

olmak üzere şeffaf ve denetimli bir fon oluşturacağız. 

ESNAF VE SANATKÂRLAR 

-Kalkınma planlarımızda, esnaf ve sanatkârların hizmet, 

yan sanayi ve sanayi sektörlerinde istikrar ve üretim 

unsuru olduğunu vurgulayacağız. 
 

-Esnaf ve sanatkârların iş kollarını ve faaliyet alanlarını 
yeniden düzenleyeceğiz. 
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-Esnaf ve sanatkârlara devlet desteğiyle ucuz tesis ve 
işletme kredisi imkânları sunacağız. 

 

-Eğitim sistemimizde meslek okullarında kalfalık ve 

çıraklık sistemini etkin hale getirerek Esnaf ve Sanatkâr 

işletmelerine eğitimli, meslek okulundan mezun istihdam 

sağlayacağız. 
 

-Esnaf ve Sanatkârımıza, modern teknolojiyi kullanmaları 

için teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere ilgili tüm 

alanlarda danışmanlık ve eğitim olanakları sağlayacağız. 
 

-Esnaf ve Sanatkârımıza teknik ve mali danışmanlıklar 

vererek KOBİ olmaları yönünde destekler sağlayacağız. 

Yine aynı yöntemle Esnaf ve Sanatkârların meslek 

örgütlenmesindeki tüm sorunlarını gidereceğiz. 

-Esnaf ve Sanatkârımızın sermayeye erişimde 

karşılaştıkları zorluk ve maliyeti hafifleteceğiz. Büyük 

işletmelerin yanında adil rekabet çerçevesinde işgücü ve 

istihdam kapasitelerini geliştirmek amacıyla, devlet 

desteği vereceğiz. Kredi Garanti Fonu uygulamalarının 

geliştirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlayacağız. 
 

-Esnaf ve Sanatkâr işletmelerinin sağlanacak sigorta prim 

veya vergi destekleriyle istihdam yaratmalarını 

sağlayacağız. Esnaflara dair sosyal güvenlik sisteminde 

düzenlemeler yapacağız. 

-İstihdam yaratan esnaf ve sanatkârlarımıza teşvikler 

getireceğiz. Bütçemizde oluşturacağımız fon ve yatırımlar 

ile Esnaf ve Sanatkârlarımızı destekleyeceğiz. 
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-Seyyar esnafların örgütlenme ve temsil edilme haklarına, 

sosyal güvencelerine, eğitim ve iş koşullarına, pandemi 

veya afetlerde alacakları mali desteklere dair 

düzenlemeler yapacağız. 
 

-Esnaf ve Sanatkârların haksız rekabetten etkilenmemeleri 

için destek politikaları oluşturacak, kültürel ve sosyal 

çalışmalar yapacağız. Esnaf ve Sanatkârımızı AVM’ler ve 

büyük işletmeler karşısında koruyacağız. 
 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

-Neredeyse sıfıra yaklaşmış olan Doğrudan Yabancı 

Yatırımların (DYY) yeniden ülkemize yönelmesi için 

gerekli teşvik ve hibeleri vereceğiz. 

-OSB’lerde veya başka bölgelerde yabancı yatırımcıların 

kuracağı yeni sanayi tesisleri için ara malı satın alımında 

gümrük vergisini dört sene boyunca sıfırlayacağız. Ancak 

yabancı yatırımcılara bu süre içerisinde ara malı üretimini 

de Türkiye’de gerçekleştirmelerini şart koşacağız. Bu şartı 

sağlayamayanlardan geçmişe ait ödememiş oldukları 

vergileri tahsil edecek, bu şekilde haksız rekabetin önüne 

geçeceğiz. 

-Gümrük vergisi ve kota sorunları nedeniyle Avrupa Birliği 

ülkelerine ihracatı sınırlı olan ülkelerin yurtdışı üretim tesisi 

yatırımlarının önemli bölümünü Türkiye’ye çekmek için 

tüm imkânları seferber edeceğiz. 

-Yabancı yatırımcıları Kanal İstanbul gibi rant projelerine 

değil, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi ve Gümrük Birliği 

Anlaşması’nı da kullanarak sanayi tesisleri yatırımlarına 

yönlendireceğiz. 
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Böylece vatandaşlarımıza hem bu tesislerin ve sanayi 

bölgelerinin inşasında, hem de sonrasında üretim 

safhalarında ek istihdam yaratmış olacağız. 

-Doğrudan Yabancı Yatırımları yeniden tanımlayacağız. 

Yabancılar tarafından mülk edinme amaçlı Türkiye’ye 

sokulan kaynakları DYY hesabından çıkaracak, bu şekilde 

performans değerlendirmesini daha doğru şekilde 

yapacağız. 
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