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Merkez Parti bir ideoloji partisi değil, bir program ve kitle partisidir; bir 
merkez-demokrat harekettir.

Merkez Parti sosyal demokrasiyi, emeği, yoksuldan yana tavır koymayı ve
sosyal devleti benimser. 

Milletimizin kültür degerlerine, inançlarına saygılı ve bağlıdır. 

HEDEF VE İLKELER 

Merkez Parti, bugünkü dünya şartlarında Türkiye üzerinde oynanmak is-
tenen emperyal oyunları deşifre ederek milletimizin ve ülkemizin ege-
menlik ve bağımsızlığını güçlendirmek; dinin siyasi emellerle tahrip edilme-
sinin önüne geçmek, milli kültürümüzü ve varlığımızı korumak amacıyla; 
demokratik, laik, bir halk hareketi olarak doğmuş; insanı merkez alan, hak 
ve hukukun üstünlüğünü savunan bir siyasal partidir. 

Merkez Parti, dini unsurların siyasi istismar konusu yapılmamasını; en doğ-
ru yoldan öğretilmesi gereğini benimser. Her türlü inanca saygılıdır ve inanç 
özgürlüğünü tesis etmeyi hedefler.

Merkez Parti, Cumhuriyetimizi, sahip olduğumuz her türlü değerin teminatı 
olarak görür;  yasatılması ve güçlenmesi için mücadele eder. Atatürk’ün 
çizmiş olduğu muasır medeniyetler hedefini gerçekleştirmek için mücadele 
eder.

Merkez Parti, Anadolu’da Yunus Emre, Mevlâna, Ahi Evran, Hacı  Bektaş-ı 
Veli ile başlayan ve bugün devletleşen büyük siyasetin fikir ve eylem oca-
ğıdır. 

“İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın” ilkesi doğrultusunda bireyin mutluluğunu 
hedefler. Merkez Parti iktidarında hiç kimse geçim ve gelecek korkusuy-
la yasamayacaktır. Hiç kimse adaletsizlik, eşitsizlik ve ayrımcılık içeren bir 
uygulamaya maruz kalmayacak; hiç kimse, diğerine kulluk ve marabalık 
yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu bizim itikadımız ve halkımıza ah-
dimizdir!
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Kula kulluğa, sömürüye, harama, çifte standarda ve yalana-dolana geçit 
vermeyeceğiz! 

Bu yaklaşım doğrultusunda Merkez Parti; demokratikleşmeyi, Anaya-
sa’mızın tam bağımsız, milli, laik, sosyal, hukuk devleti çerçevesinde çağ-
das demokrasinin her türlü niteliklerine tam anlamıyla kavuşturulması ve 
millettin egemenliğinin teminatı olarak kabul eder. 

SİYASİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Antidemokratik bulduğumuz ‘’Seçim Kanunu’’ile ‘’Siyasi Partiler Ka-
nununu’’nun toplumsal isteğe ve günün şartlarına uygun olarak yeniden 
tanzim edilmesini en önemli misyonlarımızdan birisi olarak görmekteyiz. 
Yapacağımız düzenlemelerle siyasi partilere egemen olan oligarşi ortadan 
kaldırılacak; bilgili, donanımlı, inançlı ve erdemli insanlarımızın siyasete ka-
zandırılması sağlanacaktır.

Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller 
kaldırılacaktır. Kürsü dokunulmazlığı dışında dokunulmazlık kalmayacak ve 
geçmişe yönelik sorgulama ve muhakemenin önü açılacaktır. 

DEVLET

Merkez Parti İktidarında devlet; bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence 
altına alan, bununla birlikte devletin güç, yetki, görev ve fonksiyonlarının 
sınırlarını çizen ‘Anayasa’sı ile uzlaşmaya ve sosyal sözleşmeye dayalı bir 
kurum olacaktır. 

Devlet, kişilerin yaşamlarına ve tercihlerine müdahale etmeyecek; ülkenin 
devamlılığı ve vatandaşların güvenliğini sağlayacak yasal zemin net olarak 
çizilecek; devlet tartışma alanından uzak tutularak yıpratılmayacaktır.

KAMU REFORMU

Merkez Parti iktidarında Kamu Reformu gerçekleştirilerek kamu yöneti-
minde etkinlik saydamlık ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanacaktır.
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Görev ve sorumluluk merkezleri açıkça tanımlanacak; kurumların etkin ve 
hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla hiyerarşik kademeleri azaltılacaktır.
Yurttaşlarımızın devletle olan münasebetinde işlemler basitleştirerek, işlem 
maliyetlerinin düşürecek düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

YEREL YÖNETİMLER 

Merkez Parti iktidarında, devletin asli ve sürekli görevleri olan iç ve dış 
güvenlik, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik, adalet, maliye, hazine ve eğitim 
gibi hizmetleri dışındaki hizmetler yerel yönetimlere devredilecektir. 

DIŞ GÜVENLİK 

Silahlı Kuvvetlerimizin, silah, teçhizat, araç ve teknoloji açısından tam 
bağımsızlığı önem arz etmektedir. Bu nedenle ulusal savunma sanayinin 
geliştirilmesi uzun vadeli bir perspektifle ele alınacak, dış ve iç güvenlik 
donanımları konusunda dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi öncelikli 
olarak ele alınacaktır. Polis, jandarma gibi diğer iç güvenlik birimleri de, 
örgütlenme, eğitim, yönetim ve donanım yönlerinden ele alınarak çağdaş 
bir düzeye getirilecektir. 

Merkez Parti, TSK’nın ihtiyaçlarının mümkün olduğu kadar yerli üretimle 
karşılanması için Türk savunma sanayinin desteklenmesi, bu alandaki büyük 
sektörler yanında küçük orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) güçlenmesi 
için eşit rekabet koşullarının yanı sıra teşvik, vergi muafiyeti ve diğer im-
kânların verilmesini savunur. 

İÇ GÜVENLİK 

Merkez Parti iktidarında iç güvenlik bakanlığı kurulacak, içişleri bakanlığı-
na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı bu kurumların istihbarat teşkilatları ve özel güvenlik 
birimleri bu bakanlığa bağlanacaktır. Böylece iç güvenlik ile ilgili birimler 
aynı bakanlık altında toplanmış olacak daha verimli hızlı ve adil bir güvenlik 
sağlanmış olacaktır.
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Merkez Parti iktidarında, insan hak ve özgürlükleri hususunda, vatandaşların 
istek ve şikâyetlerini kamu adına izleyecek kurum ve kuruluşlar oluşturula-
caktır. Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı bütün unsurlarıyla 
gerçekleştirilecektir. Tüm bireylerin hak arama yolları kolaylaştırılacak ve 
yargılanan herkese, dilediği takdirde ücretsiz avukatlık hizmeti sağlanacak-
tır.

SİVİL TOPLUM 

Merkez parti, farklı görüş ve düşünceleri zenginlik olarak kabul eder. Bu 
nedenle siyasi partileri, sendikaları, dernekleri ve Sivil Toplum Kuru-
luşlarını(STK) çağdas demokratik ülkelerdeki düzeyin de ilerisine taşımayı; 
bu alandaki her türlü kısıtlamayı kaldırıp özgür faaliyet alanı yaratmayı asli 
görev olarak kabul eder.

LAİKLİK

Merkez Parti anlayışına göre laiklik; Devletin din veya dini yorumlar (me-
zhepler) karsısında tarafsız kalması, siyaset ve hukuki düzenini dine 
dayandırmaması, dini mülahazalarla hareket etmemesidir. Bu nedenle ka-
nun önünde her türlü inanç mensubunu eşit kabul eder. Herkesin ibadet ve 
hayat tarzı özgürlüğünün, devletin teminatı altında olduğunu savunur. 

Merkez Parti; devletin dine müdahalesini yanlış olarak kabul ettiği gibi, dini 
kuruluş, cemaat, tarikat gibi oluşumların da devlete müdahalesinin yanlış 
olduğu inancına sahiptir. 

Merkez Parti, laikliği demokrasinin gerekli şartı, inanç ve vicdan 
özgürlüğünün teminatı olarak görür. Laikligin, din düşmanlığı seklinde yo-
rumlanmasına ve yıpratılmasına karşıdır.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU 

Merkez Parti olarak; Türk Milletinin; Türkmen, Çerkez, Laz, Gürcü gibi unsur-
larından biri olan Kürt kardeşlerimizin emperyalizminin oyununa gelmeye-
ceğine olan inancımızı korumaktayız. İfadesiyle yer alan hükümdür.
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Ancak Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bazı yerleşim birimlerindeki yeter-
siz imkânların bilincindeyiz. Bu bölgenin refahı ve halkımızın mutluğu için 
hazırlamış olduğumuz projeleri terör sorununu besleyen unsurların çözümü 
olarak görmekteyiz. 

Merkez Parti’nin bölgeye ilişkin hazırladığı kalkınma projeleri uygulaması 
kolay ve kısa sürede sonuç alınacak; bölgenin çehresini bir anda değiştire-
cek etkin projelerdir.

Tıpkı bütün vatandaşlarımız gibi; Kürt vatandaşlarımızın talepleri, hassasi-
yetleri ve ekonomik refahı bizim için önceliklidir.

Bu yaklaşım doğrultusunda Merkez Parti; ülkenin tamamını tehdit eden 
ayrılıkçı, bölücü ve terörist unsurlar karşısında idam cezası da dahil; her 
türlü caydırıcı tedbiri almayı vazgeçilmez kabul eder.

EKONOMİ

ÜRETEN, BÜYÜYEN, PAYLAŞAN, ÇEVRECİ EKONOMİ

Merkez Parti, Türkiye ekonomisi üzerindeki IMF ve Dünya Bankası gibi küre-
sel sermayenin tetikçisi durumunda olan dış müdahaleleri sona erdirecek, 
milleti ve devleti için milli ve sosyal bir ekonomik politikayı hayata geçire-
cektir. 

Ekonominin amacının da, aracının da insan olduğu anlayışıyla; bireyin, 
toplumun ve devletin oluşturduğu kurumların özgür olduğu, akılcı, yeni bir 
ekonomik yapılandırmayı amaçlamaktadır.

Merkez Parti, benimsediği “Sosyal Ekonomi Programı ’ile verimlilik, milli 
menfaatlerimiz ve ehliyet esası çerçevesinde, devletin ekonomik faaliyet 
içinde yer alabileceğini savunur.

Merkez Parti iktidarında, üretimi artırmak amacı ile faizler aşağı çekilecek, 
sadece yüksek faiz için gelen döviz girişleri kademeli olarak yavaşlatılacak-
tır. Ucuz döviz girişi ve ucuz ithalat frenlenecek, üretim sektöründe rekabet
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unsurları etkin kılınacaktır. Ekonomi ucuz ithalata dayalı büyümeden ; üre-
tim ve istihdama dayalı büyümeye geçecek, ihracat ve döviz kazancı arta-
caktır. 

Katma değeri yüksek sektörlere ağırlık verilecek, rekabet gücümüz olan 
sektörler için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenecektir.

Rekabet hedefli sektörlere yönelik AR-GE çalışmalarına ayrılacak kaynak 
dünya ölçeğine göre belirlenecektir.

Merkez Parti iktidarında, vergi sistemindeki adil olmayan ve düşük gelirl-
ileri ezen uygulamalar terk edilecek; isçi, memur, emekli ve dar gelirliler 
korunacak, vergi oranları makul ve ödenebilir düzeylere çekilecektir. Vergi 
sistemi, yaygın ve sektörler arası haksızlıkları ortadan kaldıran bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 

Merkez Parti iktidarında özelleştirme durdurulacaktır. Ülkemizde kamu sek-
törünün ekonomideki ağırlığı %22 civarına inmiştir. Jeopolitik, jeostratejik 
önemi haiz olan sektörlerimiz özelleştirme adı altında yabancılara satılmıştır. 
Batı’da devletlerin ekonomideki payı %40’lar civarındadır. Batı’nın sanay-
ileşmiş ülkeleri, jeopolitik, jeostratejik önemi, olan sektörleri yabancılara 
satmamaktadır. Hele özelleştirme adı altında bizim ülkemizin uygulaması 
dışında, hiçbir ülke teminat yaratmadan vatan topraklarını yabancılara sat-
mamaktadır. Yönetimimizde ülkemiz aleyhindeki bütün bu gelişmeler, yasal 
düzenlemelerle milli çıkarlarımız doğrultusunda ele alınıp düzeltilecek; 
değerinin altında bedelle yapılan özelleştirmelerin iadesi sağlanacaktır.

Merkez Parti olarak, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, İller 
Bankası’nın özelleştirme yolu ile yabancı sermayeye satılmasına karsıyız. 
Milli bankacılık sektörümüz; yabancı sermayenin payı %10’u geçmeyecek 
şekilde, milli sanayi, tarım kesimini, ticaret hayatını ve finansal faaliyetleri 
destekleyecek, güçlendirecek tarzda yeniden yapılandırılacak, siyasetin 
etki alanından çıkartılacaktır. 
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TARIM VE HAYVANCILIK POLİTİKALARI 

- Merkez Parti, Türk tarımının en önemli yapısal sorunlarının başında 
gördüğü küçük, parçalı ve dağınık tarım arazilerini, toplulaştırma yaparak 
yeniden düzenleyecektir. Bu amaçla miras hukuku da yeniden düzenle-
necektir. Ayrıca köy ağalığı denilen derebeylik sistemine son verilerek tek 
bir ailenin mülkiyetindeki köyler aile işletmesine dönüştürülecektir.
 
-  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin iç ve dış piyasada satış ve tanıtımı çiftçi 
birlikleri tarafından kurulacak profesyonel pazarlama şirketleri tarafından 
yapılacaktır. 
 
-  Gerek ürün yetiştirilmesi sırasında gerek ürün islemesinde ve pazarlama 
aşamalarında doğabilecek risklere karsı tarımsal sigorta kapsamı genişletil-
erek çiftçilerin gelir kayıpları sigorta ile istikrar altına alınacaktır. 
 
-  Basta fındık, çay, zeytin, narenciye, pamuk, tütün, seker pancarı, mısır, 
ayçiçeği, bakliyat, hububat vb. tarımımızın ve sanayimizin temel ürünler-
inin üretimi üzerinde dış odaklı bütün baskılar ortadan kaldırılacak, yerli 
üretici desteklenecek, mecburiyet olmadıkça milli ekonomiyi boğucu nite-
lik taşıyan hiçbir ithalata izin verilmeyecektir. 
 
-  Dünya pazarlarında geniş talep gören organik tarım ve hayvancılık 
desteklenecek;   organik tarım ve hayvancılık uluslararası alanda rekabet 
edeceğimiz öncelikli sektörlerden birisi olarak değerlendirilecektir. 

-    Büyük kentlere göç eden kırsal kesimin geri dönmesi için teşvikler uygu-
lanacak; köylerine dönüp tarım ve hayvancılıkla üretime katkı sağlayacak 
kişilere sıfır faiz ve 120 ay vadeyle 100.000 TL yatırım kredisi ve pazar 
desteği verilecektir.

-    Et ve süt üretiminde işletme hayvancılığı teşvik edilecek ve hayvancılığın, 
Türkiye’nin uygun ekolojilerinde dağılımı sağlanacaktır.

-   Kanatlılar kavramı içerisinde bulunan beyaz et ve yumurta üretimi: iç ve 
dış pazar talebi takip edilip, üretim-tüketim dengesi göz önünde bulundu-
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rularak gerçekleştirilecektir.

-  Su ürünlerinin (iç su ve deniz) üretiminde olumsuz etki yaratan çevre ve 
su kirliliğinin önlenmesi için her türlü tedbir alınacak, uluslararası tedbirler-
in alınmasına katkı sağlanacaktır. 

-  Tarım topraklarının tarımsal üretimin dışında kullanılmasına izin verilmey-
ecektir.  Arazinin verimli kullanımını sağlamak için sınırların şeklen ve eğim-
lerin düzeltilerek su ve yola kavuşturulması sağlanacaktır. 

ENERJİ

Merkez Parti iktidarında; 21. Yüzyılın enerjisi olarak kabul edilen hidrojen 
enerjisi konusunda kaynak sağlanarak, ciddi bilimsel ve teknik projeler 
başlatılacak, üniversitelerin bu konudaki çalışmaları desteklenecek ve teş-
vik edilecek, Hidrojen Enerjisi Enstitüsü kurulacaktır. 

Merkez Parti iktidarında; enerjide tek kaynağaa bağımlılık ortadan 
kaldırılarak, hidrolik, jeotermal, biokütle, rüzgâr ve deniz kökenli yenilene-
bilir enerji türlerine ağırlık verilecektir. Ayrıca, 21. Yüzyılın enerji hammad-
desi olacak olan bor ve toryum kaynaklarımız gelişen teknolojik imkânlar 
göz önünde bulundurularak enerji ihtiyacımızın karşılanmasında değer-
lendirilecektir. 

Dışa bağımlı doğalgazın kullanıldığı enerji santrallerine alternatif veya 
ikame yatırım olarak, gerekli güvenlik ve çevre koruma önlemleri alınarak, 
nükleer enerji santralleri kurulacaktır. Böylece ekonominin ihtiyaç duyduğu 
ucuz enerji sağlanmış olacaktır. Petrol, doğalgaz ve kaya gazı aramalarına 
ağırlık verilecektir.

Devlet Su İşleri asla küçültülmeyecek, elindeki varlıklar özelleştirilmeyecek, 
siyasi baskılardan etkilenmemesi için “özerk” bir kurum haline getirilecek-
tir. Elektrik üretiminde, tarımda kullanılan su kaynakları ile içme suyu kay-
nakları planlamasının en verimli bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Enerji 
verimliliği hükümet politikası olarak her alanda etkin kılınacaktır.
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MADENCİLİK 

Merkez Parti iktidarında, stratejik önem taşıyan madenlerimiz kamu ve 
ihtiyaç duyulduğunda, yerli özel sektör tarafından işletilecek, diğer mad-
enlerimiz ileri teknoloji ve is güvenliginde kendini ispatlamış maden özel 
sektörüne özelleştirme ile açık olacaktır. Her halükarda yöre halkının onayı 
alınacaktır. 

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

Merkez Parti iktidarında demiryollarının, olması gereken nicelik ve nitelik-
te hizmet vermesini sağlamak için özel sektöre teşvik edilecek; demiryol-
larımız çağdas koşullarda işletilecektir. 

Denizlerle çevrili olan ülkemizin, deniz yolu ulaşımının avantajlarından 
yararlanması için gerekli önlemler alınacak; ulaşım miktar ve kalitesinin 
geliştirilmesine önem verilecektir. 

Merkez Parti, meslek odaları, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği yaparak; deniz ticaret filomuzun uluslararası rekabet gücünü artıra-
cak, gemi inşaat sektörümüzü gerek yerli gerekse yabancı armatörlerin 
gemi ihtiyacını karşılayacak şekilde destekleyecek, havaalanlarımızın kap-
asite ve standartlarını yükseltecek ve özel havacılık işletmelerinin kurul-
masını özendirecektir. 

Merkez Parti iktidarında, güvenlik mahremiyet ve haberleşmenin istismar 
aracı olarak kullanılmaması dikkate alınmak suretiyle; serbest rekabet or-
tamında ucuz, verimli, kaliteli ve güvenli hizmet sunan; kullanıcıya alterna-
tif seçim imkânı sağlayan telekomünikasyon, radyo, televizyon ve iletişim 
ağlarının kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

TURİZM 

Merkez Parti iktidarında, turizm çeşitlendirilecek; kış turizmi, kongre tur-
izmi, sağlık turizmi ve inanç turizmine gereken ağırlık verilecektir. Turizmi 
teşvik ve geliştirme bahanesiyle ülkenin tabiat varlıklarının ve güzelliklerin

9Merkez Parti Seçim Beyannamesi



tahrip ve yağmalanmasına yol açan, seyirci kalan politikalara son verilerek 
bu tahrip ve yağmayı durduracak yasal tedbirler alınacaktır. Ülke toprak-
larının turizm girdisi sağlıyor bahanesiyle yabancılara peskes çekilmesine 
engel olunacaktır. 

Merkez Parti iktidarında, turizm sadece yabancılara hizmet sektörü olarak 
algılanır olmaktan çıkarılarak ülkemiz halkının da yararlandığı bir toplumsal 
sektöre dönüştürülerek hem turizmdeki kapasite kullanımı hem de verim-
liliği artırılacaktır. 

Özel projelerle sektörün katma değeri yükseltilecektir.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

Merkez Parti, tekelleşmeyi ve piyasa hâkimiyetini önlemeyi sağlayacak et-
kin rekabet koşullarının oluşmasını, arz-talep ilişkilerinin tüketicinin aley-
hine islememesini amaçlamaktadır. 

Basta e-ticaret olmak üzere tüketici politikası çerçevesinde yeni düzenle-
melere gidilecek, ”Tüketiciyi Koruma Yasası” yeniden düzenlenecek, tüket-
icilerin hak arama yolları basitleştirilecek, tüketici hakkının korunmasında 
üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak “ürün ve mesleki sorumluluk sigor-
tası” zorunlu hale getirilecek, “Tüketici Mahkemeleri”nin ve “Tüketici So-
runları ve Hakem Heyeti” sayısı ihtiyaca göre artırılacaktır.

Merkez Parti vatandaşlarının refah ve mutluluğunu artıracak sosyal poli-
tikalar yürütecek, issizler, yoksullar, çocuklar, balkıma muhtaç yaslılar için 
özel projeler uygulayacak ve bu insanlarımızın insan onuruna yakışacak 
şekilde yasamalarını sağlayacak bir sosyal devlet anlayışını tesis edecek-
tir. Sosyal harcamalar mali disiplin altına alınacak enflasyonist ve popülist 
uygulamalar neticesinde ekonominin islemesini aksatan, güven sarsıcı ve 
istikrar bozucu etkileri engellenecektir. 

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK 

Merkez Parti iktidarında verimli çalışan ile çalışmayan, aynı şartlarda değer
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lendirilmeye tabi tutulmayacaktır.

Verimlilik ve çalışkanlık degerleri esas alınarak, başarının ödüllendirileceği 
bir sistem oluşturulacak; isçi-memur ücretleri dengeli hale getirilecek; esit 
ise eşit ücret esas alınarak, başarı ödüllendirilecek; nitelik esasına dayanan 
kıdem farklarını da içine alacak adaletli bir ücret sistemi gerçekleştirilece-
ktir. 

Çalışanların temel ihtiyaçlarını giderebilmesi için asgari ücretin gerçekten 
insan onur ve haysiyetine koruyacak bir seviyeye getirilmesi gerekmekte-
dir. Çünkü insan sadece bir üretim faktörü olarak düşünülemez. Dolayısıyla 
insanın, makine ve sermayeden farkının olduğunu kabul eden bir anlayış 
getirilecektir. Böylelikle asgari ücret yeterli seviyeye çıkarılacak ve vergiden 
muaf tutulacaktır. Bu konuyu istismar eden kişi ve kuruluşlara karsı etkin 
denetim ve müeyyideler devamlılık içerisinde yürütülecektir. 

Günümüzde istihdam, ülkelerin en önemli sorunlarından biri olmuştur. 
Mekanizasyon ve otomasyon dolayısıyla her ülkede artan işsizliğin önüne 
geçmek için nitelikli ve ihtiyaca uygun eleman yetiştirilmesine yönelik poli-
tikalar geliştirilecektir. 

Ayrıca, isten çıkarılma şartlarının, isçi lehine ağırlaştırılması ve kontrol altın-
da tutulmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

Kadın ve engelli vatandaşlarımızın çalışma şartları, işten çıkarılmalar, işçi, 
işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya getirildiği işyeri komisyonların-
ca izlenecek ve sigortasız çalıştırılmaya son verilecektir.

İstihdam imkânlarının son derece zorlaştığı günümüzde, işe yerleştirilmede 
zorluk yasayan ve muhtaç hale düşen gazilerimiz ve şehit yakınları ile en-
gellilere, vasıflarına uygun iş bulma ve işe yerleştirilmelerde öncelik veri-
lecektir. Bu konumlardakiler için devlet işletmeleri ve özel işletmelerdeki 
kontenjanlar arttırılacaktır. 

Merkez Parti iktidarında yapılacak düzenlemelerle şehit aileleri ve gazile-
rimiz maddi ve manevi olarak desteklenecek, şehit yakınlarına bağlanan
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maaşlar dışında ikramiye ve nakdi yardımlarda bulunulacak, varsa devlete 
ait borçları affedilecek ve hatta karşılıksız mülk dağıtılarak maddi refahları 
sağlanmaya çalışılacaktır. 

Bugün ülkemizde, çalışmakta olan yaklaşık, bir milyon kaçak yabancı 
uyruklular, hemen sınır dışı edilecek, bu yolla sayıları milyonları bulan ken-
di issizlerimize is ve istihdam imkânları sağlanacaktır. Kendi insanları issiz 
iken özel antlaşmalar bile yapılmadan halkına karsı sorumluluk duygusu 
taşımayan bir anlayış kabul edilemez.

Kimsesizlerin ve yaslıların sağlık, barınma ve diğer sosyal ve psikolojik ih-
tiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda bilgi ve becerileri değerlendirecek 
barınma ortamlarının ve huzur evlerinin oluşturulmasına önem verilecektir. 
Ayrıca yaşlılık aylıkları arasındaki uçurumlar giderilecek ve tüm emeklilerin 
insanca yasayabilmeleri sağlanacaktır. Sokak çocukları, dilenciler ve evsi-
zleri rehabilite eden, sayılarının artmasını engelleyen projeler geliştirilece-
ktir. 

Merkez Parti iktidarında yoksulluk nedeniyle kendi aileleri tarafından 
bakılamayan ileri yaslardaki bakıma muhtaçların kendi aileleri içinde bakıl-
maları için yardım ve destek sağlanarak aile içi, huzur ve sevgi ortamından 
uzak kalmamaları temin edilecektir. 

Emekli aylıklarının çalısılan dönemdeki ücretten düşük olacağı bilindiğin-
den, emekli olanların ilave gelir kaynaklarıyla desteklenmesi son derece 
önemlidir. Bu sebeple emekliler vakıf, dernek, kooperatif, yardımlaşma ve 
sosyal faaliyet kuruluşları tarafından kendi kendine yardım mekanizma-
ları ile desteklenecektir. Emeklilerin başka iste çalışmaları halinde devletçe 
maaşlarından kesinti yapma kaldırılacaktır.

Engelli insanlarımızın bakımı ve rehabilitasyonu için; tam teşekküllü ye-
tişmiş uzmanlar denetiminde çalışan yatılı merkezlerin kurulmasına öncelik 
verilecektir. Engellilerin bakım, iş, sağlık, güvenlik ve benzeri konulardaki 
eksikliklerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerde kendilerinin görüşleri 
de mutlaka alınacaktır. 
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Engelliler için gerekli olan araç ve gereçlerin imalatını teşvik eden ve 
ithalatında kolaylık getiren düzenlemeler yapılacak, kurumsal alanlarda 
engellilerin hayatını kolaylaştıracak yapısal önlemler alınacak, engellile-
ri üretime teşvik edecek ve hayatlarına anlam katacak is kurma kredile-
ri sağlanacak, vergi muafiyetleri getirilecektir. Devletimizin himaye edici 
değil, hizmet ve imkân sunan bir anlayışta olması sağlanacaktır. Zihinsel ve 
Bedensel Engelli çocuklarımızın eğitimi için özel eğitim kurumları yaygın-
laştırılacaktır. 

Merkez Parti iktidarında, mevcut sistemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tek bakanlık olarak teşkilatlanmıştır. Sosyal Güvenlik Sistemi 
Çalışma Bakanlığı’ndan ayrılarak müstakil bir bakanlığın görevi haline ge-
tirilecektir. Böylece Sosyal Güvenlik Sistemi daha etkin, daha kaliteli ve in-
san onuruna yaraşır şekilde yapılandırılacaktır. 

KADININ ÇALIŞMA HAYATI 

Merkez Parti İktidarında kadınlarla erkeklerin yalnızca kâğıt üstünde değil, 
güncel hayatta da eşit haklara ve eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlayan 
politikalar hayata geçirilecektir.

Bu amaçla; kadının ekonomik faaliyetlere katılmasını kısıtlayan kanunları 
kaldıracak, kadının çalışma hayatına katılmasını hızlandıracak önlemleri 
alacaktır. 

Merkez Parti, Kadın Koruma Evleri ve Meslek Edinme Kurslarına ağırlık ver-
meyi önemli hedeflerinden biri olarak kabul eder. Kadına yönelik her türlü 
tecavüzün önlenmesine dair kültürel öğretileri ve önlemleri almayı görev 
bilir.

ÇOCUKLU KADIN İSTİHDAM POLİTİKAMIZ 

Merkez Parti, kadının ev kadınlığına dönüştürülmesini, çalışma hayatından 
uzaklaştırılmasını önlemek için; 60hafta annelik izni ve 60 hafta ücretsiz 
izin verilmesini ve bu izinler sonrası çocuk bakımı için devletin kapsamlı 
hizmet sunmasını bu meyanda “Çocuk Bakım Modeli” uygulanmasını 
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savunur. 

Merkez Parti İktidarında ayrıca; çocuk bakım sürelerinin güvence altına alın-
masıyla, kreşlerin, anaokullarının ve çocuk yuvalarının her yeri kapsayacak 
biçimde yaygınlaştırılması ve hizmetlerinin gereksinimlere uygun biçimde 
genişletilerek kolaylaştırılması sağlanacaktır. 

ÇOCUKLARI KORUMA MERKEZİ

Çocukların cinsel istismara maruz kalmalarını önlemede gerekli hukuki 
yasal ve fiili önlemler geliştirilecek ve gelişmiş ülkelerde başarı ile uygula-
nan Koruyucu Aile Sistemi özendirilecektir.

SAĞLIK POLİTİKASI 

Merkez Parti iktidarında, sağlık ve emeklilik prim toplama sistemleri ayrıla-
cak, sağlık prim toplama sistemi kesinlikle yeniden düzenlenecek, özel sek-
törün piyasa etkinliği artırılacaktır. Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri eşit-
lik ve hakkaniyet prensiplerine uygun olarak; kolay ulaşılabilir, kullanılabilir, 
insana saygılı ve tatmin edici bir şekilde çağdaş normlarda mümkünse yer-
el yönetimlerce sunulacaktır. 

Merkez Parti iktidarında, yerel yönetimler ve vakıf hastaneleri maddi ko-
laylıklarla özendirilecek, hasta bakım, tedavi ve ilaç istismarı önlenecek, 
gönüllü kişi ve kuruluşların sağlık sistemlerindeki sayısı ve etkinliği mutlaka 
artırılacaktır. Toplumun yaşlanması, trafik kazası ve terör gibi nedenlerle 
rehabilitasyon merkezlerine ve evde bakım hizmetlerine ihtiyaç hızla art-
maktadır. Oldukça pahalı olan bu hizmetler özellikle toplumsal katılım da 
sağlanarak sayı ve etkinlik yönünden artırılacaktır. Toplumsal katılım payı 
sosyal anlayışa göre yeniden düzenlenecektir.

Sağlık vatandaşın yanına götürülecek, bu şekilde hastanelerde yığılma 
veya bekletilmenin önüne geçilecektir. Bu politika acil servislerin de ra-
hatlamasına, vatandaşın acil servise de rahatlıkla ulaşmasını sağlayacaktır.
 
Obeziteye karşı insanlar bilgilendirilecek,zayıflama ile ilgili bilimsel olmayan
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yayınlar denetim altına alınacaktır. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesi için 
gıda bilgilendirme hizmeti verilecektir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Okul öncesi eğitimi iki yıl ve zorunlu olacaktır. Çocuklarımızın eğitim süre-
cine hazırlanması için böyle bir eğitim sürecini gerekli bulmaktayız. 

KESİNTİSİZ VE ZORUNLU TEMEL EĞİTİM (İlk Öğretim)

İlköğretimi kesintisiz ve zorunlu olarak on yıl öngörüyoruz. Okula başlama 
yaşı olarak altı yaşı doldurmuş olmayı esas alıyoruz. 

İlköğretimin 9. Ve 10. Sınıflarında; çocukları mesleğe yönlendirme, ye-
teneklerini tespit etmek için iki yıllık programlar uygulanacaktır. 

İlköğretim öğrencileri 10. Sınıfın sonunda yapılacak tek genel sınavın 
sonuçları ve başarı puanlamasına göre, öngördüğümüz iki yıllık akademik 
liseye veya meslek liselerine yönlendirilecektir. 

İki yıllık akademik veya meslek lisesi eğitimi, çok ağırlıklı olarak ele alınacak 
ve etkin bir şekilde verilmesi temin edilecektir. Bu iki yıl içinde verilecek 
eğitim, yönlendirmeler ve değerlendirmeler sonucu üniversitelere ya da 
meslek lisesi eğitimi gören öğrencilerin iki yıl süre ile sigorta primleri tem 
gün olarak devlet tarafından ödenecektir. Özel meslek teknik liseleri için 
devlet sigorta primlerinin yarısını ödeyecektir. 

Meslek teknik lisesi mezunları sınavsız olarak iki yıllık Meslek Teknik Yük-
sek Okullarına girme hakkına sahip olacaklardır. Yükseköğrenimde teknik 
dallarda eğitilmiş işgücü, ekonomide verimliliğin artmasında, teknolojinin 
gelişmesinde ve ülke kalkınmasında önemli bir işlev görmektedir. 

İki yıllık çok programlı akademik liseleri üniversitelere ve yükseköğretime 
hazırlık süreci olarak görüyoruz. 

Bu liseleri bitirip yükseköğretim kurumlarına girmek isteyen öğrenciler,
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-   Lise başarısı
-  Yetenek ölçme ve Değerlendirme Sistemi (YÖDES) ile yapılacak sınav-
ların sonuçlarına göre, doğrudan yükseköğretime geçebileceklerdir. YO-
DES’e girme hakkı 4 kez olacaktır. 

Bu itibarla yükseköğrenime giriş sınavları kaldırılacaktır. 

Ayrıca, özellik arz eden özel yeteneklerin erken sınıflarda ele alınıp geliştir-
ilmesinin yararlı ola- cağı dikkate alınarak; beden eğitimi, sanat ve dini 
eğitim dallarında ilköğretimin 5. sınıfından itibaren ek dersler olarak konu-
lacaktır. Bütün yatırımlar arasında öncelik sıralaması yapılacak, öncelikli 
yatırımlar için kaynak yaratılacaktır. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM DİLİ TÜRKÇEDİR 

Her devletin resmi dili/devlet dili olduğuna ve bu dille eğitim-öğrenim 
yaptığına göre bizim devletimizin dili Türkçedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi 
Türkçe eğitim-öğrenim yapmak mecburidir. 

KÜLTÜREL ve ORTAK İNSANİ DEĞERLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
kültürü olan “Türkiye Cumhuriyeti” ifadesi ile belirttiği gibi, Cumhuriye-
timizin temeline milli bir harç olarak yüksek Türk kültürünü koymuş olması 
da bu gerçeğin bir yansımasıdır. Bu doğrultuda Türk kültür hücrelerinin 
beslenmesi, buna bağlı olarak Türk milletinin mukavemetinin artırılması, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklalinin sonsuza kadar korunması, tartışmasız 
en başta gelen hedefimizdir. Bu hedefin gerçekleşmesinde Türk kültürünün 
temel değerleri mümkün olan en hızlı şekilde ele alınacak, ülkemizde ve 
dünyada hak ettiği hacme ve işlevselliğe kavuşturulacaktır. 

TÜRK DİLİ

Kelime zenginliği, yapı sağlamlığı ve emsalsiz edebi ürünleriyle dünyanın 
en zengin dillerinden biri olan Türk Dili, içine düştüğü bu tehlikeli atmosfer-
den alınacak tedbirlerle hızla kurtarılacaktır.
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemesiyle, ana sınıflarından başlayarak, 
bütün öğrenim sürecinde en öncelikli ders ve branşın Türkçe olması sağla-
nacaktır. Türkçenin yanı sıra yeni metotlarla daha ciddi bir yabancı dil 
öğrenimi de sağlanacaktır. Ancak hiçbir dil öğrenimi Türkçenin öncelikli 
yerini sarsmayacaktır. Bunun için çocuklarımıza, konuştukları Ana Dil’lerinin 
büyüklüğü, güzelliği ve sevgisi benliklerini dolduracak biçimde öğretilece-
ktir. 

Türkçe’nin dışında ana dillerin unutulmaması, yaşatılması için öğretilmel-
erine ve kullanılmalarına devlet desteği sağlanacaktır. Kendi anadillerini 
öğrenmek isteyen çocuklarımıza gençlerimize Türkçe’nin yanında talep 
edilmesi halinde bu imkân verilecektir. 

DİN - DİYANET

Milletimizin büyük kısmı Müslüman’dır. İnsanımızı bir arada tutan, bera-
ber olmasını sağlayan temel kavramlardan biriside Müslümanlık inancıdır. 
Yüce milletimiz, bir taraftan bağlantısı dışarıda olan İslam’ı ve Müslümanları 
hedef almış kötü niyetli hareketler, diğer taraftan boşluktan istifade ile in-
sanımıza din bilinci vermekle kendisini görevli telakki eden çoğu cahil yerel 
mihrakların tehdidi altındadır. İnsanımızı bu iki taraflı, dini kisvesi altında 
yapılan baskıdan kurtarmak için her türlü acil önlem alınacaktır. 

Bunun için; 

İmam hatip liseleri yeniden yapılandırılıp İlahiyat Fakültelerine öğrenci ye-
tiştirecek birer meslek okulu haline getirilecektir. Bugünkü halde bu lisel-
er meslek lisesi olmaktan çok uzaktadırlar. Bunun yanında ülkenin bütün 
ilköğretim ve orta öğretim okullarına seçmeli “Temel İslam Bilgisi”, “Genel 
Dinler Bilgisi”,“Kur’an Bilgisi” dersleri konulacaktır. Dolayısıyla, dini in-
ançları, ibadetleri ve dini gerekler konusunda bilgi sahibi olmak isteyen her 
Türk vatandaşının, bilgiyi bir takım art niyetli cahil odaklar yerine, okullarda 
ve hurafelerden uzak bir biçimde öğrenmesi sağlanacaktır. Böylece insan-
larımız, hem din  öğrenmek yerine hurafe öğrenmekten kurtarılacak hem 
de faaliyetleri ile ülkemizdeki etnik ve dini bölünmeyi hedefleyen yerel ve 
uluslararası mihrakların amaçları boşa çıkarılacaktır.
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Talep edilmesi halinde başka dinlerin öğretilmesine de her türlü imkân 
sağlanacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden yapılandırılarak kuvvetlendirilecektir. 
Özellikle “Din İşleri Yüksek Kurulu” bütün ülke insanımızın dini kanaatlerine 
ve inanışlarına cevap verecek nitelikte yeniden kurumlaştırılacaktır. Türkiye 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gücü ve prestiji, hak ettiği noktaya getirilece-
ktir. 

Temel İslami kaynaklar devlet eliyle neşredilecek ve İslami esasları ihtiva 
eden emel kaynakların yaşayan Türkçe ile basımı, yayını ve dağıtımı düzenli 
bir şekilde devlet öncülüğünde devam ettirilecektir. 

SANAT 

Sanat, bir milletin oluşmasında ve devamında vazgeçilmez unsurlardandır. 
Dolayısıyla geleneksel Türk Sanatlarının korunması, eğitimi ve  gelişmesi 
en başta gelen görevler arasında olmalıdır. Özellikle dünyaya kendini ka-
bul ettirmiş Türk Musikisi, Türk Edebiyatı, Türk Mimarisi, Türk Mutfağı ve 
benzerleri gibi kültürel değerlerimiz, sistemli bir programa ve teşvike tabi 
tutulacaktır. Bu sanatların yanı sıra 20. yüzyılda gelişme gösteren Türk Ti-
yatrosu, Sineması ve Oyunculuk Sanatına özel bir önem verilecek ve dünya 
ile rekabet edebilecek düzeye çekilecektir. Böylece  Hollywood ve benze-
ri kültür emperyalistlerine karşı bir mukavemet alanı oluşturulacaktır. Bu 
alanda özellikle zengin Türk Tarihi ve Kültürünü konu alan filmlere devlet 
desteği sağlanacak, Türk Filmciliği büyük ve karlı bir sektör haline getiri-
lecektir. 

GENÇLİK VE SPOR 

İktidarda, milletimizin geleceği olan gençlerimizin milli ve manevi değer-
lerle bezenmiş, ahlaklı, bilgili, sağlıklı yetişmesi ve geleceğe hazırlanması 
için tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri teşvik ve seferber 
edilecektir. Devlet, kurumsal desteğe ihtiyaç duyan her gence eğitimin her 
kademesinde yeterli desteği sağlayacaktır. masına rağmen spor dallarında 
kazandığımız uluslararası başarılar yetersiz kalmaktadır. Gerekli altyapı 
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hazırlanarak spor faaliyetlerinin yaygınlaşması için başta spor alanında faa-
liyet gösteren spor kulüpleri olmak üzere gençlerimiz ve yediden yetmişe 
tüm vatandaşlarımız, spor yapmaya teşvik edilecektir. 

KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI 
 
Merkez Parti, sermayeyi elinde tutmak ve inşaat alanı yaratmak amacı ile  
kentsel dönüşümü bir araç olarak kullanmayı “toprak mülkiyetine haksız 
olarak el koymak” kabul etmektedir. 

Kent varoşlarında yıllarca yaşayan gecekondu sahiplerinin elinden “Kentsel 
Dönüşüm Yasası” adı altında arazilerinin ve evlerinin alınıp bu alanlara çok 
katlı binaların dikilmesini, bir yandan çarpık kentleşme olarak değerlendi-
rirken diğer yandan bir hak gaspı olarak görürüz. 

Bu itibarla Merkez Parti iktidarında, öncelikli olarak Kentsel Dönüşüm Ya-
sası kaldırılarak; yerine yukarıdaki olumsuzlukları ortadan kaldıran, çağdaş 
kentleşmeyi esas alan ve mutlaka hakkaniyete riayet eden bir yasa çıkarıla-
caktır. 
 
Merkez Parti iktidarında, şehirlerin doğal ve tarihi dokularının korunmasına 
yönelik uygulanan SİT politikası yeniden gözden geçirilerek şehirlerin do-
kusunu bozan yapılaşmanın önüne geçilecek, uzun vadeli programlarla şe-
hirlerin yaşanabilir, sağlıklı, çevre güzelliği taşıyan mekânlar haline gelmesi 
sağlanacaktır. 

Kentlerimizdeki gecekondu çarpıklığının giderilmesi öncelikli konu ola-
cak, sanayii ortamlarında sağlıklı ve insancıl üretimlerin gerçekleştirileceği 
bir kentsel alt yapı yaratılacak, alt yapı oluşumunda, çocukların, gençler-
in, yaşlıların ve engellilerin durumları ayrı ayrı dikkate alınacak, şehirlerin 
ulaşım sorunlarına çözümü için yeraltı ulaşım projeleri desteklenecek, den-
izyolları ve raylı sistem uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 

Merkez Parti iktidarında, arsa ve arazi yağmasına son verilecek, imar 
düzeninde kamu yararı esas alınacak, imar da yerel planları yargı kararlarına
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açık olacak şekilde belediyeler yapacak, imara açılacak araziler Türkiye 
ölçeğinde ilgili uzman, mühendis ve şehir plancılarının merkezi planları ile 
belirlenecektir. 

Merkez Parti iktidarında, dar gelirli halkımızın konut sahibi olmalarına önem 
verilecek, konut maliyetlerini düşürmek ve imar planlarına uygun toplu ko-
nut yapımını teşvik etmek üzere, kent çevrelerindeki kamu arazileri arsa 
üretime tahsis edilerek kooperatiflere ucuza satılması ve ya kiralanması ko-
laylaştırılacaktır. 

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ 

Merkez Parti iktidarında, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkelerdeki haklarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü sorunları 
yakından ilgilenilecek, devletin hizmetleri bu insanlarımıza ulaştırılacak, 
sahipsiz kalmamalarını önleyecek ve milli ve manevi değerlerinden uzak-
laştırılarak asimile edilmelerine karşı gereken tedbirler alınacaktır. Yurt-
dışındaki Türklerin seçimlerde oy kullanma çilesine son verilecek, pasaport 
ve konsolosluk işlem harçları makul düzeye çekilecektir. 

ÇEVRENİN, DOĞAL VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİN KORUNMASI 

Merkez Parti iktidarında, ülkemiz çevreye zararlı atıkların mezarlığı ol-
mayacak, çevreyi kirleten hiçbir kalkınma ya da üretim modeli müsama-
ha görmeyecek, eko-sistemler üzerinde toksik ve kalıcı etkileri  bulunan 
endüstri atıklarının kontrol altına alınması ve arıtımı sağlanacak, tarımda 
kullanılan kimyasal gübre, ilaçlama ve hormonların uygulama ve kontrolleri 
standartlara bağlanacaktır. 

Merkez Parti olarak, merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin, sivil toplum 
kuruluşlarının ve vatandaşların ortak katılımıyla oluşacak, uluslararası 
örgütlerin taleplerini ve çalışmalarını dikkate alacak bir çevre yönetim 
sistemi geliştirilecektir. 

Kurulacak her tesisin doğa dengesini bozmayacak şekilde ve yerlerde ku-
rulmasını temin edecek, yatırım projelerinin çevre kirliliği önleyici yatırımları
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içermesi sağlanacak, çevreyi kirletenlere caydırıcı ağırlığı olan bedeller 
ödetilecektir. 

ARAŞTIRMA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Merkez Parti olarak, teknoloji ithal eden bir ülke olmak yerine teknoloji 
üretip ihraç eden bir ülke yaratmayı hedeflemekteyiz. Teknoloji politikamı-
zla etkin işleyen bir teknolojik sistem yaratmayı ve bu sistemle ileri tekno-
lojiler üretmeyi amaçlamaktayız. 
 
YAZILI VE GÖRSEL BASIN 

Basın özgürlüğü ilkesi, Anayasanın vazgeçilmez kuralıdır. Özgürlükçü, 
demokratik ve insan haklarına dayalı ve saygılı rejimlerde kitle iletişim 
araçları, toplumun vazgeçilmez öğeleridir. 
 
Merkez Parti iktidarında, basının sorumluluklarını daha etkili biçimde yerine 
getirmesi için gerekli tüm imkânlar kullanılacak, üstlenmesi gerekli işlevler-
in doğru noktaya oturtulması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlanacak, 
medyanın kendi alanı dışında faaliyet yürütmesi ve tekelleşmesine fırsat 
tanınmayacaktır. 
Medya etiği ve özgürlüğü evrensel normlara göre otokontrol esasına göre 
çerçevelenecek; yasalarla güvence ve denetim altına alınacaktır. 

DIŞ POLİTİKA 

Merkez Parti olarak, Balkanlar’da, Kafkasya’da ve Ortadoğu’da kuvvet kul-
lanarak, halkların etnik ve kültürel bazda parçalanıp, iç savaşlara neden 
olan gelişmelerin durdurulmasını savunuruz. 

Sorunların kuvvetle değil; insan hakları, özgürlükler temel alınarak, barışçı 
ve samimi diyaloglarla çözülmesini öngörürüz. 

Kafkasya’da, Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve dünyanın diğer bölgelerinde 
yaşayan soydaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin vatandaşları olarak insan hak-
ları, özgürlükler ve kültürleri ile hayatlarını sürdürmelerini müdafaa ederiz.  
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Sözde Ermeni soykırımı sorununun çözümü için; bağımsız tarihçiler tarafın-
dan Türkiye, Rusya ve Ermenistan dahil, ilgili tüm ülkelerin arşivlerini kendil-
erine açarak iddiaların hiçbir etki altında kalmadan, önyargılara kapılmadan 
incelenerek sonuçlandırılmasını savunuruz. 

Merkez Parti, Türkiye’nin ‘’Akdeniz için Birlik Platformu’nda, ancak her 
ülkenin eşit koşullar altında yer alması kaydı ile katılmasını benimser. 

Merkez Parti, ülkemizin dış politikasını yürütmekle yükümlü bürokra-
tik kadroların; günümüzde gelişen sosyal, kültürel, ticari, spor vb. ilişkiler 
gereği Dışişleri Bakanlığı kökenli olmayan, ulusal ve uluslararası düzeyde 
başarısı kanıtlanmış kişilerce desteklenmesi ilkesini, bakanlığın mesleki 
yapısını bozmayacak şekilde benimsemektedir.

Merkez Parti, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesine, Cumhuriyetimizin ilke 
ve değerlerine bağlı, milli çıkarlarına öncelik veren istikrarlı bir dış politikayı 
hedeflemiştir. 

Merkez Parti savunma politikalarının dış politikadan ayrılamayacağı bilinci-
yle, ülkemizin savunma ve caydırma gücünü en yüksek düzeye çıkarmayı 
bölge ve dünya barışı için kaçınılmaz görür. 

AVRUPA BİRLİĞİ

Merkez Parti iktidarında, bağımsızlığımıza, milli egemenliğimize, ülkem-
izin bütünlüğüne ve güvenliğine zarar verecek olan AB birliği süreci he-
men durdurulacaktır. Yurttaşlarımızın serbest dolaşım hakkını vermeyen 
bölücülüğee verdiği destekten vazgeçmeyen, Kıbrıs’taki haklarımızı tanı-
mayan AB giriş sürecine son verilecek, AB üye ülkeleriyle tek tek ikili an-
laşmalar çerçevesinde ilişkiler kurulacak ve geliştirilecektir. 

GÜMRÜK BİRLİĞİ

Türkiye AB ile 1995 yılında imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşmasından bu 
tarafa geçen süre içerisinde yaklaşık 120 milyar dolar aleyhimizde bir sonuç 
doğurmuştur; Merkez Parti iktidarında gümrük birliği anlaşmasına son
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verilecek; ilişkiler, ikili ticari anlaşmalar ya da  “Serbest Ekonomik Bölge” 
uygulaması çerçevesinde yürütülecektir. 

KIBRIS 

Merkez Parti’ye göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kıbrıs’taki milli poli-
tikası; “iki tarafın egemen eşitliğine dayalı iki bağımsız devletten oluşan, 
basit, birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti” şeklindedir. Merkez Parti, halen Ada’da 
mevcut olan iki ayrı halkın barış, dostluk ve dayanışma içinde ancak bu 
şekilde yaşayabileceğine inanır. Bu anlayış içerisinde yürütülecek barış 
görüşmelerini destekler. 

ORTA ASYA’DAKİ TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLER

Merkez Parti, yedi Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik ve bağımsızlık haklarını 
zedelemeyecek bir biçimde; yasalarımız ve devlet dokumuzun elverdiği 
koşullar çerçevesinde, “Türk Devletler Birliği” oluşturmayı temel bir politika 
olarak görmektedir. Tarihi köklerimiz ve soy birliğimiz olan Türk Cumhuri-
yetleriyle ekonomik, siyasi, kültürel birliktelik oluşturmayı ve geliştirmeyi 
hem bölge ülkeleri için hem de dünya barışı ve dengeleri açısından bir ka-
zanım olarak değerlendirmektedir. 

İSLAM ÜLKELERİ VE ORTADOĞU 

Ülkemiz, İslam Dünyası’nın en önemli ülkelerinden biri ve asırlarca İs-
lam’ın öncülüğünü üstlenmiş bir ülkedir. Tarihin bize verdiği bu yükümlülük 
çerçevesinde, halkı Müslüman olan ülkeler arasında ekonomik, ticari, finan-
sal ve kültürel işbirliğine önem verilecek ve bu işbirliğinin geliştirilmesinde 
aktif rol üstlenilecektir. 

UZAKDOĞU VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Merkez Parti iktidarında, Çin, Japonya, Güney Doğu Asya ve Hindistan’la 
ilişkilerimizi politik ve ekonomik olarak geliştirilecektir.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler arası ticaretin Dünya barışına ve sürdürüle
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bilir kalkınmaya olan etkisinden hareketle bu coğrafyalarla olan ilişkimize 
özel önem verilecektir.

AFRİKA

Afrika Ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirilecek ve çeşitlendirilecektir.
Afrika kıtasına demokrasinin yerleşmesi için ve ayrıca kalkınma ve yoksul-
lukla mücadele alanlarında destek verilecektir.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan dengelenmiş ekonomik 
ve kültürel etkileşime açık yeni ve çağdaş bir ortaklık tesis edilecektir.

ULUSLARARASI KURUM KURULUŞLARA ÜYELİK VE İTTİFAK

Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara sadece kendi ulusal so-
runlarımızla değil, bu kuruluşların ilgi alanına giren tüm konularda etkin 
katkılarda bulunulacaktır. Hedefimiz uluslararası camianın sorumlu, etkin ve 
yol gösteren lider ülkelerinden birisi olmaktır. 

CUMHURİYET’İMİZİN 100. YIL HEDEFLERİ

• Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne kadar, yılda ortalama % 7 
oranında büyüme sağlayacağız.

• Kişi başına gelirin AB ortalamasının % 85’ini yakalamasını sağlaya-
cağız.

• Günümüzde Türkiye ortalamasının ancak % 56’sı düzeyinde olan 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki kişi başına gelirinin, Türkiye ortala-
masının % 75’ini yakalamasını sağlayacağız.
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ÖNCELİKLİ VAATLERİMİZ

• Bütün emeklilere 2.500 TL hibe, en düşük maaş 1.500TL.

• Esnafımıza sicil affı ve mevcut borçlarını ödeyebilmesi için 
yapılandırma.

• Güvencesi olmayan dul ve çocuk sahibi kadınlara hayat boyu 500 
TL maaş ve sosyal güvence.

• Öğretmenlere, milletvekili ile eşit maaş.

• Asgari ücret 1.500 TL. 

• 60 hafta doğum izni ve 60 hafta ücretli izin. Ayrıca 0 faizle 60 ay 
geri ödemeli doğum kredisi. 

• Ev kadınlarına her ay 200 TL mutfak yardımı.

• 65 yaş üstündeki sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza her 
ay 500-TL yaşlılık aylığı.

• Gazilerimize sosyal güvece, ücretsiz sağlık hizmeti ve 1000-TL 
maaş.

• Şehitlerimizin eşlerine veya annelerine çalışma durumlarına bakıl-
maksızın her ay 1000 TL maaş. Şehit çocuklarına karşılıksız eğitim bursu 
ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim giderlerine %30 indirim. 

• Anaokulundan başlayarak eğitim hayatının sonuna kadar isteyen 
herkese eğitim kredisi.

• Gençlere 0 faiz ve 60 ay geri ödemeli 25.000 TL evlilik kredisi.

• Vergi muafiyetli 120 ay vadeli ve sıfır faizli sosyal konut kredisi.
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• Köylerine dönüp tarım ve hayvancılıkla üretime katkı sağlayacak 
kişilere sıfır faiz ve 120 ay vadeyle 100.000 TL yatırım kredisi. Ayrıca pazar 
desteği.

• İhtisas köyleri.

• Sağlık çalışanlarının şartlarında düzenleme.

• Kredi kartı borçlarına faiz indirimi ve 10 yıla kadar yapılandırma.

• Dolaylı vergiden tek vergi sistemine geçiş ve vergi borçlarında 
yapılandırma.

• İşsiz gençlerimize 0 faizle 60 ay geri ödemeli işletme kredisi.
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