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Siyasetinin merkezine insan› yerlefltiren AK Parti, "‹nsan› yaflat ki, devlet
yaflas›n" anlay›fl›yla yola ç›km›flt›r.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millete efendilik yoktur, hizmet etmek
vard›r" sözü, bizim insan ve hizmet odakl› siyasetimizin özünü oluflturmaktad›r.

AK Parti muhafazakar demokrat kimli¤iyle dürüst, ahlakl›, tutarl›, uzlaflmac›,
kucaklay›c› ve kuflat›c› bir siyaset tarz› ortaya koymaktad›r.

AK Parti'ye göre de¤erden azade bir siyasetin ulaflt›¤› yolsuzluk ve yozlaflmadan
da, bilgiden mahrum siyasetin ulaflt›¤› s›¤l›k ve yetersizlikten de kurtulman›n
yolu "ak›l, bilim ve tecrübeyle yo¤rulmufl ahlakl› bir siyaset"tir.

AK Parti "Amac›n› yitiren siyaset, istikbalini de yitirir" düflüncesiyle
kuruldu¤u günden itibaren varl›k sebebi olan halk›n duygu ve de¤er dünyas›na
uygun hareket etmifl, Türk
insan›n›n yaflam flartlar›n›
iyilefltirmenin, onur ve
sayg›nl›¤›n› pekifltirmenin
gayreti içinde olmufltur.

22 Temmuz'da yaflayaca¤›m›z genel seçim, AK Parti için milletten ald›¤›
vekaletin yenilenmesi, milletten ald›¤› güç ve deste¤in tazelenmesi anlam›n›
tafl›yacakt›r.

Siyasette tutarl›l›¤› ve süreklili¤i önemseyen AK Parti seçim beyannamesiyle
5 y›ll›k tecrübe, birikim ve kazan›mlar› gelifltirerek yeni bir aflamaya geçirmeyi
amaçlamaktad›r.

Bu beyannamemiz,
• Parti Program›m›z›n yeni bir aç›l›m›,
• Daha önceki seçim beyannamemizin güncellenmifl ve gelifltirilmifl hali,
• Acil Eylem Plan›m›zda söz verip, Hükümet program›m›zda
gerçeklefltirdi¤imiz uygulamalar›n bir devam›d›r.

TEK MiLLET
TEK BAYRAK
TEK VATAN
TEK DEVLET
ANLAYISI
SiYASETiMiZiN
ÖZÜDÜR

Bu Beyannamemizin temelini
insan›m›z› yüceltmek, ülkemizi

kalk›nd›rmak, devletimizi
güçlendirmek oluflturmaktad›r.
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Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlay›fl› siyasetimizin özüdür.

AK Parti, Türkiye'de birlik siyasetinin ad›d›r.

AK Parti, millete hizmetin tek adresidir.

AK Parti, cumhuriyetin de, demokrasinin de, laikli¤in de teminat›d›r.

AK Parti'nin mayas›n› millet atm›flt›r.

AK Parti’nin hamurunu millet yo¤urmufltur.

AK Parti'nin kumafl›n› millet dokumufltur.

AK Parti milletin partisi, milletin iktidar›d›r.

Yetkinin gerçek sahibi millettir.

Meflruiyetin gerçek kayna¤› millettir.

KARAR MiLLETiNDiR.

2002'den bu yana uygulad›¤›m›z yap›sal dönüflümlerin kararl›l›kla sürdürülmesi
fikrine dayanan bu beyannamemiz, 2013 hedeflerimize ve Cumhuriyetimizin
100. kurulufl y›ldönümünü kutlayaca¤›m›z 2023 hedeflerimize de ›fl›k
tutmaktad›r.
Bu Beyannamemizin de temelini insan›m›z› yüceltmek, ülkemizi
kalk›nd›rmak, devletimizi  güçlendirmek oluflturmaktad›r.

Beyannamemiz ayn› zamanda toplumsal merkezi temsil eden,  Türkiye'yi bir
ve bütün olarak kucaklayan siyaset anlay›fl›m›z›n bir ürünüdür.

Önceliklerimiz siyasi ve ekonomik istikrar›m›z› korurken,  toplumsal yap›m›z›
olumsuz etkileyen faktörlere karfl› da sosyal istikrar›m›z› güçlendirmeyi esas
almaktad›r.
3 Kas›m seçimlerinde milletimizden ald›¤›m›z yetkiyi befl y›ld›r onurla tafl›yor,
milletimize lay›k olabilmek için gece gündüz demeden ayn› aflkla çal›fl›yoruz.

fiimdi 22 Temmuz'da yine milletimize gidiyor, milli iradenin verece¤i güçlü
yetkiyle 5 y›l daha Türkiye'nin ve Türk insan›n›n hizmetine talip oluyoruz.

Daha tamamlayacak çok yat›r›m›m›z, bafllayacak çok projemiz var.
Hepsinden önemlisi büyük zorluklarla tesis etti¤imiz güven ve istikrar›n
korunmas›, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güçlendirilmesi için Türkiye
sevdas›yla yapaca¤›m›z çok iflimiz var.

fiimdi bafllad›¤›m›z iflleri bitirmek ve Türkiye'yi daha da güçlendirecek dev
ad›mlar› bafllatmak için aziz milletimizden bir kez daha yetki istiyoruz.

‹ktidar›m›z 5 y›la yaklaflan bir sürede gösterdi ki, yoksulluk, geri kalm›fll›k,
istikrars›zl›k bu milletin kaderi de¤ildir.

AK Parti iktidar›n›n tesis etti¤i güven ve istikrar ortam›, yat›r›m ve kalk›nma
hamleleriyle, demokratik reform ve de¤iflimin programlar›yla Türkiye'nin
önünü açm›fl, daha ayd›nl›k bir gelecek için milletimize ümit afl›lam›flt›r.

AK Parti umudun güvencesi, adalet içinde kalk›nan ve geliflen Türkiye'nin
mimar›d›r.
Sosyal politikalar›n›n temeline "millete ait olan› millete vermek" prensibini
yerlefltiren AK Parti, "kimsesizlerin kimsesi" olma anlay›fl›n› özümsemifl bir
kadrodur.

AB kat›l›m sürecini kararl›l›kla sürdürerek Türkiye'yi muas›r medeniyetler
seviyesinin üzerine ç›karmak, temel politikam›zd›r.

Özgüveni giderek güçlenen Türk milletinin aflamayaca¤› hiçbir engel yoktur.

Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu¤u günkü heyecan ve kararl›l›kla tarihi yürüyüflünü sürdürecektir.

NiCE AK YILLARA
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Türkiye Cumhuriyeti, 'demokratik', 'laik' ve 'sosyal' bir 'hukuk devleti'dir.
Anayasam›z›n de¤iflmez hükümleri ile belirlenmifl olan bu nitelikler bir
bütündür ve 'Cumhuriyetin temel de¤erleri'dir.

Bu niteliklerden biri di¤erine tercih edilemeyece¤i gibi, birbiri aleyhine de
kullan›lamaz. Adalet ve Kalk›nma Partisi, Anayasada tarifini bulan bu temel
de¤erlerin bütünlü¤ünün savunucusu ve bu bütünlük üzerinde yükselen
Türkiye'nin güvencesidir.

Demokrasi; egemenli¤in millete ait oldu¤u bir siyasi rejimdir. Demokrasilerde
nihai karar ve uygulama yetkisi, önceden belirlenmifl hukuk kurallar› içinde
seçimle oluflturulan organ ve kurumlar›nd›r.

Yetkisini millet iradesinden alan siyasal ço¤unlu¤un hukuka, anayasaya,
evrensel hak ve özgürlüklere
b a ¤ l ›  k a l a r a k ,
sorumlulu¤unu tafl›d›¤›
kararlar› alma yetkisi
t a r t › fl › l a m a z .  A n c a k
demokrasi bir ço¤unluk

yönetimi oldu¤u kadar, ço¤ulcu bir yönetimdir.

Siyasal kararlar›n olabilecek en genifl dan›flma ve uzlaflma zemininde
oluflturulmas› esast›r. Bu uzlaflma ihtiyac›, iktidarlar için kat›l›mc› bir
uygulaman›n sürekli gelifltirilmesini ve kurumlar›n›n oluflturulmas›n› gerekli
k›lar. Demokrasilerde iktidarlar kadar, elefltiri ve önerileriyle yönetimi
etkilemeye çal›flan muhalefet kurumlar› da önemli ve halka karfl› sorumludur.

Demokrasi bir hak ve özgürlükler rejimidir. Bu aç›dan laiklik, farkl› yaflam
tarzlar› için özgürlefltirici bir modeldir ve toplumsal bar›fl kural›d›r. Kimse
dini inanç ve kanaatlerinden ötürü suçlanamayaca¤› gibi, hiç kimse devletin
düzenini dini inanç ve anlay›fl›na dayand›rmaya da zorlayamaz.

Anayasam›z›n 2.nci maddesinin gerekçesinde de belirtildi¤i üzere laiklik,
'her ferdin istedi¤i inanca ve mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi
ve dini inançlar›ndan dolay› di¤er vatandafllardan farkl› bir muameleye
tabi k›l›nmamas›'d›r.

Anayasam›za göre Türkiye Cumhuriyeti'nin bir baflka temel niteli¤i de 'sosyal
devlet' ilkesidir. Sosyal devlet, devleti bütün toplumun hizmetinde gören
anlay›fl›n ad›d›r. Bütün vatandafllar›m›z›n sa¤l›kl›, e¤itimli, huzurlu ve güven
içinde insanca yaflayabilece¤i bir düzene kavuflmas›, yar›n›ndan emin, devlete,
birbirine ve kendisine güvenen bireyler haline gelmesi AK Parti'nin ana
hedefi ve siyasetteki varl›k nedenidir.

Bütün bu ilke ve kurallar›n temeli 'hukuk devleti'dir. Hukukun üstünlü¤ünü
esas alan bir devlet, vatandafllar›n›n hak ve özgürlüklerinin teminat›d›r.

Demokratik hukuk devletinde, hukukun evrensel ilkelerine sayg›, hak arama
yollar›n›n aç›kl›¤›, kanun önünde eflitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin
korunmas›, devletin hukuka ba¤l›l›¤›n›n güvence alt›na al›nmas›, vazgeçilmez
temel de¤erlerdir.

Anayasada ifadesini bulan bu temel de¤erler, Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin
siyaset anlay›fl›n›n da temeli ve ana hedefleridir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin ad›ndaki 'adalet' kavram›, hukuk önünde
haklar›m›z›n ve devletin hukuka ba¤l›l›¤›n›n güvencesi oldu¤u kadar,
bütün vatandafllar›m›z›n hayat›n her alan›nda insanca bir yaflam düzenine
kavuflmalar›n› da kapsayan bir toplumsal sorumluluk anlay›fl›n›n ifadesidir.

‹ktidar›m›z demokrasinin güçlendirilmesine öncelik vermifl ve gerçeklefltirdi¤i
hukuk reformlar›yla Türk demokrasisini evrensel standartlar çizgisine
ulaflt›rm›flt›r. Demokratik talepleri ekonomi alan›na tafl›m›fl, büyümeyi ve
kalk›nmay› demokratik bir çizgiye oturtmufl, demokratik de¤erleri kendi kültür
dünyam›z içinde anlamland›rm›flt›r. Böylece AK Parti, "hukuk devleti"
niteli¤inin güçlenmesi ve demokrasinin genifllik ve derinlik kazanmas›
istikametinde önemli geliflmeler kaydetmifltir.

Kayna¤›n› halkta bulan ve gücünü
halktan alan Adalet ve Kalk›nma
Partisi, demokratik, laik ve sosyal
hukuk devletinin teminat›d›r.

NiCE AK YILLARA

10 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

DEMOKRAS‹ VE HUKUK DEVLET‹

11A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA DEMOKRAS‹ VE HUKUK DEVLET‹



Yeni bir anayasa

Cumhuriyetimizin 100. y›l›na yaklafl›rken, ülkemiz sivil bir uzlaflma anayasas›n›
hak etmektedir.

Partimiz, yeni anayasan›n devlet-toplum-birey aras›ndaki iliflkileri hak,
özgürlük ve sorumluluk temelinde düzenleyen bir toplumsal sözleflme
niteli¤inde olmas›ndan yanad›r.

Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin de¤ifltirilemez temel nitelikleri olan
demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli,
bireylerin haklar›n› en etkili flekilde korumal›, temel hak ve özgürlükleri
'‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi'nin ve 'Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi'nin getirdi¤i ilke ve standartlarda güvence alt›na almal›d›r.

Haz›rlanacak yeni anayasa, k›sa, öz ve aç›k olmal›; yasama, yürütme ve yarg›
erkleri aras›ndaki iliflkiler parlamenter sistem esas al›narak aç›k, net ve
anlafl›labilir bir flekilde belirlenmeli; bu çerçevede Cumhurbaflkan›n›n konumu
ve yetkileri yeniden tan›mlanmal›; temsili demokrasiden kat›l›mc› demokrasiye
geçifl sa¤lanmal›d›r. Yeni Anayasa en genifl toplumsal uzlaflmayla
haz›rlanmal›d›r.

Kayna¤›n› halkta bulan ve gücünü halktan alan Adalet ve Kalk›nma Partisi,
demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin teminat›d›r.

• Bu ba¤lamda, temel hak ve özgürlükler alan›n› geniflleten 6 reform
paketi hayata geçilmifltir .  Bu paketler çerçevesinde;

- Siyasi partilerin kapat›lmas› zorlaflt›r›lm›fl,

- Mahkemelerimizce verilen kararlara karfl› bireysel baflvuru hakk›n›
kullanan vatandafllar›m›zla ilgili olarak Avrupa ‹nsan Haklar› 
Mahkemesince verilen kararlar›n 'Yarg›laman›n Yenilenmesi' sebebi
say›lmas› yönünde usul kanunlar›m›zda de¤ifliklikler yap›lm›fl,

- ‹fade özgürlü¤ünün kullan›m› geniflletilmifl, vatandafllar›m›z›n
günlük yaflamlar›nda geleneksel olarak kulland›klar› Türkçe d›fl›ndaki
farkl› dil ve lehçelerde de yay›n yapabilme ve bunlar›n
ö¤renilebilmesi için özel kurslar aç›labilme imkân› getirilmifl,

- Milli Güvenlik Kurulu ile Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli¤inin iflleyifli ve yap›s› de¤ifltirilmifl,

- ‹flkence suçunu iflleyenler hakk›ndaki soruflturma ve kovuflturmalar
acele ifllerden say›lm›fl, ayr›ca bunlara verilen cezalar›n para cezas›na
veya baflka tedbirlere çevrilme yasa¤› getirilmifl,

- Devlet Güvenlik Mahkemeleri kald›r›lm›fl,

- Gözden Geçirilmifl Avrupa Sosyal fiart› onaylanm›flt›r.

• Bilgi Edinme Hakk› Kanunu ve Dernekler Kanunu yasalaflt›r›lm›flt›r.

• Bas›n özgürlü¤ünün onu kullananlar aç›s›ndan bir özgürlük oldu¤u
kadar birey ve kitleler aç›s›ndan da temel bir hak niteli¤inde 
oldu¤unun bilinciyle yeni Bas›n Kanunu ç›kar›lm›flt›r.

• Birleflmifl Milletler'in "Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Uluslararas›
Sözleflmesi" ile "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liflkin 
Uluslararas› Sözleflmesi" onaylanarak iç hukukumuzun parças› haline
getirilmifltir.

Temel Hak ve Özgürlükler
‹nsanlar do¤ufltan, devredilemez ve vazgeçilemez temel hak ve özgürlüklere
sahiptir. ‹nsanl›¤›n ortak de¤eri olan temel hak ve özgürlükler, devlet idaresi
alt›nda onurlu bir hayat sürebilmenin ön flart›d›r

"‹nsan› yaflat ki devlet yaflas›n" düflüncesinden hareket eden Partimiz, bütün
politikalar›n›n merkezine insan› koymufltur. Demokrasinin ve hukuk devletinin
nihai amac›, bütün temel hak ve özgürlükleri güvence alt›na almak, insanlar›n
korku ve endifleden uzak olarak güven içinde yaflamalar›n› sa¤lamakt›r. Bu
amaçla AK Parti'nin birinci hizmet döneminde çok önemli düzenlemeler
yap›lm›fl  ve temel hak ve özgürlükler alan› geniflletilmifltir:

NiCE AK YILLARA
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Temel hak ve özgürlüklerin kullan›m›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›
ve geniflletilmesi sonucunda Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine baflvuru
say›s›nda azalma meydana gelmifltir.

Ülke iç flartlar›yla ba¤lant›l› düflünülemeyecek kadar önemli olan temel hak
ve özgürlükler, sadece iç hukuk konusu olmaktan ç›km›fl, uluslararas›
düzenlemelere konu olmufltur.

Türkiye, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesini ve Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini kabul ederek iç hukukunun parças› haline getirmifltir. Ayr›ca,
Avrupa Birli¤ine tam üyeli¤in ön flart› olan ve temel hak ve özgürlüklere özel
bir vurgu yapan Kopenhag Kriterlerini yeterince yerine getirdi¤i için AB ile
müzakerelere bafllam›flt›r.

Demokratik rejimlerde, siyasi iktidarlar›n ve bürokratik yap›lar›n temel hak
ve özgürlüklerin kullan›lmas›na müdahale edemeyece¤ini; uluslararas›
sözleflmelerle güvence alt›na al›nan temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak
hayata geçirilmesini savunan AK Parti;

• Temel hak ve özgürlükler konusunda ülkemizin taraf oldu¤u
uluslararas› sözleflmelerde belirtilen esaslar› uygulayacak, özellikle
Kopenhag Siyasi Kriterlerine tam uyumu sa¤layacakt›r.

• Temel hak ve özgürlüklerin, sadece anayasal ve yasal güvenceye 
al›nmas› ile yetinmeyip, fiilen uygulanmas› ve siyasal kültürümüzün
yerleflik bir unsuru olarak güçlenmesi yönünde çaba sarf edecektir.

• Hak ve özgürlüklerin beraberinde sorumluluk da getirdi¤i bilinci 
içinde ve baflkalar›n›n haklar›n› da göz ard› etmeksizin, herkesin
temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi yönünde etkin bir çaba
sarf edecektir.

• Temel hak ve özgürlükler konusunda, toplumun de¤iflik kesimlerinin
sorunlar›na ve taleplerine karfl› duyarl› olacak, bu alanda çifte
standartlara ve siyasi istismarlara izin vermeyecektir.

• "S›f›r Tolerans" anlay›fl› çerçevesinde iflkence, kay›p, gözalt›nda
ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul
edilemez insan haklar› ihlallerinin üzerine flimdiye kadar oldu¤u gibi,
bundan sonra da büyük bir kararl›l›kla gidecektir.

• Temel hak ve özgürlükler alan›ndaki eksikliklerin giderilmesi için,
di¤er siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle mutabakat ve iflbirli¤i
imkânlar›n› arayacakt›r.

• Temel hak ve özgürlüklerin kâ¤›t üzerinde kalmamas› için
sürdürülebilir kalk›nmay› gerçeklefltirecek, kaynaklar›n toplumun
tüm kesimlerine daha adil paylafl›m›n› sa¤layacakt›r.

•  Evrensel hukuk ve özgürlük anlay›fl›yla yeniden düzenlenen yaflama
ve mülkiyet hakk›, düflünce, ifade, inanç, teflebbüs ve örgütlenme
özgürlü¤ünü tam olarak hayata geçirecektir.

Din, mezhep, cinsiyet, etnik ay›r›mc›l›k konular›ndaki tart›flmal› uygulamalar›n
temelinde, hak ve özgürlükler konusundaki eksiklikler yatmaktad›r.
Demokrasimizi evrensel düzeye tafl›yacak "insan haklar›na dayanan" devlet
anlay›fl›n›n yerleflmesiyle bu eksiklik giderilecektir.

Güçlü Bir Sivil Toplum

Adalet ve Kalk›nma Partisi, demokratik bir yönetimin hayata geçirilmesi
için, sivil toplumun güçlenmesini ve "iyi yönetiflim" anlay›fl› içinde etkili
bir kamuoyu denetimini gerekli görmektedir. AK Parti iktidar›nda bunu
sa¤lamaya yönelik çok say›da uygulama ve düzenleme gerçeklefltirilmifltir:

• Yeni Dernekler Kanunu haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufl ve bu
suretle dernek kurma hakk›na getirilen k›s›tlamalar kald›r›larak,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesine uygun olarak örgütlenme
özgürlü¤ü sa¤lanm›flt›r.
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• Vak›flar Kanunu tasar›s› Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul
edilmifltir. Önümüzdeki dönemde bu Kanunun da yürürlü¤e girmesiyle
sivil toplumun güçlendirilmesi yolunda çok önemli bir ad›m at›lm›fl
olacakt›r.

• Toplant› ve Gösteri Yürüyüflleri Kanunu Tasar›s› Tasla¤› Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesine ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
içtihatlar›na uygun olarak haz›rlanm›fl olup, önümüzdeki yasama
döneminde öncelikle kanunlaflt›r›lacakt›r.

• 'Mevzuat Haz›rlama Usul ve Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik' ile her
seviyedeki düzenlemenin yap›lmas›nda ilgili bütün aktörlerin
görüfllerinin al›nmas› zorunlulu¤u getirilmifl ve sivil toplumun karar
alma mekanizmalar›na kat›l›m› sa¤lanm›flt›r.

• Belediye Kanununda "kent konseylerinin" kurulmas› öngörülerek
sivil toplum kurulufllar›n›n yerel yönetimlere kat›l›m›na imkân
sa¤lanm›flt›r.

• Ç›kar›lan çeflitli kanunlarda ve düzenleyici ifllemlerde sivil toplumun
karar alma mekanizmalar›na kat›l›m›n› öngören düzenlemeler
yap›lm›flt›r.

Güçlü sivil toplumlar› olan ülkeler, ayn› zamanda demokrasileri de güçlü olan
ülkelerdir. Her fleyin devletin izni ve denetimi alt›nda oldu¤u bir ülkede, ne
bireyler ne sivil toplum ne de demokrasi özgürce geliflebilir.

AK Parti, demokrasiyi, halk›n genifl boyutlu kat›l›m› ile sürekli gelifltirilmesi
gereken bir süreç olarak görmektedir. Bu kapsamda, ço¤ulcu ve kat›l›mc›
demokratik siyasal sürecin sivil toplum örgütlerine daha fazla aç›lmas›na ve
siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüfl ve önerilerinin
al›nmas›na devam edilecektir.

Yönetimin demokratikleflmesi, toplumun güven iklimini gelifltirmesi yan›nda
devleti halkla daha da yak›nlaflt›racakt›r.

Demokrasi gelifltikçe, devletin halk› yönetme meflruiyeti de güçlenir ve
uluslararas› alanda sayg›nl›k kazan›r. Gücünü halktan ve sivil toplum
örgütlerinden alan yönetimlerin, bölgelerinde ve dünyada etkinli¤i artar.

AK Parti, yönetime kat›l›m›n önündeki yasal ve idari engelleri kald›rmaya
devam ederek, kamu yönetimine sivil toplumun daha aktif kat›l›m›n›
sa¤layacakt›r. ‹fl dünyas›, sendikalar, meslek odalar›, çiftçi örgütleri ve gönüllü
kurulufllar›n sorunlar›n›, hizmet alanlar›ndaki kamu görevlileri ile birlikte
çözmelerini kolaylaflt›r›c› mekanizmalar gelifltirecektir.

Temel yasal düzenlemelerin ve anayasal de¤iflikliklerin yap›lmas›nda mümkün
olabilecek en genifl toplumsal mutabakat aranacakt›r.

AK Parti, demokratik bir yönetimin hayata geçirilmesi için, medyan›n
ba¤›ms›zl›¤›n› etkin ve fleffaf bir sivil toplumun gere¤i olarak görmektedir.
Bireylerin do¤ru habere ulaflma hakk›, güçlü bir demokratik kültürün oluflmas›
için birinci kofluldur. Saydam bir yönetim, ancak ba¤›ms›z, tarafs›z ve
sorumlu bir medya ile mümkün olabilir. Bunun için de medyan›n ço¤ulcu,
fleffaf ve rekabetçi bir yap›da geliflmesi için gerekli ad›mlar at›lacakt›r.

Adalet ve Yarg› Reformu

Demokratik ülkelerde, hukukun evrensel ilkelerine sayg›, hak arama yollar›n›n
aç›k tutulmas›, kanun önünde eflitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmas›,
idarenin hukuka ba¤l› l ›¤›n›n sa¤lanmas› temel de¤erlerdir .

Hukuk devletinin temeli "Adalet ‹lkesi"dir. Demokratik bir hukuk devleti
anlay›fl›n› hayata geçiremeyen ve adalete güveni tesis edemeyen ülkelerin,
ekonomik kalk›nmas›n› ve sosyal bar›fl›n› sürdürmesi mümkün de¤ildir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere, her alanda adaletin
tesisini siyasi vizyonunun merkezine yerlefltiren bir harekettir.

Hukuk ve adalet anlay›fl›m›z, devletin topluma ve bireylere dil, ›rk, renk,
cinsiyet, felsefi düflünce ve inanç, din ve mezhep aidiyeti gibi sebeplerle ay›r›m
gözetmeksizin adalet içinde yaklaflmas›n› sa¤lamakt›r.
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Partimiz hukuku, korkutman›n ve cezaland›rman›n de¤il, adaleti sa¤laman›n
arac› olarak görmektedir. Amac›m›z toplumumuzu suçun azald›¤›, korkunun
olmad›¤› bir bar›fl toplumu haline getirmektir.

Yarg›n›n görevi, hukuki denetim yapmakt›r. Hukuki denetim yerine,
yerindelik denetiminin yap›lmas› yarg›n›n siyasallaflmas› anlam›na gelir.
Yarg› görevini yaparken ba¤›ms›z oldu¤u kadar tarafs›z da olmal›d›r. Ba¤›ms›z
ve tarafs›z yarg›, adaleti sa¤laman›n ön flart›d›r.

Yarg› gücünü kullananlar›n görevlerini hukukun emretti¤i do¤rultuda tarafs›z
olarak kullanmalar› kifli hak ve özgürlüklerinin de en önemli teminat›d›r.

Y›llarca sorunlarla, yetersizliklerle ve cezaevi isyanlar›yla kamuoyunun
gündemine gelen yarg› teflkilat›; Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›nda AB'ye
uyumu sa¤lanan temel kanunlarla, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin etkin
kullan›m›yla, yükselen modern adliye binalar›yla, evrensel standartlara uygun
hale getirilen ceza ve infaz kurumlar›yla adeta ça¤ atlam›flt›r. Bu çerçevede;

• Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu,
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun ve Denetimli
Serbestlik Kanunu ç›kar›larak yeni bir ceza adaleti anlay›fl›na
geçilmifltir. Bu suretle hukuk devleti ilkesinin bireye sa¤lad›¤› güvence
vurgulanarak insana sayg› esas›na dayanan özgürlükçü karakteri ön
planda bir ceza hukuku düzeni kurulmufltur. Hedefimiz önümüzdeki
dönemde ortaya ç›kan uygulama sorunlar›n› gidermektir.

• Gerekli Anayasa ve kanun de¤ifliklikleri yap›larak Devlet Güvenlik
Mahkemeleri kald›r›lm›fl, bunlar›n görev ve yetkileri, örgütlü suçlar
ve terör konusunda ihtisaslaflm›fl ceza mahkemelerine devredilmifltir.

• Adliyeler, ça¤›n geliflmelerine ve hizmetin gereklerine uygun bir
flekilde modern araç ve gereçlerle donat›lm›flt›r. Ulusal Yarg› A¤›
Projesi hayata geçirilerek mahkemelerin elektronik arfliv
imkânlar›ndan yararlanmas›, gerekli bilgi ve belgeler ile emsal
kararlara zaman›nda eriflimi mümkün hale getirilmifltir. Böylece adli
sistemi bilgi toplumuna tafl›yacak bir düzen kurulmufltur.

• Yarg› mensuplar›n›n meslek öncesi ve meslek içi e¤itimleri ile yabanc›
dil e¤itimlerine özel bir önem verilmifl ve bu kapsamda çok genifl
imkânlar sa¤lanm›flt›r.

• Maddi imkâns›zl›klar› nedeniyle hak arama özgürlü¤ünden
yararlanamayanlar için öngörülen "adli yard›m" müessesesine ifllerlik
kazand›r›lm›flt›r.

• Bölge Adliye (‹stinaf) Mahkemeleri kurulmufltur. Bu mahkemelerin
faaliyete geçmesiyle birlikte, Yarg›tay'›n içtihat mahkemesi olma
fonksiyonu öne ç›kacakt›r.

• Yeni bir ceza infaz sistemi kurulmufl ve buna iliflkin uygulamalar
ça¤dafl normlara uygun hale getirilmifltir.

• Adli sicil kay›tlar›n›n tutulmas›nda daha düzenli bir sisteme geçilmifltir.
Böylece sab›ka kay›tlar›n›n silinmemesinden kaynaklanan hak
mahrumiyetlerinin önüne geçilmifltir.

Önümüzdeki dönemde de adalet ve yarg› reformu ile ilgili çal›flmalar›m›z›
kararl›l›kla sürdürece¤iz.

‹htilaflar› ç›kmadan önlemek amac›yla "Koruyucu Hukuk" uygulamalar›
daha gelifltirilecek, milletimizin temel ve gündelik sorunlarla ilgili haklar›n›
iyi anlamalar› amac›yla gerekli tedbirler al›nacakt›r.

Yarg› yetkisini kullanan kifli ve kurumlar›n ba¤›ms›z ve tarafs›z karar vermelerini
kolaylaflt›racak tedbirler al›nacak, adalet hizmetlerinin aksamas›n›n önündeki
engeller kald›r›lacakt›r.

"Geciken adalet adaletsizliktir" anlay›fl›ndan hareketle, adaletin tam ve
zaman›nda sa¤lanmas› için:
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• Uyuflmazl›klar›n h›zl›, basit, az giderle ve etkin bir flekilde çözülmesini
sa¤lamak ve böylece yarg› organlar›n›n ifl yükünü azaltmak amac›yla,
özellikle hukuki uyuflmazl›klarda alternatif çözüm yollar›n› öngören
yasal düzenlemeler yap›lacakt›r.

• Vatandafllar›n devlet kurulufllar› ile olan ihtilaflar›n›n yarg› yoluna
baflvurulmadan çözümlenmesi için gerekli idari ve yasal düzenlemeler
yap›larak, kamu görevlilerinin yapmalar› gereken iflleri yarg›ya havale
etmeleri önlenecektir.

• Genel bütçeden adalet hizmetlerine ayr›lan pay art›r›lacak ve yarg›daki
personel aç›¤› giderilecektir.

• AB standartlar›na ulaflmak için gerekli mevzuat çal›flmalar›yla adli
ve idari kapasitenin güçlendirilmesi yolunda çal›flmalara devam
edilecektir.

• Davan›n taraflar›na davay› gereksiz yere uzatma imkân› veren
düzenlemeler kald›r›lacakt›r.

• Halen dava fleklinde görülen çekiflmesiz yarg› iflleri dava olmaktan
ç›kar›larak dava say›s› azalt›lacakt›r. Dava kal›b› içinde görülen
çekiflmesiz yarg› ifllerinde de basitlik ve çabukluk sa¤lanacakt›r.

• Okullar›m›zda mevcut müfredattaki vatandafll›k ve temel hukuk
bilgisi e¤itimi güçlendirilecek, hak arama bilinci gelifltirilecektir.

Yeni dönemde mahkemelerin elektronik arfliv imkânlar›ndan daha verimli
flekilde yararlanmas› sa¤lanarak gerekli bilgi ve belgeler ile emsal kararlara
zaman›nda eriflim daha etkili hale getirilecek, yarg› organlar› aras›nda kurulan
bilgi a¤› gelifltirilecektir.

‹nfaz mevzuat› ça¤dafl normlara uygun hale getirilmifltir. Bundan sonra da
modern bir örgütlenme, yeterli say›da personel ve fiziki imkânlar›n sa¤lanmas›yla
ceza ve tutukevlerinin kalan sorunlar› da çözülecektir. Bu çerçevede;

• ‹nfaz hizmetlerinde, tutuklu ve hükümlülerin kald›¤› mekânlar
ayr›lacak, ceza infaz kurumlar›n›n personel ve fiziki alt yap›
yetersizlikleri giderilecektir.

• Kiflilerin idari kararlarla kamu haklar›ndan mahrum b›rak›lmalar›n›n
önüne geçilecek, kamu haklar›ndan mahrumiyette yarg› karar› zorunlu
hale getirilecektir.

Siyasetin Yeniden Yap›land›r›lmas›

Siyasi iradenin kayna¤›, özgür bir toplumsal yap› içinde özgür iradeleriyle
karar veren bireylerden oluflan milletin kendisidir.

Millet iradesinin özgürlük içinde aç›klanabilmesini veya kullan›labilmesini
engelleyecek hiçbir uygulama kabul edilemez.

Adalet ve Kalk›nma Partisi insan odakl› siyaset anlay›fl›na uygun olarak,
millet iradesinin etkinli¤ini artt›r›c› düzenleme ve uygulamalarla kat›l›mc›
demokrasinin daha derinlik kazanmas›n› sa¤layacakt›r.

AK Parti kuruldu¤undan beri, milletin talep ve tercihlerini politikalar›nda
esas alm›flt›r. Millete verdi¤i sözleri mutlaka yerine getirmifl,
gerçeklefltiremeyece¤i vaatlerde bulunmam›flt›r. Temiz siyaseti ilke edinmifltir.
Bu sayede geçmifl dönemlerin siyaset kurumuna kaybettirdi¤i toplumsal güveni
ve itibar› tekrar kazand›rm›flt›r.

Bu konuda iktidar›m›z döneminde bafllat›lan giriflimlerin yan› s›ra, önümüzdeki
süreçte:

Siyasal yaflam›n demokratikleflmesi için Anayasa'dan bafllayarak ihtiyaç
duyulan bütün yasalarda gerekli  düzenlemeler yap›lacakt›r .

Siyasi partilerin hesaplar› ve adaylar›n harcamalar›na fleffafl›k ve
denetlenebilirlik getirilmesi için Parti Grubumuz taraf›ndan TBMM'ye
verilen Kanun Teklifi yasalaflt›r›lacakt›r.
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Parti Grubumuz taraf›ndan TBMM'ye teklif edilen ve Meclisin gündeminde
bulunan "Siyasi Etik ve Mal Beyan›" ile ilgili düzenleme yasalaflt›r›lacakt›r.

Partilerin içyap›lar›n›n
demokratikleflmesi  ve
ü y e l i k  h u k u k u n u n
gelifltiri lmesine önem
verecektir.

Bütün seçmenlerin siyasal yaflama etkin kat›l›m› ve seçmen seçilen iliflkisinin
güçlendirilmesi sa¤lanacakt›r.

Siyasetin yeniden yap›land›r›lmas› yoluyla, Adalet ve Kalk›nma Partisi
iktidar›n›n siyasete ve siyasetçiye kazand›rd›¤› güven ve itibar pekifltirilecektir.

Hiçbir fliddet ve terör oda¤›n›n nüfuz edemeyece¤i en büyük gücün milletimizin
birlik ve beraberlik ruhu oldu¤unu iyi biliyoruz. Türkiye 70 milyon vatandafl›yla
birlikte güvenli¤ine, hudutlar›na ve büyük bir mücadeleyle kazanm›fl oldu¤u
istiklaline ilelebet sahip ç›kacakt›r.

Ülkemiz son 30 y›ld›r bölücü terör belas›yla karfl› karfl›yad›r. Bu süreçte, sosyal
ve ekonomik sorunlar ile kültürel hassasiyetler sürekli istismar edilmifl ve
ülkemiz a¤›r bedeller ödemifltir.

AK Parti, Türkiye'nin milli güvenli¤ini genifl bir aç›dan ele alm›fl, güvenli¤in
askeri, diplomatik, ekonomik, kültürel ve toplumsal boyutlar›n› bir bütün
içinde de¤erlendirerek iç ve d›fl güvenli¤imizin sa¤lanmas›nda büyük kararl›l›k
göstermifltir. ‹ktidar›m›z, bütün vatandafllar›m›z›n ortak aidiyet duygusunu
güçlendirmek ve terörün kaynaklar›n› kurutmak amac›yla etkin ve kapsaml›
politikalar uygulam›flt›r.

Türkiye'nin her bir köflesinde sosyal ve ekonomik kalk›nmay› h›zland›rmak,
hiçbir bölgemizin geride kalmamas›n› sa¤lamak amac›yla yo¤un bir çal›flma
içine girdik. Y›llarca ihmal edilen Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimiz baflta
olmak üzere ülke genelinde e¤itim, sa¤l›k, adalet, yol, içme suyu gibi alanlarda
hizmet seferberli¤i bafllatt›k. Bu bölgelerimizde okul ve hastane say›lar›nda
önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek art›fllar gerçeklefltirdik. Yolu
olmayan, içme suyu bulunmayan tek bir köy bile kalmas›n istedik ve bunu
büyük oranda baflard›k. Bölge halk›n›n umutlar›n›, talep ve beklentilerini
azami ölçüde karfl›layarak milli birlik ve beraberli¤imizi güçlendirdik.

‹ktidar›m›z döneminde terörizmle mücadele konusunda Türkiye'nin hakl›
konumunu uluslar aras› her platformlarda etkin bir flekilde savunduk. Ülkemizin
uluslararas› etkinli¤ini artt›rarak, terörizmle mücadelede dünya kamuoyuna
ülkemizin tezlerini kabul ettirdik. Bölücü terör örgütünün, terörist örgütler
listelerine al›nmas›n› sa¤layarak yurt d›fl›ndaki faaliyetlerine ve finans
kaynaklar›na çok ciddi k›s›t lamalar getir i lmesini  sa¤lad›k.

Milli güvenli¤imizi güçlendirmek için verdi¤imiz mücadeleyi her türlü meflru
arac› kullanarak devam ettirece¤iz

Milli Güvenlik

Adalet ve Kalk›nma Partisi, milletimizin birlik ve beraberli¤ini, ülkemizin
bölünmez bütünlü¤ünü, devletimizin bekas›n› ve üniter yap›m›z›n korunmas›n›
en büyük öncelik olarak görmektedir.

Milli güvenli¤imizin güçlendirilmesi ve korunmas› için, iktidar›m›z ülkemizin
bütün imkanlar›n› seferber etmek konusunda kesin bir kararl›l›k içerisinde
olmufltur. Türkiye'nin, uluslararas› hukuk kurallar› çerçevesinde milli
güvenli¤ini garanti alt›na almas›, iç ve d›fl tehditlere karfl› güçlü bir güvenlik
hatt› oluflturmas›, en do¤al hakk›d›r. "Yurtta bar›fl, dünyada bar›fl" ilkesini
esas alan AK Parti, Türkiye'nin milli güvenli¤ini bölgesel ve küresel güven
ve istikrar›n da teminat› olarak görmektedir.

AK Parti, ulusal güvenli¤imize, ülkemizin bölünmez bütünlü¤üne ve üniter
devlet yap›m›za kastedecek her türlü olufluma karfl› da son derece tavizsizdir.
Türkiye'nin güvenli¤i için gösterdi¤imiz azami dikkatin gere¤i olarak bütün
politikalar›m›z›n birbirini tamamlar nitelikte olmas›n›, istismar edilen zaaf
alanlar›na karfl› toplumun bütün savunma mekanizmalar›n›n güçlenmesini
hayati derecede önemsiyoruz.

Siyasetin yeniden yap›land›r›lmas›
yoluyla, Adalet ve Kalk›nma Partisi
iktidar›n›n siyasete ve siyasetçiye
kazand›rd›¤› güven ve itibar
pekifltirilecektir.
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Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› ekonomi alan›nda büyük baflar›lar elde
etmifltir. 2003-2007 dönemi Cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemlerinden
biri olarak kay›tlara geçmifltir. Bu dönemde Türkiye, geliflen ülkeler aras›nda
"yükselen y›ld›z" olarak adland›r›lm›fl, bir "baflar› örne¤i" olarak tüm dünyada
övgüyle an›l›r olmufltur.

Önümüzdeki dönemde AK Parti, ülkemizin uluslararas› itibar›n› ve etkinli¤ini
daha da art›racak, ekonomide elde etti¤imiz baflar›lar›n üzerine yenilerini
ekleyecek, bir duraklama ya da geri dönüfle asla izin vermeyecektir. Kas›m
2002 seçimlerinden önce de s›kça vurgulad›¤›m›z gibi bunu baflaracak
kayna¤›m›z vard›r: Kaynak, "Türkiye"dir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›n›n tüm politikalar›n›n ve yönetim
anlay›fl›n›n ekseninde "güven" kavram› vard›r. Ekonomi alan›nda elde
etti¤imiz tarihi baflar›lar›n en önemli sebebi ülkemizde oluflturdu¤umuz
güven ortam›d›r.

AK Parti iktidar› geçti¤imiz dönemde, aç›klad›¤› fleffaf ekonomi politikalar›n›
güçlü bir siyasi irade ile uygulam›fl, verdi¤i sözleri aynen tutmufl, "aldatan
olmayaca¤›z" ilkesiyle hareket etmifltir. Böylece halka ve piyasalara güven
vermifltir.

Güveni kazanmak zordur, zaman al›r. Kaybetmek ise çok çabuk olur. AK
Parti iktidar› döneminde titiz ve zahmetli bir süreçte oluflturdu¤umuz ve
karfl›l›¤›n› çarp›c› baflar›lar ile ald›¤›m›z bu güven ortam›n›n, ehil olmayan
ellerde çok h›zl› bir flekilde
k a y b e d i l e b i l e c e ¤ i
unutulmamal›d›r.

Rekabetin yo¤unlaflt›¤›, bilgi,
s e rmaye  ve  in san  gücü
hareketlili¤in artt›¤› bir dünyada, yönetimlere güven, ekonomik kararlara da
temel teflkil etmektedir.

Gerçekçi politikalar ortaya koyan, popülizm tuza¤›na düflmeyen, uzun vadeli
bak›fl aç›s› ile hareket eden ve kal›c› çözümler üreten yönetimler halk›n
güvenini kazand›¤› gibi, ekonomik aktörlere de elveriflli bir ortam
oluflturmaktad›r.

AK Parti, ekonomi politikalar›nda "fleffafl›k", "süreklilik", "tutarl›l›k"
ve "öngörülebilirlik" ilkelerini esas almaktad›r.

‹ktidar›m›z, yapacaklar›n› ve ortaya ç›kan sonuçlar› ilgili, tüm taraflarla son
derece fleffaf bir biçimde paylaflmakta ve bunun yararlar›n› yaflayarak
görmektedir. Politikalar›n tüm unsurlar›n›n birbiriyle tutarl› olmas›na özen
göstermekte, bütün uygulamalar›n ortak hedeflere ulaflma yönünde
gerçekleflmesini sa¤lamaktad›r. Akflamdan sabaha politika de¤ifltirmemekte,
uygulamalarda süreklilik sa¤layarak halk›m›z ve ekonomik karar al›c›lar için
güvenilir bir ortam oluflturmaktad›r.

AK Parti iktidar› ortaya koydu¤u "Kalk›nma Plan›", "Orta Vadeli Program",
"Kat›l›m Öncesi Ekonomik Program", "Orta Vadeli Mali Plan" gibi
dokümanlarla ekonomi politikalar›na flimdiye kadar görülmemifl netlikte bir
öngörülebilirlik kazand›rm›flt›r. Kalitesi uluslararas› çevrelerce takdir edilen
bu dokümanlarda hedefler, tahminler, yap›sal reform alanlar› aç›kça ortaya
konmaktad›r. Bir hafta, bir ay gibi k›sa zaman dilimleri içinde dahi neler
yapaca¤› kestirilemeyen bir ekonomi yönetimi anlay›fl›n›n ülkemize verdi¤i
zarar›n fark›nda olan iktidar›m›z, 3 y›ll›k, 7 y›ll›k süreleri kapsayan bu
dokümanlar la  ü lkemize  yeni  perspekt i f le r  kazand›rm› fl t › r .

AK Parti iktidar›, ülkemizde refah›n artmas›na ve istikrar›n güçlenmesine
önemli katk›s› olan Avrupa Birli¤i'ne tam üyeli¤e dönük kat›l›m sürecini
bafllatarak Türkiye'yi uzun vadede çok daha "öngörülebilir" bir ülke haline
getirmifltir. Avrupa Birli¤i hedefi, ülkemizin demokrasi, temel hak ve
özgürlükler, hukukun üstünlü¤ü gibi konularda evrensel standartlara
yaklaflmas›na yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca, kurumsal yap›lanmalar ve sektörel
politikalar gibi pek çok konuda Türkiye'nin önümüzdeki dönemde neler
yapaca¤›n›n yol haritas›n› oluflturmaktad›r.

AK Parti, ekonomi politikalar›nda
" fle f f a f l ›k" ,  " sürek l i l ik" ,
"tutarl›l›k" ve "öngörülebilirlik"
ilkelerini esas almaktad›r.
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Ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar›n Türkiye'yi bir yat›r›m yeri olarak tercih
etmesinde; yat›r›mlar›n, ekonomik büyümenin ve böylece istihdam›n
artmas›nda önemli bir rol oynayan AB hedefi, ekonomimizin gelece¤ini güçlü
bir çerçeveye oturtmaktad›r.

Sa¤l›kl› ve iflleyen bir piyasa ekonomisi, güçlü ve yerleflik bir demokratik
temel üzerinde infla edilebilir. Temel haklar›n korunuyor olmas›, temel
özgürlüklere sayg› duyulmas›, hukuk devletinin bütün kurallar› ve kurumlar›
ile varl›¤›, sürdürülebilir bir ekonomik kalk›nman›n ana dinami¤ini oluflturur.
Bu gerçe¤i bafl›ndan itibaren gören Partimiz, baflar›yla uygulad›¤› ekonomik
program›n› demokratikleflme çabalar› ile bütünlefltirmifl ve bu iki süreci
birbirini tamamlayan bileflenler olarak kabul etmifltir.

Ça¤dafl normlara dayal› olarak iflleyen bir hukuk düzeni, ekonomik kalk›nman›n
ön koflullar› aras›nda yer al›r. Can ve mal güvenli¤ini sa¤layan, keyfili¤e
kapal›, günübirlik tart›flmalar›n ve siyasi etkilerin üstünde bir hukuk sistemi,
ekonomik aktivitelerin güven ve öngörülebilirlik içinde yürütülmesini sa¤lar.

Haks›z rekabetin önlendi¤i, fikri haklar›n korundu¤u, tüketici haklar›n›n
ihlal edilmedi¤i, sözleflmelere taraf olanlar aras›nda ayr›m yap›lmayan bir

ortamda, belirsizlikler azalacak,
güvenilirlik ve öngörülebilirlik
sa¤lanacak, böylece yat›r›m,
üretim ve istihdam artacakt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin
ekonomi politikalar›n›n temel amac› insan›m›z›n refah ve mutlulu¤unu
art›rmakt›r. Partimiz ekonomik geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak insan›
esas al›r.

Günümüzün rekabetçi dünyas›nda insana, insan›n niteliklerine, sa¤l›kl› bir
sosyal ortama yap›lan yat›r›mlar›n, ayn› zamanda ekonomik potansiyelimize
yap›lan bir yat›r›m oldu¤unu bilerek,

ekonomik politikalar›m›z› güçlü sosyal politikalar ile bütünlefltirdik ve bir
sosyal restorasyon dönemi bafllatt›k. Önümüzdeki y›llarda daha belirgin hale
gelecek olan bu yaklafl›m, ülkemizi gerek sermaye gerekse nitelikli beyinler
için bir çekim merkezi haline getirirken, sa¤l›kl› ve mutlu bireylerden oluflan
bir toplum hedefimize de hizmet edecektir.

Ekonomimizin büyüme potansiyeli, yap›lan tahminlerin üzerindedir. Bu
yüksek potansiyele ulaflmak
için ekonomik büyümenin
2003-2007 döneminde oldu¤u
gibi "verimlilik art›fl›na"
dayand›r›lmas› gerekmektedir.
D i ¤ e r  b i r  i f a d e y l e ,
ekonomimizde toplam faktör
verimlili¤inin artmaya devam
e t m e s i n i  s a ¤ l a m a k
gerekmektedir.

Sosyal refahtaki art›fl›n kal›c› bir flekilde devam›, mal ve hizmet sektörlerindeki
rekabet ortam›n› iyilefltirmek ve böylece verimlili¤in artmas›n› sa¤lamak ile
mümkündür.

Rekabet ortam›n›n iyilefltirilmesindeki en önemli konulardan birisi, devletin
mal ve hizmet üretiminden çekilmesi, düzenleme ve denetleme
fonksiyonlar›na a¤›rl›k vermesidir. Bu çerçevede partimiz özellefltirme
uygulamalar›n› sadece kamu için bir gelir kayna¤› olarak görmemekte,
üretimdeki verimlili¤in ve istihdam›n artmas›n› sa¤layacak önemli bir
politika arac› olarak de¤erlendirmektedir. Ayr›ca, bu konudaki çal›flmalar
büyük bir sosyal duyarl›l›kla yürütülmektedir.

Ekonomimiz d›fla aç›l›p uluslar aras› piyasayla çok daha iyi bir flekilde entegre
oldukça, halk›m›z›n refah› da artacakt›r.

Sa¤l›kl› ve iflleyen bir piyasa
ekonomisi, güçlü ve yerleflik bir
demokratik temel üzerinde infla
edilebilir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin
ekonomi politikalar›n›n temel amac›
insan›m›z›n refah ve mutlulu¤unu
art›rmakt›r. Partimiz ekonomik
geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak
insan› esas al›r.
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Hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkeler aras›nda uluslararas› do¤rudan
yat›r›mlar› daha h›zl› cezbetmek konusundaki yar›fl giderek çetinleflmektedir.
Uluslararas› bilgi birikimi ve teknoloji getiren, rekabet gücünü art›ran,
d›fl denge aç›s›ndan önemli bir finansman kayna¤› oluflturan, yeni pazarlara
aç›l›m› sa¤layan ve en önemlisi istihdam› art›ran uluslararas› do¤rudan
yat›r›mlar› Türkiye'ye artan oranlarda gelmesini sa¤lamak temel
hedeflerimizdendir.

Kay›p Y›llar
Verimsiz koalisyon yap›lar›, dar bir çerçevede halktan kopuk olarak yürütülen
siyaset ve k›s›r çekiflmeler ile geçen 1990'l› y›llar, tam anlam›yla ülkemizin
"kay›p y›llar›" olmufltur. 1994, 1999 ve nihayet 2001 krizi ile an›lan bu y›llar;
büyümenin durdu¤u, enflasyonun, faizlerin ve borç yükünün h›zla yükseldi¤i,
iflsizli¤in artt›¤›, rant ekonomisi ve yolsuzluklar›n makro dengeleri sarsacak
boyutlara yükseldi¤i, gençlerimiz baflta olmak üzere halk›m›z›n gelece¤e dair
umutlar›n› kaybetti¤i, uluslararas› alanda itibar›m›z›n yitirildi¤i bir dönem
olmufltur.

Kas›m 2002: Siyaset ve Ekonomi Tarihimizin Dönüm Noktas›
AK Parti iktidar› göreve bafllad›ktan hemen sonra siyasi istikrar h›zla güçlenmifl,
seçimlerden önce tüm ayr›nt›lar›yla ilan etmifl oldu¤u çok kapsaml› bir
ekonomik program› uygulamaya bafllam›flt›r.

Partimiz 2002 seçim beyannamesinde verdi¤i sözleri tutmufl, siyasi liderli¤ine,
kadrolar›na ve program›na duyulan güveni bofla ç›kartmam›flt›r. Sadece
krizlerin yaralar›n› sarmakla kalmam›fl, bir daha benzer krizler yaflanmamas›
için gerekli olan tedbirleri kararl›l›kla alm›flt›r.

Ekonomik program›m›z›n temel unsurlar›ndan birisi mali disiplindir. AK
Parti iktidar› her y›l arka arkaya ilan etti¤i bütçe hedeflerini tutturmufltur.
Program›m›z›n bir di¤er unsuru ise Merkez Bankam›z›n ba¤›ms›zl›k ilkesi
çerçevesinde uygulad›¤› para politikalar›d›r. Para politikalar›n›n temel önceli¤i
fiyat istikrar›d›r. AK Parti iktidar› döneminde enflasyonla mücadelede büyük
baflar›lar elde edilmifltir.

Türkiye'ye sermaye giriflinin ve ç›k›fl›n›n serbest olmas›, ekonomik
program›m›z›n bir di¤er temel unsurudur. Aç›k bir ekonomik yap› baflar›m›z›n
temel faktörlerindendir.

Program›m›z›n bir di¤er unsuru ise "serbest kur rejimidir". Kurun piyasa
flartlar›nda oluflmas›, ekonomimizin iç veya d›fl floklardan daha az etkilenmesini
sa¤lamaktad›r.

AK Parti iktidar› gerçeklefltirdi¤i yap›sal reformlarla ekonomide elde etti¤i
baflar›lara kal›c› bir zemin haz›rlam›flt›r. Türkiye ekonomisini iç ya da d›fl
etkilere karfl› çok daha korunakl› bir yap›ya kavuflturmufltur. Ekonomik
programda öngördü¤ü kamu sektörü, finans sektörü ve sosyal güvenlik gibi
alanlarda pek çok reformu tamamlam›flt›r.

AK Parti iktidar› bu zamana kadar olas› riskleri öngörerek, de¤iflim sürecini
iyi yönetmifltir.

Önceki dönemlere göre bugün ülkemiz çok daha istikrarl›, çok daha
müreffeh, ekonomimiz çok daha güçlüdür.

Ekonomimiz, 2002 y›l›ndan itibaren girdi¤i istikrarl› büyüme e¤ilimine 2006
y›l›nda da devam etmifl ve kesintisiz olarak ilk defa 20 çeyrek büyümüfltür.

1997-2001 y›llar› aras›nda ortalama olarak sadece yüzde 0,3 oran›nda büyüyen
ekonomimiz 2003-2006 y›llar› aras›nda ortalama yüzde 7,3 oran›nda büyüme
kaydetmifltir.

2002 y›l›nda 181 milyar dolar seviyesinde olan milli gelirimiz, 2,2 kat artarak
2006 y›l›nda 400 milyar dolara yükselmifl ve ülkemiz dünyan›n 17 inci büyük
ekonomisi haline gelmifltir.

Sat›n alma Gücü Paritesine göre hesaplanan milli gelir rakamlar›na göre ise
Türkiye 2006 y›l›nda Avrupa'n›n en büyük 6. ekonomisi olmufltur.
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Kifli bafl›na milli gelir 2002'de 2.598 dolar iken 2006 sonu itibar›yla 5.477
dolara yükselmifltir.

Özel sektör a¤›rl›kl›, verimlilik
art›fl›na dayanan ve d›fla aç›k bir
anlay›flla sa¤lanan sürekli ve h›zl›
büyüme, efline az rastlanan bir
baflar› olarak tarihe geçmifltir.

2002-2006 y›llar› aras›nda özel sektörün yat›r›m harcamalar› reel olarak yüzde
154 art›fl göstermifl, son 4 y›lda toplam 193 milyar dolarl›k özel sektör yat›r›m›
gerçekleflmifltir.

Toplam imalat sanayii verimlili¤i son 4 y›ll›k dönemde önemli ölçüde art›fl
göstermifltir. Bu dönemdeki imalat sanayii iflgücü verimlilik art›fl› kümülatif
yüzde 30'u aflm›flt›r.

H›zl› bir büyüme sa¤lan›rken, efl zamanl› olarak enflasyon düflürülmüfltür. 34
y›ldan sonra enflasyon ilk defa tek haneli rakamlara indirilmifltir.

AK Parti iktidar› Türk paras›na itibar›n› yeniden kazand›rm›fl, baflar›l› bir
operasyonla liradan alt› s›f›r at›lm›flt›r. Yeni Türk Liras› art›k hem halk›m›z›n
hem de uluslararas› yat›r›mc›lar›n güvendi¤i bir para birimidir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› döneminde uygulanan ekonomik ve sosyal
politikalar›n etkisiyle gelir da¤›l›m›nda da iyileflmeler olmufltur.

Bu dönemde gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤i gösteren gini katsay›nda önemli
iyileflmeler sa¤lanm›flt›r. 2002 y›l›nda 0,44 olan gini katsay›s› 2005 y›l›nda
0,38'e düflmüfltür. 2002 y›l›nda en zengin yüzde 20'lik kesim en fakir yüzde
20'lik kesimin 9,5 kat› gelir elde ederken, 2005 y›l›nda bu oran 7,3'e düflmüfltür.

Sat›n alma gücü paritesine göre kifli bafl› günlük 1 dolar›n alt›nda yaflayan
fertlerin toplam nüfusa oran› 2002 y›l›nda binde 2 iken bu oran 2005 y›l›nda
on binde 1'e düflmüfltür.

Bu oran Çin'de yüzde 13, Meksika ve Brezilya'da yüzde 8 ve Rusya'da yüzde
2'dir.

Günlük 2,15 dolar›n alt›nda yaflayanlar›n toplam nüfusa oran› ise 2002 y›l›nda
yüzde 3,04'ten 2005 y›l›nda yüzde 1,55'e düflmüfltür.

‹flsizlik oran› 2002 y›l›ndaki yüzde 10,3'den, 2006 y›l›nda yüzde 9,9'a gerilemifl,
bu dönemde 976 bin yeni istihdam sa¤lanm›flt›r.

Otomobil ve beyaz eflya gibi pek çok üründe fiyatlar gerilemifl, tüketim düzeyi
geçmifle göre çarp›c› oranlarda artm›flt›r. 2002 sonuna kadarki dört y›ll›k
dönemde sat›lan otomobil say›s› toplam 977 bin iken, 2003-2006 aras›ndaki
dört y›ll›k dönemde bu say› 1 milyon 490 bine yükselmifltir. Çamafl›r ve
bulafl›k makinesi, f›r›n ve buzdolab›ndan oluflan beyaz eflya sat›fllar› ise 2002
sonuna kadarki dört y›ll›k dönemde toplam 12 milyon 220 bin iken, 2003-
2006 aras›ndaki dört y›ll›k dönemde bu say› toplam 18 milyon 763 bine
ulaflm›flt›r.

Dünyaya aç›lan ve özgüveni yükselen ülkemizin d›fl ticaret hacmi de çarp›c›
bir büyüme göstermifltir. 2002-2006 döneminde d›fl ticaret hacmimiz 87 milyar
dolardan 223 milyar dolara yükselmifltir.

‹hracat hacmi 2002 y›l›nda 36 milyar dolar seviyesinde iken, 2007 y›l May›s
ay› itibar›yla 12 ayl›k ihracat rakam› 94 milyar dolara ulaflm›flt›r.

Cari aç›¤›n finansman›nda do¤rudan küresel yat›r›mlar›n pay› önemli
ölçüde art›fl göstermifltir. Y›llarca ortalama 1 milyar dolar civar›nda seyreden
do¤rudan küresel sermaye yat›r›mlar› tam anlam›yla bir s›çrama göstermifl
ve 2006 y›l›nda 20,2 milyar dolar seviyesine yükselmifltir. 2007 y›l›n›n ilk
dört ay›nda ise do¤rudan sermaye girifli 10 milyar dolar› aflm›flt›r.

Merkez Bankas› döviz rezervleri 2002 y›l› sonunda 26,8 milyar dolar iken,
2007 y›l› May›s ay›nda en yüksek tarihi seviyesine ulaflarak 65 milyar
dolar› geçmifltir. Böylece ekonomimizin d›fl floklara dayan›kl›l›¤› artm›flt›r.

AK Parti iktidar› Türk paras›na
itibar›n› yeniden kazand›rm›fl,
baflar›l› bir operasyonla liradan
alt› s›f›r at›lm›flt›r.
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Toplam rezervlerin ithalat› ve k›sa vadeli borçlar› karfl›lama oranlar›
olumlu yönde geliflmifltir.

Bütçe disiplini sa¤lanm›fl, kamu borçlar›n›n çevrilme endiflesi tarihe kar›flm›flt›r.
2002 y›l›nda kamu aç›klar›n›n milli gelire oran› yüzde 12,6 iken, 2006 sonunda
bu aç›k fazlaya dönüflmüfl ve milli gelirin yüzde 3'ü civar›nda da fazla verilmifltir.

Program tan›ml› faiz d›fl› fazlan›n GSMH'ye oran› 1993-2002 ortalamas› olan
yüzde 0,4 seviyesinden 2003-2006 döneminde yüzde 6,5 seviyesine yükselmifltir.

1985- 2002 aras›nda yap›lan özellefltirme tutar› sadece 8 milyar dolar iken
2003 y›l›ndan bugüne kadar yap›lan özellefltirme toplam 30,6 milyar dolara
ulaflm›flt›r. Böylece kamunun ekonomideki a¤›rl›¤› azalt›l›rken özel sektörün
rolü art›r›lm›flt›r. Devletin bir çok sektörde üretim ve ticaretten çekilmesi,
serbest piyasa ekonomisinin geliflmesine imkan sa¤lam›flt›r.

Sadece gelecek 5 y›l› de¤il, 2013 y›l›n› ve Cumhuriyetimizin 100'üncü y›l›
olan 2023 y›l›n› hedefliyoruz.

Yeni dönemdeki temel amac›m›z, halk›m›z›n, firmalar›m›z›n ve devletimizin
ekonomik güvenlik ve savunma sistemini güçlendirerek, bireysel ve toplumsal
refah›m›z› art›rmakt›r. Böylece, reel istikrara a¤›rl›k vererek, büyüme, kalk›nma
ve ifl imkanlar› oluflturarak ekonomimizi daha da güçlendirece¤iz.

Önümüzdeki y›llarda sa¤layaca¤›m›z yüksek büyümenin öncüsü yine özel
sektörümüzün dinamizmi ve verimlilik art›fllar› olacakt›r. Biz AK Parti olarak,
özel sektörümüzün önünü açacak politikalar› uygulamaya devam edece¤iz.
Bunun için; makro ekonomik istikrar›n sürdürülmesi yan›nda, mal ve hizmet
sektörlerinde verimlilik art›fllar›n› getirecek olan, baflta kay›t d›fl›l›¤›n önlenmesi
olmak üzere, rekabetin sa¤lanmas› için gerekli reformlar› ve yasal düzenlemeleri
yapacak, tüketici haklar›n› en üst düzeyde koruyaca¤›z.

2013 y›l›nda;
• Kifli bafl›na geliri 10.000 dolar› (sat›n alma gücü paritesine göre

15.000 dolar›) geçmifl,

• Milli Geliri 800 milyar dolara ulaflm›fl,

• Enflasyonu "düflük tek haneye" indirmifl,

• ‹flsizlik oran›n› daha da düflürmüfl,

• ‹hracat› 200 milyar dolar› aflm›fl,

• Turizm geliri 40 milyar dolara yaklaflm›fl, daha güçlü ve müreffeh
bir Türkiye hedefliyoruz.

Nisan 2007'de aç›klad›¤›m›z ve Türkiye'nin AB Müktesebat›na uyumu için
2013 y›l›na kadar uygulayaca¤›m›z program çerçevesinde, ekonomik de¤iflim
ve dönüflüm için gerekli 200 kadar yasal düzenleme ve 600 kadar ikincil
düzenlemeyi tamamlayaca¤›z.

• 2023 y›l›nda sat›n alma paritesine göre milli has›la büyüklü¤ü
bak›m›ndan ülkemizin dünyan›n ilk 10 ekonomisi içinde yer almas› ana
hedefimizdir.

AK Parti iktidar› döneminde, güven ve istikrar› sa¤layarak h›zl› büyümeyi
gerçeklefltirdik. Önümüzdeki dönemde büyümenin kalitesini art›rarak istikrar›
kal›c› hale getirece¤iz. Büyümeyle istikrar› güçlendirecek, sürdürülebilir hale
getirece¤iz. Reel ekonomiyi ön planda tutan, reel istikrara a¤›rl›k verece¤iz.

Ekonomik program›m›z›n temel unsurlar›ndan asla taviz vermeyece¤iz. Mali
disiplini kararl›l›kla sürdürece¤iz. Enflasyonla mücadele temel önceli¤imiz
olmaya devam edecek. Serbest kur rejimini sürdürece¤iz. Sermaye giriflleri ve
ç›k›fllar› serbest olmaya devam edecek. Yap›sal reformlar›m›z› kararl›l›kla
uygulayaca¤›z.

NiCE AK YILLARA

34 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

EKONOM‹

35A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA EKONOM‹



Ekonomik program›m›z›n temel unsuru mali disiplindir. Kamu borç yükünün
düflmeye devam etmesi, cari aç›¤›n kontrol alt›nda tutulmas› ve enflasyonun
daha da düflük oranlara çekilmesi ancak mali disiplinle mümkündür.

AK Parti iktidar› 2003-2007 döneminde mali disiplini sa¤lamada büyük baflar›
sa¤lam›fl ve bu disiplinin kal›c› olmas› için pek çok yap›sal reform
gerçeklefltirmifltir.

• Kamuda hesap verilebilirlik ve mali fleffafl›¤› sa¤lad›k. Bütçelerin
uygulanmas›, mali ifllemlerin muhasebelefltirilmesi, raporlanmas› ve
mali kontrolü yeniden düzenledik.

• Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu kaynaklar›n›n
etkili ve verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak üzere stratejik planlama, 
performans esasl› bütçeleme ve performans denetimi sistemini getirdik.
Program ve bütçelerimizi 2005 y›l›ndan itibaren y›ll›k olarak de¤il 
üç y›l› kapsayacak flekilde haz›rlamaya bafllad›k. Plan-program-bütçe
iliflkisini güçlendirecek mekanizmalar oluflturduk ve bütçe haz›rlama
süreci ile bütçe kapsam›n› yeniden tan›mlad›k.

• Kamuda mali fleffafl›¤› bozan bütçe içi ve bütçe d›fl› fon sistemini
tasfiye ettik, ödenek üstü harcamaya imkan veren düzenlemeleri
ortadan kald›rd›k, bütçe disiplininin güçlendirilmesi ve bütçe
kapsam›n›n geniflletilmesi amac›yla özel gelir-özel ödenek
uygulamalar›na son verdik.

• Rekabetçi ve saydam ihale kurallar›yla etkinli¤i art›rmay› ve
yolsuzluklar› engellemeyi amaçlayan, uluslararas› normlara uygunlu¤u
sa¤layan yeni ‹hale Kanununu iktidar›m›z döneminde yürürlü¤e
koyduk.

• Borçlanma ve borç yönetimi konular›ndaki mevzuat da¤›n›kl›¤›n›
giderdik. Mali yükümlülüklerimizin ödenmesi, kaydedilmesi ve
raporlanmas›n› kapsayan,   borçlanmada fleffafl›k, hesap verebilirlik
ve disiplini sa¤layan düzenlemeler yapt›k.

• "Vergide ak sayfa" açaca¤›z dedik ve açt›k. Vergi Bar›fl› Kanunu ile
 vergi borcu olanlara faiz indirimi ve ödeme kolayl›¤› getirdik, 130 

bin ihtilafl› dosyay› tasfiye etik ve 4,7 katrilyon TL gelir elde ettik.

• ‹fl dünyas› üzerinde cayd›r›c› 
etkisi olan "nereden buldun"
uygulamas›n› kald›raca¤›z dedik ve
kald›rd›k.

• Vergi oranlar›n› ve say›s›n› düflürece¤iz dedik ve bunu da yapt›k.
Gelir vergisindeki üst dilim vergi oran›n› % 45'den % 35'e indirdik.
Dilim say›s›n› düflürdük. Böylece, gelir vergisinde vergi yükünü
azaltt›k ve vergi sistemini basitlefltirdik.

• E¤itimde, sa¤l›k ve turizm hizmetlerinde, ilaçta, temel g›da
maddelerinde, giyim, konfeksiyon ve tekstilde Katma De¤er Vergisi

oran›n› % 18'den % 8'e indirdik.

• Yat›r›mlar›n ve do¤rudan küresel
sermayenin teflvik edilmesinde

önemli bir ad›m olarak kurumlar vergisi oran›n› % 33'den % 20'ye
indirdik.

• Bütün bu indirimlere karfl›n vergi gelirlerimizde istikrarl› bir art›fl
sa¤lad›k.

Maliye Politikas›

Katma De¤er Vergisi
oran›n % 18'den % 8'e
indirdik.
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• Y›llardan beri birçok iktidar›n sözünü etti¤i ama bir türlü
gerçeklefltiremedi¤i enflasyon muhasebesini uygulamaya koyduk.

• Kay›t d›fl› ekonomi ile mücadelede önemli mesafeler ald›k. Gelir
idaresinin kapasitesini ve vergi inceleme birimlerinin teknolojik
altyap›s›n› güçlendirdik.

• Münhas›ran gelir toplama ve denetim fonksiyonlar›na yo¤unlaflan
Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›n› kurduk.

• Emekli ve çal›flanlar›m›z›n fifl toplama çilesini sona erdirdik.

Vergi otomasyon projeleri kapsam›nda vergi dairelerini otomasyona geçirdik.
Mükelleflerimizin sigorta ve vergi beyannamelerini elektronik ortamda
verebilmelerine imkan sa¤lad›k. Vatandafl›m›z› vergi ve sigorta dairelerinde
kuyruklarda beklemekten kurtard›k.

AK Parti iktidar› mali disiplini sa¤larken ayn› zamanda harcamalar›n da
yap›s›n› de¤ifltirme yönünde önemli politikalar uygulad›. Bütçe harcamalar›
içinde faiz harcamalar›n›n pay› azal›rken sosyal harcamalar›n, yat›r›m
harcamalar›n›n ve personel harcamalar›n›n pay› artt›.

E¤itim, bir numaral› harcama kalemi haline geldi.

Faiz harcamalar›n›n Bütçe içindeki pay› 2002 y›l›ndaki yüzde 44,2'lik
seviyesinden 2006 y›l› sonunda yüzde 27 seviyesine geriledi. Yat›r›m
harcamalar›n›n pay› ise yüzde 7,2 seviyesinden yüzde 9,7 seviyesine ç›karken,
personel harcamalar›n›n pay› ise yüzde 19,6 seviyesinden yüzde 25,5 seviyesine
yükseldi.

Kamu yat›r›mlar›na giderek daha fazla kaynak ay›rmaya bafllamam›z ve
önceliklerimizi daha sa¤l›kl› belirlememiz sonucunda, 2002 y›l›nda toplam
kamu yat›r›m proje stoku 4.414 iken, 2006 y›l›nda bu stok 2.525'e düfltü.

Tamamlanmaya yak›n olan projeleri öncelikle bitirdik, gerçekçi olmayan
projeleri yat›r›m program›ndan ç›kard›k. Kamu yat›r›mlar›n›n ortalama
tamamlanma süresi de 8,5 y›ldan 5,5 y›la indi. Art›k daha fazla yat›r›m
yap›yoruz ve bu yat›r›mlar çok daha k›sa sürede halk›m›z›n hizmetine giriyor.

2002 y›l›nda bütçenin yüzde 9,5'i sosyal güvenlik kurulufllar›n›n harcamalar›
için ayr›l›rken, 2006 y›l› sonunda bütçenin yüzde 15,8'ini sosyal güvenlik
kurulufllar›n›n harcamalar›na ay›rd›k.

K›s›tl› bütçe imkanlar›na ra¤men kamuda çal›flan memurlar›m›z›n ve
iflçilerimizin maafllar›na, enflasyonun oldukça üzerinde art›fllar yapt›k.

Baflar›l› maliye politikas› uygulamalar›m›z sonucunda;

Merkezi hükümet bütçe aç›¤›n›n GSMH'ya oran› 2003'te yüzde 14,6 iken
2006'da yüzde 0,7'ye düfltü. GSMH'ya oran› aç›s›ndan son 30 y›l›n en düflük
bütçe aç›¤› gerçekleflti.

Faiz giderlerinin GSMH'ya oran› da h›zl› bir flekilde düfltü; 2002'deki yüzde
18.7 olan bu oran 2006'da yüzde 8'e geriledi. Böylece, sosyal harcamalar için
de daha elveriflli bir bütçe harcama yap›s› olufltu.

Maliye ve para politikalar› ile uyumlu ve baflar›l› bir flekilde yürütülen
borç yönetimi AK Parti iktidar›n›n en baflar›l› oldu¤u alanlardan biri olarak
öne ç›km›flt›r.

Kamu Kesimi Net Borç Stoku 2002 y›l›nda 216 milyar YTL iken, 2004 y›l›nda
274 milyar YTL düzeyine yükselmifltir. 2004 y›l› sonras›nda düflüfl trendine
giren net borç stoku 2006 y›l› sonu itibar›yla 258 milyar YTL düzeyine
düflmüfltür.

Toplam Kamu Net Borç Stokunun GSMH'ya oran› ise 2002 y›l› sonundaki
yüzde 78 seviyesinden 2006 y›l› sonunda yüzde 45 düzeyine gerilemifltir.
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Söz konusu dönemde borç stoku içerisindeki döviz ve dövize endeksli borçlar›n
pay› azal›rken Yeni Türk Liras› cinsinden borçlar›n pay› artm›flt›r. Borç stoku
kur ve faiz riskine karfl› daha korunakl› bir yap›ya kavuflturulmufltur.

Mali disiplinin do¤rudan ve en çarp›c› yans›mas› borçlanma maliyetlerinde
görülmüfltür. Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu Devlet ‹ç Borçlanma
Senetlerinin (D‹BS) faiz oran›, 2002 y›l› Ekim ay›nda yüzde 64 iken, 2006
y›l› Nisan ay›nda yüzde 14'e
gerilemifltir. Son dönemlerde iç
ve d›fl olumsuz geliflmelere
ra¤men D‹BS faiz oran› 2007
May›s ay› itibariyle yüzde 18-
19 düzeyinde gerçekleflmifltir.

2002 y›l› Ekim ay›nda ihraç edilen iskontolu borçlanma senedinin gerçekleflen
reel faiz oran› yüzde 36 olmufltur. ‹skontolu senetlerin beklenen reel faiz oran›
2007 May›s ay› itibariyle yüzde 10 civar›ndad›r.

Yurtd›fl›nda ihraç etti¤imiz tahvillerin risk primi de önemli ölçüde düflmüfltür.
Yurt d›fl›nda ihraç etti¤imiz dolar cinsinden 10 y›l vadeli tahvilin
ABD Hazine tahviline göre risk primi 2002 y›l› Aral›k ay›nda yüzde
7 iken, 2007 y›l› Ocak ay›ndaki ihraçta yüzde 2'ye gerilemifltir.

Ortalama iç borçlanma vadesi, 2002 y›l›nda 9 ay iken, 2007 Ocak-May›s
döneminde 37 aya ç›km›flt›r.

‹ç piyasalardan borçlanman›n bafllad›¤› dönemden beri ilk defa 7 y›l vadeli
YTL cinsinden borçlanma senedi ihraç edilmifltir.

2002 Kas›m-2007 May›s döneminde, d›fl borçlanmada da dolar cinsinden
30 y›l vadeli dört ihraç yapt›k ve ilk defa euro cinsinden 12 y›l vadeli d›fl
borçlanma gerçeklefltirdik.

Vatandafllar›m›z›n yaflam standard›n›n art›r›lmas› için ekonomik istikrar
ve güven ortam› bir ön kofluldur. AK Parti olarak ekonomide yakalad›¤›m›z
bu baflar›n›n devam ettirilmesinin, ülkemizin uluslar aras› itibar›n›n
art›r›lmas›ndaki öneminin de bilincindeyiz.

AK Parti iktidar› makroekonomik istikrar›n ve büyüme performans›n›n
sürdürülmesi amac›yla sa¤lad›¤› mali disiplini devam ettirecektir. Maliye
politikalar›m›z›n baflar›yla sürdürülebilmesi için gerekli ad›mlar at›lacak,
reformlar güçlendirilecektir. Gelecek y›llar›n bütçeleri Partimizin ekonomi
ve kamu maliyesi politikalar›na uygun olarak tam bir kararl›l›k ve mali
disiplin anlay›fl› içinde uygulanacakt›r. Böylece, enflasyon oran›n›n daha
da afla¤›ya çekilmesi, cari aç›¤›n kontrol alt›nda tutulmas› ve kamu borç
stokunun milli gelire oran›n›n daha da azalt›lmas› sa¤lanacakt›r.

Uygulayaca¤›m›z vergi politikalar›n›n temel amac›; ekonomide kay›td›fl›l›¤›n
azalt›lmas›, rekabet gücümüzün art›r›lmas›, daha basit, adil ve genifl tabanl›
bir vergi sistemi oluflturmakt›r.

Bu kapsamda;
•Vergi politikalar›nda öngörülebilirli¤i art›raca¤›z.

•Vergi mevzuat›n› sadelefltirece¤iz.

•Kay›td›fl› ekonomi, yolsuzluk ve karapara ile mücadeleyi sürdürece¤iz.

•Belge düzeninin oturtulmas›ndaki en büyük engel olan damga vergisi
baflta olmak üzere ifllemler üzerindeki vergileri kademeli olarak
kald›raca¤›z.

•Yat›r›mlar›n ve istihdam›n desteklenmesine yönelik politikalar
çerçevesinde, mali disiplin de dikkate al›narak, istihdam üzerindeki
vergi ve benzeri yüklerin düflürülmesine yönelik düzenlemeler
yapaca¤›z.

Ortalama iç borçlanma vadesi,
2002 y›l›nda 9 ay iken, 2007 Ocak-
May›s döneminde 37 aya ç›km›flt›r.
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• Baflta Gelir ‹daresi ve Gümrük Müsteflarl›¤› olmak üzere ilgili tüm
kamu kurumlar›n›n teknik ve idari altyap›s› güçlendirilerek akaryak›t,
tütün mamulleri ve alkollü içecekler öncelikli olmak üzere kaçakç›l›kla
etkin bir flekilde mücadele edece¤iz.

Kamu harcamalar›na, bütçe dengelerini, iktisadi ve sosyal getirileri ve
potansiyel büyüme üzerindeki etkilerini gözeterek öncelik verece¤iz. Bu
çerçevede, sa¤lanan tasarruflar›n, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükünün
azalt›lmas›nda ve kamu harcama sisteminde etkinlik, fleffafl›k ve hesap
verebilirli¤in art›r›lmas›n› sa¤layacak olan yap›sal reformlar›n
gerçeklefltirilmesinde kullan›lmas›n› amaçlamaktay›z.

Adalet ve Kalk›nma Partisi'nin gelecek dönemde harcamalara iliflkin
uygulayaca¤› temel politikalar flunlar olacakt›r:

• Kamu idarelerinde mali yönetim, iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri
etkin bir flekilde uygulanacakt›r.

• Kurumlar, bütçe k›s›t›n› dikkate alarak, belirlenen öncelikler
çerçevesinde kaynak tahsisini gözden geçireceklerdir. Bu kapsamda,
önceli¤ini yitirmifl faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir.

• Kaynak kullan›m›nda etkililik ve verimlili¤i sa¤lamak, hesap
verebilirli¤i art›rmak için stratejik planlama ve performans esasl›
bütçeleme sistemini yayg›nlaflt›raca¤›z.

• Kamu kesiminde çal›flanlar› enflasyona ezdirmeyece¤iz.

• Ücret sisteminin sadelefltirilmesini, kamu personelinin mali ve özlük
haklar›na iliflkin dengesizlik ve adaletsizliklerin giderilmesini,
performansa dayal› ücret sistemine geçilmesini, mevcut statü say›s›n›n
azalt›lmas›n› esas alan kapsaml› bir personel reformunu hayata
geçirece¤iz.

• Sosyal harcamalar›n toplam kamu harcamalar› içindeki pay›n›
art›raca¤›z.

• K‹T'lerde hesap verebilirli¤i, fleffafl›¤›, karar alma süreçlerinde
esnekli¤i sa¤lamaya ve K‹T'ler üzerinde müdahale yetkisi olan kurum
say›s›n› azaltmaya yönelik olarak bafllat›lan kurumsal yönetim sistemi
projesini tamamlayaca¤›z.

AK Parti iktidar›, kamu yat›r›mlar›n›n etkinli¤ini art›racakt›r. Yat›r›mlar›,
öncelikli sosyal ihtiyaçlar› giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek
nitelikteki altyap›ya yönlendirecek; sektörel, bölgesel ve AB'ye uyum yönündeki
amaçlar›n gerçeklefltirilmesinde etkili bir araç olarak kullanacakt›r. Bu
çerçevede;

• Kamu yat›r›mlar›n›n etkin, verimli ve zaman›nda gerçeklefltirilmesini
ayn› kararl›l›kla sürdürece¤iz.

• E¤itim, sa¤l›k, teknolojik araflt›rma, ulaflt›rma, sulama, içme suyu ve
e-devlet yat›r›mlar›na öncelik vermeye devam edece¤iz.

• Kamu yat›r›mlar›n› bölgesel kalk›nma ve bölgeler aras› geliflmifllik
farklar›n›n azalt›lmas›nda etkili bir araç olarak kullanaca¤›z.

• AB'ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata
geçirilmesi için sürdürülen çal›flmalar›n gerektirdi¤i yat›r›mlar›
h›zland›raca¤›z.

• Kamu altyap› yat›r›mlar›nda özel sektör kat›l›m›n› art›r›c› modeller
gelifltirece¤iz.

• Geleneksel olarak kamu kaynaklar›ndan karfl›lanan baz› altyap›
yat›r›mlar›n›n, tamamen özel sektör taraf›ndan yap›l›p iflletilmesini
sa¤layacak modelleri yayg›nlaflt›raca¤›z.
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• Kamu yat›r›mlar› için kaynak sorununu çözen, yat›r›m ve iflletme
aflamalar›nda verimlili¤i art›rmakta olan kamu-özel sektör iflbirli¤i
modellerini AB müktesebat›na uygun sa¤lam bir yasal zemine
kavuflturaca¤›z.

Borçlanma politikam›z›n temel amac›; riskler, borçlanman›n vadesi ile para
ve faiz cinsinden kompozisyonu dikkate al›narak, kamu finansman ihtiyac›n›n
en düflük maliyetle karfl›lanmas›d›r.

• Nakit ve borç yönetiminde oluflabilecek likidite risklerinin azalt›lmas›
amac›yla, yeterli düzeyde rezerv tutma politikas›na devam edece¤iz.

• Toplam borçlanmay› a¤›rl›kl› olarak YTL cinsinden ve sabit faizli
enstrümanlarla gerçeklefltirecek, piyasa koflullar› izin verdi¤i ölçüde
borçlanma vade yap›s›n› uzataca¤›z.

Bu amaç ve stratejiler do¤rultusunda iktidar›m›z›n ikinci dönemindeki
hedefi; kamu borcunun milli gelire oran›n› daha da afla¤›lara ve faiz
oranlar›n› tek haneli rakamlara indirmektir.

• 8.000 YTL'yi aflan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT arac›l›¤›yla
yap›lmas› uygulamas›n› bafllatt›k.

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras›n›n vergi kimlik numaras›
yerine kullan›lmas› çal›flmalar›n› tamamlad›k.

• Akaryak›t pompalar›na yazar kasa tak›lmas›n› bafllatt›k ve ulusal
marker uygulamas›na geçtik.

• Kay›td›fl› istihdamla mücadelede kamu kurumlar› aras›nda
koordinasyon sa¤lamay›, vatandafllar› bilgilendirmeyi ve denetimleri
s›klaflt›rmay› amaçlayan Kay›td›fl› ‹stihdamla Mücadele (KAD‹M)
Projesini bafllatt›k.

• Öte yandan ekonomide rekabet gücünün art›r›lmas›, ifl ortam›n›n
iyilefltirilmesi ve finansal sistemin gelifltirilmesine yönelik al›nan
tedbirler de kay›td›fl› ekonominin azalt›lmas›nda önemli bir rol
oynayacakt›r.

Önümüzdeki dönemde de kay›td›fl›l›kla mücadele öncelikli alanlar›m›zdan
biri olacakt›r. Sadece denetime odaklanma, ya da sadece yasal yüklerin
azalt›lmas› gibi tek tarafl› yaklafl›mlardan ziyade birçok ekonomik ve sosyal
nedenden ortaya ç›kan kay›td›fl›l›kla mücadelede bafllat›lan çal›flmalar kapsaml›
bir strateji do¤rultusunda h›zland›r›lacakt›r.

Bu çerçevede;

• ‹flveren üzerindeki vergi, prim ve benzeri yükleri azaltaca¤›z.

• Denetimle ilgili kamu kurumlar› aras›nda koordinasyonu
güçlendirerek, bilgi ifllem yoluyla bilgi paylafl›m›n› sa¤layacak ve bu
yolla çapraz kontrolleri art›raca¤›z.

• Yapt›r›mlar› güçlendirece¤iz.

Kay›t D›fl› Ekonomik Faaliyetlerin Azalt›lmas›

"Kay›td›fl›l›¤›n, iflletmelerin rekabet avantaj› elde etmesi ve ayakta kalmalar›na
yard›mc› oldu¤u tezi" küreselleflmenin artt›¤›, verimlilik art›fl› ile beraber
büyük ölçekli iflletmelerin rekabet gücünü elinde tuttu¤u günümüz koflullar›nda
geçerlili¤ini yitirmifltir. Aksine, Partimiz kay›td›fl›l›¤› iflletmelerin verimlili¤ini
azaltan, büyümesini engelleyen ve rekabet edebilirli¤ini azaltan bir sorun
olarak görmektedir.

Kay›td›fl› ekonomiyi azaltmak için iktidar›m›z döneminde önemli ad›mlar
att›k. Bu kapsamda;

• Mali kurulufllarca yap›lacak ifllemlere taraf olanlar›n vergi kimlik
numaras›n›n ilgili belge ve kay›tlarda kullan›m›n› zorunlu hale
getirdik.
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• Vergi ve sosyal güvenlik priminin toplanmas›nda tek bir beyanname
uygulamas›na geçece¤iz.

• Sosyal güvenlik primlerinin tahsili için ça¤dafl yöntemler kullanmaya
bafllayacak, prim alacaklar›n›n tahsilat›nda sözleflmeli avukatlardan
yararlanaca¤›z.

• ‹flletmelerin büyüklü¤ü,
bulundu¤u sektör i le
ücretlerin tutar› gibi
kriterler esas al›narak, 

ücretlerin kademeli olarak bankalar üzerinden ödenmesi uygulamas›n›
bafllataca¤›z.

• Okul ve üniversitelerde vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili e¤itimler
verece¤iz.

• Kay›td›fl›l›kla ilgili ülke genelinde bilinçlendirme kampanyalar›
bafllataca¤›z.

• Özellikle vergi ve sosyal güvenlik ile ilgili hizmetlerin kalitesinin
art›r›lmas›na devam edecek, tüm ifllemlerin internet ortam›na
tafl›nmas›n› sa¤layarak s›ra ve kuyruklar› azaltaca¤›z.

• Kamuya olan güveni sarsan ve kay›td›fl›l›¤› özendiren her türlü
aftan kaç›naca¤›z.

‹ktidar› devrald›¤›m›zda yüzde 30'larda olan enflasyon, dünyadaki en yüksek
oranlardan biri durumundayd›. ‹stikrars›z ve düflük büyüme performans›n›n
en önemli sebebi yüksek ve dalgal› enflasyon idi.

Kas›m 2002 seçim beyannamemizde verdi¤imiz söz, enflasyonu tek haneli
rakamlara indirmekti. ‹ktidar›m›z döneminde bu sözü gerçeklefltirdik.
Enflasyonu kademeli bir flekilde 2005 y›l› sonu itibariyle yüzde 7,7'ye indirdik.
2006 y›l›nda ise, enflasyon iki büyük kur dalgalanmas›na ra¤men, y›l sonu
itibariyle yüzde 9,7 olarak gerçekleflti. Sürekli ve yüksek büyümeyi sa¤lad›¤›m›z
bir dönemde, ayn› zamanda enflasyonun düflmesi de dünya ekonomik çevreleri
taraf›ndan övgü ve takdirle karfl›land›.

Enflasyonla mücadelede sa¤lad›¤›m›z güven neticesinde param›zdaki 6 s›f›r›
2005 y›l›nda att›k. Eski sorumsuz siyaset dönemlerin kötü bir hat›ras› olarak
birikmifl bu tortudan, sorumlu ve bilinçli politikalar ile milletimizle birlikte
verdi¤imiz mücadeledeki baflar›m›z sayesinde kurtularak Yeni Türk Liras›'na
geçtik. Ocak 2009 tarihinden itibaren ise param›zdaki 'Yeni' ibaresini de
kald›r›p milletçe gurur duyaca¤›m›z istikrarl› bir Türk Liras›'na kavuflaca¤›z.

Mali dengelerde sa¤lanan iyileflme ile birlikte Yeni Türk Liras›na güveni
yeniden tesis ettik. Art›k YTL bir de¤er biriktirme ve tasarruf arac› olma
ifllevini yeniden kazand›. Uluslararas› finans kurulufllar› ve di¤er ülkeler
(Dünya Bankas›, Avusturya Hazinesi ve Avrupa Yat›r›m Bankas› vb.) YTL
cinsi tahvil ihraç ederek borçlanmaya ve borç yönetiminde YTL'yi bir
enstrüman olarak kullanmaya bafllad›lar.

Yurt içindeki finansal yat›r›m tercihlerinde de benzer bir e¤ilim gözlenmektedir.
2002 y›l›nda YTL'nin toplam finansal yat›r›m portföyü içindeki pay› yüzde
53 iken bu oran May›s 2007 itibariyle yüzde 71'e yükselmifltir.

Enflasyonla sürekli bir flekilde mücadele etmenin, h›zl› bir flekilde büyüme
sa¤lamam›z ve sosyal refah› art›rmam›z bak›m›ndan ne kadar önemli oldu¤unu
biliyoruz.

Kamuya olan güveni sarsan ve
kay›td›fl›l›¤› özendiren her türlü
aftan kaç›naca¤›z.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, enflasyonu kal›c›, h›zl› ve adaletli bir kalk›nma
sürecinin önündeki en önemli engel olarak görür. 2002 seçimleri öncesindeki
25 y›ll›k dönemde, belli aral›klarla uygulamaya konulan istikrar programlar›na
ra¤men, enflasyon hep yüksek ve dalgal› seyretmifltir.

Enflasyonla Mücadele ve Para Politikas›
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Enflasyonu tek haneli seviyelere getirmekle yetinemeyiz. Yeni dönemdeki
hedefimiz fiyat istikrar›n› sa¤lay›p kal›c› hale getirmektir. Ekonominin
genelindeki fiyat art›fllar› iktisadi kararlar al›n›rken ihmal edilebilir
seviyelere kal›c› olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edece¤iz.
Bunu gerçeklefltirirken operasyonel ba¤›ms›zl›¤›n› koruyaca¤›m›z Merkez
Bankas›na, uygulayaca¤›m›z maliye politikam›zla destek verece¤iz. Ayr›ca,
gerek makro düzeydeki yap›sal reformlar gerekse mal ve özellikle hizmetler
sektöründe rekabeti art›r›c› mikro reformlar yoluyla enflasyonun düflük
tek haneli seviyelere inmesi için çal›flaca¤›z.

Bu amaçla 'enflasyon hedeflemesi' rejimini gelifltirmeye devam edece¤iz. Mali
disiplini sürdürmedeki kararl›l›¤›m›z enflasyonla mücadeledeki baflar›m›zda
temel unsur olmaya devam edecektir.

Bu politika çerçevesinin vazgeçilmez ön flart› olan serbest kur rejimine yeni
dönemde de devam edece¤iz. Sermaye hareketleri serbest olacak ve uzun
vadeli hale gelen finansman›n sürdürülebilir yap›s› istikrar›n pekifltirilmesi
yoluyla daha da güçlenecektir. Finans sektöründe baflar› ile hayata geçirdi¤imiz
reform program›m›z da, para politikas›n›n enflasyonla mücadelede etkinli¤inin
artmas›na yard›mc› olmaya devam edecektir.

Yap›sal reform program›m›z baflta kamu kesimi olmak üzere ekonomide
verimlili¤i, esnekli¤i ve rekabet art›fl›n› sa¤lamaya, bu sayede arz ve maliyetler
yönünden enflasyonla mücadeleye önemli katk›da bulunmaya devam edecektir.
Mali ve parasal disiplinle efl zamanl› olarak uygulanacak olan yeni yap›sal
reform ve düzenlemeler, üretim kapasitesinin genifllemesini ve en üst düzeyde
kullan›m›n› sa¤layarak, enflasyonun daha da afla¤› seviyelere çekilmesinde
yard›mc› olacakt›r.

Ayr›ca, bat›k hale gelen kamu bankalar›n›n görev zararlar›n› karfl›lamak ve
sermaye deste¤i vermek için toplam 21,9 milyar dolar maliyet üstlenilmifltir.
AK Parti iktidar›, ülkemizin bir daha böyle bir maliyetle karfl›laflmamas› için
gereken tüm önlemleri almakta ve kararl›l›kla uygulamaktad›r.

Kamu bankalar›n›n operasyonel yeniden yap›land›r›lmas› tamamlanm›fl,
ödene¤i olmadan görev zarar› verilmesi uygulamas›na son verilmifltir. Her iki
kamu bankas›, Ziraat ve Halkbank, çiftçimize ve esnaf›m›za bir yandan gerçek
fonksiyonlar› do¤rultusunda uygun koflullarda önemli kredi imkanlar› sa¤larken
di¤er yandan karl› hale gelmifl ve Hazine'mize önemli miktarda katk› yapmaya
bafllam›fllard›r.

Uygulamaya koydu¤umuz ve bankac›l›k sektörünü yeniden yap›land›rmay›
amaçlayan program ile sektörün k›r›lganl›¤›n›n giderilmesine yönelik önemli
geliflmeler sa¤lad›k. Bankac›l›k sistemi kur riskine karfl› çok daha korunakl›
bir yap›ya kavuflturulmufltur. Yabanc› para aç›k pozisyonu geçmiflle mukayese
edilemeyecek kadar azalm›fl ve yasal düzenlemelerin çok alt›nda bir de¤ere
ulaflm›fl olup, art›k bir risk unsuru olmaktan ç›km›flt›r.

Bankalar›m›z›n sermaye yeterlilik ve likidite rasyolar› da güçlü bir yap›dad›r.
fiu anda yüzde 20'lerin üzerinde olan bankalar›m›z›n sermaye yeterlilik rasyosu
OECD ülkeleri aras›nda en güçlü durumdad›r.

Bankac›l›k sistemimiz mali arac›l›k fonksiyonunu yeniden kazanm›flt›r.
Bankalar, 2002 y›l›nda toplam varl›klar›n›n yüzde 23'ünü kredi olarak verirken
bu oran bugün yüzde 44'e ç›km›flt›r.

Di¤er taraftan artan kredi hacmine ra¤men, bankalar›n kredileri yönetme
kabiliyetleri artm›flt›r. Bunun etkisi "takipteki alacaklar oran›"ndaki düflüflten
aç›kça görülmektedir. Bankalar›n, 2002 y›l›nda takipteki alacaklar› toplam
varl›klar›n›n yüzde 6,6's› iken, 2006 y›l› sonunda bu oran yüzde 0,4'e gerilemifltir.Ekonomik krizlerle beraber 22 özel banka kamu taraf›ndan devral›nm›fl ya

da tasfiye edilmifltir. Bu bankalar Hazine'ye 17,3 milyar dolarl›k ek bir yük
getirmifltir.

Finansal Hizmetler

NiCE AK YILLARA

48 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

EKONOM‹

49A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA EKONOM‹



AB mevzuat› ile uyumlu olarak haz›rlanan Bankac›l›k Kanunu 2005 y›l›nda
yürürlü¤e girmifltir. Ülkemizde 1980'li y›llar›n ortalar›ndan itibaren geliflmeye
bafllayan banka kart› ve kredi kart› piyasas› 20 y›l› aflk›n bir süreden sonra
AK Parti iktidar› döneminde Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar› Kanunu ile
yasal düzenlemeye kavuflmufltur.

Bankac›l›k sektörünün daha etkin ve rekabetçi bir yap›da çal›flmas›n› sa¤layan
önemli reformlardan birisi de 2004 Temmuz ay›ndan itibaren mevduata
verilen garantinin 50.000 YTL ile s›n›rland›r›lmas›d›r.

‹ktidar›m›z döneminde, y›llard›r üstüne gidilemeyen ‹mar Bankas› yolsuzlu¤u
aç›¤a ç›kar›lm›fl ve bankan›n›n kamuya getirdi¤i yük ortaklar›ndan tahsil
edilmeye bafllanm›flt›r. ‹mar Bankas› ve daha önceki dönemlerde devredilen
bat›k bankalar›n sahiplerinden 12 milyar dolarl›k tahsilat yap›lm›fl ve devlete
kazand›r›lm›flt›r. Cesur ve kararl› tutumumuzla al›nan bu sonuç, kamuoyu
vicdan›n› da bir nebze olsun rahatlatm›flt›r.

2001 krizi nedeniyle ödeme güçlü¤ü yaflayan reel sektör flirketlerinin
faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yard›mc› olmak ve bankac›l›k sektörünün
sorunlu kredilerini çözüme kavuflturmak için getirilen ‹stanbul Yaklafl›m› ve
Anadolu Yaklafl›m› çerçevesinde, binlerce firman›n bankalara olan borcu
yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Sermaye piyasalar›m›zda son dönemde yap›lan düzenlemelerle AB
müktesebat›na uyum yönünde önemli geliflmeler sa¤lad›k. Sermaye
piyasalar›m›zda da gözetim ve denetimi güçlendirdik. Yeni ipotekli konut
finansman› sistemi (mortgage) ile ilgili yasal altyap›y› haz›rlad›k.

Yeni sigortac›l›k yasas› ile sigortac›l›k sektörünü AB standard›nda bir mevzuat
çerçevesine kavuflturduk.

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlay›c›s› olmas› ve uzun vadeli fonlar›n
oluflumu aç›s›ndan önem tafl›yan bireysel emeklilik sistemini uygulamaya
geçirdik.

Sa¤l›kl› bir bankac›l›k sisteminin reel kesim ve ekonomik büyüme için ne
kadar önemli oldu¤unu bilen Partimiz, önümüzdeki döneminde, bir yandan
sektördeki rekabet ortam›n›n geliflmesi, di¤er yandan reel kesimin bankac›l›k
sisteminden daha fazla faydalanabilmesi için gerekli her türlü önlemi zaman›nda
ve kararl›l›kla almaya devam edecektir. Bu çerçevede;

• Özellikle KOB‹'lere, kay›tl› sisteme geçmeleri ve iyi yönetiflim
ilkelerini uygulamalar› için gerekli her türlü deste¤i verece¤iz.

• Basel  II  standartlar›na kademeli  geçifl  sa¤layaca¤›z .

• Arac›l›k maliyetleri üzerindeki vergi yüklerini (BSMV, KKDF)
kademeli olarak düflürece¤iz.

• Baflta Halk Bank olmak üzere kamu bankalar›n›n özellefltirilmesi
çal›flmalar›n› tamamlayaca¤›z.

• Yasas›n› ç›kard›¤›m›z ipotekli konut sistemini uygulamaya geçirece¤iz.
Bu ise, bankalara likidite sa¤layarak tüm faiz oranlar›n›n bir miktar
düflmesine yol açacakt›r. Ayr›ca, ilk defa tüketici fiyatlar›na endeksli
nispeten düflük reel faizli kredi kullan›m›na olanak sa¤lanacakt›r.

Sanayi politikam›z›n temel hedefi, rekabet gücümüzü verimlilik ve teknolojik
yenilik ekseninde art›rmak, özel sektör öncülü¤ünde d›fla dönük bir yap›
içinde sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤lamakt›r. Bu hedefe, piyasa koflullar›nda
ve taraf oldu¤umuz uluslararas› anlaflmalar› gözeterek ulaflaca¤›z.

Küresel rekabet gücümüzün korunmas› ve gelifltirilmesi ile ulusal refah›m›z›n
art›r›lmas›nda sanayi sektörünün belirleyici bir rolü vard›r. Sanayimiz, küresel
üretim zincirlerine kat›l›mda son y›llarda önemli geliflme göstermifltir. Nitekim,
AB müzakerelerinde aç›lan ikinci fas›l ‹flletme ve Sanayi Politikas› Fasl›
olmufltur.

Sanayi
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AK Parti iktidar› döneminde, sanayimizin rekabet gücünü ve verimlili¤ini
art›rmaya yönelik olarak bir Sanayi Stratejisi Doküman› haz›rlanm›flt›r.
Ayr›ca, sanayinin dinamik gücü olan KOB‹'lere yönelik olarak bir KOB‹
Stratejisi ve Eylem Plan› haz›rlanm›fl ve uygulamaya konmufltur. Her iki
strateji doküman› da AB perspektifi içinde sanayimizin uzun vadeli geliflim
ihtiyaçlar› dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r. Böylece, bu kritik alanlara iliflkin
olarak, gündelik kararlar yerine sa¤l›kl› bir bak›fl aç›s› içinde politika oluflturma
ve öngörülebilirli¤i sa¤lama imkan›na kavuflulmufltur.

AK Parti iktidar›nda sanayimizi
h›zla büyüttük. Kesintisiz bir
flekilde, y›ll›k ortalama yüzde 7,8
 büyüme sa¤lad›k. Krizler sonucu
düflen kapasite kullan›m oranlar›
büyük bir art›fl göstererek yüzde
80'leri aflt›. Mevcut kapasitenin
daha fazla kullan›m› ile üretim
artarken, di¤er yandan yeni
yat›r›mlarla üretim kapasitesi
yükseldi. 2002 y›l›nda özel
sektörün sabit sermaye yat›r›mlar›
30 milyar YTL iken, bu tutar
2006 y›l›nda 96 milyar YTL'yi aflt›. Bankalar›n ticari kredi hacmi 2002 y›l›nda
21,7 milyar YTL'den 2006 y›l›nda 91,4 milyar YTL'ye yükseldi. Sanayi ürünleri
ihracat›nda rekorlar k›rd›k.

AK Parti iktidar› öncesi 37 y›lda toplam 65 Organize Sanayi Bölgesi
yap›lm›flken, sadece 2003-2006 döneminde 29 Organize Sanayi Bölgesi
tamamlad›k. Ayn› dönemde, 48 adet Küçük Sanayi Sitesini hizmete açt›k.

Sanayimizin yenilikçilik ve rekabet gücünü art›rmak amac›yla üniversiteler
ile iflbirli¤i içerisinde 23 adet Teknopark kurulmufl ve vergi muafiyeti
sa¤lanm›flt›r.

Gelecek dönemde de sanayi konusunda ileriye yönelik hamlelerimiz devam
edecektir.

Sanayi sektörümüzün, günün koflullar›na uyum sa¤lamas›, rekabet gücünün
daha da art›r›lmas› ve üretimde katma de¤eri yüksek ürünlere h›zla geçiflini
sa¤lamak için sanayi stratejimizi revize edece¤iz.

Sanayide stratejik kararlar›n alt yap›s›n› oluflturacak olan Sanayi Bilgi
Sistemini gelifltirece¤iz.

Sanayi sektörümüzün;  yerel kaynaklar› olabildi¤ince harekete geçiren, çevre
normlar›na uygun üretim yapan, tüketici güvenli¤ini ve tercihini gözeten,
yüksek nitelikli iflgücü kullanan, stratejik ortakl›klar kurarak teknoloji
üretebilen, özgün tasar›m ve marka yaratarak uluslararas› pazarlarda yerini
alan bir yap›ya kavuflturaca¤›z.

Genel sanayi stratejimizi tamamlayacak bir flekilde, rekabet avantaj›m›z
bulunan otomotiv, beyaz eflya, makine ve elektronik gibi alanlarda sektörel
stratejiler haz›rlayaca¤›z.

Teflvik politikalar›nda köklü de¤iflikliklere giderek bölgesel düzeyde teflviklere
a¤›rl›k verece¤iz.

Araflt›rma ve gelifltirme çabalar›n› teflvik edecek ve Teknoparklarda uzmanlaflma
sa¤layaca¤›z.

Ara mal› ve yat›r›m mal› üreten sanayimizin ölçek ekonomilerinden ve sinerji
etkisinden yararlanabilmeleri için stratejik iflbirli¤i yapmalar›n› ve kümelenme
çal›flmalar›n› özendirece¤iz.

Yükselen ve gelecekte önemli rol oynamaya aday sektörleri giriflim sermayesi
yöntemiyle destekleyece¤iz.

Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, mesleki e¤itim, altyap› yat›r›mlar› gibi di¤er
alanlarda ataca¤›m›z ad›mlarla da sanayimizin geliflmesi ve yüksek bir istihdam
ve ihracat performans› için çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.

Sanayi politikam›z›n temel hedefi,
rekabet gücümüzü verimlilik ve
teknolojik yenilik ekseninde
art›rmak, özel sektör öncülü¤ünde
d›fla dönük bir yap› içinde
sürdürülebi l ir  kalk›nmay›
sa¤lamakt›r. Bu hedefe, piyasa
koflullar›nda ve taraf oldu¤umuz
uluslar aras› anlaflmalar› gözeterek
ulaflaca¤›z.
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Uygulad›¤›m›z politikalar sonucunda yakalad›¤›m›z ekonomik istikrar
ortam›, belirsizlikleri azaltarak uzun vadeli yat›r›m karar› al›nmas›n›
kolaylaflt›r›rken, kamu aç›klar›n›n azalt›lmas› ve buna ba¤l› olarak reel
faizlerin düflmesi müteflebbislerimizin kullanabilece¤i fon miktar›n›
art›rm›flt›r. Böylece, özel sektör yat›r›mlar›m›z ve üretimimiz h›zla artm›fl
ve beraberinde ihracat ve ithalat art›fl›n› getirmifltir.

‹hracat›m›z 2002 y›l›nda 36 milyar dolar iken 2007 May›s sonu itibariyle
12 ayl›k ihracat rakam› 94 milyar dolara ç›km›flt›r. ‹thalat›m›z ise son dört
y›lda 52 milyar dolardan 138 milyar dolara ç›km›flt›r.

Ham petrolün fiyat› 2003 y›l›n›n bafl›ndaki 23 dolarl›k seviyesinden giderek
yükselerek 2006 y›l›nda 70 dolar›n üzerine ç›km›flt›r. Enerji fiyatlar›ndaki bu
önemli art›fl›n da etkisiyle cari ifllemler aç›¤› artarak 2006 y›l›nda 32 milyar
dolara, GSY‹H'ya oran› da yüzde 7,8'e yükselmifltir. E¤er enerji fiyatlar› 2002
y›l› düzeyinde kalsa idi cari ifllemler aç›¤› 2006 y›l›nda GSY‹H'n›n  yüzde
3,8’i  seviyelerinde gerçekleflecekti.

AK Parti iktidar› döneminde ihracat›m›z sadece h›zla artmam›fl, ayn› zamanda
yap›sal bir dönüflüm yaflam›flt›r. ‹hracat›m›z›n mal bilefleni de¤iflmifl ve tekstil
a¤›rl›kl› bir ihracat yap›s›ndan motorlu araçlar, beyaz eflya ve elektronik gibi
daha yüksek teknoloji gerektiren sektörlerin a¤›rl›k kazand›¤› bir ihracat
yap›s›na geçilmifltir.

‹thalat›m›z›n art›fl›nda üretim art›fl›na ba¤l› olarak artan hammadde ve yat›r›m
mal› ithalat› ile artan enerji ve hammadde fiyatlar› etkili olmufltur.

Yat›r›m mal› ithalat›m›z 2002 y›l›ndaki 8,4 milyar dolarl›k seviyesinden, 2,6
kat aratarak,  2006 y›l› sonunda 22,2 milyar dolara yükselmifltir.

‹ktidar›m›z döneminde Türkiye'nin d›fl ticaret hacmini art›rmak ve Türkiye'ye
daha fazla sermaye giriflini sa¤lamak amac›yla pek çok uluslararas› antlaflma
yap›lm›flt›r.

Bu dönemde 13 ülkeyle "Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas›
Antlaflmas›", 8 ülkeyle "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Antlaflmas›" ve 6
ülkeyle "Serbest Ticaret Antlaflmas›" imzalanm›flt›r.

D›fl ticaret, ülkemizin ekonomik geliflimine ve sosyal refah›n›n art›r›lmas›na
hizmet vermesi bak›m›ndan do¤rudan ve dolayl› etkileri göz önüne al›narak,
Partimizin öncelikli alanlar›ndan biri olmaya devam edecektir. Aktif d›fla
aç›lma politikas›na a¤›rl›k verilecektir.

Ülkemiz d›fl ticaretinin, ihracatta giriflimcilik, yenilikçilik ve rekabetçilik;
ithalatta ise uluslararas› kurallara ba¤l› ve yerli üreticilerimizin rekabet gücünü
art›rmas›n› sa¤layacak bir yap› temelinde geliflmesini amaçl›yoruz.

Girdi ve finansman maliyetlerinin rakip ülkelerdeki seviyelere indirilmesi
için girdi maliyetlerinin yükselmesine neden olan vergi yüklerini asgari düzeye
indirecek alternatif politikalar gelifltirilmesini önemli bir husus olarak
görmekteyiz.

Kur riskinin finansal araçlar yard›m›yla en aza indirilmesi için, ihracatç›lar›m›z›n
kur riskini yönetebilmelerini sa¤layacak türev piyasalar›n› h›zla gelifltirece¤iz.

‹hracat art›fl›n› sürdürülebilir k›lmay› ve rekabet gücümüzü art›rmay› temel
alan ihracat vizyonumuz;

• ‹hracata yönelik üretimin sermaye ve bilgi yo¤un, yüksek teknoloji
ile Ar-Ge ve yenilikçilik kaynakl› verimlili¤e dayanan bir yap›ya
dönüfltürülmesi ve

• Pazarlama süreçlerinin dünyadaki e¤ilimler do¤rultusunda hedef
pazar odakl› gelifltirilmesini kapsamaktad›r.

Kalk›nma ve d›fla aç›lma yolunda önemli mesafeler katetmifl ülkemiz için,
katma de¤eri yüksek yeni ürünler ve yenilikçilik ile son teknolojilerin
benimsenmesini sa¤layacak olan Ar-Ge faaliyetlerine, ileri düzeyde e¤itime
ve beceriye sahip iflgücüne dayal› rekabetçi üstünlü¤ün gere¤ine inanmaktay›z.
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Bu amaçla, ekonomik ve sosyal anlamda gerekli fayday› sa¤layacak ölçüde
katma de¤er oluflturulabilmesi için, firmalar›m›z›n markalaflmalar›n› teflvik
etmeyi, böylelikle küresel talebi karfl›layacak nitelikte üretim yapmalar›n› ve
bunu etkin tan›t›m ve pazarlama faaliyetleriyle desteklemek suretiyle ülke ve
ürün imaj›n› gelifltirmelerini teflvik etmeyi hedefliyoruz.

Dünyada tar›m ürünleri ticaretindeki korumac›l›¤›n azalaca¤› ve rekabetin
daha da ön plana ç›kaca¤› dikkate al›narak;

• tar›msal ürün kaynaklar›n›n etkin flekilde de¤erlendirilerek verimlili¤in
art›r›lmas›, üretimde sa¤l›k ve güvenlik kriterlerine uyum sa¤lanarak
etkin bir denetim sistemi oluflturulmas›n›,

• üretimden son ihracat noktas›na kadar tüm süreçlerde standartlar›n
yerlefltirilmesini hedefliyoruz.

Üretimden nihai tüketim noktas›na kadar olan süreçte, ürün izlenebilirli¤ini
sa¤layacak bir sistemin kurulmas› ile toplam kaliteye ulafl›lmas›n› ve ihraç
pazarlar›nda güvenilirli¤in art›r›lmas›n› esas al›yoruz.

Küreselleflmenin bölgesel entegrasyonlar vas›tas›yla geliflmesi e¤ilimini göz
önüne alarak, ihracatç›lar›m›z›n yeni pazarlara girmeleri için ülkemizin çeflitli
ülkelerle gerek ikili gerek bölgesel oluflumlar çerçevesinde tercihli ticaret
rejimi düzenlemelerini h›zla tamamlamas›n› bir zaruret olarak de¤erlendiriyoruz.
Bu çerçevede, yeni pazarlar›n potansiyel olarak ön plana ç›kt›¤› dünya
konjonktüründe, sistemli politikalarla pazar aç›l›mlar› sa¤lanmas›n›n önemine
inan›yoruz.

Ülkemizin jeopolitik konumunun getirdi¤i avantajlar› kullanarak bölgesinde
lojistik bir üs haline gelmesi için yeni mevzuat düzenlemeleri ve destek
mekanizmalar›n› yürürlü¤e koyaca¤›z. Bu sayede, ülkemizin bir taraftan bölge
ticaret trafi¤inin yönlendirildi¤i bir merkez olmas›n›, di¤er taraftan yabanc›
sermaye yat›r›mlar› ve yeni teknoloji transferine öncülük etmesini öngörüyoruz.

Bu çerçevede, sanayi üretim merkezleri konumundaki Organize Sanayi
Bölgelerini limanlara ba¤layacak demiryolu a¤lar›n›n kurulmas›na büyük
önem veriyoruz.

Önümüzdeki dönemde komflu ve çevre ülkelerin yan› s›ra, Afrika, Asya
Pasifik, ABD ve Güney Amerika ülkeleriyle ticaret ve yat›r›m iliflkilerinin
art›r›lmas› stratejisini sürdürece¤iz.

"Ticaret Tak›mlar›"n› (Tic-Tak'lar) yüksek ticaret ve yat›r›m çal›flmalar›
için h›zla hizmete sokaca¤›z.

"Üç Deniz Projesi" kapsam›nda Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleri
ile serbest ticaret alan› oluflturma yönündeki çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.

2002 y›l›nda 1.4 milyar dolarla ald›¤›m›z yurt d›fl› müteahhitlik ve müflavirlik
çal›flmalar›m›z, 2006 y›l›nda 15 milyar dolar seviyesine ulaflm›fl, ald›¤›m›z
taahhütler toplam› ise 85 milyar dolar› bulmufltur. Bu yöndeki çal›flmalar›m›z›
art›rarak devam ettirece¤iz.

Eximbank kredi ve sigorta hacmini geniflletece¤iz.

‹hracatta Ar-Ge için desteklere devam edece¤iz.

Türkiye'nin ihracat hacmini 2013 y›l›nda 200 milyar dolar›n üzerine,
2023 y›l›nda ise 500 milyar dolar›n üzerine ç›karmay› hedefliyoruz.

Turizm

Ülkemize döviz kazand›ran, çok say›da insan›m›za afl ve ifl imkan› sunan
turizm sektörü, AK Parti iktidar› döneminde h›zla büyümüfl ve dünyayla
rekabet edebilir en önemli üstünlük alanlar›m›zdan birisi haline gelmifltir.

2005 y›l› verilerine göre ülkemiz; dünya genelinde en çok turist çeken ülkeler
aras›nda dokuzuncu, turizmden elde etti¤i gelir ile de en fazla gelir elde eden
ülkeler aras›nda sekizinci s›rada yer almaktad›r.
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Artan turizm gelirlerimizde uygulad›¤›m›z aktif tan›t›m politikalar›m›z›n
önemli etkisi olmufltur. 2002 y›l›nda 49 ülkede reklam kampanyas›
uygulan›rken, 2006 y›l›nda bu say›y› 76'ya yükselttik. Çok say›da turizm ve
seyahat fuar›na ifltirak ettik. Ayr›ca, ilk defa 2006 y›l›nda iç turizme yönelik
tan›t›m kampanyalar› düzenledik. Faaliyetlerimize büyük ivme katt›¤›n›
düflündü¤ümüz kamu özel sektör iflbirli¤i ile yürütülen reklam kampanyalar›na,
tüm h›z›yla devam ediyoruz.

Türkiye'nin dünya çap›nda bir marka olmas› hedefi do¤rultusunda yapt›¤›m›z
çal›flmalar neticesinde, ülkemize gelen turist say›s› ve gelirlerimizde önemli
art›fllar olmufltur.  2006 y›l›nda ülkemize gelen turist say›s› 19 milyona
yükselirken, turizm gelirlerimiz yaklafl›k 17 milyar dolar olmufltur.

2002-2006 y›llar› aras›nda toplam 212 adet turizm merkezi ve 5 adet Turizm
Kenti ilan edilmifltir. Ayn› dönemde, 1,8 milyar YTL yat›r›m maliyetiyle 102
adet turizm tahsisi yap›lm›fl, 44.670 yatak kapasitesine ulafl›lm›fl ve bunun
sonucunda 22.330 kifliye ifl imkan› sa¤lanm›flt›r. Haz›rlanan Master Planlar
çerçevesinde, 23 adet Termal Turizm ve 25 adet K›fl Turizmi Merkezi ilan
edilmifltir. Potansiyel arz eden 8 adet bölgenin turizm merkezi ilan› çal›flmalar›
sürdürülmektedir.

AK Parti iktidar› döneminde, büyük önem verdi¤imiz turizm sektörünü uzun
vadeli bir bak›fl aç›s› içinde ele almak için çal›flmalar yapt›k. Tüm sektörün
önünü ayd›nlatan bir yol haritas› niteli¤inde olan 2023 Turizm Strateji
Belgesi'ni onaylayarak yürürlü¤e koyduk.  Turizmi çeflitlendiren ve yeni
modellerin devreye girmesini sa¤layan bu strateji sonucunda, 2023 y›l›na
yönelik hedefimiz 65 milyon turist ve y›ll›k 85 milyar ABD dolar› gelirdir.

AK Parti döneminde ülkemizin sahip oldu¤u tarihi ve kültürel potansiyel
en iyi flekilde de¤erlendirilerek turizmin hizmetine sunulmufltur. Önümüzdeki
dönemde yeni ad›mlar at›larak, turizm sektöründe hak etti¤imiz konuma
h›zla ulaflaca¤›z.

2008 y›l› bafl›ndan itibaren turizm sektöründe uygulanan KDV oran›n›
yüzde 18'den yüzde 8'e indirece¤iz.

Gelecek dönemde, bu dinamik sektörde ülkemizi uluslararas› arenada çok
daha üst noktalara ç›karmay› hedefliyoruz. Bu amaç do¤rultusunda, ilan etmifl
oldu¤umuz strateji ve master planlar kapsam›nda, sektör temsilcileriyle güçlü
bir iletiflim ve iflbirli¤i içinde hareket edece¤iz.

Turizm sektöründe bütün aktörleri ayn› flemsiyenin alt›na toplayacak bir
hukuki düzenleme yapaca¤›z. Böylece, bu önemli sektörde daha etkin bir
organizasyon yap›s› içinde politika gelifltirme ve uygulama imkan› oluflturaca¤›z.

‹ç turizmin gelifltirilmesi ve turizmin olumlu etkilerinden vatandafllar›m›z›n
da yararlanmalar›n› sa¤lamak amac›yla tan›t›m faaliyetlerinin gelifltirilmesine
öncelik verece¤iz. Kitle turizminin yan› s›ra, di¤er turizm türlerinin de
gelifltirilmesi öncelikli hedeflerimiz aras›nda olacakt›r.

Turizm ihtisas fuarlar›na önceki y›llara k›yasla daha yüksek oranda kat›l›m
gösterecek, ülkelerin yap›lar›na göre farkl›laflt›r›lm›fl reklam kampanyalar›
gelifltirece¤iz. Güncel geliflmeler ›fl›¤›nda, tan›t›m ve pazarlama alan›nda yeni
teknolojilerin kullan›m›n› yayg›nlaflt›raca¤›z.
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Adalet ve Kalk›nma Partisi, oda¤›nda insan ve insana ait de¤erler olan bir
siyaset anlay›fl›na sahiptir. Politikalar›m›zda insan›m›z›n adalet ve kalk›nma
taleplerine cevap vermek, milletin tercihlerini siyasete tafl›mak temel
ilkemizdir.

Anayasam›zda ifadesini bulan ve devletimizin temel vas›flar›ndan olan "Sosyal
Devlet" ilkesini en kapsaml› ve etkili flekilde hayata geçirmek, vatandafllar›m›z›n
her konuda hizmetinde olma anlay›fl›m›z›n da bir gere¤idir.

Her alanda adaletin sa¤lanmas›n›n, adaletli olman›n ve ülkede adalet duygusunu
yayman›n toplumsal  yap›m›z›  güçlendirece¤ine inan›yoruz .

Ülkemizin imkânlar›n›n ve toplumsal refah›n paylafl›m›nda sosyal adaleti
gözetmek, sosyal adaleti gerçeklefltirmek partimizin ve iktidar anlay›fl›m›z›n
en temel kayg›s›d›r, en ileri hedefidir.

Bu inanç ve kararl›l›kla iktidar›m›z döneminde sosyal politikalara özel bir
önem ve a¤›rl›k verilmifltir. Toplumsal de¤erlerimizin özünde güçlü flekilde
yer alan "Halka Hizmet Hakka Hizmettir" anlay›fl› ile sosyal hizmetleri bütün
vatandafllar›m›za daha fazla ve daha adil flekilde ulaflt›rmaya çal›flt›k. E¤itim,
sa¤l›k ve sosyal destekler gibi temel hizmet alanlar›nda bölgeler aras›
adaletsizliklerin giderilmesi için çok önemli uygulamalar› gerçeklefltirdik.

1990'l› y›llardan itibaren verimsiz koalisyon hükümetleri dönemlerinin ve
bunun sonucu yaflanan krizlerin derin yaralar›n› sarmak için seferberlik ilan
ettik, bu ruhla çal›flt›k. ‹ktidar›m›z›n bu döneminde bir yandan adeta çökmüfl
ekonomik yap›m›z› güçlendirirken, bir yandan da sosyal politikalara daha
fazla kaynak ay›rmaya azami gayret gösterdik.

Bunun sonucu olarak:

E¤itimde kaynaklar ve destekler artt›, ülke genelinde hem altyap› hem
okullaflma oranlar›, hem de e¤itim kalitesi iyileflti.

Sa¤l›kta bütün vatandafllar›m›z daha fazla ve daha adil sa¤l›k hizmeti al›yor.

Sosyal güvenlik sistemimiz iyilefliyor, bütün vatandafllar›m›z Genel Sa¤l›k
Sigortas› flemsiyesine kavufluyor.

Sosyal yard›mlar ve sosyal hizmetler daha ilkeli flekilde, daha genifl kesimlere
ulafl›yor.

Toplumumuzun gelecek umudu ve özgüveni artm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi yeni iktidar› döneminde sosyal politikalara daha
fazla a¤›rl›k vermeye kararl›d›r. Ekonomik k›s›tlar›m›z›n da azald›¤› yeni
dönemimizde insan›m›z›n hayat standard›n› yükseltecek sosyal harcamalara
daha fazla kaynak ay›rabilece¤iz. Yeni dönemimiz sosyal yap›m›z› her boyutuyla
güçlendirme politikalar›n› artt›rd›¤›m›z bir dönem olacakt›r.

‹ktidar›m›z döneminde iyileflme trendine giren gelir da¤›l›m› daha dengeli
hale gelecek, sosyal güvenlik- sosyal yard›m-sosyal hizmet flemsiyesi merkezi
bir organizasyonla bütün vatandafllar›m›z› kapsayacak, e¤itim ve sa¤l›k gibi
temel insan hakk› oldu¤una inand›¤›m›z hizmetler daha ça¤dafl bir kimlik
kazanacakt›r.

Bütün politikalar›m›z›n hedefi; hizmetlerin her vatandafl›m›za yeterince
ulaflt›¤›, kimsenin ihmal edilmedi¤i, kimsenin imtiyaz›n›n olmad›¤› ve adalet
duygusunun yurdumuzun her köflesinde bütün vatandafllar›m›z taraf›ndan
hissedildi¤i güçlü Türkiye'dir.

Güçlü Türkiye için: Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum.
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AK Parti, e¤itimi, insan›m›z›n yaflam kalitesini yükselten, ülkemizin refah,
istikrar ve rekabet gücüne katk›da bulunan ve hayat boyu süren bir faaliyet
olarak görmektedir. Bu nedenle okul öncesinden bafllamak üzere, e¤itim ve
ö¤retime stratejik bir önem atfetmektedir.

Cumhuriyetimizin temel de¤erlerine vücut veren e¤itim alan›n›n, ülkemizin
Atatürk'ün iflaret etti¤i muas›r medeniyet seviyesine ulaflmas› için bir f›rsat
ve ivme merkezi oldu¤una inanmaktay›z.

AK Parti iktidar›, göreve geldi¤i
günden bafllayarak, e¤itimin en
temel sorunlar› olarak gördü¤ü
altyap›,  erifl im ve kalite
sorunlar›n›n üzerine ›srarla
gitmifltir. Bu çerçevede, insan
kayna¤› niteli¤inin yükseltilmesi
ve befleri sermayemizin ça¤dafl

standartlara ulaflt›r›lmas› amac›yla iktidar›m›z döneminde, Milli E¤itim
Bakanl›¤› bütçesi yüzde 186 oran›nda art›r›lm›flt›r. Önümüzdeki dönemde de
kamu harcamalar›nda en büyük pay e¤itime ayr›lacakt›r.

E¤itimi tüm vatandafllar›m›z için temel bir hak olarak gören AK Parti, bu
hakk›n herkes taraf›ndan eriflilebilir olmas› hedefine yönelik önemli ad›mlar
atm›flt›r. Bu amaçla, tüm imkan ve kaynaklar seferber edilerek 110.000 yeni
derslik yap›lm›fl ve binlerce okul aç›lm›flt›r.

Okullara 550.000 bilgisayar da¤›t›lm›fl, özel biliflim ve teknoloji s›n›flar›
oluflturulmufl, bunlar için ADSL (h›zland›r›lm›fl) internet ba¤lant›lar›
kurulmufltur.

Nitelikli baz› ortaö¤retim kurumlar› belli iller ve bölgeler için imtiyaz olmaktan
ç›kar›lm›fl ve yurt sath›na dengeli bir biçimde da¤›lmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu
ba¤lamda çeflitli il ve ilçelerde 385 Anadolu Lisesi, 65 Anadolu Ö¤retmen
Lisesi, 20 Fen Lisesi, 13 Sosyal Bilimler Lisesi, 12 Spor Lisesi ve 6 Güzel
Sanatlar Lisesi kurulmufltur.

Sosyal Bilimler ve Spor Liseleri ilk defa iktidar›m›z döneminde e¤itim
sistemimize kazand›r›lan aç›l›mlar olmufltur. Bunlara ilave olarak, ticari, s›nai
ve hizmet sektörlerine nitelikli ara eleman yetifltirecek 750 Meslek Lisesi ve
bunlara ba¤l› 2690 yeni bölüm aç›lm›flt›r.

AK Parti iktidar›, okula gidemeyen veya gönderilmeyen k›z çocuklar›m›za
yönelik "Haydi K›zlar Okula" kampanyas› ile yaklafl›k 250.000 k›z›m›z› okullu
yapm›flt›r.

Ekonomik ve sosyal yoksunluk sonucu okula gidemeyen yaklafl›k 1,6 milyon
evlad›m›z›n okula devam flart› ile ailelerine e¤itim ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
üzere düzenli yard›m yap›lmaktad›r. ‹lk ve orta ö¤retimde okullaflma oran›n›
yükseltmek için iktidar›m›z döneminde uygulanan özel bir projeyle,
nüfusumuzun en düflük gelirli % 6'l›k kesimine çocuklar›n› okula göndermek
flart›yla her ay her çocuk için belli bir ödeme yap›lmaktad›r. Bu ödeme
çocuklar›n annelerine yap›lmaktad›r ve k›z çocuklar› için ödenen miktar
daha yüksek tutulmufltur:

E¤itim

AK Parti, e¤itimi, insan›m›z›n
yaflam kalitesini yükselten,
ülkemizin refah, istikrar ve
rekabet gücüne katk›da bulunan
ve hayat boyu süren bir faaliyet
olarak görmektedir.

Okul Öncesi E¤itim

Partimiz, 7 yafl›n› e¤itime bafllamak için çok geç bir yafl olarak görmektedir.
Bundan dolay›d›r ki iktidara geldi¤imizde % 11 olan okul öncesi e¤itimdeki
okullaflma oran›n›, büyük bir çaba harcayarak % 25'e ç›kard›k. fiu anda
ülkemizdeki müstakil anaokullar›n›n % 60'› 2003-2007 y›llar›nda infla edilerek
hizmete sunulmufltur.

2013 y›l›na kadar okul öncesi e¤itimde okullaflma oran›n› asgari % 50'ye
ç›karma kararl›l›¤›nday›z. 2023 y›l› hedefimiz ise okul öncesi e¤itimi %80
oran›na yükseltmektir.

‹lk ve Ortaö¤retim
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‹lkö¤retimde erkek çocuk için ayl›k 18 YTL, k›z çocuk için 22 YTL;
ortaö¤retimde ise erkek çocuk için 28 YTL, k›z çocuk için 39 YTL
ödenmektedir. Uygulanan bu projeyle, özellikle sosyo-ekonomik geliflmifllik
düzeyi düflük bölgelerimizde okullaflma oranlar› yükseltilmifltir. Özellikle k›z
çocuklarda ortaö¤renime devam etme oran› artm›flt›r.

Bunlara ilave olarak, ortaö¤retimde 13 YTL olan ayl›k burs miktar› 55 YTL'ye
ç›kart›lm›flt›r.

E¤itimde eriflim sorunlar›n› çözmekte kararl› olan AK Parti iktidar›, özellikle
k›rsal kesimlerde oturan çocuklar›m›z›n yararlanaca¤› 109 yeni Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okulunu (Y‹BO) hizmete açm›flt›r.

K›rsal kesimdeki çocuklar›m›z ilkö¤retimi bitirdikten sonra büyük çapta
ortaö¤retime devam edemiyorlard›. Bunun önüne geçmek için, özellikle ailesi
k›rsal kesimde oturan dar gelirli gençlerimiz için 345 yeni ortaö¤retim yurdu
infla edilip faaliyete sokulmufltur.

AK Parti özellikle ilkö¤retim ve ortaö¤retimi, bilgi yüklemeden ziyade
ö¤rencilere temel beceriler edinme, analiz ve sentez yapabilme, düflünebilme,
sorgulama, sa¤lam bir karakter kazand›rma dönemi olarak görmektedir. Bu
dönemi, ayn› zamanda ö¤rencinin kendisi ve çevresiyle uyumlu, sosyal ve
kültürel de¤erler ile toplumsal aidiyet duygusunu kazanaca¤› bir kimlik
oluflturma aflamas› olarak kabul etmektedir. AK Parti, ilkö¤retim ve ortaö¤retim
kademesindeki müfredatlar› bu yaklafl›mdan hareketle de¤ifltirmifl ve tüm
okullar›m›zda uygulamaya bafllam›flt›r.

Yeni müfredat›n tüm s›n›flarda uygulanmas›yla birlikte çocuklar›m›z için
büyük bir s›k›nt› haline gelen Ortaö¤retime Girifl S›nav› (OKS) 2008 y›l›nda
ortadan kalkacak, bunun yerine 3 y›la yay›lm›fl, yeni müfredat paralelinde ve
ö¤renciyi okuluna ba¤layan yeni bir ortaö¤retim seçme ve yerlefltirme sistemi
tümüyle hayata geçirilmifl olacakt›r.

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa iktidar›m›z döneminde, ilkö¤retim ve
ortaö¤retimde her çocu¤umuza ücretsiz ders kitab› verilmesi uygulamas›
bafllat›lm›flt›r.

Çocuklar›m›za seçme ve seçilme, hoflgörü, farkl›l›klar›na ra¤men ortak
paydalarda buluflarak huzur ve bar›fl içinde yaflama kültürü kazand›rmak için,
bütün okullar› kapsayan "Okul Meclisleri ve Demokrasi E¤itimi" projesi
bafllat›lm›flt›r.

AK Parti alt yap›y› güçlendirirken, e¤itim sistemimizin temel dire¤i olan
ö¤retmenlerimizin mesleki tatminlerini art›racak politikalar izlemifltir. Bu
amaçla ö¤retmenlik kariyer mesle¤i haline getirilmifl ve yaklafl›k 100.000
ö¤retmenimiz uzman ve baflö¤retmen unvanlar›na kavuflturulmufltur.

Ö¤retmen atamalar›, terfi
ve tayinlerinde y›llard›r
flikayet konusu olan adam
kay›rma ve yandafllar›
koruma gibi uygulamalara
son verilmifl, adalet ve
eflitli¤i sa¤lamak için

objektif ve fleffaf bir yöntem hayata geçirilmifltir. AK Parti iktidar›nda, tüm
ö¤retmen atamalar›, tayin ve terfiler elektronik ortamda yap›lmaya bafllanm›flt›r.

Yeni dönemimizde, insan kayna¤›m›z›n niteli¤ini dünya ile rekabet edebilecek
standartlara yükseltmek amac›yla bafllatt›¤›m›z yeniliklere devam edecek
ve befleri sermayemize yat›r›mlar› sürdürece¤iz. Bu çerçevede, derslik,
altyap›, ö¤retmen ve donan›m gibi zaten büyük oranda çözdü¤ümüz eriflim
sorunlar›n› s›f›ra indirmek, e¤itim kalitesini art›rmak en öncelikli
hedefimizdir.

Bu amaca yönelik olarak etkin bir milli e¤itim yönetim sistemi oluflturulacakt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, genel düzeyde politikalar› belirleyen, koordinasyon
ve denetim fonksiyonlar›n› yerine getiren etkin bir yap›ya dönüfltürülecektir.

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa
iktidar›m›z döneminde, ilkö¤retim ve
ortaö¤retimde her çocu¤umuza ücretsiz
ders kitab› verilmesi uygulamas›
bafllat›lm›flt›r.
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Önümüzdeki dönemde 2013 hedefi olarak ilkö¤retimde % 100, mesleki ve
teknik e¤itim dahil olmak üzere ortaö¤retimde % 90 okullaflmay›
gerçeklefltirece¤iz. 2023 y›l›ndaysa zorunlu e¤itimi kademeli olarak 12 y›la
ç›karmak ve orta ö¤retimde okullaflmada %100'e ulaflmak hedefimizdir.

‹lk ve ortaö¤retimde tekli ö¤retime geçmek kayd›yla, s›n›flarda azami 30
ö¤rencinin e¤itim görmesini sa¤layaca¤›z.

Her ilçede, ilçenin nüfusunu da dikkate alarak, en az bir k›z ve bir erkek
ö¤renci yurdu açaca¤›z. Böylelikle, dar, sabit gelirli ve k›rsalda oturan
gençlerimize e¤itimde f›rsat eflitli¤i sunmak amac›yla bafllatt›¤›m›z çal›flmalar›
sürdürece¤iz.

AK Parti iktidar› birçok
kayna¤› harekete geçirerek
okullar›m›z bünyesinde spor
salonu ve çok amaçl›
salonlar infla etmeye
önümüzdeki dönemde de
devam edecektir.
Kaynak ve insan israf›n›
önlemek amac›yla, okul
çeflitlili¤inden çok program
çeflitlili¤ini esas alan köklü

bir ortaö¤retim reformunu gerçeklefltirece¤iz.

Süresini 4 y›la ç›kararak ve modüler bir yap› ile ö¤rencilerin yatay geçifline
imkan tan›d›¤›m›z ortaö¤retim sistemini, çocuklar›m›z›n farkl› alanlardan
ders almas›na imkan veren bir yap› ile zenginlefltirip, çok yönlü yetiflmelerine
de ortam haz›rlayaca¤›z.

AK Parti iktidar›nda Rehberlik Araflt›rma Merkezleri reaktif olmaktan
ç›kar›larak proaktif kurumlar haline dönüfltürülmüfl ve say›lar› yüzde 50
art›r›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin yeteneklerinin ve bireysel farkl›l›klar›n›n erken dönemlerde
belirlenmesi için rehberlik ve yönlendirme sistemi çok daha etkin hale
getirilecektir. ‹lkö¤retimde, ilk 4 ila 6. y›ldan sonra çocuklar›m›z›n ilgi ve
kabiliyetlerine göre farkl› alanlara yo¤unlaflmalar›na imkan verilecektir.

Yabanc› dille e¤itim yerine Türkçenin e¤itim dili olarak kullan›lmas›na önem
vermekteyiz. Bununla birlikte, uluslararas› iliflkilerin giderek yo¤unlaflt›¤›
günümüzde çocuklar›m›z›n baflta ‹ngilizce olmak üzere en az bir yabanc› dili
çok iyi ö¤renmelerine yönelik bafllatt›¤›m›z programlar› daha etkin ve yayg›n
hale getirece¤iz.

Mevcut s›nav odakl› e¤itim sistemimiz gençlerimiz ve aileleri üzerinde önemli
psikolojik ve mali sorunlara yol açmaktad›r. S›nav sistemimiz, bir yandan
büyük kaynak israf› oluflturmakta, di¤er yandan, ezberci ve analitik yetenekleri
geliflmemifl nesiller üretmektedir.

AK Parti olarak yeni dönemde, OKS'de yapt›¤›m›z de¤ifliklikle ilk ad›m›n›
att›¤›m›z s›nav sistemi dönüflümünün ÖSS'ye de uyarlanmas›n› sa¤layaca¤›z.

Mesleki e¤itimi öne ç›karacak etkin bir rehberlik ve yönlendirme sistemi ile,
ortaö¤retim sonunda yap›lan tek s›nav yerine, okulda ö¤retilen müfredat›n
etkinli¤ini ve baflar›s›n› art›racak bir ölçme ve de¤erlendirme sistemi
oluflturaca¤›z.

Bu dönem bafllatt›¤›m›z bilgi ve iletiflim teknolojilerini e¤itimde yayg›n olarak
kullanma çal›flmalar›na, önümüzdeki dönem ayn› h›z ve kararl›l›kla devam
edece¤iz. ‹nternetin ba¤lanmad›¤› okul, biliflim okuryazar› olmayan ö¤renci
b›rakmayaca¤›z.

Önümüzdeki dönemde 2013 hedefi
olarak ilkö¤retimde % 100, mesleki
ve teknik e¤itim dahil olmak üzere
ortaö¤retimde % 90 okullaflmay›
gerçeklefltirece¤iz. 2023 y›l›ndaysa
zorunlu e¤itimi kademeli olarak 12
y›la ç›karmak ve orta ö¤retimde
okullaflmada %100'e ulaflmak
hedefimizdir.
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Mesleki ve teknik e¤itim, Türk milli e¤itiminin çok önemli ve öncelikli kabul
etti¤imiz bir alan›d›r. Partimiz iktidara geldi¤i zaman ortaö¤retime devam
eden ö¤rencilerimizin % 28'i meslek okullar›na kay›tl› iken, yapt›¤›m›z
çal›flmalar ve ald›¤›m›z tedbirler sonucu bu oran % 35'e ç›kar›lm›flt›r. 2013
y›l›nda bu oran % 50'ye ç›kar›lacakt›r. 2023 y›l› hedefimiz ise mesleki ve
teknik e¤itimin % 60 oran›na ç›kar›lmas›d›r.

Bu dönem hayata geçirdi¤imiz Mesleki E¤itimin Gelifltirilmesi Projesi
(MEGEP) ve Mesleki ve Teknik E¤itimin Modernizasyonu Projesi (MTEM)
ile bu alanda önemli bir mesafe katedilmifltir. Bu ba¤lamda, bugüne kadar 42
temel meslek alan› ve bunlar›n alt›nda 194 meslek belirlenmifltir. Bunlardan
65 meslek için standartlar oluflturulmufl ve bu standartlara uygun e¤itim setleri
ve çerçeve programlar haz›rlanarak uygulanmaya bafllanm›flt›r.

AK Parti iktidar›nda ortaö¤retim 4 y›la ç›kart›lm›flt›r. Esneklik amac›na
yönelik olarak, ilk y›l tüm ortaö¤retim kurumlar› için ortak dersler verilmekte,
2. y›l okul ve meslekler aras› geçifl imkan› sa¤lanmaktad›r. Mesleki e¤itim
veren liselerimizin kendi içinde de ö¤rencilere 3. s›n›ftan itibaren alt alanlara
geçifl imkan› verilmektedir. Böylelikle, yatay ve dikey geçifllere müsait bir
ortaö¤retim alan› oluflturulmufltur. Bütün ortaö¤retim kurumlar›n›n birinci
s›n›flar› ortak oldu¤u için buralardan meslek okullar›na ö¤rencilerin geçiflleri
daha kolay hale getirilmifltir.

‹ktidar›m›z mesleki e¤itimin piyasan›n ve sektörlerin ihtiyaç duydu¤u vas›ftaki
insan gücünü yetifltirmek üzere yeniden yap›lanmas›n› sa¤lam›flt›r. Bunlar
yap›l›rken dünyadaki tecrübelerden yararlan›lm›fl ve sektörleri temsil eden
sivil toplum kurulufllar›, iflçi ve iflveren sendikalar› mutlak surette sosyal
ortaklar olarak sürece dahil edilmifltir.

Ticaret ve sanayi odalar›, ticaret odalar›, sanayi odalar› ve birçok belediye
ile bu dönemde iflbirli¤i protokolleri imzalanarak binlerce insan›m›z›n meslek
edinmeleri sa¤lanm›flt›r. Bu çabalar önümüzdeki dönemde de artarak devam
edecektir.

AK Parti iktidar›nda uzun bir çal›flma sonucunda gerek yasal gerekse kurumsal
olarak Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu'nun oluflumu tamamlanm›flt›r.
Böylece, ifl dünyas›n›n ihtiyaç duydu¤u mesleklerin belirlenen standartlara
uygun olarak gelifltirilmesinin uluslararas› standartta altyap›s› haz›rlanm›flt›r.

Özellikle biliflim teknolojisinin mesleki e¤itimin çok önemli bir unsuru haline
geldi¤inin fark›nda olan iktidar›m›z, meslek okullar›nda yo¤un bir flekilde
biliflim teknolojileri bölümleri kurmufl ve baz› illerde müstakil Biliflim Liseleri
açm›flt›r.

Birçok mesle¤in mahiyet de¤ifltirdi¤i günümüzde yayg›n e¤itim, hayat boyu
e¤itim de büyük bir önem kazanm›fl ve iktidar›m›z bu alanda da birçok projeye
imza atm›flt›r. Bir milyondan fazla insan okuryazar de¤ilken okuryazar hale
getirilmifl, bunlar›n bir k›sm› meslek kurslar›na tabi tutularak meslek sahibi
olmalar› sa¤lanm›flt›r.

Onlarca ülkeyle mesleki e¤itim
alan›nda iflbirli¤i yapan AK Parti
iktidar›, Türkiye'de faaliyet
gösteren 120'yi aflk›n yerli ve
yabanc› firmayla imzalad›¤›
protokollerle mesleki e¤itimin
bizzat prati¤e yönelik yap›lmas›n›
sa¤lam›flt›r.

Önümüzdeki dönemde gerek Avrupa Birli¤i'nin meslek e¤itimi program› olan
Leonardo Program› çerçevesinde gerekse di¤er devam eden ve haz›rl›k
çal›flmalar› yap›lan projelerle mesleki e¤itimde uluslar aras› boyut çok daha
ileriye götürülecektir.

AK Parti, h›zl› teknolojik de¤iflim, uluslararas› bütünleflme, artan rekabet
ve bilgi ekonomisinin gelecek ihtiyaçlar›n› dikkate alan bir mesleki e¤itim
sistemini organize etmekte kararl›d›r.

Mesleki E¤itim

AK Parti, h›zl› teknolojik de¤iflim,
uluslararas› bütünleflme, artan
rekabet ve bilgi ekonomisinin
gelecek ihtiyaçlar›n› dikkate alan
bir mesleki e¤itim sistemini
organize etmekte kararl›d›r.
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Mesleki e¤itim sistemimiz için gerekli olan;

• Meslek standartlar›n›, s›nav ve belgelendirmeyi esas alan bir mesleki
yeterlilik sisteminin kurulmas›,

• ‹fl dünyas›n›n ihtiyaç duydu¤u nitelikteki insan gücünün yetifltirilmesi
için e¤itim ile ifl dünyas› aras›ndaki iflbirli¤ini güçlendirecek
mekanizmalar›n kurumsallaflt›r›lmas›,

• Meslek e¤itimine modüler ve esnek bir yap› kazand›r›lmas›d›r.

Tüm bu amaçlar› gerçeklefltirmek için bafllat›lan süreç ve çabalar, arzulanan
sonuçlar elde edilinceye kadar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönem özellikle mesleki e¤itimde biliflim teknolojisinin maksimum
seviyede kullan›lmas› ve özellikle yaz›l›m alan›n›n Hindistan ve benzeri baz›
ülkelerde oldu¤u gibi istihdam yo¤un bir alan haline gelmesi sa¤lanacakt›r.

AK Parti olarak mesleki e¤itim sisteminin ifllevselli¤ini art›rmada ifl dünyas›yla
iflbirli¤i yapmak için çaba sarfedece¤iz. Mesleki e¤itim gören ö¤rencilerimizin
ifl dünyas› ile içi içe ve mezun olduklar›nda kolayca ifl bulabilecekleri bir
sistemi etkin ve yayg›n hale getirmeye kararl›y›z.

Meslek Yüksekokullar›'n›n mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumlar›yla
entegrasyonunun güçlendirilmesi ve meslek yüksekokullar›n›n daha ifllevsel
hale getirilmesi için çal›flaca¤›z.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, üniversitelerin sa¤l›k, e¤itim, çevre, enerji,
kentsel geliflim, uluslararas› iliflkiler, ekonomi, savunma ve ulusal güvenlik
gibi alanlarda stratejik öneme sahip oldu¤una inanmaktad›r.

Yüksekö¤retim sistemimiz karfl› karfl›ya oldu¤u yap›sal sorunlar nedeniyle
Türkiye'nin küresel rekabet gücüne beklenen düzeyde katk›da
bulunamamaktad›r. Ülkemizdeki üniversite sistemi, bilgi ekonomisinin
gerektirdi¤i kaliteli insan gücünün yetifltirilmesi, sosyal yap›n›n güçlendirilmesi,
elefltirel düflünce ve demokratik de¤erlerin yayg›nlaflt›r›lmas› gibi alanlarda
toplumsal beklentileri karfl›layabilmek için bir dizi yenili¤e ihtiyaç duymaktad›r.

AK Parti yüksekö¤retim sistemine uluslararas› bir perspektifle bakmakta ve
üniversitelerimizin uluslararas› standartlara kavuflmas›n› zorunlu görmektedir.
Bu sebeple, üniversitelerimizin yönetiflim ve ö¤retim politikalar›nda d›fla aç›k
köklü bir de¤iflim gerekmektedir.

Üniversitelerimizdeki nitelik ve kaynak sorununun çözümü, ancak kat›l›mc›,
hesap verebilir, özerk, sorumlu ve fleffaf bir yönetim anlay›fl›yla mümkündür.
Üniversiteler, bilimsel olarak özgür, idari olarak özerk ve finansal olarak mali
kaynak üretebilen yap›lara sahip olmal›d›r.

‹ktidar›m›z döneminde:

Üniversitelerimizin nitelikli insan ve uzman ihtiyac›m›z› karfl›lamak amac›yla
her y›l yüksek lisans ve doktora yapmalar› için 1000 ö¤rencinin yurtd›fl›na
gönderilmesine karar verilmifl ve ilk grup 2006 y›l›nda gönderilmifltir.
TÜB‹TAK kanal›yla 5000 binden fazla yüksek lisans ve doktora bursu verilmek
suretiyle gelece¤in bilim insanlar›n› yetifltirmede önemli bir katk› sa¤lanm›flt›r.
Erasmus program› kapsam›nda binlerce ö¤retim üyesi, araflt›rmac› ve ö¤renci
de¤iflim programlar› çerçevesinde Avrupa üniversitelerinde bilgi ve becerilerini
art›rma f›rsat›ndan yararlanm›flt›r. Bu programdan 11 bin üniversite ö¤rencimiz
yararlanm›flt›r.

Yüksekö¤retim

Üniversiteler, yenilikçi ve elefltirel bir bak›fl aç›s› ile bilgi üreten, bu bilgiyi
yayan ve kaliteli insan gücü yetifltiren kurumlard›r.

Üniversiteler, toplumun ihtiyaçlar›na cevap vermek için çal›fl›r, de¤erlerimizi
koruyup yaflat›r, üretti¤i bilimsel bilgi, teknoloji ve nitelikli insan gücüyle
toplumun gelece¤ini do¤rudan etkiler.
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Üniversitelerimizin araflt›rma ve insan yetifltirme kapasitesini ve uluslar aras›
rekabet gücünü art›rmak amac›yla, AB Araflt›rma Raporu'na dahil olan
ülkemiz 6. ve 7. Çerçeve Programlar›na kat›lm›flt›r. Üniversite araflt›rma
fonlar›na ayr›lan tahsisat 2002'de 70 milyon YTL iken bu tutar 2007'de 370
milyon YTL'ye ç›kar›lm›flt›r.

Üniversitelerimizin sanayi ile iflbirli¤i çerçevesinde, vergi muafiyeti ayr›cal›klar›
bulunan Teknopark say›s› 3 iken iktidar›m›z döneminde 23'e ç›kar›lm›fl ve
sanayimizin yenilikçilik ve rekabet gücü art›r›lm›flt›r.

Ülkemi zdek i  yüksek
ö¤retim talebini karfl›lamak
için 7'si vak›f 32'si devlet
üniversitesi olmak üzere
toplam 39 yeni üniversite
aç›lm›flt›r. Yüksekö¤retim
kurumlar›m›z›n bütçesinde
yüzde 164 art›fl sa¤lanm›flt›r.

Ö¤rencilerimizin e¤itim giderlerine katk›da bulunmak için, yüksekö¤retimde
45 YTL olan ayl›k kredi ve burs miktar› 150 YTL'ye yükseltilmifl ve
müracaat eden her ö¤renciye kredi veya burs verilmifltir .

YURT-KUR bütçesinde yüzde 247 art›fl sa¤lanm›fl ve yüksekö¤retim yurtlar›m›za
27 bin yatak ilave edilmifltir. Ö¤renci yurtlar›n›n kalitesi artt›r›lm›flt›r.

Avrupa üniversitelerini yeniden yap›land›rma yolunda stratejik bir plan ve
bafllang›ç kabul edilen Bolonya Süreci'ne dahil olunmufltur. Böylece Türk
üniversite sisteminin organizasyon, yönetim yap›s› ve ö¤retim programlar›
aç›s›ndan AB'ye uyumu yolunda önemli bir ad›m at›lm›flt›r.

Türkiye'deki "yüksekö¤retim alan›n›n birikmifl ve birikmekte olan pek çok
sorunu oldu¤u" ve "bu sorunlara müdahalenin geciktirilemez" oldu¤u
gerçe¤inden hareket eden AK Parti, yeni dönemde üniversitelerimizin

karfl›laflt›¤› sorunlar›n ilgili paydafllar›n kat›l›m› ile çözümüne öncelik
verecektir. Üniversitelerimizin, yönetiflim ve ö¤retimdeki farkl›laflmalar› ile
temayüz etmeleri desteklenecektir. Farkl› insani, fiziki ve mali kaynaklara
sahip olan üniversitelerimizin tek tip ve tek merkezli yönetim anlay›fl› yerine
küresel rekabete kat›labilen, dünyaya aç›k ve toplumun beklentilerini karfl›layan
dinamik kurumlar haline gelmesi sa¤lanacakt›r.

Avrupa Birli¤i müzakere süreci ve Bolonya Deklarasyonu çerçevesinde
üniversitelerimizin rekabet gücünün artt›r›lmas›na ve kalite de¤erlendirmesinin
yap›lmas›na öncelik verilecektir.

Uygulamakta oldu¤umuz yurt içi ve yurt d›fl›nda ö¤retim üyesi ve bilim insan›
yetifltirme ve de¤iflim programlar›n›n hacmi ve çeflitlili¤i art›r›lacakt›r.
Üniversitelerimizin insan kaynaklar›n› güçlendirmek amac›yla Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve TÜB‹TAK'›n burs programlar›na ve Erasmus program›
çerçevesinde ö¤retim üyesi, araflt›rmac› ve ö¤renci de¤iflim programlar›na
artt›r›larak devam edilecektir.

AB araflt›rma ve gelifltirme politikalar› çerçevesinde yürütmekte oldu¤umuz
7. çerçeve programlar›na kat›l›m art›r›lacak ve her y›l daha fazla araflt›rmac›m›z›n
bu fonlardan yararlanmas› sa¤lanacakt›r.

Üniversitelerimizin d›fl dünya ile iliflkilerini gelifltirmek ve ö¤retim eleman›
aç›¤›n› kapatmak amac›yla yurtd›fl›nda e¤itim görmüfl yerli ve yabanc›
akademisyenlerin Türkiye'ye gelmesi teflvik edilecektir.

Üniversitelerimizin üretim ve hizmet sektörü ile daha yak›n çal›flmas› teflvik
edilecek, sanayi-üniversite iflbirli¤i çerçevesinde kaliteli insan gücü yetifltirilmesi
amac›yla her üniversitede bir Teknopark kurulacakt›r.

Üniversitelerin mali imkanlar› geniflletilecek ve ülkemizdeki bilim insanlar›n›n
özlük haklar› ve çal›flma flartlar› iyilefltirilecektir.

Ö¤retim üyeleri ve araflt›rmac›lar›n yurt çap›nda de¤iflimine imkan veren
esneklikte bir tercihe dayal› misafir ö¤retim üyeli¤i sistemi desteklenecektir.

Ö¤rencilerimizin e¤itim giderlerine
k a t k › d a  b u l u n m a k  i ç i n ,
yüksekö¤retimde 45 YTL olan ayl›k
kredi ve burs miktar› 150 YTL'ye
yükseltilmifl ve müracaat eden her
ö¤renciye kredi veya burs verilmifltir.
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Bu sayede bilgi birikimi ve deneyiminin paylafl›lmas› sa¤lanacakt›r.

Yak›n çevremizden bafllayarak Ortado¤u, Türk dünyas› ve Avrupa Birli¤i
ülkelerinde Türk üniversitelerinin kampüsler açmalar›na yönelik çal›flmalar
desteklenecektir. Ayn› flekilde ülkemizin bilgi birikimine, insan sermayesine
ve üniversitelerimizin rekabet gücüne katk›da bulunmak amac›yla dünyan›n
sayg›n üniversitelerinin Türkiye'de kampüs açmalar›na imkan veren
düzenlemeler desteklenecektir.

Ekonomik girdi sa¤lamak, Türkiye'nin tan›t›m›na ve kültürleraras› iletiflime
katk›da bulunmak için bölgemizin çekim merkezi olan ülkemizde e¤itim gören
yabanc› ö¤renci say›s›n›n art›r›lmas› teflvik edilecektir.

Ö¤renci burs miktarlar›n›n art›r›lmas›na devam edilecektir.

Bu çerçevede:
• Vatandafl›m›z›n hayat›n› kolaylaflt›ran ad›mlar› cesaretle ve

kararl›l›kla att›k. Bu anlay›fl içinde, baflta SSK hastaneleri olmak
üzere di¤er kamu kurumlar›n›n hastanelerini Sa¤l›k Bakanl›¤›'na
devrettik.

• Temel bir hak olarak gördü¤ümüz sa¤l›k hizmetlerini ayr›m
gözetmeden ve farkl› uygulamalara meydan vermeden vatandafl›m›za
ulaflt›r›yoruz. Her vatandafl›m›z, üniversite hastaneleri ve özel
hastaneler dahil, istedi¤i her hastaneye gidebiliyor.

• Dar gelirli kesimlere yönelik olarak yeflil kartl› vatandafllar›m›z›n
haklar› geniflletilmifltir. Yap›lan düzenleme ile Yeflil Kart sahiplerinin
"ayakta tedavi" kapsam›nda görecekleri sa¤l›k hizmetleri ile ilaç
giderleri de devlet taraf›ndan karfl›lan›yor.

• Vatandafllar›m›z hastanelerde art›k hakk›n› arayabiliyor. Birçok
hastanede tercih etti¤i  doktora muayene olabiliyor.

• Hastanelerimiz art›k cihaz fakiri de¤il.

• Uzman doktorlar›m›z›n ço¤u art›k özel muayenehane çal›flt›rm›yor.

• SSK hastalar›n›n ilaçlar›n› anlaflmal› serbest eczanelerden
alabilmeleri imkan›n› getirdik. Böylece, milyonlarca çal›flan ve
emeklinin kuyruk çilesini sona erdirdik, hak ettikleri kalitede
hizmet almalar›n› sa¤lad›k.

• Türkiye'deki 22.800 eczanenin ifl hacminde çok önemli art›fllar
sa¤lad›k. SSK'l› hastalar›n serbest eczanelerden ilaç almas›n›n önünün
aç›lmas›, yeflil kartl› hastalar›n serbest eczanelerden ilaç almaya
bafllamas› ve eriflimin kolaylaflmas› sonucunda geri ödenme
kurumlar›n›n eczanelere yapmakta oldu¤u ilaç bedeli ödemeleri 2002
y›l›nda 5,2 milyar YTL iken 2006 y›l›nda 10 milyar YTL'ye ç›km›flt›r.

Sa¤l›k

Adalet ve Kalk›nma Partisi sa¤l›k hizmetlerini temel bir insan hakk› olarak
kabul etmektedir. Hiç bir insan bu haktan mahrum b›rak›lamaz. Sosyal
devletin görevi bu hakk›n tam anlam›yla hayata geçirilmesi için gerekli
tüm tedbirleri almakt›r.

AK Parti ‹ktidar› bu do¤rultuda son derece önemli ad›mlar atm›fl, sa¤l›k
hizmetinin en iyi flekilde
verilmesini asli görev
olarak görmüfltür. Sa¤l›kl›
nesiller için daha kaliteli,
daha adil ve daha kolay
ulafl›labilir hizmet sunma
yolunda hayal  dahi
edilemeyecek baflar›lar
sa¤lam›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›, vatandafllar›m›z›n sa¤l›k hizmetlerine
ulaflmas›n› zorlaflt›ran birçok engeli cesaretle ve kararl›l›kla kald›rm›fl, sa¤l›ktaki
çarp›k, hakkaniyetten uzak sistemi iyilefltirmek üzere, kapsaml› bir "Sa¤l›kta
Dönüflüm Program›"  ba fl latm› fl  ve  ba flar ›y la  yürütmü fl tür .

Adalet ve Kalk›nma Partisi sa¤l›k
hizmetlerini temel bir insan hakk›
olarak kabul etmektedir. Hiç bir insan
bu haktan mahrum b›rak›lamaz.
Sosyal devletin görevi bu hakk›n tam
anlam›yla hayata geçirilmesi için
gerekli tüm tedbirleri almakt›r.
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• ‹laçtaki KDV oran›n› düflürerek ve ilaç fiyatland›rma sistemini
de¤ifltirerek, ilaç fiyatlar›nda önemli oranda indirim sa¤lad›k. Böylece,
ilaç giderlerinde hem kamu hem de vatandafla olan yükü büyük
ölçüde hafiflettik.

• Sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda sunulan sa¤l›k hizmetlerinden al›nan
KDV oran›n› yüzde 18'den yüzde 8'e düflürdük.

• Ça¤dafl sa¤l›k anlay›fl›n›n temel unsurlar› aras›nda yer alan aile
hekimli¤i uygulamas›n› bafllatt›k. Gelece¤e dönük olarak büyük bir
ad›m niteli¤inde olan ve halen 11 pilot ilimizde baflar›yla sürdürülen
bu uygulamadan 9 milyon vatandafl›m›z yararlanmakta.

• Vatandafllar›m›z›n kendi ceplerinden yapt›¤› sa¤l›k harcamalar›n›n
toplam sa¤l›k harcamas›na oran› yüzde 30'dan yüzde 20'ye indi.
Vatandafl›m›z›n yaklafl›k y›ll›k 2 milyar YTL tutar›ndaki sa¤l›k
harcamas›  kamu tara f ›ndan kar fl › lanmaya ba fl land› .

• Yatan hastalar›m›z›n ilaç ve t›bbi malzeme ihtiyaçlar› art›k hastaneler
taraf›ndan karfl›lan›yor. Hasta vatandafllar›m›z gece yar›lar› ellerinde
reçete ilaç ve t›bbi malzeme bulmak için eczane eczane dolaflmak
zorunda de¤il.

• Önemle üzerinde durdu¤umuz bebek ölümlerini binde 29'dan binde
22'lere, anne ölümlerini ise yüzbinde 70'lerden yüzbinde 28'lere
indirdik.

• Çocuklar›n› sünnet ettirecek olan ailelerimizin masraflar›n›n devlet
taraf›ndan karfl›lanmas›n› bafllatt›k. Çocuklar›m›z daha sa¤l›kl›
ortamda, sa¤l›k tesislerinde doktorlar taraf›ndan sünnet ediliyor.

• Tansiyon, fleker, kolesterol gibi uzun süre ilaç kullan›lmas›n› gerektiren
hastal›klarda rapor ve sadece bir kez reçete düzenlenmesi suretiyle,
hasta vatandafllar›m›z 2 y›l boyunca ilaçlar›n› her seferinde reçete
yazd›rmadan do¤rudan eczaneye giderek 3'er ayl›k miktarlarda
alabiliyor.

• Bütün sigortal› vatandafllar›m›z›n flehir içi ve flehirler aras› ambulans
bedelleri ödeniyor.

• Yaln›zca flehirlerde de¤il, köylerde de "112 Acil Sa¤l›k" hizmetini
sunuyoruz.

• K›rsalda gezici  hizmetlerle vatandafl ›m›za ulafl ›yoruz.

• Diyaliz ihtiyac› olan hastalar›m›z› evlerinden al›p evlerine b›rakarak
hizmet veriyoruz.

• Afetler için Avrupa'n›n en büyük t›bbi kurtarma ekibini 81 ilimizde
özel e¤itim alm›fl  2400 sa¤l›k personelimizle kurduk.

• Özürlü vatandafllar, özel muayenehanelere resmi sa¤l›k kurumundan
sevkle gidebiliyorlard›. Yeni uygulama ile özürlü vatandafllar, özel
muayenehanelere do¤rudan gidebiliyor.  Özürlü ve malul arabas›na
ihtiyac› olan tüm SSK'l›, Ba¤-Kur'lu ve Emekli Sand›¤› mensuplar›na
motorlu malul arabas› alabilme imkan›n› getirdik.

• Bina, ekipman ve sa¤l›k personelinin eksik oldu¤u bölgeleri öncelikli
kabul ederek, bu konudaki dengesizlikleri büyük ölçüde ortadan
kald›rd›k. Kamuda yüzbine yak›n yeni sa¤l›k personeli istihdam ettik.
Kamuya personel al›m›n›n son derece k›s›tl› oldu¤u bir dönemde,
al›nan personelin önemli bir k›sm›n› bu amaçla istihdam ederek,
halk›m›z›n y›llard›r flikayetçi oldu¤u sa¤l›k eleman› sorununa büyük
ölçüde çözüm getirdik. Yeterli bina ve ekipman ile sa¤l›k personelini
buluflturarak, yurdumuzun her köflesinde hizmetlerin ölçe¤ini ve
kalitesini gelifltirdik.

• ‹ktidar›m›z döneminde sa¤l›k yat›r›mlar›n›n h›zla tamamlanmas›na
a¤›rl›k verdik; 152'si hastane, 149'u hastane ek binas›, 528'i sa¤l›k
oca¤› olmak üzere toplam 903 sa¤l›k tesisi hizmete açt›k.
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• On sekiz bin yeni hasta yata¤› oluflturduk. Yo¤un bak›m yatak
kapasitesini iki kat›na ç›kard›k. Yeni projelerde, ça¤d›fl› ve insani
olmayan ko¤ufl sistemini tasfiye ediyor, hasta odalar›na banyo ve
tuvaletler koyuyor, odalar› 1 veya 2 yatakl› yap›yoruz. Bu say› 2002’de
6.852 iken Haziran 2007’de 14.252’ye ulaflm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde, "Sa¤l›kta Dönüflüm Program›"n› kararl›l›kla
sürdürece¤iz ve 2013 y›l› itibariyle büyük ölçüde gerçeklefltirmifl olaca¤›z.
Amac›m›z, ülkemiz insan› için yar›n›n "Sa¤l›kl› Türkiye"sini oluflturmakt›r.

Zengin fakir ayr›m› gözetmeden halk›m›z›n tümünün sa¤l›k hizmetlerinden
ayn› standartta faydalanaca¤›, yoksullar›n primlerinin devletimizce
karfl›lanaca¤›, 18 yafl›n alt›ndaki çocuklar›m›z›n tamam›n›n sa¤l›k güvencesi
alt›nda olaca¤› "Genel Sa¤l›k Sigortas›" sistemi, AK Parti'nin Acil Eylem
Plan›nda da yer alan en önemli projelerinden birisidir. TBMM'de kabul
edilip kanunlaflt›¤› halde Anayasa Mahkemesi'nin baz› maddelerinin iptal
etmesi nedeniyle ertelenmek zorunda kalan bu sistemi 2008 y›l›nda hayata
geçirmeye kararl›y›z.

"Herkes için sa¤l›k" politika ve stratejilerimizin uygulanmas›nda bireyler,
kamu ve özel sektör, sivil toplum
kurulufllar› ve uluslararas›
kurulufllar›n katk›lar› için
f›rsatlar oluflturmay› sürdürece¤iz.
AK Parti, koruyucu sa¤l›k
hizmetlerine öncelik verecektir.
Bu çerçevede;

• Baflta koruyucu sa¤l›k
ve ana-çocuk sa¤l›¤› hizmetleri
olmak üzere birinci basamak sa¤l›k hizmetlerini güçlendirerek yayg›nlaflt›raca¤›z.

• Aile hekimli¤ini bütün ülkeye yayg›nlaflt›raca¤›z. Böylece kendi
doktorumuzu seçebilece¤imiz, iste¤imizle de¤ifltirebilece¤imiz bir
dönem bafllayacak, herkesin sa¤l›k kay›tlar› düzenli olarak takip
edilecek, hastanelerimizle entegre bir sa¤l›k sistemi ve uygun sevk
zinciri gelifltirilebilecektir.

• 2010 y›l›na kadar bebek ölümlerini binde yirminin, anne ölümlerini
yüzbinde yirminin altlar›na indirece¤iz. Bebek ve çocuklarda beslenme
eksiklik ve bozukluklar›n› önleyici programlar›m›z› güçlendirece¤iz.
Çocuk afl›lama oranlar›m›z› %95'in üstüne ç›karaca¤›z. Yaln›zca
geliflmifl ülkelerin afl› takvimini uygulamakla kalmay›p, afl›lamadaki
son yenilik ve teknolojileri çocuklar›m›za ulaflt›rmaya devam edece¤iz.

• "112 Acil Sa¤l›k" hizmetlerinde hedefimiz flehirlerde 10 dakika,
k›rsalda 30 dakika içinde ça¤r›lar›n % 95'inden fazlas›na ulaflmakt›r.
‹stasyon say›m›z› art›r›p, ambulanslar›m›z› son teknolojilerle
yenilemeye devam ederek; kar üstü araçlar›m›za, deniz ve hava tafl›ma
araçlar›n› ekleyece¤iz.

• Afetler için oluflturdu¤umuz ekipleri ve ekipmanlar› (UMKE) daha
da gelifltirecek, her an ve her bölge için haz›r 3500 kiflilik bir yap›y›
muhafaza edece¤iz.

• Sa¤l›k, sosyal ya da ekonomik flartlar› nedeniyle özel ihtiyac› olan
kiflilerin, özellikle özürlülerin uygun hizmete kolay ulaflmas›n›
sa¤layaca¤›z.  Evde bak›m hizmetlerini gelifltirece¤iz .

• Gençlerimizin sa¤l›¤› için, toplumun kat›l›m›n› sa¤layarak fliddet ve
kazalardan, ilaç, tütün, alkol tüketimi gibi zararl› davran›fllardan
korunmalar› için uygun stratejiler gelifltirece¤iz.

Önümüzdeki dönemde, "Sa¤l›kta
Dönüflüm Program›"n› kararl›l›kla
sürdürece¤iz ve 2013 y›l› itibariyle
büyük ölçüde gerçeklefltirmifl
olaca¤›z. Amac›m›z, ülkemiz insan›
için yar›n›n "Sa¤l›kl› Türkiye"sini
oluflturmakt›r.
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• Bulafl›c› hastal›klardan korunmada gösterdi¤imiz baflar›y› daha ileri
seviyelere tafl›mak üzere; k›zam›¤› ülkemizden uzaklaflt›rmak,
hepatit B tafl›y›c›l›¤›n› asgariye indirmek; kabakulak ve bo¤macay›
yüzbinde bir, s›tmay› yüzbinde beflin alt›na düflürmek; tüberküloz,
çocuk zatürresi, ishallerden oluflan olumsuz sonuçlar› ve ölümü
azaltmak hedeflerimiz içindedir.

• Bulafl›c› olmayan hastal›klara ba¤l› olarak sa¤l›¤›n bozulmas› ve erken
ölümleri önlemek, önümüzdeki dönemin önemli sa¤l›k programlar›n›
teflkil edecektir. Bu kapsamda kalp-damar hastal›klar›, kanserler,
diyabet, kronik solunum yollar› hastal›klar›, felçler, böbrek yetmezli¤i
baflta olmak üzere, belirli hastal›klar için ülke programlar›n›
gelifltirece¤iz.

• "Sa¤l›kl› Hayat'' programlar›n›n yukar›daki problemler ve
benzerlerinden korunmada önemi büyüktür. Tütün ve alkol kullan›m›;
meyve-sebzenin eksik tüketilmesi, yetersiz fiziksel aktivite (hareket
eksikli¤i), afl›r› kilo; yüksek kan bas›nc› ve yüksek kolesterolden
oluflan  "yedi sebeple" kararl›l›kla mücadele edece¤iz.

Ulusal Sa¤l›k Bilgi Sistemini etkin hale getirilecek ve bu sistemi (e-sa¤l›k)
Sa¤l›k Bakanl›¤›, üniversite, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sa¤l›k
kurulufllar›n›n iflbirli¤iyle gelifltirece¤iz.

Sa¤l›k alan›nda uygulayaca¤›m›z "Medula" projesi ile hastaneler ve Sosyal
Güvenlik Kurumu aras›nda ifllemler online olarak yap›labilecektir. Böylece
elektronik fatura ve reçeteleme sistemine geçilerek, suiistimaller ve kaynak
israf› önlenecektir.

Geliflmifl ülkelerde uygulanan ça¤dafl bir uygulamay›, "elektronik kimlik kart›"
uygulamas›n› bafllataca¤›z. Elektronik kimlik kart› halen kullan›mdaki
kimlik cüzdan›n›n yerini alacakt›r.

K›z›lay'la birlikte bafllat›lan uygulamalar› yayg›nlaflt›rarak kan ve kan ürünleri
teminini vatandafl›n s›rt›nda yük olmaktan ç›karaca¤›z.

Sa¤l›k sektöründeki insan kayna¤› eksi¤imizin giderilmesi için, baflta
üniversiteler olmak üzere,
sorumlulu¤u olan bütün
taraflarla iflbirli¤i yaparak soruna
çözüm arayaca¤›z. 2023 y›l›nda
sa¤l›k sektöründeki insan
kayna¤› aç›¤›n› büyük oranda
kapa tm › fl  b i r  Türk i y e
hedefliyoruz.

Yap›s›n› gelifltirdi¤imiz H›fz›s›hha Mektebi'ni "Türkiye Sa¤l›k Enstitüsü"ne
dönüfltürecek ad›mlar› atarak, sa¤l›k sistemleri yönetimi baflta olmak üzere
araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›m›z› güçlendirece¤iz.

‹laç ve t›bbi malzeme yönetimi için özel bir yap› gelifltirmeye devam edece¤iz.
Ak›lc› ilaç kullan›m› politikas› çerçevesinde sa¤l›k hizmetlerinin nitelikli ve
ekonomik olarak sunulmas›na yönelik çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.

Sa¤l›k Bakanl›¤›'n› yeniden yap›land›rarak, düzenleme, planlama ve denetleme
rolünü daha da güçlendirece¤iz. Sa¤l›k kurumlar›n›n akreditasyonuna iliflkin
bir sistem gelifltirece¤iz.

Hizmet kalitesini art›rmak amac›yla, hastane yönetimlerini idari ve mali
aç›dan özerk bir yap›ya kavuflturaca¤›z.

Geliflmifl ülkelerde uygulanan
ça¤dafl bir uygulamay›, "elektronik
kimlik kart›" uygulamas›n›
bafllataca¤›z. Elektronik kimlik
kart› halen kullan›mdaki kimlik
cüzdan›n›n yerini alacakt›r.

Çal›flma Hayat›
Her alanda oldu¤u gibi, çal›flma hayat› konusunda da Adalet ve Kalk›nma
Partisi ‹ktidar› güven ve istikrar getirmifltir. Gerek h›zl› kalk›nma iddiam›z
gerekse sosyal dayan›flmay› öne ç›karan adalet anlay›fl›m›z, çal›flma hayat›yla
yak›ndan iliflkilidir. Çal›flma hayat›nda tüm taraflar aras›nda ak›lc› bir dengenin
kurulmas›n› hedefledik. Çal›flanlar›m›z›n haklar›n›n ve iflletmelerimizin
rekabet gücünün korundu¤u bir çal›flma hayat›n›n gelifltirilmesi için çal›flt›k.
Sosyal bar›fl›n korunmas› ve gelifltirilmesini, sa¤l›kl› ve uzun soluklu bir
kalk›nma sürecinin olmazsa olmaz koflullar› aras›nda görüyoruz.
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Çal›flana ve eme¤e sayg›y› esas alan AK Parti iktidar›, çal›flma hayat›na
iliflkin yasalarda AB ve ILO normlar›na uygun olarak önemli düzenlemeler
yapm›flt›r.

30 y›ld›r tart›fl›lan ama sonuca ulaflt›r›lamayan ‹fl Kanununu ç›kararak bir
yandan esnek çal›flma biçimlerini getirdik, di¤er yandan iflçilerimizin ifl
güvenli¤ini sa¤lad›k. Yeni çal›flma koflullar› iflletmelerimizin ihtiyaçlar›n›
gözetmekte ve rekabet olanaklar›n› art›rmaktad›r.

Bu Kanunla ayr›ca, çal›flma sürelerini 45 saatle s›n›rland›rd›k, iflçilerimize
haftada 24 saat izin hakk› getirdik, milli bayram ve tatil günlerinde çal›flmay›
iflçimizin onay›na tabi k›ld›k. Verimlilik art›fl›n› da getiren bu haklar,
çal›flanlar›m›z›n daha huzurlu koflullarda üretime katk›da bulunmas›n›n yolunu
açm›flt›r.

Yabanc›lar›n ülkemizde çal›flmas›na iliflkin düzenlemeleri yenileyerek bu
alandaki da¤›n›kl›¤› giderdik ve yetkileri tek çat› alt›nda toplad›k. ‹nsan›m›z
için yeni ifl ve afl imkanlar› oluflturacak do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›
bak›m›ndan elveriflli bir ortam oluflturduk.

Çal›flma hayat›m›za bir düzen ve disiplin getirecek bir anlay›flla, Mesleki
Yeterlilikler Kurumunu kurduk. Böylece, birçok mesle¤in standartlara
kavuflturulmas› ve bu meslekleri icra edecek kiflilerin sertifikaland›r›lmas›
mümkün olabilecektir. Bu alanda önümüzdeki y›llarda ortaya ç›kacak somut
geliflmeler insan›m›z›n hayat›na daha kaliteli ve güvenilir hizmetler fleklinde
yans›yacakt›r. Di¤er yandan, standartlar› belli olan bir mesle¤in icras› mesle¤e
olan sayg›y› ve meslek icra eden insan›m›za güveni pekifltirecektir.

Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimini bafllatan
düzenlemeleri gerçeklefltirdik. Geçmifle göre büyük art›fllar yapt›¤›m›z asgari
ücret düzeyi bu ilave iyilefltirmelerle daha olumlu bir noktaya tafl›nacakt›r.

Çocuk iflçili¤i ile etkili bir flekilde mücadele ettik.

Ülkemiz 2006 y›l›nda ILO Genel Kurulu'nun özel oturumunda çocuk iflçili¤i
ile en iyi mücadele eden 3 ülkeden biri olarak seçildi. Sosyal sorumluluk
anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olan bu mücadeleye kararl›l›kla devam edece¤iz.

218 bini aflan geçici statüdeki kamu iflçisine kadro verdik. Böylece, uzun
zamand›r gündemde olan kamuda geçici istihdam konusunu yasal bir çerçeveye
kavuflturmufl olduk. Bu iflçilerimize tam bir ifl güvencesi sa¤lad›k ve endiflelerini
giderdik.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili çal›flmalar›m›zla Avrupa Birli¤i standartlar›n›
ülkemize tafl›yoruz. Meslek hastal›klar› ve kazalar› sonucu yaflanan insani
dramlar› azaltacak bu düzenlemeler, ayn› zamanda ekonomideki iflgücü kayb›
ve bunun do¤urdu¤u üretim azal›fllar›n› da en aza indirecektir.

E-devlet uygulamalar› ile bürokrasiyi azaltt›k ve gerek çal›flanlar›m›z› gerekse
iflletmelerimizi rahatlatt›k.

Önümüzdeki dönemde de çal›flanlar›m›z›n haklar›n› korumak ve
iflletmelerimizin rekabet gücünü art›rmak için çal›flma hayat›na iliflkin
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Sosyal bar›fl, adalet ve refah aray›fl›nda tüm
kesimlerle iletiflim ve iflbirli¤i içinde yeni ad›mlar ataca¤›z.

‹LO ve AB müktesebat›na uyum ekseninde düzenlemeler yapmaya devam
edece¤iz. Kalk›nma sürecimizi ve çal›flanlar›m›z›n uzun vadeli menfaatlerini
esas alarak, ifl bar›fl›n› ve sosyal bar›fl› koruyaca¤›z.

Çal›flanlar›m›z›n huzur ve güven içinde verimli bir flekilde emeklerini katma
de¤ere dönüfltürmeleri temel hedeflerimiz aras›ndad›r. Bu çerçevede, ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤i düzenlemelerini geliflmelere göre yenileyecek ve kamu çal›flanlar›n›
da kapsayacak bir flekilde geniflletece¤iz.

Çal›flma hayat›n› kolaylaflt›rma anlay›fl› içinde, çal›flanlar›m›z›n ve
iflletmelerimizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda bürokratik ifllemleri basitlefltirmeye
ve e-devlet uygulamalar›n› yayg›nlaflt›rmaya devam edece¤iz.
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‹fl Kanununu, önümüzdeki dönemin en önemli gündemi olmaya devam
edecek olan istihdam politikalar›m›z› destekler bir anlay›flla gelifltirece¤iz.
Esneklik ve güvenceyi bir arada gerçeklefltiren modelleri esas alarak, yeni
istihdam biçimlerini yayg›nlaflt›raca¤›z. Esnekli¤i art›r›rken, efl zamanl› olarak
da bu kapsamda çal›flanlar›n sosyal güvenlik sorunlar›n› çözmeyi hedefliyoruz.

Di¤er yandan, haks›z rekabet oluflturan ve iflletmelerimizin uzun vadeli
gelifliminde darbo¤az meydana getiren kay›td›fl›l›k ile etkili bir flekilde

mücadeleyi sürdürece¤iz .
‹stihdam› art›rma, rekabet
gücüne katk›da bulunma ve
kay›td›fl›l›kla mücadele etme
hedeflerimizle tutarl› bir flekilde
istihdam üzerindeki yükleri
azaltmaya kararl›y›z.

Çal›flma hayat› ile e¤itim
aras›ndaki iliflkileri güçlendiren
bir yaklafl›m içinde Mesleki
Yete r l i l i k l e r  Kurumunu

kurumsallaflt›rma ve aktif olarak çal›flt›rma hedefimizi hayata geçirece¤iz.
‹flsizlik Sigortas› Fonu'nu istihdam› gelifltirecek yat›r›mlar› özendirme ve
insan›m›za iflgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda beceri kazand›rma
amac›yla harekete geçirece¤iz. Di¤er yandan, iflsizlerimizin bu Fon'dan
daha kolay, daha uzun süreyle ve daha fazla yararlanmas›n› sa¤layaca¤›z.

Sendikal yap›m›zda AB müktesebat›na ve ça¤dafl geliflmelere paralel olarak
düzenlemeler yapmaya devam edece¤iz. Sendikalar›n toplu ifl sözleflmelerine
kat›l›mlar› konusunda yürütmekte oldu¤umuz çal›flmalar› ILO ve AB normlar›n›
dikkate alarak sonuçland›raca¤›z.

Her alanda oldu¤u gibi çal›flma hayat›nda da kat›l›mc›l›¤› esas al›yoruz. Bu
anlay›fl içinde, ülke ve iflletme düzeyinde mevcut sosyal diyalog mekanizmalar›n›
güçlendirece¤iz ve diyalog kültürünü yayg›nlaflt›raca¤›z.

‹nsan›m›z›n yar›n kayg›s› olmadan huzur içinde yaflamas›, Adalet ve
Kalk›nma Partisi'nin temel amac›d›r. Bu do¤rultuda, tüm insanlar›m›z›n
kapsaml› ve etkin bir sosyal güvenlik flemsiyesi alt›na al›nmas› flartt›r.

AK Parti iktidar› döneminde, sosyal güvenlik gibi temel bir alanda hayati
önemde reformlar yap›larak, da¤›n›k yap›daki üç sosyal sigorta kuruluflunun
tek çat› alt›nda toplanmas› rüyas›n› gerçeklefltirdik.

Tüm toplumu ve hepimizin gelece¤ini ilgilendiren bu alanda, vatandafllar›m›za
çok daha h›zl›, güler yüzlü ve ortak norm ve standartlarda hizmet alabilme
imkan›n› sa¤lad›k. Siyasi istikrar ve güven zemininde, birçok ülkenin arzu
edip de baflaramad›¤› bir dönüflümü sanc›s›z bir flekilde yapt›k.

Adalet ve Kalk›nma Partisi
sosyal güvenlik alan›nda sadece
tek çat› oluflturmakla kalmay›p;
emeklilik, sa¤l›k ve primsiz
ödemeler ve sosyal yard›mlar
alan›nda da çok önemli ad›mlar
atm›fl ve Sosyal Sigortalar ve
Gene l  Sa¤ l ›k  S igor ta s ›
Kanununu ç ›karm›fl t › r .
Anayasa Mahkemesi'nin baz› maddelerini iptali sebebiyle uygulama tarihini
erteledi¤imiz bu reform tamamland›¤›nda, uzun y›llard›r cesaret edilemeyen
köklü de¤ifliklikler gerçeklefltirilmifl olacakt›r.

Tüm bu cesur ve kararl› ad›mlar ülkemizin yar›nlar› ad›na ve sosyal yap›m›z›
güçlendirmek için at›lm›flt›r. ‹ktidar›m›z döneminde uygulad›¤›m›z güçlü
sosyal politikam›z›n yans›malar›n› sosyal harcamalar›n art›fl›ndan net bir
flekilde görmekteyiz:

‹flsizlik Sigortas› Fonu'nu istihdam›
gelifltirecek yat›r›mlar› özendirme
ve insan›m›za iflgücü piyasas›n›n
ihtiyaçlar› do¤rultusunda beceri
kazand›rma amac›yla harekete
geçirece¤iz. Di¤er yandan,
iflsizlerimizin bu Fon'dan daha
kolay, daha uzun süreyle ve daha
fazla yararlanmas›n› sa¤layaca¤›z.

Sosyal Güvenlik

‹nsan›m›z›n yar›n kayg›s› olmadan
huzur içinde yaflamas›, Adalet ve
Kalk›nma Partisi'nin temel
amac›d›r. Bu do¤rultuda, tüm
insanlar›m›z›n kapsaml› ve etkin
bir sosyal güvenlik flemsiyesi alt›na
al›nmas› flartt›r.
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• 2002 y›l›nda sosyal harcamalar (e¤itim, sa¤l›k, sosyal koruma gibi)
milli gelirin yüzde 17'si iken, 2006 y›l›nda artan milli gelirimizin
yüzde 19'u olarak gerçekleflmifltir. Di¤er bir anlat›mla, 2002 y›l›nda
47 milyar YTL olan sosyal harcamalar, iki kat›n üzerinde bir art›flla,
2006 y›l›nda 108 milyar YTL'ye yükselmifltir.

• 2002 y›l›nda 22 milyar YTL civar›nda olan kamunun sosyal korumaya
yönelik harcamalar›, Adalet ve Kalk›nma Partisinin sosyal
duyarl›l›¤›n›n bir yans›mas› olarak 2006 y›l›nda 55 milyar YTL
seviyesine yükselmifltir.

• Net asgari ücret 2002-2007 y›llar› aras›nda yüzde 119 oran›nda
artm›flt›r. 2002 y›l› sonunda net ele geçen asgari ücret 184 YTL iken,
2007 y›l› ilk yar›s› için 403 YTL olarak belirlenmifltir.

• 2003 y›l›nda SSK ve Ba¤-Kur'dan ayl›k alanlara 75-100 YTL sosyal
destek ödemesi yap›lm›flt›r. 2002 y›l› sonunda SSK ortalama emekli
ayl›¤› 276 YTL iken yüzde 95 art›flla 2007 Ocak ay›nda 538 YTL'ye
yükseltilmifltir.

• Ba¤-Kur'lu esnaflar›n 2002 y›l› sonunda ortalama emekli ayl›¤› 261
YTL'den yüzde 117 art›flla 2007 Ocak ay›nda 566 YTL'ye ç›kar›lm›flt›r.
Ba¤-Kur'lu çiftçilerin 2002 y›l› sonunda ortalama emekli ayl›¤› 110
YTL'den yüzde 205 art›flla 2007 Ocak ay›nda 335 YTL'ye ç›kar›lm›flt›r.

Sosyal politikalara verdi¤imiz önem, önümüzdeki dönem daha belirgin bir
flekilde devam edecektir. Anayasam›zda ifadesini bulan "Sosyal Devlet"
ilkesini vatandafl›m›z›n gündelik hayat›nda bütün boyutlar›yla hissettirme
konusunda siyasi irademiz tamd›r. Partimizin ad›nda yer alan "adalet"
kavram›n›n gelir da¤›l›m› ve insanca yaflama boyutu olan "sosyal adalet"
idealini gerçeklefltirmek temel amaçlar›m›z aras›nda olmaya devam edecektir.

Bu kapsamda, yaklafl›k 45 y›ldan beri ülkemizin gündeminde olan sosyal
güvenlik reformunu bütün yönleriyle hayata geçirmeye kararl›y›z. Böylece;

• Mevcut çal›flanlar›n emekliliklerini hak edecekleri yafl, prim ödeme
ve sigortal›l›k süreleri (kazan›lm›fl haklar›) aynen korunarak,  tüm
vatandafllar›m›za eflit ve adil bir hizmet sunulmas›n› sa¤layacak bir
emeklilik rejimi oluflturulacakt›r.

• Mevcut çal›flanlar›n emekli ayl›klar›, eski sistemde ve yeni sistemde
geçirdikleri süreye ba¤l› olarak hesaplanacakt›r. Böylece mevcut
sigortal›lar için yeni sisteme geçifl zaman içinde kademeli olarak
gerçekleflecek, norm birli¤i mevcut sigortal›lar›n ma¤duriyetine yol
açmadan uzun zaman içinde sa¤lanacakt›r.

• Çal›flmaya yeni bafllayacaklar için tümüyle norm birli¤inin sa¤land›¤›
bir emeklilik rejimi söz konusu olacakt›r.

• Ba¤-Kur'lular için gelir basama¤› sistemi kald›r›larak, prime esas
asgari ve azami kazanç aras›nda sigortal›n›n seçece¤i bir miktar
üzerinden prim ödemesi esas› getirilecektir.

• Evlenme, emzirme, cenaze, hastal›k, anal›k ve geçici ifl göremezlik
yard›m miktar ve süreleri art›r›larak sigortal› ve yak›nlar›na
karfl›laflt›klar› mali s›k›nt›lar› aflmalar›nda yard›mc› olunacakt›r.

2008 y›l›nda yürürlü¤e girecek genel sa¤l›k sigortas›n› getirecek olan sosyal
güvenlik reformu ile "yeflil kart"
g ib i  uygu lama la r  t a r ihe
kar›flacakt›r. Herkesin sigortal›
oldu¤u bir Türkiye hayali
nihayet gerçe¤e dönüflecektir.

Sosyal güvenlikte sa¤lad›¤›m›z
birli¤i, sosyal yard›m ve hizmetlerle de bütünlefltirmeye kararl›y›z.

Temel hedefimiz bütün vatandafllar›m›z› kuflatan ve her birine kamu hizmetini
en do¤ru, adil, h›zl› ve etkili sunacak bir altyap› kurmakt›r.

Sosyal güvenlikte sa¤lad›¤›m›z
bir l i¤ i ,  sosyal  yard›m ve
hizmetlerle de bütünlefltirmeye
kararl›y›z.
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Kuraca¤›m›z Merkezi Bilgi Sistemi ile de¤iflik kurumlar›m›z›n sahip oldu¤u
tüm bilgiler bir araya getirilecektir.

Çal›flan nüfus, yafll›lar, özürlüler, yoksul kesimler gibi de¤iflik statü ve özellikteki
insan›m›za dönük olarak kurumlar›m›z›n hizmetleri daha etkin bir organizasyon
ve koordinasyon içinde yürütülecektir.

‹nsan›m›z›n gelir durumu ve geçim flartlar›n› da içeren  Adrese Dayal› Nüfus
Kay›t Sistemi, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma kapsam›nda üretilen envanter
ve yoksulluk profili tespitine dönük çal›flmalar birlefltirilecektir. Bu flekilde
oluflturulacak merkezi bilgi sistemi ise özellikle sosyal güvenlik flemsiyesi
alt›nda olan nüfusumuza toplu bir bak›fl› mümkün k›lacakt›r.

Merkezi bilgi sisteminin üretece¤i verilerin de¤erlendirilmesi ile daha etkili
politikalar›n gelifltirilmesi ve hizmetlerin toplu bir flekilde planlamas›
yap›labilecektir. Her bir vatandafl›m›z›n ihtiyac›na ve konumuna göre farkl›
araçlar devreye sokularak hizmetlerin sunumu sa¤lanacakt›r. Böylece, farkl›
kurumlar›n ayn› hedefe dönük olarak sonuç odakl› bir anlay›fl içinde
organizasyonu gerçeklefltirilecektir.

Sosyal Yard›m ve Dayan›flma

Adalet ve Kalk›nma Partisi, kurulufl felsefesi, parti program› ve uygulamalar›
ile özellikle "kimsesizlerin kimsesi" olmay› vatandafla hizmet anlay›fl›n›n
en bafl›na koymaktad›r.

Çaresiz ve umutsuz bir tek insan›m›z›n kalmamas› için var gücüyle çal›flmak
ve insan›m›za onurlu bir hayat imkan› sunmak Partimizin varl›k sebepleri
aras›ndad›r. Adalet ve Kalk›nma Partisi bu kayg› ve samimiyetini, sözle
de¤il, iktidar› döneminde yapt›¤› uygulamalarla tart›flmaya yer b›rakmayacak
bir flekilde ortaya koymufltur.

2002 y›l›nda iktidar oldu¤umuzda y›llar›n ihmali ve yaflanan krizlerin sonucu
artan yoksullaflmay› yenmek, aç›lan sosyal yaralar› sarmak öncelikli hedefimiz
olmufltur.

Y›pranan toplumsal yap›m›z› güçlendirmek, adeta çaresizlik içerisinde kalan
vatandafllar›m›z›n yard›m›na ulaflmak ve tekrar insan›m›za özgüven kazand›rmak
için ülkemizin bütün imkânlar›n› seferber ettik.

‹ k t i d a r › m › z  d ö n e m i n d e
uygulad›¤›m›z bütün ekonomik
politikalarda sosyal boyut göz
önüne al›nm›fl, olas› toplumsal
yans›malar› de¤erlendirilmifltir.
Bütün sektörlerde ve bütün
bakanl›klar›n çal›flmalar›nda
özellikle dar gelirli ve yoksul
kesimlere daha fazla destek sa¤lanmas› politikas› izlenmifltir. Özellikle,
vatandafllar›m›za sosyal yard›m sunan kurumlar›m›z›n bütçeleri ciddi biçimde
art›r›lm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› devletimizin "Sosyal Devlet" olma ilkesi
ve toplumumuzda sosyal adaletin gerçeklefltirilmesi hedefine öncelik
vermektedir. Bu çerçevede bütün sosyal yard›m ve destekleri
vatandafllar›m›z›n hakk› ve devletin de görevi olarak kabul etmektedir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi yoksul kesimler, yafll›lar, özürlüler, korunmaya
muhtaç çocuklar, ö¤renciler ve genel anlamda sosyo-ekonomik olarak
dezavantajl› bütün gruplar›n ihtiyaçlar›na karfl› duyarl› bir yaklafl›m sergilemifltir.
Tüm bu çal›flmalar›m›zda temel amaç insan›m›z›n onuru, mutlulu¤u ve huzuru
olmufltur.

De¤iflik bakanl›klar›m›zca vatandafllar›m›za ulaflt›r›lan sosyal yard›mlar›n
miktar› 2002 y›l›nda 1,4 milyar YTL iken Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›
döneminde h›zla art›r›lm›fl ve 2006 y›l›nda 5,7 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r.
2003- 2006 döneminde toplam olarak 14,8 milyar YTL sosyal yard›m harcamas›
yap›lm›flt›r. Böylece sosyal yard›mlar›n milli gelire oran› yüzde 0,45'ten yüzde
1,05'e ç›km›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi,
kurulufl felsefesi, parti program›
ve uygulamalar› ile özellikle
"kimsesizlerin kimsesi" olmay›
vatandafla hizmet anlay›fl›n›n en
bafl›na koymaktad›r.
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‹ktidar›m›z döneminde tar›m kesimine önemli miktarda karfl›l›ks›z destekler
sa¤lanm›flt›r. Esnaf ve sanatkârlar›m›za ve KOB‹'lere destekler art›r›lm›flt›r.

Dolayl› bir destek olarak özellikle dar gelirli kesimleri gözeterek, her ailenin
zorunlu bir tüketim kalemi olan elektrik fiyatlar›nda iktidar›m›z döneminde
hiç zam yap›lmam›flt›r.

Velilerin ve ö¤rencilerimizin hayat›n› kolaylaflt›ran ve dar gelirli
vatandafllar›m›z›n e¤itim giderlerini düflüren ücretsiz ders kitab› da¤›t›m›
uygulamas›na geçilmifltir. 2003-2007 döneminde ilk ve ortaö¤retim
okullar›nda toplam 411 milyon 282 bin adet kitap ö¤rencilere ücretsiz
da¤›t›lm›flt›r. Bunun maliyeti 776 milyon YTL'dir.

Asgar i  üc re t  AK Par t i
iktidar›nda iki kat›ndan fazla
art›r›lm›flt›r.
Yafll›l›k ayl›¤› yükseltilmifl, özürlü
ayl›klar› ise özürlülük derecesine
göre iki veya üç kat art›r›lm›flt›r.

2002 y›l›nda yeflil kart için yap›lan harcama sadece 160 milyon YTL iken,
bu harcama 2006 y›l›nda, 18 kat› aflan bir art›flla 2,9 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r.
Yafll›-malül ve sakat ayl›klar› için yap›lan harcamalar ise ayn› dönemde 312
milyon YTL'den 1,3 milyar YTL'ye ç›km›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›nda ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›za
do¤rudan sosyal yard›m ulaflt›r›lmas›nda Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay›
Teflvik Fonu etkili bir flekilde kullan›lm›flt›r.

Sosyal yard›mlar›n uzmanl›¤a dayal›, bilimsel kriterlerle ve daha organize
flekilde vatandafllar›m›za ulaflt›r›labilmesi için iktidar›m›z döneminde Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü  kurulmufltur.

Bu Fon'un kaynaklar›n› 2002 y›l›na göre yüzde 150'ye varan oranda art›rd›k.
Daha önceki dönemlerde Fon kaynaklar› di¤er amaçlar için bütçeye transfer
edilirken, iktidar›m›z döneminde tek bir kurufl amaç d›fl› kullan›lmam›flt›r.
Tam aksine, bütçeden Fon'a kaynak transferi yap›lm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›nda sosyal yard›m alan›nda rastgeleli¤e
son verilmifl, yoksullukla mücadelede bilimsel tespitlerin yap›lmas›na ve
al›nacak tedbirlerin bu tespitlere dayand›r›lmas›na büyük özen gösterilmifltir.
Sosyal yard›mlardan sorumlu kurulufllar etkin bir flekilde çal›flt›r›lm›fl, önemli
oranda artan kaynaklar objektif kriterlere dayal› olarak amaca uygun
kullan›lm›flt›r.

Sadece Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu'ndan 2003- 2006
döneminde toplam 4,7 milyar YTL tutar›nda sosyal yard›m harcamas›
yap›lm›flt›r.

Hükümetimizin Acil Eylem Plan›nda yer ald›¤› üzere, sosyal yard›m stratejimiz;

• Objektif kriterler oluflturularak, ihtiyaç sahiplerine talepleri
beklenmeksizin ulafl›lmas›,

• Üretim ve istihdama dönük projelere a¤›rl›k verilmesi, beceri ve
meslek edindirme programlar›n›n desteklenmesi,

• E¤itim ve sa¤l›k programlar›na öncelik verilmesi temellerine
dayand›r›lm›flt›r.

Her fleyden önce Fon kaynaklar› ile vatandafla esnek ve fleffaf bir anlay›flla
en yak›n noktada faaliyet gösteren ve her il ve ilçemizde bulunan Sosyal
Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar›na ayl›k periyodik aktar›mlar› art›rd›k.
2003 y›l›nda bu aktar›m ayl›k 9 milyon YTL iken, 2006 y›l›nda 25 milyon
YTL olmufltur.

Dolayl› bir destek olarak özellikle
dar gelirli kesimleri gözeterek, her
ailenin zorunlu bir tüketim kalemi
olan elektrik f iyatlar›nda
iktidar›m›z döneminde hiç zam
yap›lmam›flt›r.
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Yard›m politikalar›, vatandafllar›m›z› pasif al›c› durumunda b›rakan karfl›l›ks›z,
günlük ihtiyac› karfl›layan yard›m biçiminden, sürdürülebilir gelir elde etmeye
yönelik ve onlar› üretken k›labilecek kal›c› proje desteklerine a¤›rl›k verecek
flekilde düzenlenmifltir. Hedef, insan›m›z› "yard›ma muhtaç" durumdan
kurtararak; kendi al›n teri ile geçinen bireyler haline getirmektir.

Bu çerçevede, bireysel ve grup
halinde bir ifl kurmak ve kendi
geliflimini sa¤lamak isteyen
vatandafllar›m›za gerekli rehberlik
y a p › l m a k t a  v e  d e s t e k
sa¤lanmaktad›r. ‹ki y›l geri

ödemesiz, faizsiz kredi verilmektedir. Sosyal yard›m faaliyetlerinde, hedef kitle
aras›nda çal›flabilir durumda olanlar bu deste¤e yönlendirilmektedir.

‹htiyaç sahibi vatandafllar›m›z›n kendi gelirlerini elde edebilmelerini sa¤lamak
amac›yla gelir ve istihdam sa¤lay›c› projeler tasarlanm›fl ve uygulanm›flt›r. Bu
maksatla bafllatt›¤›m›z projeler aras›nda K›rsal Alanda Sosyal Destek Projesi
bulunmaktad›r. Bu proje ile, üyelerini köylerimizdeki en düflük gelirli ailelerin
oluflturdu¤u kooperatifler kanal›yla, süt s›¤›rc›l›¤›, koyunculuk ve serac›l›k
projeleri için 498 kooperatife 312 milyon YTL kaynak aktar›lm›fl ve 32.000
aile faydalanm›flt›r.

AK Parti ‹ktidar›nda bafllatt›¤›m›z di¤er bir önemli proje ise dar gelirli aile
çocuklar›n›n sa¤l›kl› ve e¤itimli yetiflmelerine do¤rudan katk› vermek olmufltur:

• Nüfusumuzun en düflük gelirli yüzde 6'l›k kesimini oluflturan ailelere,
çocuklar›n› düzenli olarak okula göndermeleri flart›yla annelere her
ay e¤itim yard›m› verilmektedir.

• K›z çocuklar›n›n okullaflma oranlar› ile ilkö¤retimden ortaö¤retime
geçifl oranlar›n› art›rmak amac›yla, k›z çocuklar›m›za ve ortaö¤retime
devam eden ö¤rencilerimize verilen yard›m miktar› daha yüksek
tutulmufltur.

Bu kapsamda, 2003-2007 Mart döneminde toplam 583 milyon YTL
e¤itim deste¤i verilmifltir. Yapt›¤›m›z bu uygulama okullaflma oran›n›
art›rm›fl, özellikle k›z çocuklar›m›z›n ortaö¤retime devam›n› önemli
oranda teflvik etmifltir. Bugün 1 milyon 659 bin çocu¤umuz bu
program kapsam›nda e¤itim görmektedir.

• Ayr›ca, e¤itim ve ö¤retim y›l›n›n bafllang›c›nda ilkö¤retim ve
ortaö¤retimde okuyan dar gelirli aile çocuklar›n›n k›rtasiye, önlük
gibi temel ihtiyaçlar› karfl›lanmakta, tafl›mal› e¤itim uygulamas›
kapsam›nda okullara tafl›nan yoksul ö¤rencilere ö¤le yeme¤i
verilmekte ve özürlü ö¤renciler okullar›na ücretsiz tafl›nmaktad›r.
Bu kapsamda, 2003-2006 döneminde yap›lan e¤itim yard›m› 1,5
milyar YTL'dir.

• Nüfusun en düflük gelirli %6’l›k kesimini oluflturan ailelerin
okul ça¤› öncesindeki çocuklar›n›n düzenli sa¤l›k kontrollerini
yapt›rmalar› flart›yla her ay do¤rudan annelere sa¤l›k yard›m›
yap›lmaktad›r. Bu amaçla 2003- 2007 Mart döneminde toplam
944.103 çocu¤a 213 milyon YTL yard›m yap›lm›flt›r. Bu yard›mlar
da düzenli bir flekilde devam etmektedir.

Sosyal güvenceden yoksun ve Yeflil Kart almaya hak kazanamayan
vatandafllar›m›z›n ödeme güçlerini aflan sa¤l›k giderleri, özürlülerimizin el-
ayak protezleri, sakat arabas›, iflitme cihaz› gibi yard›mc› araç ve gereç ihtiyaçlar›
karfl›lanmaktad›r. Böylece, Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› döneminde
sa¤l›k konusunda hiçbir vatandafl›m›z aç›kta b›rak›lmam›flt›r. Son dört
y›lda bu kapsamda sa¤l›k harcamalar› için Fon'dan toplam 904 milyon YTL
kaynak kullan›lm›flt›r.

‹htiyac› olan vatandafllar›m›za bedelsiz "Kömür Da¤›t›m›" yap›larak k›fl
flartlar›n› rahat bir ortamda geçirmelerine önemli katk›da bulunulmufltur.
AK Parti döneminde her y›l ortalama 1,8 milyon yoksul aileye 1 milyon tonu
aflk›n kömür ulaflt›r›lm›flt›r. Toplam da¤›t›lan kömür miktar› 4 milyon tonu,
tutar› ise 735 milyon YTL' yi geçmifltir.

Hedef, insan›m›z› "yard›ma
muhtaç" durumdan kurtararak;
kendi al›n teri ile geçinen bireyler
haline getirmektir.
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Adalet ve Kalk›nma Partisi önümüzdeki iktidar› döneminde, sosyal yard›m
ve destek politikalar›n› yeni bir yap›lanma içinde daha güçlü flekilde
sürdürecektir. fiu anda büyük oranda oluflturulan envanter ve bilgi sistemi,
tamamlanmak üzere olan Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi ile daha da
güçlenecektir.

Sosyal güvenlik, sosyal yard›m ve sosyal hizmetler merkezi bir organizasyon
ve vatandafl bilgi sistemi üzerinde gerçeklefltirilecektir. Böylece toplu olarak
bütün vatandafllar›m›z›n durumu ve ihtiyaçlar› bilinecek, sosyal yard›m, sosyal
destek ve hizmetler talebe ihtiyaç dahi olmadan ulaflt›r›lacakt›r. Yeni iktidar›m›z
döneminde ça¤dafl bir sosyal devlet olman›n gere¤i ve uygulamalar›n› daha
sistematik ve etkili bir flekilde hayata geçirece¤iz.

Sosyal yard›m politikam›zda, özellikle en düflük gelir grubundaki ailelerin
çocuklar›n› periyodik sa¤l›k hizmeti almas› ve e¤itime devamlar›n› sa¤lamak
için annelere yap›lan her çocuk için ayl›k ödemeler sürdürülecektir.

K›rsal kesimde kooperatifleflme flart›na ba¤l›, üretim amaçl› destekler
art›r›lacakt›r.

Bireysel ifl edinme yard›mlar› miktar› art›r›larak devam ettirilecektir.

Vatandafllar›m›z›n acil ihtiyaçlar›n› yerinde karfl›lamak için her il ve ilçemizde
bulunan Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar›'na gönderilen ayl›k
periyodik yard›mlar her y›l artarak devam edecektir.

Üniversitelerin sosyoloji ve psikoloji gibi bölümlerinden mezun olanlar›n
sosyal hizmet ve yard›m alanlar›nda istihdam edilebilirliklerinin sa¤lanmas›na
yönelik çal›flmalar yap›lacakt›r. Böylece hem e¤itimli genç iflsizlik azalt›lacak
hem de sosyal hizmet ve yard›m alan›nda ihtiyaç duyulan nitelikli personel
ihtiyac› karfl›lanacakt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi toplumun çekirde¤ini oluflturan aile kurumuna
büyük önem vermektedir. Türk ailesinin bütünlü¤ünü korumak ve kalk›nd›rmak
için birçok yenilikleri hayata geçiren AK Parti iktidar›, kad›nlar, çocuklar,
yafll›lar ve özürlülerin sorunlar›n› çözmek için aile merkezli politikalar izlemifltir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, "güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum" inflas›na
yönelik bu politikalar›n› sürdürmeye kararl›d›r.

AK Parti toplumumuzun kanayan bir yaras› olarak gördü¤ü aile içi fliddetle
mücadele konusunda kapsaml› yasal düzenlemeler gerçeklefltirmifltir. Bu
düzenlemelerin hayata geçirilmesinin de takipçisi olan AK Parti, aile içi
fliddet, töre ve namus cinayetleri ile mücadelede s›f›r tolerans yaklafl›m›yla
hareket etmektedir. AK Parti iktidar›nda, bu soruna karfl› kal›c› ve gerçekçi
bir çözüme ulafl›lmas› için bir seferberlik bafllat›lm›flt›r. Kad›na Yönelik fiiddeti
‹zleme Komisyonu kurulmufl, 2006-2010 fiiddet Eylem Plan› haz›rlanm›fl,
ülke çap›nda alan araflt›rmas› yap›lm›fl, e¤itim ve bilinçlendirme çal›flmalar›na
h›z verilmifltir.

Kad›n, çocuk ve özürlülerin ihmal ve istismar›n› önlemek amac›yla ALO 183
Aile, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Dan›flma Hatt› hizmete girmifltir. Sosyal
deste¤e ihtiyaç duyan kad›n, genç ve ailelerimize hizmet götüren Aile Dan›flma
ve Toplum Merkezlerinin say›s› 17'den 38'e ç›kar›larak, hizmetler yurt sath›na
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. ‹hmal, istismar ve fliddet ma¤duru kad›nlar›m›za yönelik
hizmet veren kad›n konukevlerinin say›s› da 8'den 19'a yükseltilmifltir. Ayr›ca,
yerel yönetimler koruma evleri açma konusunda yetkili k›l›nm›flt›r. Tüm bu
gayretler neticesinde, 2007 y›l› içinde toplam kad›n konuk evi say›s› 50'ye
ulaflacakt›r.

Çocuk, genç, yafll› ve özürlülerimize verilen hizmetler, AK Parti ‹ktidar›
ile katlanarak artm›flt›r. Bugün yepyeni bir çehreye kavuflan 523 kurulufl ve
48 çocuk evimizde, yaklafl›k 32.000 çocuk, genç, yafll› ve özürlü yat›l› olarak
hizmet almaktad›r.

Aile, Kad›n, Çocuklar ve Yafll›lar
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415 bin civar›nda kifliye ise gündüzlü hizmet verilmektedir. Yararlanan kifli
say›s›nda 2,5 kat, sa¤lanan ayni nakdi yard›mlarda 9 kat art›fl sa¤lanm›flt›r.
Bunun anlam›, daha fazla vatandafl›m›za daha kaliteli hizmettir. Tüm bu
hizmetler vatandafl›n baflvurusu beklenmeden, ihtiyaç sahiplerine ulaflma
anlay›fl› içinde, sosyal devlet ilkesinin gere¤i olarak yap›lm›flt›r.

AK Parti, kad›nlara karfl› her türlü ayr›mc›l›kla mücadeleyi, k›z çocuklar›m›z›n
e¤itimini ve toplumun en temel birimi olan aile kurumunu güçlendirmeyi
temel öncelikleri aras›nda görmektedir. Aileye yönelik hizmet veren
kurulufllar›n teflkilat yap›lar› yenilenmifl, personel ihtiyaçlar› karfl›lanm›fl ve
mevzuatlar› flartlara uygun hale getirilmifltir. Bu do¤rultuda Kad›n›n Statüsü
Genel Müdürlü¤ü ile Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü'nün
teflkilat yasalar› ç›kart›lm›flt›r. Anayasa'n›n 10 ve 90. maddeleri ile Yeni ‹fl
Kanunu, Yeni Ceza Kanunu ve Ailenin Korunmas›na Dair kanunlarda yap›lan
de¤iflikliklerle kad›n-erkek eflitli¤i ve istihdam›nda önemli yasal düzenlemeler
yap›lm›flt›r.

AK Parti kad›nlar›m›z›n toplumsal hayat›n her alan›na kat›lmas›n› destekledi¤i
gibi istihdama kat›lmas›n› da Türkiye'nin kalk›nmas›n›n ve refah›n›n olmazsa
olmaz koflullar›ndan biri olarak görmektedir. Kad›n giriflimcili¤inin ve kad›n
istihdam›n›n art›r›lmas› amac›yla kad›n giriflimcilerin ihtiyaç duyduklar›
e¤itim, dan›flma, fon-finansman sa¤lama konular›n› içeren çal›flmalar
yürütülmüfltür.

Daha önce ev han›mlar›n›n ürettikleri ürünlerin sat›fl›ndan elde ettikleri
gelirler vergilendirilirken, AK Parti iktidar› döneminde bu flekilde elde edilen
tüm gelirler vergiden muaf hale getirilmifltir. Yerel yönetimlerin de deste¤i
al›narak, kad›nlar›m›z›n el eme¤i göz nuru olan ürünlerin pazarlanabilmesi
için gerekli ortamlar ve kolayl›klar sa¤lanm›flt›r.

"Çocu¤un yeri ailesinin yan›d›r" anlay›fl›na inanan Partimiz, kurum bak›m›
yerine aile bak›m›n› öncelik haline getirmifltir. Ekonomik gerekçelerle koruma
alt›na al›nan çocuklar› aileleri yan›nda desteklemek amac›yla, 2002 y›l›nda
90 YTL olan ayl›k yard›mlar 2007 y›l›nda 325 YTL'ye ç›kar›lm›flt›r.

Anne- baban›n evlat, çocu¤un yuva, kardeflin kardefl hasreti dindirilmifltir.
2002 y›l›nda sadece 268 çocuk ailelerinin yan›na döndürülmüfl iken, bu say›
2003-2007 döneminde toplam 4.503 olmufltur. Ekonomik nedenlerle ailesinden
kopmak üzere olan binlerce çocu¤umuz da bu yolla ailelerinin yan›nda
desteklenmifltir.

Çocuklar›m›z için koruyucu aile hizmet modelini ve evlat edindirmeyi
h›zland›r›c› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Daha düflük maliyetle daha insanca bir
hizmet sunan bu alternatif modeller, yenilikçi ve flefkatli yönetim anlay›fl›m›z›n
somut örnekleri olmufltur. 2002 y›l›nda koruyucu aileye 170 YTL ödenirken,
bu tutar 2007 y›l›nda 450 YTL'ye yükseltilmifl, koruyucu aile yan›ndaki çocuk
say›s› iki misline ç›km›flt›r. Ayn› dönemde, evlat edinilen çocuk say›s› ise
6.976'dan 8.940'a ulaflm›flt›r.

Yenilikçi bir uygulama olarak, Sevgi Evleri Projesi hayata geçirilmifl,
çocuklar›m›z aile ortam›na yak›n flartlarda oluflturulan Sevgi ve Çocuk Evlerine
tafl›nmaya bafllam›flt›r. 2007 sonuna kadar çocuklar›m›z›n %40'› bu s›cak
ortamlara kavuflacakt›r.

Bu uygulamalar› ile AK Parti ‹ktidar›, kurum bak›m›n›, ko¤ufl tipi odalar›,
insan onuruna yak›flmayan koflullar› ortadan kald›rmay› baflarm›flt›r.
Yatakhanelerde kalan çocuk say›s› 10-20'den 2-6'ya düflürülmüfl, personelin
say›s› ve niteli¤i art›r›larak hizmet kalitesi çocuklar›m›z›n hak etti¤i düzeye
yükseltilmifltir. 20-25 çocuk için bir bak›c› anne uygulamas›na son verilmifl,
günde üç vardiya olmak üzere her vardiyada 8 çocu¤a bir bak›c› anne
uygulamas›na geçilmifltir. Hizmet kalitesini art›rmak için bak›m ve temizlik
iflleri birbirinden ayr›lm›fl, bak›m hizmetinde çal›flanlar›n e¤itim almas› koflulu
getirilmifltir. Ayn› uygulama yafll›lara ve özürlülere hizmet veren huzurevleri
ile bak›m ve rehabilitasyon merkezlerinde de hayata geçirilmifltir.

AK Parti ‹ktidar›, çocuklar›m›z› suçtan ve her türlü istismardan korumay›
temel önceliklerinden bir olarak görmüfltür. Çocuk Koruma Kanunu ile
çocu¤un yarar›n› her fleyin üstünde gören anlay›fl›n› ortaya koymufltur. Bu
kapsamda 6 koruma-bak›m ve rehabilitasyon merkezi aç›lm›fl, 8 ilave merkez
yat›r›m program›na al›nm›flt›r.
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Çocuklar›m›z› her türlü riskten ve tehlikeden koruma misyonu olan Çocuk
ve Gençlik Merkezleri yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. Sokakta yaflayan veya çal›flan
çocuklar›m›za yönelik bu merkezlerin say›s› 22'den 44'e yükseltilmifltir.
Geçmiflte sadece 1 adet olan gözlemevi say›s› 8'e ç›kar›lm›fl, ilave olarak 2
adet gece bar›na¤› oluflturulmufltur.

Geleneksel de¤erlerimiz ve
ç a ¤ d a fl  g e l i flm e l e r
çerçevesinde yaklaflt›¤›m›z
yafll›lar›m›z da AK Parti
‹k t ida r ›nda  öneml i
h i z m e t l e r e
kavuflmufllard›r. 2002
y›l›nda 4952 yafll›m›za

bak›lmakta iken, 2007 y›l›nda bu say› 6222'ye yükselmifltir. Yafll›lar›m›za da
çocuklara ve özürlülere oldu¤u gibi, do¤al sosyal çevrelerinde  "Evde Bak›m
ve Gündüzlü Bak›m Hizmetleri" verilmesinin önü aç›lm›flt›r. 2022 say›l›
Kanun gere¤ince ödenen 65 yafl ayl›¤› 2002 sonunda 25 YTL'den 2007 ocak
ay›nda yüzde 197 art›flla 73 YTL'ye yükseltilmifltir.

AK Parti sadece hükümet olarak de¤il, Parti olarak da yafll›lar›m›za özel bir
önem vermifltir. Geçmiflin de¤erini bilmeden, geçmiflle gelecek aras›nda
sa¤lam köprüler kurmadan gelece¤in de infla edilemeyece¤i anlay›fl› ile Partimiz
bünyesinde Yafll›lar Koordinasyon Merkezi oluflturulmufltur. Tüm
teflkilatlar›m›zda uzant›s› bulunan bu Merkez, yafll›lar›m›z›n her türlü
sorunlar›n›n takipçisi olmufltur. Teflkilatlar›m›z bu kapsamda özel programlar
gelifltirmifl, yafll›lar›m›za yönelik özel destek faaliyetleri yürütmüfltür.

Önümüzdeki dönemde de AK Parti aile statüsünü gelifltirmeye, aile
kurumunu güçlendirmeye ve aile üyelerinin bir bütün olarak yaflam
standartlar›n› yükseltmeye yönelik çal›flmalar›n› sürdürecektir.

Kad›n ve aile konusunda faaliyet gösteren STK'lar›n çal›flmalar›na destek
verilmeye ve sivil toplum-devlet iflbirli¤i gelifltirilmeye devam edilecektir.

Bu amaçla oluflturulmufl olan kad›n ve aile dan›flma üst kurullar› arac›l›¤› ile
sivil toplumla iflbirli¤i sürdürülecektir.

Ailelere sosyal, ekonomik ve hukuki konularda rehberlik amac› ile kurulan
Aile Dan›flma ve E¤itim Merkezleri'nin say›s› art›r›lacakt›r. Nüfus art›fl› ve
kentleflmenin aile bireyleri aras›nda yaratt›¤› iletiflim kopuklu¤unu gidermek,
aile bireyleri aras›nda uyumu güçlendirmek amac›yla ana-baba okullar›n›n
say›s› art›r›lacakt›r. Ebeveyn izni yasalaflt›r›larak, çocuk bak›m yükümlülü¤ü
anne ve baba aras›nda paylaflt›r›lacakt›r.

Efl seçimi, ailenin kurulmas›, çocuk sahibi olma, sorumluluk sahibi ebeveynlik,
aile iliflkileri ve ev ekonomisi gibi konularda destek sa¤lamak amac›yla Aile
Yaflam E¤itimi örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n programlar› içinde
yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Aile içi fliddete karfl› çal›flmalar yapan kamu kurum ve
kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversitelere ve sivil toplum örgütlerine ba¤l›
birimler aras›nda kurulan iflbirli¤i ve iletiflim kurumsal ve pratik temelde
gelifltirilecektir. Halen 67 toplum merkezimizle sürdürdü¤ümüz çal›flmalar
gelifltirilerek devam ettirilecektir.

AK Parti ikinci iktidar döneminde ailenin sosyal bir kurum olarak
güçlendirilmesi hedefini devam ettirecektir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve
manevi de¤erleri güçlü bir aile yap›s›n›n ülke çap›na yay›lmas› için gerekli
ad›mlar at›lacak ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilecektir. Bunun için
aileyi besleyen temel de¤erler korunacak ve sa¤l›kl› nesillerin yetiflmesi için
aile kurumunun toplumsal ve ekonomik istikrardan daha fazla pay almas›
sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca, aile kurumunun en hayati aktörü olan kad›nlar›n evlilik sonras›nda
sosyal ve kültürel geliflmelerini desteklemek için yayg›n programlar uygulanacak
ve annelerin iyi birer e¤itimci olmas› sa¤lanacakt›r. Sosyal hizmetler kapsam›nda
verilen "evlilik dan›flmanl›¤› hizmeti" ile ailede ortaya ç›kan sorunlar›n
çözümüne ve aile kurumunun güçlenmesine yönelik çal›flmalar yap›lacakt›r.

AK Parti önümüzdeki dönemde çocuklar›m›za yönelik olarak bafllatt›¤›
at›l›mlar› devam ettirmeye kararl›d›r.

Önümüzdeki dönemde de AK Parti
aile statüsünü gelifltirmeye, aile
kurumunu güçlendirmeye ve aile
üyelerinin bir bütün olarak yaflam
standartlar›n› yükseltmeye yönelik
ça l › flmalar ›n ›  sürdürecekt i r .
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Çocuklar›n cinsel istismar›n›n önlenmesi için her türlü önlem al›nacak,
medya ve e¤itim organlar› kullan›larak ailelerde ve çocuklarda gerekli bilinç
oluflturulacakt›r. Medyadaki yay›nlar›n fliddet içermemesi yönünde gerekli
önlemler al›nacakt›r.

Yerel Gençlik Meclisleri'nin yerel yönetimlerin karar alma
süreçlerinde söz sahibi olmas›n› sa¤lad›k.

• Üniversitelerde Ö¤renci Konseyleri'nin kurulmas›n› zorunlu hale
getirdik ve ö¤rencilerin üniversite yönetimlerine kat›lmalar›n›
sa¤lad›k.

• Ülke çap›nda gençlik kulüplerine yap›lan yard›mlar› art›rd›k.

• Gençlerimizin uluslar aras› tecrübe edinmeleri ve bilim-araflt›rma
faaliyetlerine kat›lmalar› için yurt d›fl› e¤itim ve mübadele programlar›
uygulad›k.

• Dar gelirli ailelerin çocuklar› baflta olmak üzere gençlerin gezi
faaliyetlerinden ve yaz kamplar›ndan ücretsiz yararlanmas›n› sa¤lad›k.

• Gençlerin ve çocuklar›n fliddete e¤iliminin engellenmesi amac›yla
Meclis Araflt›rma Komisyonu kurduk ve etkin bir flekilde çal›flmas›n›
sa¤lad›k.

Üretken, karar verebilen, bilgiyi do¤ru kullanan, bilgi ve iletiflim teknolojilerine
yatk›n genç nesillerin, ülkemizin yenilikçilik kapasitesine katk› sa¤lamas›
stratejik öneme sahiptir. AK Parti iktidar›n›n ikinci döneminde gençli¤in
güçlendirilmesine yönelik çal›flmalar›m›z ayn› kararl›l›kla devam edecektir.

Bu çerçevede

• Gençlerimizin toplumsal hayata, yerel ve ulusal karar alma süreçlerine
aktif bir flekilde kat›lmalar› için etkin mekanizmalar gelifltirilecektir.

• Gençlik Merkezlerinin yurt sath›na yay›lmas› teflvik edilecektir.

• Kamu kurumlar›n›n gençlik alan›nda çal›flan sivil toplum kurulufllar›yla
olan iflbirli¤i gelifltirilecektir.

Gençlik

Nitelikli, giriflimci, özgüveni yüksek ve milli de¤erlerine sahip ç›kan bir
gençlik, ülkemizi hak etti¤i yere tafl›yacak temel varl›¤›m›zd›r. Gençlerimiz,
yarat›c› enerjileri ve parlak zihinleriyle ayd›nl›k gelece¤imizin güvencesidir.
Tarihinden ve manevi de¤erlerinden ald›¤› özgüvenle dünyaya bakan
gençlerimiz, Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirecek dinamik gücümüzdür.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, gençlerimizi rekabet gücümüzü art›racak en
önemli aktörler haline getirmeyi hedeflemektedir. Demokratik ve ço¤ulcu
de¤erleri özümsemifl, farkl›l›klar› zenginlik olarak gören ve sorumluluk almay›
bilen bir gençli¤in yetifltirilmesi, partimizin öncelikli hedefleri aras›ndad›r.

AK Parti iktidar›nda bu yönde baflar›yla hayata geçirdi¤imiz icraatlar, her
yafltan gencimizin hayat standard›n› yükseltmifl, onlar›n yeni ufuklara
aç›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Genel ve mesleki e¤itim, istihdam, genç giriflimcili¤in
yayg›nlaflt›r›lmas› ve yurt d›fl› programlar›yla gençlerimizin maddi ve manevi
olarak güçlendirilmesi hedeflenmifltir.

Bu çerçevede iktidar›m›z döneminde

• Geçen seçim beyannamemizde vaat etti¤imiz üzere seçilme yafl›n›
25'e indirerek gençlerimiz için siyasetin önünü açt›k.

• Gençlik alan›ndaki hedeflerin belirlenmesinde gençlerle k›sa süreli
kamplar ve çal›fltaylar düzenledik ve Gençlik Merkezlerinden
yararlan›lmas›n› kolaylaflt›rd›k.

• Gençlerimizin yerel yönetimler taraf›ndan desteklenmesi amac›yla
Gençlik ve Kad›n Meclisleri'ni yasal statüye kavuflturduk ve

NiCE AK YILLARA

102 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

SOSYAL YAPININ GÜÇLEND‹R‹LMES‹

103A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA SOSYAL YAPININ GÜÇLEND‹R‹LMES‹



• E¤itim kurumlar›ndaki rehberlik ve psikolojik dan›flmanl›k hizmetleri
daha profesyonel bir yap›ya kavuflturulacakt›r.

• Gençlerin kariyer planlamas› ve yönlendirilmelerine yönelik hizmetler
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

• Üniversiteler ve di¤er meslek kurulufllar›yla iflbirli¤i içinde kendi
iflini kurmak isteyen gençlerimize yeni f›rsatlar sunulacak, her ile "‹fl
Kurma ve Gelifltirme Merkezleri" kurulmas› sa¤lanacakt›r.

• Avrupa Birli¤i e¤itim, gençlik ve ö¤renci de¤iflim programlar›
geniflletilecek, farkl› ülkelerden gençlerle ortak projeler yapma imkan›
yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

• Gençlerimizin uluslar aras› kurum ve kurulufllarda görev alma ve
tecrübe edinmeleri için gerekli çal›flmalar yap›lacakt›r.

• Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar›na devam edilecek, daha fazla gencimizin yurt d›fl›nda
bilgi ve görgü edinmesi teflvik edilecektir.

• Gençlerimizin her türlü zararl› madde ve al›flkanl›klardan korunmas›
için kapsaml› programlar uygulanmaya devam edecektir.

AK Parti iktidar› döneminde, tam anlam›yla bir reform niteli¤inde olan
Özürlüler Kanunu, dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak flekilde, toplumda
özürlü bireylerin onurunu aya¤a kald›rm›flt›r. Yap›lan düzenlemeyle;

• Özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon hizmetleri
yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.

• Özürlünün iflini yapabilmesine yönelik tedbirler al›nmas› ve fiziki
çevre düzenlemeleri yap›lmas› zorunlulu¤u getirilmifltir.

• Özel e¤itime ihtiyac› oldu¤u tespit edilen tüm özürlü çocuklara e¤itim
hizmeti imkan› getirilmifltir.

• Özürlü üniversite ö¤rencilerine araç-gereç temini yap›lmakta, özel
ders materyalleri haz›rlanmakta, özürlülere uygun e¤itim, araflt›rma
ve bar›nma ortamlar›n›n haz›rlanmas› sa¤lanmaktad›r.

• Mesle¤i olan özürlü devlet memurlar›n›n mesleklerine uygun münhal
kadrolara atanmas› sa¤lanmakta ve mesleklerini icra ederken
kullanacaklar› yard›mc› araç ve gereçleri kurumlar›nca
karfl›lanmaktad›r.

• Sosyal güvencesi bulunmayan, bak›ma muhtaç özürlülerden ailesini
kaybetmifl olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde
bulunanlara evlerinde veya özel kurulufllarda bak›m hizmeti
verilmektedir.

• Özürlülere verilen ayl›klar özürlülük derecesine göre 2 veya 3 kat›na
ç›kar›lm›flt›r. Bu kapsamda 317.000 özürlüye 2006 y›l›nda 537 milyon
YTL ödeme yap›lm›flt›r.

• Özürlü vatandafllar›m›za, resmi sa¤l›k kurumundan sevk almadan,
do¤rudan özel muayenehanelerde difl tedavilerini yapt›rma imkan›n›
getirilmifltir.

Özürlüler

Adalet ve Kalk›nma Partisi, "hiç kimseye bedensel ve zihinsel özürleri
nedeniyle ayr›mc›l›k yap›lmayacakt›r" ilkesini esas alm›flt›r. Bu anlay›fl
içinde, geçmiflle k›yaslanamayacak bir ölçüde, özürlü bireylerin ekonomik
ve sosyal hayata kat›l›mlar›n›n önü aç›lm›flt›r.

Partimiz 8.5 milyon vatandafl›m›z› ve ailelerini ilgilendiren k›s›tlamalarla
mücadeleyi temel amaçlar›ndan biri olarak görmüfltür.
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• Ba¤-Kur'lu ve Emekli Sand›¤› mensuplar› için de motorlu malul
arabas› alabilme imkan›n› sa¤lanm›flt›r.

AK Parti iktidar›nda özel e¤itime ihtiyac› olan 134 bini aflk›n özürlümüzün
özel e¤itime yönelik giderlerinin ayl›k 388 YTL'ye kadar olan k›sm›
karfl›lanmaya bafllanm›flt›r. 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›nda özel e¤itime
ihtiyaç duyan çocuklar›m›z›n okullar›na ücretsiz eriflimine yönelik yeni bir
uygulama bafllat›lm›flt›r. 2006-2007 ö¤retim y›l›nda bu imkandan
yararlananlar›n say›s› 27 bine ulaflmaktad›r.

A y r › c a ,  ö z ü r l ü
ö¤rencilerimizin ders
kitaplar›, kabartma olarak,
özürsüz çocuklarda oldu¤u
gibi sene bafl›nda ücretsiz
o l a rak  s a¤ l anm› fl t › r .
Kütüphaneler, internet
kütüphanesi, telif haklar›

gibi alanlarda yap›lan aç›l›mlarla özürlü vatandafllar›m›z›n kültürel yaflama
kat›l›m› desteklenmifltir.

AK Parti iktidar› döneminde, özürlülerimizin ekonomik flartlar›n› iyilefltirmeye
dönük çeflitli düzenlemeler yap›lm›flt›r. ‹lk kez iktidar›m›z döneminde 18
yafl›n alt›ndaki özürlü çocuklar maafla ba¤lanm›flt›r. Otomobil, ev, özel araç-
gereç ve bilgisayar programlar› gibi özürlülerimizin yapt›¤› çeflitli harcamalara
vergi muafiyeti getirilmifltir.

Yapt›¤›m›z düzenlemelerin ve gösterdi¤imiz çabalar›n somut bir yans›mas›
istihdam rakamlar›nda görülmektedir. 2002 y›l›nda 11 bin özürlü istihdam
imkan› bulabilirken, bu say› 2006 y›l›nda 23 bine ulaflm›flt›r.

AK Parti iktidar› döneminde özürlülerimize evlerinde bak›lmalar› halinde
ayl›k 403 YTL, özel bak›m merkezlerinde bak›lmalar› halinde ise ayl›k 806
YTL ödenmesi uygulamas› bafllat›lm›flt›r. 2007 y›l› için 65.000 özürlümüzün
bu imkandan yararlanmas› programlanm›flt›r.

Ayr›ca, Engelsiz Yaflam Merkezi Projesi ile ev benzeri ortam sa¤lanarak 12
kiflilik bak›m hizmeti sunulmaktad›r. Bu kapsamda, 20 merkez bünyesinde
168 "yaflam evi" inflaat› devam etmektedir.

Yap›lan tüm bu ve benzeri yenilikler sonucunda, ülkemizde, özürlüler konusunda
tarihi olarak nitelendirilebilecek bir de¤iflim yaflanm›flt›r. Geldi¤imiz noktada
art›k özürlü yak›nlar› "ben ölürsem çocu¤um ne olacak" diye kayg› duymaktan
kurtulmufltur.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, önümüzdeki dönemde, özürlüler konusunda
yapt›¤› reform niteli¤indeki düzenlemelerin en iyi flekilde hayata geçirilmesini
sa¤layacakt›r. Ayr›ca, özürlülerimizin toplumla bütünleflmeleri, refah
seviyelerinin, huzur ve mutluluklar›n›n art›r›lmas› için önümüzdeki
dönemde de yeni düzenlemeler yapmaya devam edecektir.

Özürlülerin istihdam›n› art›rmak amac›yla, özel sektörde çal›flan özürlülerin
sosyal sigorta primleri Hazine taraf›ndan ödenecektir.

Özürlülerin, Özürlüler Kanunu ile tan›nan haklardan yararlanmalar› için
ç›kar›lmas› gereken ikincil mevzuat çal›flmalar› tamamlanacak ve bu haklardan
yararlanmak için gereken bürokratik ifl lemler azalt›lacakt›r.

Özürlülerin yapabilecekleri bir ifle yerlefltirilmeleri için hangi özür grubunun
hangi iflleri yapabilece¤i tespit edilecektir. Tespit edilen ifllerde özürlülerin
istihdam edilmesine öncelik verilecektir.

Özürlülerin öncelikle kendi ikametgahlar›nda, ailelerinin yan›nda bak›m
imkanlar› yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

Tüm kamu kurum ve kurulufllar›nca özürlülere sunulan sosyal ve mesleki
rehabilitasyon hizmetleri yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Tüm kamu idareleri, özürlüler
için fiziki çevre flartlar›n› yaflanabilir hale getirmek için gerekli tedbirleri
alacakt›r.

AK Parti iktidar› döneminde, tam
anlam›yla bir reform niteli¤inde olan
Özürlüler Kanunu, dünyadaki birçok
ülkeye örnek olacak flekilde, toplumda
özürlü bireylerin onurunu aya¤a
kald›rm›flt›r.
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Özürlü vatandafllar›m›z›n e¤itim ve iletiflim ihtiyaçlar› için bafllat›lan Türk
‹flaret Dili Sistemi çal›flmalar›, h›zla tamamlanacakt›r.

Her fleyden önemlisi, halk›m›z›n özürlülere ayr›mc› uygulamalar konusunda
bilinçlendirilmesi ve sa¤l›kl› sosyal iliflkilerin gelifltirilmesi yönünde yo¤un
bir çaba sarfedilmeye devam edilecektir.

Spor müsabakalar›n›n huzur, güven ve centilmenlik ortam› içinde yap›lmas›
için yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.

Polis say›s›n›n iki yüz elli nüfusa bir polis düflecek flekilde art›r›lmas› hedef
al›nm›flt›r. Bu do¤rultuda yedi yeni polis okulu aç›larak polis okullar›n›n say›s›
20'den 27'ye ç›kar›lm›flt›r. Böylece, bir y›l içinde teflkilata kat›lan polis memuru
say›s› 4.000'den 11.000'in üzerine ç›kar›lm›flt›r.

Polis ve Jandarma'n›n suç soruflturmas›na iliflkin teknik ve idari kapasitesi
gelifltirilmifl ,  bu sayede suç ayd›nlatma oran› yükseltilmifltir.

Olaylara en k›sa sürede müdahale etmek, kifli hak ve hürriyetlerini ön planda
tutarak yurttafllar›m›za en h›zl› ve etkin güvenlik hizmeti sunabilmek amac›yla,
mobil iletiflim teknolojisi kullan›larak, kentlerimizin cadde, sokak ve meydanlar›
görüntülü güvenlik denetimine al›nm›flt›r. Proje, 58 il ve 36 ilçeye
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.

Jandarma sorumluluk bölgesinde ifllenen suçlar›n yerleri, zamanlar›, yo¤unlaflma
dönemleri ve hassas bölgelerin belirlenmesi ile önleyici kolluk faaliyetlerine
etkinlik kazand›r›lmas› amac›yla Bilgisayar Destekli Suç Haritalar›n›n
Oluflturulmas› ve Suç Analizlerinin Yap›lmas› Projesi hizmete girmifltir. Bu
kapsamda yararl› olacak bir baflka uygulama da Kimlik Bildirim Sistemi
Projesi'dir.

AK Parti iktidar›nda, güvenlik ile sosyal bünye aras›nda kurdu¤umuz güçlü
ba¤›n bir yans›mas› olarak, suçun önlenmesi faaliyetlerine kurumlar›n, sivil
toplum örgütlerinin ve vatandafllar›m›z›n aktif olarak kat›lmas›n› sa¤lamak
amac›yla, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Projesi uygulamaya konulmufltur.

Önümüzdeki dönemde artan bir kararl›l›kla ve etkinlefltirilecek politika
ve programlarla, halk›m›z›n huzur ve güvenli¤ini sa¤lamaya dönük
çabalar›m›z yo¤unlaflt›r›lacakt›r. Esas olan suçlular›n yakalanmas› de¤il,
suç ifllenmesini önlemektir. Bu kapsamda, güçlü bir sosyal politika ile efl
zamanl› olarak, önleyici kollu¤a a¤›rl›k verilecektir.

Huzur ve Asayifl

‹nsan›m›z›n korkusuz yaflad›¤›, can›ndan ve mal›ndan emin oldu¤u, mal›n›
diledi¤i gibi tasarruf edebildi¤i, hak ve özgürlüklerini hiçbir endifleye
kap›lmadan kullanabildi¤i, kendisini gelifltirip gerçeklefltirebildi¤i bir ortam
oluflturmak, yönetim poli t ikalar›m›z›n temel unsurudur.

Milletimizin demokrasi ve güvenlik taleplerini efl zamanl› olarak ve birbirini
tamamlar bir flekilde karfl›lamak ana hedefimizdir. Gerçek anlamda huzur
ve güvenlik, özgürlü¤ün ve adaletin tam anlam› ile yafland›¤› bir toplumda
mümkündür.

AK Parti, befl y›la yaklaflan
i k t i d a r ›  d ö n e m i n d e
güvenli¤in gerek yasal
altyap›s› gerekse güvenlik
güçlerinin etkinlefltirilmesi
konusunda önemli ad›mlar
atm›flt›r.

Ö n l e y i c i  k o l l u k
görevlerinde etkinli¤in

art›r›lmas› amac›na yönelik olarak
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Genel güvenli¤i destekleyici nitelikte olmak üzere, özel güvenlik hizmetleri
ça¤dafl bir anlay›flla yeniden ele al›narak yasal zemine kavuflturulmufltur.

‹nsan›m›z›n korkusuz yaflad›¤›,
can›ndan ve mal›ndan emin oldu¤u,
mal›n› diledi¤i gibi tasarruf edebildi¤i,
hak ve özgürlüklerini hiçbir endifleye
kap›lmadan kullanabildi¤i, kendisini
gelifltirip gerçeklefltirebildi¤i bir ortam
oluflturmak, yönetim politikalar›m›z›n
temel unsurudur.
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Genel kollu¤un önleyici kolluk yetkileri, yap›lacak yasal düzenlemelerle
yeniden tan›mlanacak, çal›flma koflullar› ve fazla mesaileri gerçekçi bir
yaklafl›mla ele al›nacakt›r. Polis ve jandarma, gerek insan kaynaklar› gerekse
teknoloji, teçhizat ve malzeme bak›m›ndan daha da güçlendirilecektir.

Polisin tehlike ve suçu
önleme, ifllenmifl suçlar›
soruflturma ve faillerini
yakalama görevlerini daha
e t k i n  b i r  b i ç i m d e
yapabilmesi amac›yla polis
e¤itimi ve profesyonellik
gerektirmeyen sürücü
belgesi, pasaport ve ruhsat
verme gibi ifllemlerin
yürütülmesi ilgili sivil idari
birimlere devredilecektir.

Kamu binalar›, tesisler ve köprülerin korunmas› özel güvenlik teflkilatlar›na
devredilerek, suçu ve tehlikeyi önleme görevinde daha fazla say›da polisin
görevlendirilmesi sa¤lanacakt›r.

Yasalar kararl› bir biçimde uygulanacak, vali ve kaymakamlar ile güvenlik
amirleri ve personelinin uygulamalar› ve güvenli¤i sa¤lamaya iliflkin
performanslar› etkinlikle denetlenecek ve de¤erlendirilecektir.

Büyük kentlerimiz baflta olmak üzere, halk›m›z›n gündelik yaflam›n› etkileyen
asayifl suçlar›yla mücadele amaçl› haz›rlanm›fl olan Asayifl Suçlar›yla Mücadele
Stratejisi gelifltirilerek hayata geçirilecektir.

Asayifl Suçlar›yla Mücadele Stratejisi kapsam›nda kentlerde suçlara an›nda
el koymak ve failleri özellikle suçüstü halinde yakalamak üzere sivil k›yafetli
Güvenlik Timleri ve mobil Y›ld›r›m Ekipler oluflturulmaktad›r.

Suçlara iliflkin tüm verilerin sürekli olarak izlenip de¤erlendirmeye tabi
tutularak, kollu¤un mukabil strateji ve taktiklerinin gelifltirilece¤i, bilimsel
esaslara göre çal›flacak Suç Analiz Merkezi Projesi uygulanacakt›r. Güvenlik
kuvvetlerinin istihbarat kapasiteleri artt›r›lacak, istihbarat›n daha etkin
koordinasyonu sa¤lanacakt›r.

Gençlerde yayg›nlaflan fliddet e¤ilimi, madde ba¤›ml›l›¤›, sokak çocuklar›
olgusu üzerinde önemle durulacak, bu amaçla sosyal ve akademik çal›flmalar
yap›larak sorun bütün boyutlar›yla analiz edilmeye, okul-aile-güvenlik
kuvvetlerinin yak›n iflbirli¤i ve dan›flma içinde bulunmalar› konusunda gerekli
önlemler al›nmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, Risk Alt›ndaki Çocuklar›n
Korunmas› Projesi uygulanacakt›r.

Yurttafllar›m›z›n acil durumlarda tek bir numaraya telefon ederek yard›m
isteyebilmelerini ve Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, ‹tfaiye ve Ambulans
ça¤r› merkezlerinin birlefltirilmesini öngören 112 Acil Yard›m Ça¤r› Merkezi
Projesi hayata geçirilecektir.

Trafi¤e iliflkin kay›t, tescil ve denetim hizmetlerinde yo¤un teknoloji
kullan›m›na geçilecek, kural ihlalleri en fliddetli bir biçimde cezaland›r›lacak
ve S›f›r Tolerans yaklafl›m› benimsenecektir.

Suç olgusuna iliflkin medya etkisi üzerinde önemle durulacakt›r. Suçun kendisi
kadar nas›l alg›land›¤› da önemlidir. Suçla ilgili olarak toplumda panik, korku
ve güvensizlik duygusu yaratan davran›fllarla mücadele edilecek, medyan›n
iflbirli¤i ve deste¤inin sa¤lanmas› konusunda çaba gösterilecektir.

Suçla etkin mücadeleyi sa¤layacak fiziki ve sosyal tedbirler al›nmas› konusunda
belediyeler, muhtarlar, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›, okul aile birlikleri, sivil
toplum örgütleri, özel güvenlik teflkilatlar›, ilgili di¤er kurum ve kurulufllar
ve bas›n kurulufllar› ile ortak çal›flmalar gerçeklefltirilecektir.

Ceza ve Ceza Usul Hukuku alan›nda yap›lan düzenlemelerin uygulanmas›na
yönelik e¤itim programlar› yürürlü¤e konularak, Cumhuriyet Savc›lar› ile
kollu¤un daha yak›n ve anlay›fl birli¤i içinde çal›flmalar› özendirilecektir.

Önümüzdeki dönemde artan bir
kararl›l›kla ve etkinlefltirilecek politika
ve programlarla, halk›m›z›n huzur ve
güvenli¤ini sa¤lamaya dönük
çabalar›m›z yo¤unlaflt›r›lacakt›r. Esas
olan suçlular›n yakalanmas› de¤il, suç
ifllenmesini önlemektir. Bu kapsamda,
güçlü bir sosyal politika ile efl zamanl›
olarak, önleyici kollu¤a a¤›rl›k
verilecektir.
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Adalet ve Kalk›nma Partisi din hizmetlerini, ahlaki ve manevi de¤erlerin
yaflat›lmas› ve milli dayan›flma ve bütünleflmenin sa¤lanmas› için önemli bir
alan olarak görmektedir. ‹ktidar›m›z döneminde din hizmetlerinin etkin bir
flekilde yürütülmesi için Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›'na her tür destek verilmifltir.

Bu dönemde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, hizmetlerini büyük bir titizlikle
sürdürmüfl, kurumsal altyap›y› büyük ölçüde yenilemifl, e¤itim ve ö¤retim
programlar›n› günümüz ihtiyaçlar›na cevap verecek flekilde güncellefltirmifltir.

‹ktidar›m›z döneminde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, her türlü siyasi görüfl ve
düflünüflün d›fl›nda kalarak dinin birlefltirici ve bütünlefltirici özelli¤ini, din
kurumunun sayg›nl›¤›n› öne ç›karm›fl ve toplumun bütün kesimlerinin ortak
kabul ve teveccühüne mazhar olmufltur.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, din hizmetlerini yürütürken mezhep, anlay›fl ve
uygulama ayr›m› yapmadan toplumdaki farkl›l›klar› ülkemizin zenginli¤i
görerek herkese eflit mesafede durmufl ve vatandafll›k esas›na göre hizmet
sunmufltur.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, hem halka yönelik yayg›n e¤itimi hem de personelin
hizmet içi e¤itimini ça¤dafl e¤itim bilimleri verileri do¤rultusunda
gerçeklefltirmek için e¤itici, e¤itimci, materyal ve araç-gereç gelifltirme
hususlar›nda projeler haz›rlam›fl, bilimsel bir anlay›flla çal›flmalar›n› sürdürerek
bunlar› hayata geçirmifltir.

Yeni dönemde personelin bilgi, kültür ve e¤itim seviyesini söz konusu projelerle
yükseltmeye devam ederken, her din görevlisinin en az dört y›ll›k fakülte
mezunu olmas› için gerekli çal›flmalar bafllat›lacakt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, kurulufl kanununda belirtilen "toplumu din konusunda
ayd›nlatma" görevini daha etkin bir flekilde yerine getirebilmek için bas›l› ve
görsel yay›n alan›nda farkl› muhatap kitleleri için yeni politika ve hedefler
gelifltirmifl,

bu amaçla çocuklara, gençlere, aileye ve halka yönelik eserler haz›rlatm›fl ve
bunlar›n büyük bir k›sm›n› ücretsiz olarak halk›m›za da¤›tm›flt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, engelli, kimsesiz, yafll›, yoksul, hükümlü ve tutuklu
gibi daha fazla ilgi ve deste¤e muhtaç vatandafllar›m›z›n yan›nda olmay› din
hizmetinin ayr›lmaz bir parças› kabul etmifl, temel hak ve özgürlükler, çevre,
bar›fl ve hoflgörü, kad›n haklar› gibi konularda toplumsal bilinç oluflturmay›
yayg›n din e¤itiminin gere¤i olarak görmüfltür.

Ayn› çizgide bir hizmet anlay›fl›, Türk Cumhuriyetlerinde hem soydafl ve
"akraba" topluluklar›n hem de yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z›n bulundu¤u
ülkelerde büyük bir titizlikle sürdürülmüfl, bugüne kadar ulaflamad›¤› k›talara,
sözgelimi Afrika'ya ulaflma imkân› sa¤lanm›flt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›za götürdü¤ü
hizmetleri geliflen flartlar muvacehesinde yeniden gözden geçirmifl, ilgili
ülkelerin politikalar›n› dikkate alarak yeni alternatifler gelifltirmifl, hem söz
konusu ülkelerde üniversiteler bünyesinde ilahiyat bölümleri açarak eleman
yetifltirmeye bafllam›fl hem de Yüksek Ö¤retim Kurulu ile anlaflarak söz konusu
ülkelerden yüksek din e¤itimi vermek amac›yla ülkemize ö¤renciler getirmeye
bafllam›flt›r.

Önümüzdeki y›llarda Avrupa'da yaflayan vatandafllar›m›z›n kendi kendine
yeter seviyede din hizmeti ve din e¤itimi almas› için yeni projeler uygulamaya
konulacakt›r.

Sorumluluk alan›yla ilgili konularda kamuoyunu düzenli olarak ayd›nlatan
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, toplumsal huzursuzluklara seyirci kalmam›fl, bu
çerçevede huzur ve bar›fl›m›z› tehdit eden olumsuz geliflmelere, her türlü
ayr›mc›l›¤a, kad›nlar›n maruz kald›¤› hak ihlâllerine, töre cinayetleri ve aile
içi fliddete, sokak çocuklar›n›n, madde ba¤›ml›lar›n›n, yafll› ve kimsesizlerin
himayesi gibi sosyal sorunlara kamuoyunun dikkatini çekmifl ve bu konularda
dinî aç›dan toplumu ayd›nlatm›flt›r.

Din Hizmetleri
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Gösterilen ciddi çabalar sonucunda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z ülkemizde
insan›m›z›n güven ve teveccühünü kazanm›fl, yurt d›fl›na aç›lmak suretiyle
de dünyada takdir toplam›fl, bugün dünyada tan›nan, bilinen ve görüfllerine
baflvurulan küresel bir düzeye ulaflm›flt›r.

‹ktidar›m›z döneminde bütün bu hizmetleri yerine getirebilmesi için Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›na gerekli her türlü destek verilmifl, ihtiyaç duydu¤u ve
y›llard›r elde etme imkân›na kavuflamad›¤› personel takviyesi yap›lm›fl ve
özlük haklar›nda k›smî iyilefltirmeler gerçeklefltirilmifltir. Yeni dönemde ise
gecikmeler de dikkate al›narak yeni iyilefltirmeler yap›lacakt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, yürütmekte oldu¤u din hizmetlerini toplumun
ihtiyaçlar›na daha etkin cevap verebilecek flekilde sürdürecektir.

iSTiHDAM
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‹flsizlik Sigortas› Fonu önümüzdeki dönem daha etkili kullan›lacak, kullan›m
koflullar› kolaylaflt›r›lacakt›r. Fon kaynaklar›, iflsizlere verilecek desteklerin
yan› s›ra, istihdam› art›rmak amac›yla gelifltirilecek projelerde de
kullan›lacakt›r.

‹flsizlik sigortas› prim indirimleri ve asgari ücretle prime esas kazanc›n alt
s›n›r›n›n eflitlenmesi gibi mali düzenlemeler sonucu iflveren prim oran›nda
yaklafl›k 9 puanl›k indirim yap›lm›flt›r. Bu indirim sonucunda, iktidar›m›z
döneminde 14,4 milyar YTL özel sektörün s›rt›ndan kald›r›lm›fl; bu kayna¤›n
yat›r›m, üretim, istihdam ve tüketiminde kullan›lmas›na imkan verecek
flekilde transferi sa¤lanm›flt›r.

Hedef kitle olarak yoksul
gençlerimizi alan "Biliflim
Ç›raklar›" gibi projeler, yine
y o k s u l  k e s i m l e r i m i z d e n
insan›m›z›n ifl kurmas› için
sa¤lanan proje bazl› destekler,
istihdam alan›nda yenilikçi uygulamalar olarak yayg›nlaflt›r›lmaya bafllanm›flt›r.
KOB‹ politikam›z istihdam odakl› bir anlay›fl içinde yürütülmüfltür. ‹stihdam
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan KOB‹'lerimizin finans piyasalar›na eriflimi
kolaylaflt›r›lm›fl, KOB‹'lerimize sa¤lanan desteklerin miktar› önemli oranda
art›r›lm›fl ve bu destekler çeflitlendirilmifltir.

Oluflturdu¤umuz güven ve istikrar ortam› ile uygulad›¤›m›z tedbirler sonucunda,
iflsizlik gerileme e¤ilimine girmifltir. ‹ktidar›m›z›n bafllad›¤› 2002 y›l›n›n
sonundan günümüze, nüfusumuzda meydana gelen 4 milyon kiflilik art›fla
ra¤men, iflsiz insan›m›z›n say›s›nda, 2006 y›l› sonu itibar›yla 18 bin kifli azalma
olmufltur. Di¤er bir ifade ile, artan 4 milyon nüfusa ra¤men, yeni iflsiz
oluflturulmad›¤› gibi, devral›nan iflsiz kifli say›s› azalt›lm›flt›r.

Daha aç›k bir anlat›mla, 2002 y›l›nda s›f›r iflsizlik devral›nm›fl olsa, artan
verimlili¤e, nüfusa ve göç hareketlerine ra¤men, bugün de s›f›r iflsizlik devam
etmifl olacakt›.

‹ktidar›m›z döneminde, tar›m-d›fl› sektörlerde dört y›l içinde istihdamda
2.3 milyon kifli art›fl sa¤lanm›flt›r.

‹nsan›m›z›n öncelikleri, kuruldu¤u günden itibaren Partimizin öncelikleri
olmufltur. 2002 öncesinin verimsiz koalisyon yap›lar› ve kötü yönetimin
oluflturdu¤u sosyal çöküntü, hükümetimizin gerçekçi, çok yönlü ve uzun
soluklu politikalar› ile kontrol alt›na al›nm›fl  ve afl›lm›flt›r.

Halk›m›z›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda, artan nüfusumuza ve iflsizlerimize
istihdam imkan› oluflturmak temel önceli¤imiz olmufltur. Sadece ekonomik
de¤il, sosyal aç›dan da büyük önem verdi¤imiz istihdam sorununa, çok boyutlu
bir perspektifle yaklafl›lm›flt›r. Hükümetimiz döneminde; insan›m›za afl ve ifl

imkan› sa¤laman›n ve sosyal
sorunlara çare bulman›n sa¤l›kl›
bir ekonomik yap› ile mümkün
oldu¤u bilinci ile, ranta dayal›
ekonomik yap›dan üretime ve

istihdama dayal› bir ekonomik yap›ya geçilmifltir. Paradan para kazanma devri
bitmifl, emekle, al›n teriyle, bilgi ve beceriyle ifl yapman›n ve kazanman›n
esas oldu¤u bir dönem bafllam›flt›r.

Sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrar ile h›zl›, yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme
gerçeklefltirilmifl, geçmifl krizlerin açt›¤› yaralar sar›lm›flt›r. Üretimi ve istihdam›
destekleyen bir anlay›fl içinde; kapsaml› bir teflvik yasas› uygulamaya konmufl,
istihdam oluflturman›n dinami¤i olan yat›r›mlar canland›r›lm›fl, üretime dönük
kapasite kullan›m oranlar›n› art›r›lm›flt›r. Laf de¤il, ifl üretilmifltir.

Gelir düzeyi düflük illerimizde yat›r›m ve istihdam teflvik edilmifl, 49 ilimizde
bedelsiz arsa ve enerji teflvikleri ile vergi ve sigorta primi indirimleri uygulanarak
yat›r›m ve istihdam art›r›lm›flt›r. Bu uygulamadan yararlanan iflyerlerinde
ilk defa ifle al›nan sigortal› çal›flan say›s› 246 bini geçmifltir.

‹flsizlik sigortas› ödemelerinin bafllad›¤› 2002 y›l› Mart ay›ndan 2006 sonuna
kadar 753 bin kifli iflsizlik ödene¤i almaya hak kazanm›fl ve bu kiflilere toplam
960 milyon YTL ödeme yap›lm›flt›r.

‹nsan›m›z›n öncelikleri, kuruldu¤u
günden itibaren Partimizin
öncelikleri olmufltur.

Artan 4 milyon nüfusa ra¤men,
yeni iflsiz oluflturulmad›¤› gibi,
devral›nan iflsiz kifli say›s›
azalt›lm›flt›r.
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Türkiye, 2003-2006 dönemini kapsayan son dört y›lda, tar›m d›fl› sektörlerde
AB-25 ülkeleri içinde ‹spanya'dan sonra en fazla istihdam oluflturan ülke
olmufltur.

Tar›msal istihdamda ise bir dönüflüm yaflanm›fl, 2002'de 7,5 milyon olan
çal›flan say›s› 2006 y›l›nda 6,1 milyona düflmüfltür. Bu geliflme de dikkate
al›nd›¤›nda, genel istihdamda y›ll›k ortalama art›fl 244 bin kifli olmufltur. 2002
y›l›nda % 10,3 olan genel iflsizlik oran›, 2006 y›l›nda yüzde 9,9 düzeyine
gerilemifltir.

2 0 0 2 - 2 0 0 6  d ö n e m i n d e ,
istihdamda sanayinin pay› %
19'dan % 20'ye, hizmetlerin pay›
ise % 46'dan % 53'e yükselmifltir.
Ayn› dönemde, yap›sal bir
dönüflümü ifade eden bu süreç
sonunda, tar›m sektörünün

istihdam içindeki pay› 2002 y›l›ndaki % 35 oran›ndan, 2006 y›l›nda % 27'ye
düflmüfltür. Tar›m sektörümüzdeki verimlilik art›fl›n› ifade eden bu dönüflüm,
ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturdu¤u ücretsiz aile iflçisi say›s›n› azaltm›flt›r.

Verimlilik odakl› bu dönüflüm, kamuda hantall›k oluflturan y›¤›lmalarla de¤il,
özel sektör a¤›rl›kl› bir geliflim içinde sa¤lanm›flt›r. Sa¤lad›¤›m›z güven
ortam›nda yat›r›mlar› ve üretimi canlanan iflletmelerimiz, daha fazla ve
sürdürülebilir istihdam imkanlar› oluflturmaya bafllam›fllard›r. Yüzbinlerce
insan›m›z, özel kesimde ücretli ve maafll› olarak düzenli bir istihdam imkan›na
kavuflmufltur. Bu geliflme, gelir da¤›l›m›n›n iyileflmesi bak›m›nda da olumlu
bir unsur olmufltur.

Art›k, uzun vadeli ekonomik geliflme ve kalk›nma için sosyal politikalar›n
merkeze al›nd›¤› bir döneme gelinmifltir. ‹stihdam›n art›r›lmas›, daha fazla
ve daha kaliteli ifl imkanlar›n›n oluflturulmas› için çabalar›m›z artarak devam
edecektir. 21. yüzy›l flartlar›nda nitelikli, becerikli, özgüveni yüksek, iletiflime
ve yenili¤e aç›k giriflimci bir toplum, rekabet gücümüzün ve kalk›nmam›z›n
temel dinami¤i olacakt›r.

Krizlerden geçen ülkemizde ekonominin makro dinamiklerini sa¤lam bir
temele oturtan ve yat›r›mlar için uygun bir ortam oluflturan partimizin,
önümüzdeki dönemde de temel gündem maddesi halk›m›z›n iflsizlik sorununu
çözmek olacakt›r. Kapsaml› bir haz›rl›k ve tasar›m ile yeni döneme giren
partimiz, istihdama iliflkin olarak bütüncül, uygulanabilir ve program bazl›
bir yaklafl›m› hayata geçirmeye kararl›d›r. Kurumsal mekanizmalar› ve
finansman› sa¤lanarak, gerçekçi bir içerikle uygulanacak olan istihdam
program›m›z, çal›flkan ve üretken halk›m›z›n dinamizmini harekete geçirecektir.

‹stihdam program›m›z bir bütünün parçalar› olarak uygulanacak olan üç
ana bileflenden oluflacakt›r: ‹flgücü Üzerindeki Yüklerin Azalt›lmas› ve
Piyasan›n Esnek Bir Yap›ya Kavuflturulmas›, Aktif ‹flgücü Program› ve
Mesleki E¤itim-‹flgücü Piyasas› ‹liflkisinin Güçlendirilmesi .

Art›k, uzun vadeli ekonomik
geliflme ve kalk›nma için sosyal
politikalar›n merkeze al›nd›¤› bir
döneme gelinmifltir.

‹flgücü Üzerindeki Yüklerin Azalt›lmas›

AK Parti iktidar› döneminde, geçmiflten kalan a¤›r borç yükü ve büyük aç›klar
veren bütçe gibi sorunlar yap›sal tedbirlerle çözülürken, bir yandan da,
istihdama verdi¤imiz önceli¤in bir gere¤i olarak, istihdam üzerindeki yükler
imkanlar zorlanarak azalt›lm›flt›r.

2003 y›l›nda yap›lan 3 puanl›k indirim sonucu, ‹flsizlik sigortas› prim oran›
yüzde 7'den yüzde 4'e çekilmifl ve son 4,5 y›lda yaklafl›k 6.7 milyar YTL
kamu gelirinden feragat edilmifltir.

Sosyal sigorta primine esas kazanc›n alt s›n›r›n›n asgari ücrete eflitlenmesi ile,
bir baflka ifadeyle sanal asgari ücret uygulamas›n›n sona ermesi ile iflverenlerden
iktidar›m›z döneminde toplam 7,7 milyar YTL daha az sigorta primi tahsil
edilmifltir. Tüm bu tedbirler halk›m›z›n yeni ifl imkanlar›na kavuflmas› ve
üretken hale gelmesi için uygulanm›flt›r.

Partimiz önümüzdeki dönemde istihdam üzerindeki yükleri önemli oranda
azaltma konusunda kararl›d›r. Ekonomide ve kamu maliyesinde sa¤lam›fl
oldu¤umuz baflar›l› performans, istihdam konusunda ataca¤›m›z bu ilave
ad›mlara sa¤l›kl› bir zemin oluflturmufltur.

NiCE AK YILLARA

118 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

‹ST‹HDAM

119A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA ‹ST‹HDAM



Önümüzdeki dönemde sadece mali yükler de¤il, istihdam üzerindeki idari ve
yasal yükler de azalt›lacakt›r. Çal›flma hayat›na iliflkin bürokratik formaliteler
daha da basitlefltirilecek, gereksiz düzenlemelerden kaç›n›lacak ve karar alma
süreçleri h›zland›r›lacakt›r. Zorunlu istihdam uygulamalar›nda ise, iflverenlerin
iflçi çal›flt›rmas›n› özendirecek düzenlemelere gidilecektir. ‹stihdam üzerindeki
yüklerin hafifletilmesi için ‹fl Kanunu'na göre aç›lmas› zorunlu birimler
konusunda da kolaylaflt›r›c› düzenlemeler yap›lacakt›r. Esneklik ve güvence
uygulamalar›n› bir arada ele alarak, iflçi ve iflverenler aç›s›ndan çekici k›l›nmas›
için gerekli uyumlaflt›rma çal›flmalar› yap›lacakt›r.

Bu çerçevede;

• SSK iflveren prim oran›, 2008 y›l›ndan befl puan ile bafllamak üzere
kademeli olarak indirilecektir.

• ‹flverenlerin zorunlu özürlü istihdam›nda SSK iflveren prim tutar›
Hazine taraf›ndan karfl›lanacakt›r.

• fiirket kurma ve kapatma ile ilgili maliyetler indirilecek, ticaret
sicilleri internet ortam›nda oluflturulacak ve tescil hizmetlerinin
ço¤unlu¤u internet ortam›nda yap›lacakt›r.

• Yat›r›m destek ofisi, sosyal güvenlik merkezleri gibi uygulamalar
art›r›larak, tek durak ofisler oluflturulacak, böylece iflletme ve çal›flma
hayat›na iliflkin süreçler hem basitlefltirilecek hem de h›zland›r›lacakt›r.

• ‹flletme kurma, tafl›ma, iflas gibi ifl hayat›na iliflkin konularda kamu
kurumlar› aras›nda e-devlet uygulamas› içinde gerekli bilgi ifllem a¤›
kurulacakt›r.

• Esnek istihdam biçimleri art›r›lacak, esneklik-güvence iliflkisi
korunacakt›r.

• ‹stihdam aç›s›ndan büyük önem tafl›yan KOB‹'lerin, bölgesel
öncelikler dikkate al›narak, istihdam art›fl›na ba¤l› olarak finansman
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için düflük faizli kredi uygulamas›
geniflletilecektir.

Mesleki E¤itim - ‹flgücü Piyasas› ‹liflkisinin Güçlendirilmesi
Geçmifl siyaset tarz›n›n kal›nt›s› olan k›s›r tart›flmalar ve ideolojik yaklafl›mlar
nedeni ile, göstermifl oldu¤umuz çabalara ve sa¤lad›¤›m›z iyileflmelere ra¤men,
mesleki e¤itim alan›nda uluslar aras› normlara uymayan ve iflgücü piyasalar›n›n
talebinden kopuk bir yap› sürmektedir. Baflta iflverenlerimiz ve meslek
örgütlerimiz olmak üzere, ilgili tüm kesimlerle uzlaflma içinde, ülkemizin
gelece¤ini yak›ndan ilgilendiren bu sorunu aflmak kararl›l›¤›nday›z.

Hükümetimiz, mesleki e¤itimin iflgücü piyasas›n›n taleplerine daha duyarl›
hale gelmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, çok say›da mesle¤in
standard›n› belirleme çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl ve bünyesinde meslek
organizasyonlar› ile sosyal taraflar›n da bulundu¤u Mesleki Yeterlilikler
Kurumu kurulmufltur. Önümüzdeki dönem, bu kurumsal yap› ve standartlar
temel al›narak mesleki e¤itimin sonuç odakl› bir flekilde gelifltirilmesi
sa¤lanacakt›r.

Mesleki e¤itimde okul türü yerine program türünü esas alan ve programlar
aras›nda kolayl›kla geçifllerin yap›labildi¤i esnek bir sistemin altyap›s› kurulmufl
olup, önümüzdeki dönem bu sisteme geçilecektir. Ayr›ca, ç›rakl›k e¤itim
merkezlerinin ve programlar›n›n modernlefltirilmesi, meslek liseleri ve meslek
yüksek okullar›n›n iflgücü piyasas› ile iflbirli¤i içinde e¤itim yapmalar›,
iflletmelerin e¤itim programlar›n›n belirlenmesine aktif kat›l›m›, e¤itimlerde
bilgi iletiflim teknolojilerinin kullan›lmas› ve organize sanayi bölgelerinde
Becer i  Gel i fl t i rme Merkez ler inin kurulmas›  sa¤ lanacakt › r .

Aktif ‹flgücü Programlar›

Ülkemizde e¤itim sistemi ile iflgücü piyasas› aras›nda yap›sal bir uyumsuzluk
bulunmaktad›r. Bir yandan ifl arayan çok say›da insan, di¤er taraftan arad›¤›
nitelikte eleman bulamamaktan flikayet eden çok say›da firma olmas›, bu
yap›sal sorunun çarp›c› bir göstergesidir.
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Özellikle ara insan gücü alan›nda ortaya ç›kan bu tabloyu, sadece makro
politikalarla de¤il, efl zamanl› olarak uygulamaya koyaca¤›m›z mikro politikalar
ve reformlarla aflmak kararl›l›¤›nday›z.

Böylece bir yandan insan›m›z daha donan›ml› ve nitelikli hale gelecek,
di¤er yandan firmalar›m›z arzu edip de bulamad›klar› vas›flara sahip
iflgücüne kavuflacaklard›r.

Hükümetimiz döneminde modern bir kamu istihdam kurumu olarak yeniden
yap›land›r›lan Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR), Aktif ‹flgücü Programlar›n› etkin
ve yayg›n bir biçimde uygulayabilecek kapasiteye ulaflt›r›lacakt›r. Hükümetimiz
taraf›ndan ‹flsizlik Sigortas› Fonu'ndan her y›l en az 200 milyon YTL'nin
bu programlara tahsis edilmesi suretiyle bu alana ayr›lan kaynaklar önemli
ölçüde art›r›lacakt›r.

Bir yandan e¤itim sektöründe reform çal›flmalar›m›za devam ederken, di¤er
yandan hedef kitle odakl› ve etkili programlar ile gençlerimizin dinamizmini
harekete geçirece¤iz. Normal liselerden mezun olup üniversiteye yerleflme
imkan› bulamayan, meslek lisesi ve meslek yüksek okullar› ile üniversitelerden
mezun olup yeni bir gelecek kurma aflamas›nda bulunan, tüm geçlerimizi
hedefleyen ve somut destekler sunan programlar uygulanacakt›r.

Partimiz, ikinci iktidar döneminde, gençlerin kendi ifllerini kurmalar›n›
özendirerek gençlerin istihdama kat›l›m›n› art›racakt›r. Bu çerçevede "Gençler
‹fl Adam› Oluyor Program›" bafllat›lacakt›r. Gençlere yönelik olarak giriflimcilik
e¤itimi verilecek, e¤itim sonras›nda bireysel ifl planlar› haz›rlanarak kurulacak
olan ifle yönelik dan›flmanl›k, finansman, pazarlama ve ücretsiz yer tahsisi
gibi destekler verilecektir. Bu kapsamda özellikle iflsizlik oran›n›n yüksek
oldu¤u illerden bafllamak üzere her ilde ‹fl Gelifltirme Merkezleri (‹fiGEM)
kurulacakt›r. Gençler bireysel olarak veya oluflturacaklar› gruplarla projelerini
‹fiGEM'e teklif edecek ve baflar›l› olanlar uygulamaya geçirilecektir.

Meslek Edin - ‹flin Haz›r Program›:
‹ktidar›m›z döneminde binlerce kifliye, teorik ve ifl bafl› e¤itimin birlikte
verildi¤i istihdam garantili mesleki e¤itim kurslar› düzenlenmifltir. Mesleki
e¤itimlerin baflar›s› göz önünde tutularak, iflverenlerin talep etti¤i alanlarda
istihdam garantili mesleki e¤itim programlar› yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Ayr›ca,
12 aydan daha uzun süre iflsiz olan kiflilere beceri kazand›rma e¤itimleri
verilecek ve bu kiflilerin uygun ifller bulmalar›na yard›mc› olunacakt›r.

Önümüzdeki dönemde baflta üniversiteler, sivil toplum kurulufllar›, meslek
odalar› ve yerel yönetimler olmak üzere, yerel aktörler taraf›ndan haz›rlanan
meslek edindirme projelerine finansman sa¤lanacakt›r.

‹flgücü piyasas›na iliflkin kapsaml›, nitelikli ve güncel verilere ulaflmay› sa¤layan
bir iflgücü piyasas› bilgi sistemi gelifltirilecek ve mesleki e¤itim programlar›
bu sisteme göre düzenlenecektir.

Gençler ‹fl Adam› Oluyor Program› - “Proje Getir-Giriflimci Ol”:
Gençlerimiz gelece¤imizdir. Genç nüfus yap›m›z›n gerçek anlamda bir rekabetçi
üstünlük oluflturmas› için e¤itime ve giriflimcili¤e büyük önem veriyoruz.

Kad›n Giriflimcilik Program›:

Kad›nlar›m›z, evlerinde çocuk bak›m›ndan el becerilerine, çeflitli sosyal
etkinliklerin organizasyonuna kadar birçok yararl› aktiviteler yürütmektedirler.
Ancak, iflgücü piyasalar›na kat›l›mlar› düflük düzeydedir. Esasen birçok ülkede
göremedi¤imiz bu potansiyel gücün, ekonomik de¤ere dönüfltürülmesi ve
sosyal sorunlar›m›z›n çözümünde etkili olmalar› temel önceliklerimiz aras›nda
yer almaktad›r.

AK Parti, ikinci iktidar döneminde, iflgücü piyasas›na ve istihdama kat›l›mlar›
çok s›n›rl› olan kad›nlar›m›z›n baflar›l› birer giriflimci olarak hem ailelerine
hem de ülkelerine katk›da bulunmalar›n› sa¤lamak amac›yla ilgili sivil toplum
kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde genifl kapsaml› bir kad›n giriflimcilik program›
bafllatacakt›r. Kad›n giriflimcilerimize iflgücü piyasas›nda geçerli alanlarda ifl
fikrinden bafllayarak ifl kurma sonras› dahil ihtiyaç duyacaklar› bütün konularda
destek sa¤lanacakt›r.
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Özel ‹stihdam Bürolar›:
Hükümetimiz döneminde getirilen önemli yeniliklerden biri de iflgücü
piyasas›nda ‹fiKUR'un tekel yetkisinin kald›r›larak özel istihdam bürolar›n›n
aç›lmas›d›r. Önümüzdeki dönemde özel istihdam bürolar›n›n daha etkin bir
yap›ya kavuflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanacakt›r. Bu kapsamda, AB
ülkelerinde uygulanmakta olan özel istihdam bürolar› vas›tas›yla geçici
istihdam sisteminin, ülkemizde de yasal de¤iflikli¤e gidilerek devletin denetimi
alt›nda uygulanmas› sa¤lanacakt›r. Böylece özel istihdam bürolar›n›n dönemsel
eleman hizmeti vermesinin önü aç›lacakt›r. Ayr›ca, ifle yerlefltirme hizmetleri
kapsam›nda ‹fiKUR ile özel istihdam bürolar› aras›ndaki iflbirli¤i art›r›lacakt›r.

YAPISAL
DÖNÜSÜMÜN
YÖNETiMi
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Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüflüm sürecinde; hemen hemen
her alanda çok h›zl› bir de¤iflim yaflanmakta, rekabet her geçen gün artmakta,
çal›flma ve ifl yapma flekilleri de¤iflmektedir. Do¤ru bilgiye zaman›nda
ulaflma ve de¤iflen koflullara yerinde ve zaman›nda uyum gösterme, rekabet
üstünlü¤ü sa¤laman›n olmazsa olmaz bir koflulu olarak alg›lanmaktad›r.
Böyle bir dönemde, özellikle geleneksel sektörler de¤iflime uyum sa¤lamakta
ve konumlar›n› güçlendirmekte zorlanabilmektedirler.

Adalet ve Kalk›nma Partisi bu bilinç ve anlay›fl içinde; k›rsal kesim, esnaf
ve sanatkarlar›m›z, KOB‹'ler, geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren
iflletmelerimiz baflta olmak üzere, yaflanan h›zl› de¤iflim sürecinden en fazla
etkilenen kesimlerin sorunlar›n› sahiplenerek, güçlü ve büyük Türkiye'mizin
imar›nda bu kesimlerin aktif rol almalar›n› sa¤layacakt›r.

K›rsal alanda yaflayan çiftçimizden büyük kentlerimizde faaliyet gösteren
iflletmelere kadar tüm kesimlerimizin, "sosyal devlet" anlay›fl›m›z› göz ard›
etmeden rekabet güçlerini art›rmak, dünya ile etkileflimlerini sa¤lamak ve
ülkemizi bir refah toplumuna dönüfltürmek temel hedefimizdir.

Bilgi ça¤›na ulaflt›¤›m›z 21. yüzy›lda yolu ve içme suyu olmayan, tafl›ma
su ile ihtiyaçlar›n› gidermeye çal›flan sab›rl› insan›m›za sahip ç›kan Adalet
ve Kalk›nma Partisi iktidar›, KÖYDES ve BELDES projelerini devreye
sokarak bu sorunlara k›sa sürede çözüm getirmifltir. ‹ktidar›m›z, bu projelere
2 y›lda 4,5 milyar YTL'nin üzerinde bir kaynak tahsis ederek konuya ne
derece önem verdi¤ini somut bir flekilde göstermifltir.

KÖYDES projesi, uygulama
alan›nda da bir  yenilik
get i rmi fl t i r .  ‹kt idar ›m›z ,
sorunlar› merkezden çözme
yerine mahallinde, yörenin
flartlar›n›  bi len vali  ve
k a y m a k a m l a r › m › z › n
önderli¤inde, il özel idareleri
ve Köylere Hizmet Götürme
Birlikleri (KHGB) arac›l›¤›yla
mahalli imkan ve kabiliyetleri
en verimli flekilde kullanarak
k›sa sürede çözmeyi amaçlam›flt›r.

AK Parti ‹ktidar› KÖYDES projesi ile tüm köylerimize içme suyu ve yol
götürülmesini hedeflemifltir. ‹ktidar›m›z 2005 ve 2006 y›llar›nda toplam;

• 11.706 içme suyu projesi,
• 24.280 km. asfalt yol,
• 32.023 km. stabilize ve ham yol yapm›flt›r.

2007 y›l› sonu itibariyle;
• 21.000 içme suyu projesi,
• 50.000 km. asfalt yol,
• 45.000 km. stabilize ve ham yol tamamlam›fl olacakt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› nüfusu 10.000'in alt›nda olan
belediyelerimizin içme suyu ve yol altyap›s›na destek olmak üzere

K›rsal Kalk›nma

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› ilk kez, çok yönlü bir politika benimseyerek,
nüfusumuzun önemli bir kesiminin yaflad›¤› k›rsal alana yönelik olarak; K›rsal
Kalk›nma Stratejisi haz›rlam›flt›r. Bu strateji do¤rultusunda k›rsal kesimde
ifl olanaklar›n› çeflitlendirmek ve gelir düzeyini yükseltmek için k›rsal kalk›nma
yat›r›mlar›n›n desteklenmesi projelerini uygulamaya koymufl, ayr›ca AB
fonlar›ndan yararlanmak için Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme
Kurumu'nun kurulufl çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.

‹ktidar›m›z, k›rsal alanda tar›m ve tar›m d›fl› sektörleri bir bütün olarak ele
alm›fl, köklü ve süreklilik arzeden bir k›rsal kalk›nma program›n› uygulamaya
bafllam›flt›r. Bu program kapsam›nda 2006 y›l›nda tamam› k›rsal alanda 1.256
proje desteklenmifltir.

Bilgi ça¤›na ulaflt›¤›m›z 21.
yüzy›lda yolu ve içme suyu
olmayan, tafl›ma su ile ihtiyaçlar›n›
g idermeye ça l › flan sab›r l ›
insan›m›za sahip ç›kan Adalet ve
Kalk›nma Partisi iktidar›,
KÖYDES ve BELDES projelerini
devreye sokarak bu sorunlara k›sa
sürede çözüm getirmiflt ir.

NiCE AK YILLARA

126 A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

YAPISAL DÖNÜfiÜM YÖNET‹M‹

127A D A L E T  v e  K A L K I N M A  P A R T i S i

NiCE AK YILLARA YAPISAL DÖNÜfiÜM YÖNET‹M‹



2007 y›l›nda bafllat›lan BELDES projesi ile yaklafl›k 2.600 yerleflimimize 330
milyon YTL kaynak sa¤lam›flt›r.

K›rsal alanda aile iflletmecili¤ini güçlendirici, giriflimcili¤i art›r›c›, mevcut
ürün desenimizi katma de¤eri yüksek ürünlere dönüfltürücü, turizm, el sanatlar›
ve çevre gibi tar›m d›fl› faaliyetleri de destekleyici programlar› yayg›nlaflt›raca¤›z.

Bu çerçevede, k›rsal kesimde yaflayan vatandafl›m›z›n, kendi yöresinde özellik
arzeden ürünler ile el sanatlar›, turizm v.b. alanlarda sunacaklar› projeleri,
K›rsal Kalk›nma Kurumu arac›l›¤›yla proje tutar›n›n yüzde 50 ile 90 aras›nda
bir hibe oran› ile destekleyece¤iz.

Havza baz›nda rekabet gücünün yüksek oldu¤u ürün ve alanlar› belirleyerek,
verilecek destekleri bu ürün ve alanlara yönlendirece¤iz. Böylece, yörelerimize
göreceli üstünlüklerine göre uzmanlaflmalar›n› sa¤lay›c› roller verecek, ayn›
zamanda üretim planlamas›n› gerçeklefltirmifl olaca¤›z.

Hayvanc›l›k potansiyeli bulunan ve temiz çevreye sahip bölgelerimizde organik
hayvanc›l›k ve bunlar›n ürünlerini ifllemeye yönelik tesisleri destekleyece¤iz.
Ayn› anlay›fl, organik sebze-meyve üretiminde ve ar›c›l›kta da uygulanacakt›r.

‹klimsel ve co¤rafi avantaj› bulunan bölgelerimizde sebze-meyve ve bunlar›n
ifllenmesine yönelik tesisler ile ileri teknoloji ve AR-GE destekli yat›r›mlar›
(yüksek teknolojili organize serac›l›k bölgeleri) destekleyece¤iz.

Tar›m-üniversite-sanayi iflbirli¤ine önem verece¤iz. Ayr›ca üretici kooperatifleri
gibi örgütlerin yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layaca¤›z.

Do¤a ve kültürel turizm potansiyeli bulunan yörelerimizde turizmin altyap›s›n›
gelifltirerek, bu konulardaki özel kesim yat›r›mc›lar› destekleyece¤iz. T›bbi ve
aromatik bitkiler ile süs bitkileri üretimini ve tan›t›m›n› teflvik edecek,
pazarlama olanaklar› sa¤layarak k›rsal alandaki biyolojik çeflitlili¤in kullan›m›na
imkân verece¤iz. Ar›c›l›k, ipekböcekçili¤i, kaz yetifltiricili¤i gibi yöre koflullar›na
uygun ve rekabet gücü yüksek alanlarda destekler sa¤layaca¤›z.

Sosyal ve çevresel aç›dan orman köylüsünün kalk›nd›r›lmas›na ve gelir
düzeyinin art›r›lmas›na öncelik verece¤iz.

Tar›m ve Hayvanc›l›k

Ülkemizde 6,1 milyon kiflinin istihdam edildi¤i ve çal›flan nüfusun yüzde
27'sinin geçimini sa¤lad›¤› tar›m sektörü, insan›m›z›n temel ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas›ndaki vazgeçilmezli¤i nedeniyle hayati öneme sahiptir.

Tar›m sektörümüzün rekabet gücünü art›rmak, sürdürülebilir bir yap›ya
kavuflturmak ve orta vadede uygulayaca¤›m›z politikalar› net olarak ortaya
koymak için iktidar›m›z, Tar›m Stratejisi Belgesi'ni haz›rlam›fl ve Tar›m
Çerçeve Kanunu'nu ç›karm›flt›r.

Tar›m Kanununda, kapsaml› bir
yaklafl›mla biyolojik çeflitlilik,
genetik kaynaklar›n korunmas›
ve biyogüvenli¤in sa¤lanmas›,
ürün konseyleri, sözleflmeli
üretim, tar›m havzalar› ve
k›rsal kalk›nma hizmetleri ile
i lg i l i  düzenlemelere  yer
verilmifltir.

AK Parti, "Dünyadaki bütün üreticiler potansiyel rakibimiz, bütün tüketiciler
de potansiyel müflterimizdir" ilkesini benimsemektedir.

AK Parti ‹ktidar› döneminde, Türkiye'de tar›m sektöründe önemli geliflmeler
sa¤lanm›flt›r.

Tar›ma verilen toplam destekler, 2002 y›l›nda 1,8 milyar YTL iken, bu
de¤er 2007 y›l›nda 5,3 milyar YTL düzeyine ç›kar›lm›flt›r. Bu rakamlara
KÖYDES ve BELDES yat›r›mlar› dahil de¤ildir.

Tar›m Kanununda, kapsaml› bir
yaklafl›mla biyolojik çeflitlilik,
genetik kaynaklar›n korunmas› ve
biyogüvenli¤in sa¤lanmas›, ürün
konseyleri, sözleflmeli üretim,
tar›m havzalar› ve k›rsal kalk›nma
hizmetleri ile ilgili düzenlemelere
yer verilmifltir.
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Tar›m sektörünün GSMH'ya katk›s› 21,8 milyar dolardan 38,9 milyar
dolara yükselmifltir.

Tar›msal ihracat›m›z 4 milyar dolardan 8,6 milyar dolara yükseltilmifl,
2002 y›l›nda y›ll›k tar›msal ithalat ve ihracat de¤erleri hemen hemen ayn›
iken, 2006 y›l›nda 1,4 milyar dolar ihracat fazlas› sa¤lanm›flt›r.

‹ktidar›m›z döneminde traktör sat›fllar›nda büyük art›fllar kaydedilmifltir. 2002
y›l› sonuna kadarki dört y›ll›k dönemde toplam sat›lan traktör say›s› 75
bin iken, 2003-2006 aras›ndaki dört y›ll›k dönemde bu say› 134 bine
yükselmifltir.

AK Parti iktidar›, tar›msal desteklerin üretim ve verimlili¤i art›rmaya dönük
olmas›na önem vermifl, toplam desteklerin içindeki DGD pay›n› yüzde 86'dan
yüzde 40'lara düflürerek ürün deste¤ini alt› kat art›rm›flt›r. Ham petrol
fiyatlar›nda meydana gelen art›fl›n üreticiye yans›t›lmamas› için çiftçilerimize
ilk defa mazot deste¤i verilmeye bafllanm›flt›r.

Çiftçi borçlar› yeniden yap›land›r›larak 765.000 üreticimizin borcundan 1,5
milyar YTL azalt›lm›flt›r.

Yürütülen politikalar›n tar›m sektörüne olumlu bir di¤er katk›s› da kredi
faizlerinde yaflanm›flt›r. 2002 y›l›nda yüzde 59 olan tar›msal kredi faiz oranlar›
düflürülerek, kredi türüne göre yüzde 7-13 aral›¤›na çekilmifltir.

Kullan›lan tar›msal kredi miktarlar›nda da rekor seviyesinde art›fllar
gerçekleflmifltir. 2002 y›l›nda Ziraat Bankas› arac›l›¤›yla verilmifl olan
tar›msal kredi miktar› 228 milyon YTL iken May›s 2007 itibariyle bu
miktar 4,2 milyar YTL'ye yükselmifltir. Di¤er bir ifade ile AK Parti iktidar›
döneminde tar›msal kredi miktar›nda 18 kat art›fl sa¤lanm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, Türk çiftçisinin a¤›r ve kronik bir sorunu haline
gelen müteselsil kefalet sistemini kald›rm›fl ve bundan dolay› hapis ve haciz
durumuyla karfl› karfl›ya kalm›fl olan 650.000 çiftçimizin ma¤duriyetini
gidermifltir.

Çiftçilerin örgütlenmesinde önemli bir yap› olan kooperatifçili¤in desteklenmesi
önceki dönemlere göre önemli ölçüde artt›r›lm›flt›r. 1999-2002 döneminde
287 kooperatif projesine yaln›zca 87 milyon YTL kredi kulland›r›lm›fl
iken, iktidar›m›z döneminde 1232 kooperatif projesine 820 milyon YTL
kredi kulland›r›lm›fl ve 148 bin kifliye ifl imkan› sa¤lanm›flt›r.

Tar›m sektöründe y›llardan beri yaflanan; pazarlama, ürünlerin tasnifi,
paketlenmesi, pazar›n uygun oldu¤u zamanlarda piyasaya arz edilmek üzere
depolanmas› gibi sorunlar dikkate al›narak, çiftçilerimiz taraf›ndan haz›rlanan
iflleme, paketleme, so¤uk hava deposu, m›s›r kurutma vb. teçhizat içeren k›rsal
kalk›nma projelerine yüzde 50 ila 75 aras›nda de¤iflen oranlarda hibeler
verilmifltir.

G›da ve ifllenmifl ürünler ile baz› tar›msal girdilerin KDV oranlar›nda 10 puan
indirim yap›lm›flt›r.

Organik tar›m, sertifikal› tohum kullan›m›, toprak analizi, damlama ve
ya¤murlama sistemlerinin kurulmas› ve iyi tar›m uygulamalar› özel destek
kapsam›na al›nm›flt›r.

Hatal› sulama nedeniyle ortaya ç›kan tuzlanma problemini önlemek ve suyun
verimli kullan›m›n› sa¤lamak amac›yla, 'Damlama ve Ya¤murlama Sistemi'
devreye sokulmufl ve üreticilerimizin cebinden bir kurufl faiz ödemeden
Ziraat Bankas›'ndan 5 y›l vadeyle kredi al›p damlama veya ya¤murlama
sistemini kurabilmelerine imkan sa¤lanm›flt›r.

Tar›m sektöründe uygulanan di¤er önemli bir politika ise, y›llard›r yeni yat›r›m
yap›lmad›¤› için verimlili¤ini kaybeden tar›m iflletmelerinin (T‹GEM) kiraya
verilerek devletin yükünün azalt›lmas› ve özel sektörün yat›r›m yapmas›n›n
önünün aç›lmas›d›r.

Tar›m alanlar›ndaki en yeni bilgi birikimini çiftçimizin aya¤›na götürmek
amac›yla 2.500 ziraat mühendisi ile veteriner hekimin 20 bin köye hizmet
verecek flekilde merkez köylerde istihdam› ve ikameti sa¤lanm›flt›r.
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Önümüzdeki dönemde bu tar›m dan›flmanlar›n›n say›s› 10 bine ç›kar›lacak
ve bütün köylerimize hizmet vermeleri sa¤lanacakt›r.

Tar›m sektörümüzün günün koflullar›na uyum sa¤lamas› amac›yla reform
niteli¤inde afla¤›da yer alan kanunlar ç›kar›lm›flt›r.

• Parçalanamaz minimum tar›msal arazi büyüklü¤ünü 20 dekara
yükselten Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m Kanunu,

• Çiftçilerimizin karfl› karfl›ya oldu¤u pek çok riski güvence alt›na alan
ve primlerin % 50'sinin devlet taraf›ndan ödendi¤i devrim
niteli¤indeki Tar›m Sigortas› Kanunu,

• Tohumculukta d›fla ba¤›ml›l›¤a son verilmesini sa¤layacak olan
Tohumculuk Kanunu,

• Bitki çeflitlerinin gelifltirilmesini özendirmek, yeni çeflitlerin ve ›slahç›
haklar›n›n korunmas›n› sa¤layacak olan Yeni Bitki Çeflitlerine Ait
Islahç› Haklar›n›n Korunmas› Kanunu,

• Katma de¤eri yüksek ve d›fl talebin yo¤un oldu¤u organik ürün ve
girdilerin üretiminin gelifltirilmesini sa¤layacak olan Organik Tar›m
Kanunu,

• Tar›m ürünleri ticaretini kolaylaflt›racak, ürün borsalar›n› gelifltirerek
vadeli ifllemler ve opsiyon borsas›nda vadeli tar›m sözleflmelerinin
ifllem görmesini ve üreticilerin fiyat dalgalanmalar›ndan
etkilenmelerini önleyecek olan Lisansl› Depoculuk Kanunu,

• Çiftçilerimize proje bazl› hibe deste¤i altyap›s›n› oluflturan Tar›m
ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu Kanunu ,

• Örgütlenmeyi teflvik edecek olan Üretici Birlikleri Kanunu.

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› bu kanunlarla yetinmemifl, tar›msal
kalk›nman›n yol haritas›n› ortaya koyan Tar›msal Kalk›nma Master Plan›
haz›rlam›fl, bu plana uygun olarak "Havza Bazl› Proje Uygulamalar›"n›
bafllatm›flt›r. Böylece tar›mda devlet deste¤i, her bölge ve her ürün için ayr›
ayr› projeler kapsam›nda ele al›nacak ve bu programlar uygulan›rken ülkemizin
gerçekleri göz önünde bulundurulacakt›r.

Türkiye'de tar›m arazilerinin
nesilden nesile bölünerek intikal
e tmes i ,  o r ta lama par se l
b ü y ü k l ü ¤ ü n ü n  g i d e r e k
küçülmesine ve tar›mda verimin
düflmesine neden olmaktad›r.
AK Parti iktidar› döneminde,
tar›msal arazilerin miras hukuku
bak›m›ndan bölünmemesini,
korunmas›n›, kullan›m›n› ve özel
arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›n›
içeren düzenlemeler yap›lm›fl,
parçalanamaz minimum arazi
büyüklü¤ü 10 dekardan 20 dekara ç›kar›lm›flt›r. Arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›na
h›z kazand›rmak amac›yla, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n yan›s›ra DS‹,
kooperatifler ve belediyelere arazi toplulaflt›rma yetkisi verilmifltir.

Mera ›slah› çal›flmalar›nda da önemli geliflmeler sa¤lanm›fl, 2002 y›l›nda
68.000 dekar olan mera ›slah› 2005 y›l›nda 900.000 dekara ç›kar›lm›flt›r.
Uygulanan etkin teflvik politikalar› sayesinde, 2002 y›l›nda 6,5 milyon ton
olan yem bitkileri üretimi yüzde 261 art›flla 2006 y›l›nda 17 milyon tona
yükselmifltir.

Küresel iklim de¤iflikliklerinin tar›m sektörüne etkisini zaman›nda
de¤erlendirmek üzere Kurakl›k Yönetimi Koordinasyon Kurulu
oluflturulmufltur. Bu çerçevede ülkemizin tümünü ilgilendiren çeflitli senaryolar›
içeren kurakl›k eylem plan› haz›rlanm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisinin
tar›m politikalar›ndaki temel
yaklafl›m›; "küreselleflen" ve
"ticaretin daha da serbestleflti¤i"
dünyada, Türkiye'nin, temel tar›m
ürünlerinde "kendine yeterlik"
politikas› yan›nda, "dünya ile
rekabet edebilmek" ve dünya
piyasalar›nda "liderlik" yar›fl›na
kat›lmak olacakt›r.
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Tar›m sektörüne yönelik alaca¤›m›z kararlar›n sa¤l›kl› bir temele dayanmas›
için bilgi altyap›s›na, arazi ve çiftçi kay›t sistemine büyük önem vermekteyiz
ve bu konuda ileri bir aflamaya gelmifl bulunmaktay›z.

Adalet ve Kalk›nma Partisinin tar›m politikalar›ndaki temel yaklafl›m›;
"küreselleflen" ve "ticaretin daha da serbestleflti¤i" dünyada,
Türkiye'nin, temel tar›m ürünlerinde "kendine yeterlik" politikas› yan›nda,
"dünya ile rekabet edebilmek" ve dünya piyasalar›nda "liderlik" yar›fl›na
kat›lmak olacakt›r.

Hedefimiz, tüketimdeki e¤ilimleri yak›ndan izleyerek, geliflmeleri bir "erken
uyar›" mant›¤› ile küçük ve orta ölçekli üreticimize ileten bir yap› oluflturmakt›r.

Haz›rlam›fl oldu¤umuz yol haritas› çerçevesinde; tar›msal destekleri alan ve
ürün temelinde farkl›laflt›raca¤›z.

Gelifltirilecek lisansl› depoculuk ve ürün borsalar› vas›tas›yla fiyatlar›n serbest
piyasada oluflumunu esas alacak ve üretimin piyasa koflullar›ndaki talebe göre
flekillenmesini sa¤layaca¤›z. Böylece, tar›m ürünlerinin kayda al›nmas› ve
standardizasyonunda da önemli bir ilerleme sa¤layacak ve uluslararas› piyasalara
eriflimini kolaylaflt›raca¤›z.

Rekabet gücünün art›r›lmas› amac›yla; ihracat desteklerinde katma de¤eri
yüksek, markal› ve nihai tüketiciye yönelik ürünlere a¤›rl›k verilecektir.
Üretici örgütlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve bu örgütler taraf›ndan e¤itim ve
yay›m hizmetlerinin yürütülmesi sa¤lanacakt›r.

Bitkisel üretimde verimli ve kaliteli ürün elde etmek için ekolojik koflullara
uygun çeflitlerin belirlenmesi, yeni tar›m tekniklerinin uygulanmas› ve
alternatif üretim metotlar›n›n kullan›lmas› sa¤lanacak, bitki hastal›k ve
zararl›lar›yla etkin, entegre mücadele yöntemleri uygulanacakt›r.

Toprak ve su kaynaklar›n›n etkin kullan›lmas›na dönük yöntem ve araçlara
öncelik verilecektir.

Bilinçli sulama için gelifltirmeye bafllad›¤›m›z ya¤murlama ve damlama sistemi
yat›r›mlar›n› desteklenmeye devam edece¤iz. Sulama projelerine öncelik
vererek rasyonel hale getirecek ve bu projelere yeterli kaynak tahsis edece¤iz.
Baraj› bitirilen projelerin, sulama ve bak›m k›sm›n› özel sektörün yat›r›m›na
açaca¤›z.

Alan bafl›na s›n›rl› düzeyde
do¤rudan gelir deste¤i (DGD)
ödemesine ek olarak, toprak
analizi yapt›ran, sertifikal› tohum
kullanan ve organik tar›m
faaliyetinde bulunan üreticilere ilave destek uygulamas› ile ihtiyaç görülen
bitkisel ürünlerde prim ödemelerine devam edilecektir.

2005 y›l›nda bafllat›lan alan bazl› mazot ve gübre deste¤i uygulamas›n›
sürdürece¤iz.

‹thalat›m›zda önemli bir yer tutan ya¤l› tohumlar baflta olmak üzere ülkemizde
arz aç›¤› ürünlere yönlendirme teflvikleri uygulayaca¤›z. Pilot uygulamas›
bafllat›lan havza bazl› teflviklerini ülke geneline yayg›nlaflt›raca¤›z.

Tar›m dan›flman› uygulamas› geniflletilecek ve özel dan›flmanl›k firmalar›n›n
kurularak hizmet vermeleri teflvik edilecektir. Bu sayede ziraat mühendisleri
ve veteriner hekimlerinin istihdam›n› sa¤layarak çiftçimizin bilgiye ulaflmas›n›
kolaylaflt›raca¤›z.

Pazar garantili sözleflmeli üretimi yayg›nlaflt›racak tedbirler uygulanacakt›r.

Dünyada önemi giderek artan Enerji Tar›m› gelifltirilerek yayg›nlaflt›r›lacak,
tar›m ve di¤er sektörlerin ihtiyaç duydu¤u biyoetanol ve biyodizel üretimi
teflvik edilecektir.

Organize Tar›m Bölgeleri projelerini uygulamaya geçirece¤iz. Yerli tohum
gelifltirme çal›flmalar›na azami önem ve destek vererek, özel sektörün de bu
yöndeki çal›flmalar›n› teflvik edece¤iz.

2005 y›l›nda bafllat›lan alan bazl›
mazo t  v e  gübr e  d e s t e ¤ i
uygulamas›n› sürdürece¤iz.
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Tar›m ve g›da iflletmelerinin modernizasyonu, arazi toplulaflt›rma, bitki ve
hayvan sa¤l›¤› ile g›da güvenli¤inin sa¤lanmas› konular›nda çal›flmalara h›z
kazand›raca¤›z.

Tar›m Bilgi Sistemini, tar›msal politika ve önceliklerin belirlenmesi ve bu
çerçevede tar›msal destek mekanizmalar›ndan gerçek üreticilerin yararlanmas›n›
sa¤layacak flekilde kontrol ve izlemeye imkan veren bir yap›ya kavuflturaca¤›z.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n› günün flartlar› ve Avrupa Birli¤ine uyum
çerçevesinde yeniden yap›land›raca¤›z.

Genetik olarak de¤ifltirilmifl organizmalar ve ürünlerin üretiminde insan
sa¤l›¤› ve çevrenin korunmas› konusunda Biyogüvenlik Kanunu ç›karaca¤›z.
G›da güvenli¤i ve g›da kontrolünde etkinli¤in sa¤lanmas› için Yeminli G›da
Kontrolörlü¤ü sistemi oluflturaca¤›z.

AK Parti iktidar› önümüzdeki dönemde de hayvanc›l›k sektörüne özel
önem vermeye devam edecektir.

Hayvanc›l›¤›m›z›n rekabet edebilir bir yap›ya kavuflmas› için iflletme
ölçeklerini büyütmeye yönelik tedbirler alaca¤›z.

Entegre hayvanc›l›k iflletmelerinin kurulmas›n› destekleyece¤iz. Yap›lacak
toplu sa¤›m tesislerine verilen destekleri artt›racak, dam›zl›k hayvan yetifltiren
özel sektör kurulufllar›n› destekleyece¤iz. Devlet arazilerinin uygun flartlarla
özel sektör iflletmelerine kiraya verilmesine devam edece¤iz.

AK Parti döneminde büyük bir ivme kazanan, yerli ›rklar›m›z›n ›slah edilmesi
ve mera ›slah› çal›flmalar›n› art›rarak sürdürece¤iz.

Kufl gribi ile mücadelede dünyada örnek bir baflar› gösteren AK Parti ‹ktidar›,
yeni dönemde bu tür hastal›klarla mücadeleye yo¤un bir flekilde devam
edecektir.

Özel laboratuarlar›n kurulmas›n› teflvik edece¤iz.

Hayvanc›l›kta, ›slah, hastal›k ve zararl›larla mücadele, kaliteli yem bitkileri
üretiminin art›r›lmas›na yönelik al›nan tedbirleri sürdürece¤iz.

Bal›kç›l›k sektöründe; alternatif türlerin gelifltirilmesine önem vererek, tarla
bal›kç›l›¤›n› özendirece¤iz. Deniz bal›kç›l›¤›na yönelik hukuki, kurumsal ve
teknik çal›flmalar› h›zland›rarak, yetifltiricilik faaliyetlerinin çevreye duyarl›
bir flekilde yürütülmesini sa¤layaca¤›z.

Yeni dönemde, yukar›da yapmay› taahhüt etti¤imiz ifller yan›nda 2013 y›l›
itibariyle 20 temel üründe rekabet gücümüzü art›rarak dünya liderli¤i için
çal›flaca¤›z.

Hayvanc›l›k

Hayvanc›l›k sektöründe büyük bir potansiyele sahip olan ülkemizin rekabet
gücünü art›rmak için bafllatm›fl oldu¤umuz zihniyet de¤iflimini kararl›l›kla
devam ettirece¤iz.

‹ k t i d a r › m › z ,  y e r l i
›rklar›m›z›n ›slah›na yönelik
çal›flmalar baflta olmak
ü z e r e ,  h a y v a n c › l › ¤ a

sa¤lad›¤›m›z destekleri art›rm›fl, önümüzdeki dönemde de art›rmaya devam
edecektir. 2002 y›l›nda 624.000 adet olan sun'i tohumlama say›s› 2006 y›l›nda
2.100.000 adet seviyesine yükseltilerek yaklafl›k üç kat art›r›lm›flt›r. Hayvanc›l›¤a
uygulanan destek miktarlar› da 2002 y›l›nda 75 milyon YTL iken 2006 y›l›nda
660 milyon YTL'ye ç›kart›lm›flt›r.

Hayvan hastal›klar›n›n teflhisi, g›da ve yem kontrolünde analiz ve kalite
kontrolü amac›yla faaliyet gösteren Araflt›rma Enstitüleri ve ‹l Kontrol
Laboratuarlar›n›n birço¤u günün flartlar›na göre yenilenerek akredite edilmifltir.

AK Parti iktidar› önümüzdeki
dönemde de hayvanc›l›k sektörüne
özel önem vermeye devam edecektir.
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KOB‹'lerin bilgiye eriflim ve bilgiyi katma de¤ere dönüfltürme yar›fl› içinde,
aile iflletmecili¤inden modern iflletmecili¤e geçmelerine önem veriyor ve
destekliyoruz.

Toplam istihdam›n yüzde 77'sini oluflturan KOB‹'lerin istihdam oluflturma
kapasitesini sosyal politikalar›m›z aç›s›ndan çok önemli görmekteyiz. Genel
politikalar›m›z›n yan› s›ra, do¤rudan sa¤lad›¤›m›z imkanlarla bu iflletmelerimizi,
geçmifle göre çok daha güçlü bir biçimde desteklemekteyiz.

Devletin borçlanma gere¤indeki azalmaya paralel olarak, özel bankac›l›k ve
finans sistemi de küçük giriflimcilere daha genifl finansman imkanlar› sunmaya
bafllam›flt›r. Eskiden a¤›rl›kl› olarak kamu sektörünü finanse eden bankac›l›k
sistemi, sa¤lad›¤›m›z yeni ortamda reel sektörün finansman›na yönelmeye
bafllam›flt›r.

Halk Bankas› esnaf ve sanatkar kredileri 2002 y›l›nda 154 milyon YTL iken,
yaklafl›k 17 kat artarak May›s 2007 itibariyle 2,6 milyar YTL'ye yükselmifltir.
KOB‹ kredileri ise 2002 y›l›nda 347 milyon YTL iken 2007 y›l›nda 5 milyar
YTL'ye yükselmifltir. 2002 y›l›nda sadece 63 bin iflletme bu imkânlardan
yararlanm›flken, 2007 y›l›nda yaklafl›k 500 bin iflletme yararlan›r hale gelmifltir.
Bankan›n toplam kredileri içinde bu tür kredilerin pay› 2002'de % 12 iken,
2007 y›l›nda % 56'ya yükselmifltir.

Ziraat Bankas› KOB‹ kredileri 2002 y›l›nda 22 milyon YTL iken rekor seviyede
bir art›flla, 76 kat artarak, May›s 2007 itibariyle 1,7 milyar YTL seviyesine
ulaflm›flt›r.

Esnaf ve sanatkarlara kulland›r›lan kifli bafl› kredi limiti 5 bin YTL'den 25
bin YTL'ye yükseltilirken kredi faiz oranlar› %47'den % 13'e indirilmifltir.

Günün flartlar›na uygun olarak 5362 say›l› Esnaf ve Sanatkarlar Meslek
Kurulufllar› Kanunu ç›kart›lm›flt›r.

Esnaf ve sanatkarlar›m›z hakk›nda do¤ru bilgilere k›sa sürede ulafl›lmas›n›

Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler ile Esnaf ve Sanatkarlar
Geleneksel yap›m›zda önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli
iflletmelerimizi ekonomik ve sosyal yaflam›m›z›n dinamik unsurlar› olarak
görmekteyiz.

‹stihdam oluflturmada, rekabet gücümüzü art›rmada ve sosyal yap›m›z›
güçlendirmede çok önemli yeri olan küçük ve orta ölçekli iflletmelerimiz
(KOB‹) AK Parti iktidar›n›n öncelikleri aras›nda yer almaktad›r. Ülkemizin
dününe ve bugününe oldu¤u gibi, gelece¤ine de büyük katk›larda bulunacakt›r.

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiflin h›zland›¤› dünyam›zda; yeni
flartlara uyum sa¤lamakta güçlük çeken büyük ölçekli hantal iflletme yap›lar›n›n
yerini, ölçek büyüklü¤ü ile esnekli¤i bir arada gelifltiren yeni iflletme modelleri
almaktad›r.

Günümüzde rekabet için a¤
oluflturan, ana faaliyet
alan›na yo¤unlaflan, çok
say›da küçük iflletmeyi etkin
bir tedarik sistemiyle ortak
standartlar içinde çal›flt›ran
yap›lar baflar›l› olmaktad›r.

Maliyeti en alt düzeye düflüren bu yap›lar; kamu, üniversite, finans sektörü
gibi paydafllarla birlikte, sinerji üreten bir iletiflim ve iflbirli¤i modelini ortaya
ç›karmaktad›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi KOB‹, esnaf ve sanatkar›m›za dünyan›n bu
gerçekleri ›fl›¤›nda yaklaflmakta ve bu dinamik gücümüzü küresel rekabet
ortam›na haz›rlamay› hedeflemektedir.

Profesyonel bir flekilde yönetilen, yat›r›m kararlar›n› bilimsel verilere dayanarak
alan, birlikte hareket etme kabiliyeti olan, a¤ oluflturma becerisine sahip bir
iflletme yap›s›, AK Parti'nin gelecek vizyonu içinde a¤›rl›kl› bir yere sahiptir.

Geleneksel yap›m›zda önemli bir yeri
olan küçük ve orta  ölçekl i
iflletmelerimizi ekonomik ve sosyal
yaflam›m›z›n dinamik unsurlar› olarak
görmekteyiz.
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Küçük iflletmelerimizin temel sorunlar›ndan biri kredi teminat›d›r. KOB‹'lerin
finans kaynaklar›na eriflimin yolunu açmak amac› ile, Kredi Garanti Fonunun
(KGF) sermayesi 15 kat art›r›larak 60 milyon YTL'ye ç›kar›lm›fl ve bu fondan
480 milyon YTL kredi teminat hacmi sa¤lanm›flt›r.

T e k n o l o j i  G e l i fl t i r m e
Bölgelerinin say›s› 26'ya ulaflm›fl
olup, bu bölgelerde halen 560
KOB‹ ,  Ar-Ge ça l › flmas ›
y a p m a k t a d › r .  A y r › c a ,
üniversiteler ile kamu ve özel
araflt›rma kurumlar›ndaki bilim
ve teknoloji altyap›s›ndan
iflletmelerin yararlanmas›n›
sa¤lamak ve sanayi-üniversite
iflbirli¤ini güçlendirmek amac›yla
11 Teknoloji Gelifltirme Merkezi
(TEKMER) hizmete aç›lm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, esnaf ve sanatkarlar ile KOB‹'lerimizi, ülkemizin
muas›r medeniyet seviyesine ulaflmas›nda, özgüven içinde dünyaya
aç›lmas›nda en önemli dinamik olarak görmektedir. Bugüne kadar bu
kesimlere götürdü¤ümüz hizmetlere devam etmeye ve bu desteklere yeni
boyutlar kazand›rmaya kararl›d›r.

Ça¤dafl standartlar esas al›narak yapt›¤›m›z yeni KOB‹ tan›m›na uygun olarak
kurumsal yap›lar› gelifltirece¤iz. Bu kapsamda, KOB‹'lerin desteklenmesinde
görev alan kurum ve kurulufllar›n idari yap›s›n› yeniden düzenleyece¤iz,
iflbirli¤ini art›rarak KOB‹'lerin etkin ve süratli hizmet ve destek almas›n›
sa¤layaca¤›z.

Geleneksel teflebbüs gücümüzü modern mekanizmalarla destekleyen giriflim
sermayesi modeline yeni bir canl›l›k kazand›rmaya kararl›y›z. Yeni kurulan
ve geliflme sürecine giren bilgi ve teknoloji tabanl› KOB‹'lerin sermaye

sa¤layan e-Esnaf projesi ile yaklafl›k 2 milyon esnaf ve sanatkar›m›z›n kay›tlar›
güncellenmifltir.

AK Parti iktidar› döneminde, KOSGEB destekleri art›r›lm›fl, destek alma
flartlar› kolaylaflt›r›lm›fl ve verilen destekler çeflitlendirilmifltir. Sadece 8 olan
destek say›s› 22'ye yükseltilmifl ve destekler verilirken KOB‹'lerden istenen
evrak say›s› 48'den 5'e indirilmifltir.

Bu çerçevede desteklenen KOB‹ say›s› 2002 y›l›ndan önce 3.000'den az iken,
AK Parti döneminde bu say› 54.000 iflletmeye ulaflm›flt›r. Geleneksel yap›daki
iflletmelerin kurumsallaflmas› ve rekabet güçlerinin art›r›lmas› amac›yla,
Stratejik Yol Haritas› uygulamas› bafllat›lm›fl, 9.000 iflletmenin yol haritas›
onaylanm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi ilk kez yenilikçi bir uygulama olarak KOB‹'lere
kredi faiz deste¤i sa¤lam›flt›r. ‹ktidar›m›z 2004 y›l›nda bafllat›lan uygulama ile
KOB‹'lere kamu bankalar›ndan 24 aya kadar "0" faizli iflletme, ihracat ve
yat›r›m kredisi kulland›rmaktad›r. Bu imkândan 2004-2006 y›llar›nda yaklafl›k
10 bin KOB‹ yararlanm›fl ve 1 milyar YTL'lik ihracat kredisi kullanm›fllard›r.
Böylece,  bu iflletmelerin 608 milyon dolar ihracat yapmalar› sa¤lanm›flt›r.

KOB‹'lerimize ayr›ca; e¤itim, dan›flmanl›k, Ar-Ge, yurt içi ve yurt d›fl› fuarlar
ve tan›t›m gibi alanlarda 2003 - 2007 (Nisan) döneminde toplam 231 milyon
YTL hibe sa¤lanm›flt›r.

TOBB, KOSGEB, Halk Bankas› ve baz› Ticaret ve Sanayi Odalar›n ifltirakiyle
kurulmufl olan KOB‹ Giriflim Sermayesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. (KOB‹
A.fi.)'nin ifllerli¤i art›r›lm›flt›r.

KOSGEB, ‹fiKUR ve Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu iflbirli¤i ile
Biliflim Ç›rakl›¤› e¤itimi bafllat›lm›flt›r.

KOB‹ yat›r›mlar› için elveriflli altyap› olanaklar› gelifltirilmektedir. 2004-
2006 y›llar›nda toplam 18 adet Organize Sanayi Bölgesi ve 33 adet Küçük
Sanayi Sitesi tamamlanm›flt›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, esnaf
ve sanatkarlar ile KOB‹'lerimizi,
ülkemizin muas›r medeniyet
seviyesine ulaflmas›nda, özgüven
içinde dünyaya aç›lmas›nda en
ö n e m l i  d i n a m i k  o l a r a k
görmektedir. Bugüne kadar bu
ke s im l e r e  g ö tü rdü¤ümüz
hizmetlere devam etmeye ve bu
des t ek l e re  yen i  boyut l a r
kazand ›rmaya  karar l ›d › r .
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Kredi garanti fonlar›n›n teminat hacmi 5 milyar YTL'ye yükseltilecektir.
Ayr›ca, Kredi Garanti Fonu yararlan›c›lara en yak›n noktada hizmet vermek
amac›yla bölge düzeyinde flubeler aç›lacakt›r.

Yeni ve yenilikçi anlay›fla dayal›, Patent Destek Program›, Ar-Ge Yat›r›m
Destek Program›, Ar-Ge Ürünleri Pazarlama ve Destek Program› uygulamaya
konulacakt›r.

Tüm taraflarca kabul görmüfl, bizatihi esnaf ve sanatkarlar›n çeflitli alt meslek
örgütleri liderli¤inde sahiplenece¤i ve rasyonel bir ifl gelifltirme plan›na
oturtulmufl proje ve mekanizmalar desteklenecektir.

Üretimden pazarlamaya, ticaretten, turizme birçok alanda faaliyette bulunun
küçük esnaf ve sanatkar›m›z›n birleflmelerine veya ortak giriflimlerine özel
destek programlar› uygulanacakt›r.

Bu kapsamda yer tahsisi, devlet destekli kredi imkanlar›, yeni teknoloji,
yönetim dan›flmanl›¤› ve e¤itim gibi alanlarda destek sa¤lanacakt›r.
2001 krizinden sonra ödeme güçlü¤ü çeken KOB‹'lerin ekonomiye
kazand›r›lmas› ve bu yolla istihdam›n art›r›lmas› amac›yla "Anadolu Yaklafl›m›"
ad› alt›nda yürütülen çal›flmalarda önemli aflama kaydedilmifltir. Ç›kartt›¤›m›z
bir kanun ile bu iflletmelerimizin kredi borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›
amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, bu imkan› kullanan KOB‹'lere vergi istisnas›,
ödenememifl vergi, sigorta, elektrik, do¤algaz, su ve telefon borçlar›n›n tecil
edilmesi gibi kolayl›klar sa¤lanmaktad›r.

ihtiyaçlar›n› bankac›l›k sistemi d›fl›ndaki kaynaklardan sa¤layabilmesi için
altyap›s›n› kurdu¤umuz Giriflim Sermayesi Fonlar› arac›l›¤› ile 1,5 milyar YTL
giriflim sermayesi imkan› oluflturaca¤›z.

Üniversitelerimiz baflta olmak üzere kamu kurulufllar›m›z›n insan gücü,
laboratuar gibi imkanlar›n›n KOB‹'lerin istifadesine sunulmas›n› sa¤layaca¤›z.
KOB‹'lere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve bilinçlendirme çal›flmalar›n›
yapacak, e¤itim, dan›flmanl›k, laboratuar hizmetleri, tasar›m, ürün gelifltirme,
patent alma gibi ihtiyaçlar›n› destekleyece¤iz.

KOB‹'lerin inflaat› tamamlanan küçük sanayi sitelerinde ve organize sanayi
bölgelerindeki iflyerlerine tafl›n›p sa¤l›kl› çal›flma koflullar›na kavuflmalar› için
tafl›nma deste¤i verece¤iz.

‹hracat yapan KOB‹ say›s› günümüzde 45.000'e ulaflm›flt›r. ‹flletmelerin ihracat
hacimlerinin art›r›lmas› için destekler sa¤lanacakt›r. Bu amaçla, her y›l "0"
faizli en az 1 milyar dolar ihracat kredisi verilmesi hedefimizdir. Ayr›ca,
ihracat yapan küçük iflletmelerin üniversite mezunlar› istihdam etmeleri
özendirilecektir.

KOB‹'lerin nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›lamak ve kay›t alt›na girmelerini
özendirmek üzere her y›l "0" faizli istihdam kredisi verilmeye devam edilecektir.

Modern teknolojiyi takip edememeleri nedeniyle rekabet güçleri azalan
KOB‹'lerin müflterek yat›r›mlar› kümelenme yaklafl›m› çerçevesinde
desteklenecek, OSB yönetimlerinin kümelenmede önemli rol üstlenmeleri
sa¤lanacakt›r. Kümelenme kapsam›nda bir araya gelecek KOB‹'lere kredi faiz
deste¤i verilecektir.

Teknoloji Gelifltirme Bölgelerine yat›r›m kredisi faiz deste¤i sa¤lanarak Ar-
Ge çal›flmas› yapan KOB‹'lerin say›s› art›r›lacakt›r.

KOB‹'lerin finansman kaynaklar›na eriflimini kolaylaflt›rmak için kredi
garantisi ve giriflim sermayesi sistemi gelifltirilecektir. KOB‹'lerin teminat
problemi kredi garanti fonlar›n›n gücü art›r›larak afl›lacakt›r.

Geleneksel sektörler olarak tan›mlanan haz›r giyim, tekstil, deri, g›da, tafl ve
topra¤a dayal› sanayi, orman ürünleri ve mobilya gibi emek yo¤un
sektörlerimizde, Çin ve Hindistan gibi ucuz emek gücüne sahip ülkelerin
rekabetini daha yo¤un bir flekilde hissetmekteyiz.

AK Parti iktidar› döneminde geleneksel sektörlerimizin yeni flartlara ayak
uydurmalar› ve rekabet güçlerini art›rabilmeleri için, iflletmelerin hammadde

Geleneksel Sektörlerin Rekabetçi Yap›ya Kavuflturulmas›
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Markalaflma çal›flmalar› ile efl zamanl› olarak bu sektörlerde faaliyette bulunan
firmalar›m›z›n; teknik alt yap›s›ndan insan kaynaklar›na, yönetiflim
sistemlerinden marka yönetimi ve pazarlamaya kadar, tüm yeteneklerini
uluslararas› standartlara ulaflt›rarak rekabet güçlerini art›raca¤›z.

Rekabetin yo¤un olarak yafland›¤› bir ortamda ayn› sektörde faaliyet gösteren
firmalar›n belirli bir bölgede yo¤unlaflmas› düflük maliyetlerde üretim
yapmalar›n› sa¤lamakta ve rekabet güçlerini art›rmaktad›r. Kümeleme dedi¤imiz
bu yap›lanma baz› illerimizde do¤al olarak oluflmufltur (Gaziantep'te hal›
sektörü, Konya'da otomotiv yan sanayi gibi). Geleneksel sektörlerimizin
rekabet güçlerini art›rmak amac›yla yeni dönemde,  kümeleme politikalar›
oluflturularak hali haz›rda ülkemizde do¤al olarak oluflmufl KOB‹ kümelerinin
sektörel kümeler halinde örgütlenmesini özendirece¤iz.

Bu çerçevede;

• KOB‹ kümelerine dan›flmanl›k desteklerinin verilece¤i Dan›flmanl›k
Merkezleri,

• Küme içi tüm faaliyetlerin koordinasyon içerisinde yürütülmesi için
Koordinasyon Merkezleri,

• Küme üyesi KOB‹'lerin Ar-Ge ve laboratuar ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve insan kaynaklar›n› gelifltirebilmeleri için Ar-Ge ve
E¤itim merkezleri,

• Ortak al›m ve pazarlama organizasyonlar› için Pazarlama, Da¤›t›m
ve Tedarik Merkezleri,

• Ortak markalar›n oluflturulmas› ve yaflat›lmas› için Endüstri ve Moda
Tasar›m Ofisleri

kurulmas›n› sa¤layaca¤›z.

temininden pazarlamaya de¤in uzanan süreçlerinde maliyetleri düflürmek
amac›yla;

• Elektirik fiyat›nda ucuzlama sa¤lanm›fl,

• EX‹MBANK kredilerinin vade ve faizinde iyilefltirmeler yap›lm›fl,

• Markalaflma, yurtd›fl› fuarlar›na kat›l›m ve ma¤aza açma faaliyetlerine
yönelik destekler verilmifl,

• Tekstil, konfeksiyon, deri ve g›da ürünlerinde KDV % 18'den % 8'e
indirilmifl,

• Deri iflleme sanayindeki firmalar›n modern tesislerde faaliyet
göstermelerini ve ar›tma tesisi olan bölgelere tafl›nmalar›n› sa¤lamak
üzere Organize Deri Sanayi Bölgeleri yat›r›mlar›na devam edilmifltir.

Ayr›ca, makro ekonomik dengelerdeki düzelmeye paralel olarak faizlerde ve
vade farklar›nda keskin düflüfller olmufl, özel sektöre verilen kredi hacmi
artm›fl, kurumlar vergisi %33'den %20'ye, gelir vergisi üst dilim vergi oran›
%45'den %35'e, iflsizlik sigorta primi %7'den %4'e indirilmifltir.

Prime esas kazanç alt s›n›r›n›n asgari ücretle eflitlenmesiyle sanal asgari ücret
uygulamas›na son verilmifltir. Bu uygulama iflveren priminde 7,7 puanl›k bir
indirime karfl›l›k gelmektedir. Kriz dönemlerinden kalan vergi ve prim
borçlar›na ödeme kolayl›klar› getirilmifltir.

AK Parti iktidar› yukar›da yap›lanlara ilave olarak önümüzdeki dönemde
geleneksel sektörlerimizin dönüflümünü destekleyen politikalar uygulamaya
devam edecektir.

Markalaflma çal›flmalar›n› tüm geleneksel sektörlere yayg›nlaflt›raca¤›z. Bu
alan için ayr›lan kayna¤›n art›r›lmas› suretiyle lokomotif markalar oluflturaca¤›z.
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kullan›lamayan veya eksik kullan›lan potansiyelleri harekete geçirilerek
kalk›nma hamleleri ülke sath›nda güçlendirilip yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Bu flekilde
sa¤lanan istihdam, üretim ve gelir art›fl› öncelikle yerel ve bölgesel geliflmeyi
h›zland›racak, bölgeler aras› geliflmifllik farklar›n› azaltacak, uzun vadede de
topyekün ulusal kalk›nmam›za bütün bölgelerin verdi¤i katk›y› en üst düzeye
ç›karacakt›r.

Göç dinamiklerini olumlu yönde etkilemek, bölgeler aras›nda ve bölge içinde
geliflmifllik farklar›n› azaltmak, üretim kültürünü bütün ülke sath›nda
yayg›nlaflt›rarak rekabet gücümüzü gelifltirmek ve sosyal refah› art›rarak tabana
yaymak amac›yla il/bölge düzeyinde "kalk›nma ajanslar›" kurulacakt›r.
Kalk›nma ajanslar›n›n, özel olarak oluflturulan kaynaklar›yla, baflta befleri ve
sosyal sermaye olmak üzere kalk›nma potansiyellerini harekete geçiren,
üretimi, istihdam› ve geliri art›ran, yat›r›m ortam›n› kolaylaflt›ran ve cazip
hale getiren kalk›nma projelerine hibelerle destek olmas› sa¤lanacakt›r.

‹l ve bölgelerin geliflme stratejilerinde belirlenen uzmanlaflma alanlar›na göre,
üniversiteler ile mesleki ve teknik okullar›n araflt›rma ve gelifltirme kapasiteleri
güçlendirilecektir.

Di¤er taraftan bölgelerin kendi özelliklerine uyarlanm›fl devlet yard›mlar›
uygulamas› ile, mekansal uzmanlaflma alanlar›nda rekabet gücü art›r›lacakt›r.

Geleneksel ihraç ürünlerimizin yurtd›fl›nda tan›t›m ve pazarlamas›na yönelik
destekleri art›rarak devam ettirece¤iz.

Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren firmalar›n profesyonel bir yönetim
anlay›fl› içinde dünyadaki geliflmeleri yak›ndan takip edebilmeleri, pazarlama
ve tan›t›m stratejileri gelifltirebilmeleri ve üretimde verimliliklerini
art›rabilmeleri amac›yla düzenleyecekleri e¤itim programlar›n› destekleyece¤iz.

Teslim süresinin günümüz rekabet koflullar›nda önemli bir faktör oldu¤u göz
önüne al›narak, ülkemizin önemli pazarlara co¤rafi yak›nl›k avantaj›n›
kullanmak için lojistik altyap›s›n› gelifltirece¤iz.

Önümüzdeki dönemde g›da iflletmelerinin güvenli g›da üretmelerini
özendirece¤iz. Teknolojik ve di¤er altyap› ihtiyaçlar›n›n giderilmesi için
ihtiyaç duyduklar› yat›r›mlar› belirleyerek, bunlar›n gerçeklefltirilebilmesi
amac›yla sektörel programlar oluflturaca¤›z.

G›da ürünlerinin ihracat›nda, son tüketime yönelik, katma de¤eri yüksek
ürünlerin yeni pazarlara giriflini destekleyece¤iz.

Bütün bu dönüflüm projeleri; ülkemiz insanlar› için yeni ifl, afl, istihdam,
üretim, refah ve mutluluk demektir.

Bölgesel Geliflme ve Mekansal Pazarlama

AK Parti iktidar›, milli birlik, beraberlik ve dayan›flmam›z› gelifltirmek,
kalk›nma f›rsatlar›n› ülke sath›na yayarak bölgeler aras› geliflmifllik farklar›n›
azaltmak ve ülke genelinde ekonomik ve sosyal uyumu sa¤lamak amac›yla
bütüncül bir bölgesel geliflme politikas› uygulayacakt›r.

Ulusal kalk›nma plan› ve stratejileriyle tamamen uyumlu bir bölgesel geliflme
stratejisi haz›rlanacakt›r. Bu strateji ve bununla uyumlu haz›rlanacak bölgesel
kalk›nma planlar›yla, baflta az geliflmifl bölgelerimiz olmak üzere, bütün
bölgelerimizin ulusal ve uluslar aras› düzeydeki rekabetçi üstünlükleri tespit
edilecek,

Mekansal Planlama Hiyerarflisi

Uzun vadeli geliflme perspektifinden yoksun, da¤›n›k ve yavafl iflleyen mekansal
planlama hizmetleri yeniden yap›land›r›lacakt›r.

Ulusal düzeydeki kalk›nma plan›m›zdan bafllamak üzere, planlama hiyerarflisi
ve ilgili kurumlar›n sorumluluk ve ifllevleri aç›k ve net bir flekilde
tan›mlanacakt›r. Baflta metropoller, geliflme potansiyeli yüksek cazibe merkezleri
ve çevreleri olmak üzere bütün ülke sath›n›n yerleflim, sanayi, turizm, tar›m,
orman ve koruma alanlar›n› bir bütün olarak ele alan yaklafl›mlar
benimsenecektir.
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Haz›rlanan planlar›n, özellikle kentlerin fiziksel geliflmesi ve yap›laflma
koflullar›n› çok detayl› bir flekilde tan›mlayan yeterli aç›klama ve standartlara
sahip olmas› hedeflenecektir. Bir taraftan planlar süratle tamamlan›rken,
di¤er taraftan da imar ve yap›laflma konusundaki izin, ruhsat, denetim gibi
ifllemlerde bürokrasinin azalt›lmas› esas olacak, ilgili merkezi ve yerel kurumlar›n
ortak organizasyonu ve iflbirli¤i ile bu tür hizmetlerin öncelikle yerinden ve
tek muhatap arac›l›¤›yla verilmesi için gerekli altyap› oluflturulacakt›r.

‹mar ve yap›laflma mevzuat› ça¤dafl standartlar ve ihtiyaçlara göre yeniden
ele al›narak gelifltirilecektir.

Planlama, imar ve yap›laflman›n izlenmesi ve denetimi konular›nda modern
bilgi ve iletiflim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlan›lacakt›r.
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AK Parti iktidar›nda, kat› ve kapal› bürokrasiden, yeni ihtiyaç ve isteklere
karfl› duyarl› ve halk› ile etkileflim içinde olan "fleffaf" yönetime do¤ru çok
önemli aç›l›mlar yap›lm›flt›r:

"Bilgi Edinme Kanunu" ç›kar›lm›flt›r. Kanun sayesinde devlete ait birçok
bilgiye vatandafllar kolayca ulaflabilmekte ve kamuoyu denetimi
yapabilmektedir.

Hem tüm kamu idaresinin ihtiyaç duydu¤u bilgilerin tek elden ve daha
sistematik flekilde toplanmas› ve yay›mlanmas›, hem de uluslar aras›
k›yaslanabilir bilgiler üretilmesi maksad›yla 'Türkiye ‹statistik Kurumu'
yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Yürürlükteki bütün kanun, tüzük, yönetmelik ve bakanlar kurulu kararlar›,
tasnif edilmifl ve güncel olarak web tabanl› ortamda kamuoyunun istifadesine
sunulmufltur.

AK Parti, kat›l›m›n artt›r›lmas›n› hem iyi yönetiflim için hem de toplumsal
güven ikliminin oluflmas› için gerekli görmektedir.

AK Parti iktidar›nda kat›l›m›n sa¤lanmas› amac›yla, merkezi idarede mevzuat
haz›rlama sürecinde ilgili aktör temsilcilerinin yer almas›, yerel yönetimlerde
ise kent konseylerinin kurulmas› öngörülmüfltür

‹yi yönetiflimin gerçeklefltirilebilmesi için, kamu idarelerinin denetlenebilir
ve hesap verebilir  bir niteli¤e sahip olmas› gerekmektedir.

AK Parti, bütün kurumlar› etkili bir flekilde denetleyebilmek, baflta tepe
yöneticiler olmak üzere tüm çal›flanlara hesap sorabilmek için stratejik yönetim,
performans yönetimi ve denetimi gibi modern yönetim tarzlar›n› uygulamak
için gerekli süreci bafllatm›flt›r.

Bu amaçla yap›lan düzenlemelerle, 'iç denetim' ve 'Strateji Gelifltirme
Baflkanl›klar›' gibi modern yönetim uygulamalar›n› zorunlu hale getirmifltir.

Sorun Üreten De¤il, Sorun Çözen Bir Yönetim.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, vatandafl ile devlet iliflkilerinde güveni esas al›r
ve bu karfl›l›kl› güven duygusunu beslemeyi kamu yönetiminin asli görevi
olarak görür.

"Devlet, millete hizmet için vard›r" ilkesiyle hareket eden partimizin yönetim
anlay›fl›; vatandafllar›n› karar alma süreçlerine daha etkin olarak dâhil etmek,
kamunun ifllemlerini vatandafllar›n bilgisine ve denetimine daha çok açmak
ve hesap veren fleffaf bir yönetimi sa¤lamakt›r.

Rekabetin yo¤unlaflt›¤› dünyam›zda ülkeler aras› yar›fl›n gerisinde kalmamak,
"muas›r medeniyet" seviyesini yakalamak için, yönetimi üretim ve kalite
esasl› bir etkinli¤e kavuflturmak ve vatandafl›m›za daha güler yüzlü, etkin ve
kaliteli hizmet sunmak temel önceli¤imizdir.

‹yi Yönetiflim

Günümüzde bilgiyi yönetebilen, gündelik ifller aras›nda bo¤ulmadan gelecek
tasar›m› yapabilen, daha az harcamayla daha kaliteli ve etkili hizmet üreten,

kaynaklar›n› stratejik alanlara
yönlendiren yönetimler baflar›l›
olmakta, toplumun genel
refah›n› ve ekonominin rekabet
gücünü art›rmaktad›r.

AK Parti, sürdürülebilir
kalk›nman›n devam› için, kamuda "iyi yönetiflimi" ça¤dafl yönetimin
zorunlu flart› olarak görmektedir.

Çözüm üretmeye dayal› "iyi yönetiflim"in temel kavramlar› aras›nda fleffafl›k,
kat›l›mc›l›k, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ve kalite yer almaktad›r.

Çözüm üretmeye dayal› "iyi
yönetiflim"in temel kavramlar›
aras›nda saydaml›k, kat›l›mc›l›k,
hesap verebilirlik, öngörülebilirlik
ve kalite yer almaktad›r.
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Türkiye'de kamu yönetimi, tüm çabalar›m›za ra¤men afl›r› merkezileflmifl ve
hantal yap›s›ndan henüz kurtulamam›flt›r. Bu husus kamu yönetiminin verimsiz
ve yüksek maliyetli olmas›n›n en önemli nedenidir.

Her türlü sorunu merkezden çözme çabas›n›n getirdi¤i afl›r› ve rutin iflyükü
nedeniyle, merkezi idare, yerel yönetimler ve di¤er kurumlar üzerindeki
denetim ve rehberlik görevini tam anlam›yla yapamamaktad›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, iktidar oldu¤u günden bafllayarak yönetimde
da¤›n›kl›¤› gidermek, afl›r› merkezileflmeyi önlemek ve vatandafllar›m›za daha
iyi hizmet sunabilmek için çok önemli düzenlemeler ve uygulamalar
gerçeklefltirmifltir. Her fleyden
önce daha hükümet kurulurken
bakanl›k say›s›n› 36'dan 23'e
indirerek bu konuya verdi¤i
önemi göstermifltir.

Kamu yönetiminde etkinlik ve
verimlili¤i art›rmak amac›yla
ifllevini kaybeden, yüksek
maliyetli veya ayn› fonksiyonu
icra eden birimler gözden geçirilerek, küçültme, birlefltirme veya tasfiye etme
stratejileri uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bu çerçevede; 'Arsa Ofisi Genel
Müdürlü¤ü' ve 'Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü' kapat›lm›flt›r. Ayr›ca
farkl› bakanl›klara ba¤l› hastaneler ve okullar "tek çat›" alt›nda toplanm›flt›r.

Kamu yönetim sistemimizin temel sorunlar› da göz önüne al›narak, 2003
y›l›nda ç›kar›lan 'Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' ile dünyadaki
geliflmelere paralel olarak daha etkili bir denetim sistemi getirilmifltir. Buna
göre:

• Bütün kamu kurumlar› stratejik planlar ve bu plana ba¤l› olarak
performans esas l ›  bütçeler  haz › r lamaya bafl lam›fl t › r .

Böylece, kurumlar›n ve çal›flanlar›n önüne amaçlar, hedefler ve performans
ölçüleri koyularak kamu yönetiminde denetlenebilirlik art›r›lmaktad›r.

Partimiz;

• Kamu yönetiminin temel amac› olarak, halk›n hayat›n›
kolaylaflt›rmay›, huzur, güvenlik ve refah içinde yaflam kalitesini
gelifltirmeyi görmektedir.

• Hukuk devletinin gere¤i olarak, kamu hizmetinden yararlananlar
aras›nda ayr›mc›l›k yap›lamayaca¤›n›, kanunlar ve kurallar karfl›s›nda
herkesin eflit oldu¤unu kabul eder.

• Kamu yönetiminin kurulufl ve iflleyiflinde idarenin bütünlü¤ü
esast›r ve dolay›s›yla merkezi ve

yerel yönetimlerin birbirini
tamamlayarak güçlenece¤ine
inan›r.

• Kamu hizmetlerinin halk›n
aya¤›na götürülmesi esast›r.
Mahalli

ve müflterek hizmetler, bu hizmetlerden yararlananlara en yak›n
yerde ve en uygun kurulufllar eliyle yerine getirilir.

• Milletimize olan güvenimiz tamd›r. Kamu hizmetlerinde 'beyana
güven, basitlefltirme ve mükerrer bilgi istememe'yi esas kabul eder.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, iyi yönetiflim ilkelerini ülkemizde de tam anlam›yla
hayata geçirmeyi bu yolla kamu yönetimini etkin ve verimli k›lmay› gelecek
nesillere karfl› ortak sorumluluk olarak görmektedir.

Partimiz; Kamu yönetiminin temel
amac› olarak, halk›n hayat›n›
kolaylaflt›rmay›, huzur, güvenlik
ve refah içinde yaflam kalitesini
ge l i fl t i rmeyi  görmektedir .

Adalet ve Kalk›nma Partisi, iyi
yönetiflim ilkelerini ülkemizde de
tam anlam›yla hayata geçirmeyi
bu yolla kamu yönetimini etkin
ve verimli k›lmay› gelecek nesillere
karfl› ortak sorumluluk olarak
görmektedir.
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Verimli ve Üretken Yerel Yönetimler

• Kamu istihdam› için ihtiyaç duyulan personel al›mlar› ve terfilerinde
objektif ölçüler daha da güçlendirilecektir.

• Ücret adaletini sa¤layacak düzenlemeler yap›larak kurumlar aras›
farkl›l›klar hakkaniyet ölçülerine uygun hale getirilecektir.

• Halk denetçisi (ombudsman) düzenlemeleri sonuçland›r›lacak,
merkezi ve yerel düzeyde etkili bir flekilde kullan›lacakt›r.

• Hazine Birli¤i sa¤lamak üzere gerekli düzenlemeler yap›lm›fl ve
kamunun gelirleri, giderleri ve borçlanmas› disiplin alt›na al›nm›flt›r.

• ‹ç ve d›fl denetim birbirinden ayr›lm›fl, Say›fltay taraf›ndan yap›lan
d›fl denetimin uluslararas› denetim standartlar›na göre yap›lmas›
öngörülmüfltür.

• Kamu hesaplar› ve mali istatistikler uluslar aras› standartlara göre
haz›rlanmaya bafllam›flt›r.

AK Parti iktidar›n›n yeni döneminde;

Ça¤dafl dünyan›n e¤ilimleri ve ülkemizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda merkezi
idarenin rolü, temel ve asli görevleri ile s›n›rland›r›lacak, planlama ve
denetleme kapasitesi art›r›lacakt›r. Merkezi idarenin görevleri yerine getirilirken,
afla¤›daki ilke ve esaslar göz önünde bulundurulacakt›r:

• Harcama odakl› de¤il, sonuç odakl› bir yönetim anlay›fl›
köklefltirilecektir.

• Merkezi idare ulusal düzeyde genel ilke ve politikalar›, hedef ve
standartlar› belirleyecek, uygun ölçek ve nitelikteki hizmetleri bizzat
yürütecek, yerel hizmetlerin ise hukuka ve belirlenen standartlara
uygun bir flekilde yerel yönetimler taraf›ndan yürütülmesini
denetleyecektir.

• Ekonomi yönetiminde koordinasyonu güçlendirmeye dönük
çal›flmalara devam edilecektir.

• Taflra teflkilatlar›n›n Valilik bünyesi içinde etkin bir flekilde ve
koordinasyon içinde çal›flmalar›na önem verilecektir.

• Kurumlar›n bütçelerinin bir bölümünün e¤itim için kullan›lmas›
zorunlu olacakt›r.

AK Parti iktidar›nda belediye ve il özel idareleri, Anayasam›zda belirtilen
"yerinden yönetim" ilkesine uygun olarak yeniden ele al›nm›fl ve çok temel
sorunlar çözüme kavuflmufltur.

Belediye Kanunu, Büyükflehir Belediyesi Kanunu, ‹l Özel ‹dare Kanunlar›
yenilenmifl, Mahalli ‹dare Birlikleri Kanunu ç›kar›lm›flt›r .
Bu kanunlarla yap›lan düzenlemeler göre:

• Belediye olmak için gerekli asgari nüfus 2000'den 5000'e yükseltilmifl
ve yerel nitelikli bütün müflterek hizmetler yerel yönetimlere
devredilmifltir.

• Yerel yönetimler üzerindeki vesayet uygulamalar› ça¤dafl normlara
göre yeniden düzenlenmifltir.

• ‹l özel idareleri, il genel meclisi baflkan›n› seçme hakk›na kavuflarak
yerel yönetim meclisleri güçlendirilmifltir.

• Büyükflehir ve ilk kademe belediyeleri aras›ndaki görev ve yetki
da¤›l›m› yeniden belirlenerek hizmetlerin kent ölçe¤inde uyum
içinde sunumu hedeflenmifltir.

• ‹l özel idareleri ve nüfusu 50 binin üzerindeki belediyelerin stratejik
plan yapmas› zorunlu k›l›nm›flt›r.
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Program tabanl› bir yaklafl›m içinde KÖYDES ve BELDES çal›flmalar›ndan
elde edilen tecrübe gelecek dönemde öne ç›kacak öncelikler esas al›narak
daha ileri aflamalara do¤ru dönüfltürülecektir.

‹l Özel ‹dareleri, Belediyeler ve Köylerden oluflan yerel yönetimlerimizin
hizmet kapasitesini gelifltirmek ve finansman imkânlar›n› kuvvetlendirmek
önümüzdeki dönem için temel önceliklerimizdir. Merkezi idare ve yerel
yönetimler aras›nda kaynak bölüflümünü yeniden düzenleyen Kanun Tasar›s›
yasalaflt›r›lacakt›r.

Yerel yönetimler tüm bu yetki, görev ve sorumluluklar›n›, üniter yap›,
idarenin bütünlü¤ü, yarg› denetimi ve kamuoyu denetimi içinde yerine
getireceklerdir.

• Yerel yönetim meclislerine ve ihtisas komisyonlar›na sivil toplum
temsilcilerinin, muhtarlar›n, üniversite ve meslek odalar›n›n
temsilcilerinin kat›l›m›na ve siyasi parti gruplar›n›n temsil edilmesi
için imkân sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca, yerel yönetimin geçmifl y›la ait
hesap ve ifllemlerini denetlemek üzere her yerel yönetimde denetleme
komisyonu kurulmufltur.

• ‹l, ilçe veya nüfusu 50.000'in üzerindeki bir belediyeye 5 km.den
daha yak›n hale gelen belde belediyeleri, imar ve alt yap› hizmetlerinin
zorunlu k›lmas› halinde, tüzel kiflili¤i kald›r›larak di¤er belediyeye 
dâhil edilmifltir.

• ‹stanbul ve ‹zmit Belediyelerinin s›n›rlar› il s›n›rlar› ile bütünlefltirilmifl,
büyük kentlerin daha imarl› ve alt yap›lar›n›n daha planl› geliflmesine
imkân sa¤lanm›flt›r.

• Belediyelere eskiyen kent bölümlerinin ve y›pranan tarihi ve kültürel
tafl›nmazlar›n yeniden infla ve restore edilerek korunmas› ve
kullan›lmas›  konusunda görev ve yetki  veri lmiflt i r .

Bu reformlar sonucu, belediye ve özel idarelerimiz vatandafllar›m›z›n
ihtiyaçlar›n› çözme imkân ve kabiliyetine kavuflmufltur. Vatandafllar
sorunlar›n›n önemli k›sm›n› art›k mahallinde çözüme kavuflturabilmektedir.
Büyük kentlerimiz, birçok alanda dünya kentleriyle yar›flmaya bafllam›flt›r.

Yerel yönetimlerdeki yetkilendirmelere uygun olarak merkezi idarede de
de¤iflikler yap›larak, uyum sa¤lanm›flt›r. Bunun en güzel örne¤i 'Köy Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü'nün kapat›lmas›yla birlikte köylerimizde kapsaml› bir imar
çal›flmas›n›n bafllat›lm›fl olmas›d›r. Kaymakamlar›n önderli¤inde yürütülen
Köydes Projesi kapsam›nda, ülkedeki tüm köylerimizin içme suyu, yol ve
kanalizasyondan oluflan k›rsal alt yap›lar› tamamlanmak üzeredir.

Mahalli ve müflterek hizmet niteli¤inde olup da merkezi idare taraf›ndan
yürütülmekte olan baz› hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesi çal›flmalar›
da sürdürülecektir.

Yolsuzluk, vatandafl ile devlet aras›ndaki güven iliflkisini yaralayan, kamu
kaynaklar›n›n haks›zca gasp edilmesiyle büyük ekonomik krizlere yol açan
ve ülkemize y›llarca a¤›r maliyetler ödeten temel bir sorundur. Partimiz,
yolsuzlu¤a karfl› tavizsiz oldu¤u gibi yolsuzlu¤a yol açan bütün kanallar›
t›kamakta kararl›d›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi, TBMM 'Yolsuzluklar› Araflt›rma Komisyonu'nun
tespit ve teklifleriyle bu alanda çok kapsaml› stratejiler gelifltirmifl ve kararl›l›kla
uygulam›flt›r:

• Avrupa Konseyi, OECD ve Birleflmifl Milletler gibi uluslar aras›
kurulufllarla yolsuzlu¤un önlenmesi sözleflmelerini imzalam›fl ve
mücadele için iflbirli¤i yapmaya bafllam›flt›r. Ülkemiz 'Yolsuzlu¤a
Karfl› Özel Hukuk Sözleflmesi' gere¤ince, 'Yolsuzlu¤a Karfl› Hükümetler
Birli¤i (GRECO)' üyesi olmufltur.

• Kamu görevlilerinin uyacaklar› etik (ahlaki) kural ve standartlar›n
belirlenmesi için gerekli hukuki alt yap› haz›rlanm›fl ve uygulamalar›
gözetmek için "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" kurulmufltur.

Kamu Etik Anlay›fl›n›n Gelifltirilmesi ve Yolsuzlukla Mücadele
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Vatandafla sunulan hizmetlerde bürokratik ifllemlerin azalt›lmas› ve hizmet
kalitesinin art›r›lmas›, AK Parti siyasetinin temel vurgular›ndan biridir. Bize
göre, kamu yönetiminin temel amac›, vatandafl›n, vatandafll›k haklar›n›
eksiksiz olarak kullanmas›n› kolaylaflt›rmakt›r.

Bunun için 'mevzuat kirlili¤inin' giderilmesi, bürokratik ifllem ve süreçlerin
kolaylaflt›r›lmas› kadar kamu görevlilerinin hizmet sunmakla görevli oldu¤umuz
vatandafllar›m›za kolaylaflt›r›c› ve güler yüzlü tutum sergilemesi de büyük
önem arzetmektedir.

Sa¤l›k, e¤itim ve sosyal güvenlik hizmetleri gibi halk›n yo¤un olarak hizmet
talep etti¤i alanlarda bürokrasi ve k›rtasiyecili¤in azalt›lmas›, insanlara güvenen
ve önem veren bir hizmet anlay›fl›n›n yerlefltirilmesi için, geçen befl y›ll›k
süre içerisinde çok ciddi mesafeler kaydedilmifltir:

• Hastanelerin birlefltirilmesi ile Emekli Sand›¤›-SSK-Ba¤kur ayr›m›
kald›r›larak, herkes her hastaneden yararlanma imkân›na kavuflmufltur.

• Her eczaneden i laç alabilme kolayl›¤›  sa¤lanm›flt ›r .

• Sa¤l›k Raporlar› ve Sa¤l›k Kurulu Raporlar›n›n verilmesi ile ilgili
ifllemler kolaylaflt›r›larak, sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan
hastalara ve yafll›lara s›k›nt› veren formaliteler kald›r›lm›flt›r.

• "‹fl Yeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar Yönetmeli¤i" ile "Özel Ö¤retim
Kurumlar›n›n Aç›lmas› ve Ruhsatland›r›lmas›" yönetmelikleri
yenilenmifltir.

• Kara S›n›r Kap›lar›nda Sunulan Hizmetlerin Basitlefltirilmesi"
projesi ile gümrüklerden geçifl yapan araçlar›n ifllemlerinde önemli
kolayl›klar getirilmifl, ithalat ve ihracat ifllemlerinin iç gümrüklerde
yap›lmaya bafllanmas› sayesinde bekleme süreleri oldukça k›salm›flt›r.

• 'Bankalar Kanunu' de¤ifltirilerek bat›k bankalardan tahsilât›n
h›zland›r›lmas› sa¤lanm›fl, yeniden yap›land›r›lan TMSF eliyle, yüz
binlerce insan›m›z›n eme¤ini ve al›n terini istismar eden
bankalardan, geçen süre içinde yaklafl›k 12 milyar dolar› tahsil
edilmifltir. .

• Yeni 'Türk Ceza Kanunu'yla yolsuzluklar› önleyici düzenlemeler
getirilmifl ve özellikle kara paran›n aklanmas›n›n önlenmesi için
özel tedbirler al›nm›flt›r.

• Petrol da¤›t›c›lar› ve bayilerine yönelik olarak gelifltirilen denetim
sistemleri ve 'Marker' uygulamas› ile kaçak petrolü sat›fla sunan ve
bulunduranlara a¤›r para ve hapis cezalar› verilmesi, mallar›n müsadere
edilmesi, lisanslar›n›n iptali gibi hükümler uygulamaya konulmufltur.

AK Parti, Yolsuzluklarla mücadeleye kararl›l›kla devam edecek, kamu
imkânlar›n› ve kaynaklar›n›n istismar› karfl›s›nda tavizsiz siyasi çizgisini
sürdürecektir.

Kamu görevlileri mal beyanlar›n›n kapsam›n›n geniflletilmesi ve
aç›klanabilmesi, kamu görevlilerinin dokunulmazl›k ve imtiyazlar›n›n
kald›r›lmas› ve personel sisteminin iyilefltirilmesi konular›nda yap›lacak

çal›flmalarla ülkemizin
yolsuzluklar konusunda
imaj ›  daha  iy i  ha le
getirilecek ve toplumun
kamuya güveni art›r›lacakt›r.

Yolsuzluklar konusunda
halk›n bilinçlenmesi, kamuoyu denetiminin güçlendirilmesi, kamuda e-devlet
uygulamalar› ve bürokrasinin azalt›lmas›, fleffafl›¤›n daha ileri noktalara
tafl›nmas›, yarg› ve adalet sisteminin etkinlefltirilmesi, medya ve sivil toplum
deste¤i ile çok boyutlu mücadelemiz kararl›l›kla sürdürülecektir.

Az Bürokrasi, Güler Yüzlü Devlet

AK Parti, Yolsuzluklarla mücadeleye
kararl›l›kla devam edecek, kamu
imkânlar›n› ve kaynaklar›n›n istismar›
karfl›s›nda tavizsiz siyasi çizgisini
sürdürecektir.
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'MERN‹S Ulusal Veri Taban›'n›n tamamlanmas› ile kimlik bilgileri, 'Kimlik
Paylafl›m Sistemi' ile kamu ve özel birçok kurumun yararlanmas›na aç›lm›flt›r.
Ayr›ca, bütün vatandafll›k bilgilerini içeren Adrese Dayal› Nüfus Kay›t
Sistemi de tamamlanmak üzeredir.

Yurt d›fl›nda say›lar› 5 milyona yaklaflan vatandafllar›m›z›n, konsolosluklarda
yapmalar› gereken vatandafll›k ifllemlerini kolaylaflt›ran "e-konsolosluk"
uygulamas› hayata geçirilmifltir. Amerika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya
kadar tüm dünyaya hitap eden e-konsolosluk program› bugün 4.5 milyon
vatandafl ›m›za haftada 7 gün 24 saat hizmet vermektedir .

Önümüzdeki dönem bütün kurumlar›n hizmetlerini elektronik ortama tafl›mas›
sa¤lanacakt›r.

Di¤er taraftan, k›sa bir süre içerisinde, "Tek Kart" projesi milletimizin
hizmetine sunulacakt›r. Böylece, vatandafllar›m›z her kurum için ayr› ayr›
kartlar tafl›mak yerine, üzerinde bulunduraca¤› tek bir kartla; hem vergi ve
nüfus-vatandafll›k ifllemlerini yapabilecek, hem sa¤l›k ve sosyal güvenlik
hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. ifllemlerini
yürütebilecektir.

Kamu yönetiminde elektronik imza, elektronik yaz›flma, elektronik ifl ve belge
yönetim sistemi tüm merkezi idareler için standart olarak uygulamaya
konulacakt›r. Bu amaçla, e-Devletin etkin olarak iflletilebilmesi için gerekli
ortak veri ve iletiflim altyap›lar›, vatandafl ihtiyaçlar›na göre yeniden
tan›mlanm›fl ifl süreçleri, nitelikli insan kayna¤› ve örgütsel kapasite
oluflturulacakt›r.

e-Dönüflüm Türkiye Projesi, belirlenen yol haritas›na uygun olarak h›zla ve
faydalar› vatandafl memnuniyeti üzerinden ölçülerek hayata geçirilecektir.

Kiflisel bilgilerin gizlili¤ine iliflkin yasal düzenlemelerle vatandafllar›m›z›n
mahremiyeti güvence alt›na al›nacakt›r.

• Bütün Valilik ve Kaymakaml›klarda "Tek Ad›mda Hizmet" bürolar›
kurularak; yeflil kart, 'Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vakf›'
yard›m›, asker ailelerine sa¤l›k cüzdan› verilmesi, yafll›l›k ve sakatl›k
ayl›¤› ba¤lanmas› ve muhtaçl›k belgesi düzenlenmesi ifllemleri
h›zland›r›lm›flt›r.

Gelecek y›llarda, vatandafllar›m›z›n kamu idareleriyle olan iliflkilerini daha
s›cak ve memnuniyet verici hale getirmek için hizmetlerin daha kaliteli hale
getirilmesi çabalar› yan›nda bürokratik ifllemlerin ve evraklar›n azalt›lmas›
ve sürenin k›salt›lmas› çal›flmalar›na devam edilecektir.

• "Tek Ad›mda Hizmet" anlay›fl› baflka alanlarda da uygulamaya
konulacak, özellikle iflletme ve tesis kurma çal›flmalar› için "Tek
Durak Ofis"ler kurularak, hizmetlerin tek bir yerden ve daha çabuk
yürütülmesi sa¤lanacakt›r.

• Bafllat›lm›fl olan "Trafik Tescil ve Sürücü Belgesi" ifllemlerinin
basitlefltirilmesi ve çabuklaflt›r›lmas› projesi tamamlanacakt›r. Böylece
araba veya ehliyet almak isteyenler arabas›n› sat›n ald›ktan hemen
sonra trafi¤e ç›kabilecek, ruhsat sürücüye k›sa süre sonra, evinde
teslim edilebilecektir.

e-Dönüflüm Türkiye
Ça¤›m›z›n "muas›r medeniyet" ölçütlerinden biri hizmetlerin seri olarak
görülmesi için e-Devlet'e geçifl ve bunun için gerekli "e-dönüflümün"
tamamlanmas›d›r. Ülkemizin "bilgi toplumuna dönüflme vizyonu"
do¤rultusunda, halk›m›z›n hayat›n› kolaylaflt›rmak ve üretim süreçlerini
etkinlefltirmek için AK Parti iktidar› e-Dönüflüm Türkiye Projesi'yle kapsaml›
bir program uygulam›flt›r.

Geçen 5 y›lda e-devlet projeleri üzerinde ciddiyetle durulmufl, baflta vergi ve
sigorta bildirimleri olmak üzere, nüfus, tapu, mahkeme, pasaport, güvenlik,
gümrük ve ruhsat ifllemleri elektronik ortamda sunulmaya bafllanm›flt›r.
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AK Parti iktidar›, bafllang›c›ndan itibaren büyük önem verdi¤i AB'ye tam
üyelik hedefi do¤rultusunda ciddi mesafeler kaydetmifltir. Esasen bu sürecin
temel amac› da her alanda insan›m›z›n yaflam kalitesinin gelifltirilmesi ve
ça¤dafl  s tandart larda yaflam koflullar ›na kavuflturulmas›d›r .

 AK Parti iktidar›, AB müzakere sürecinde, 2007-2013 dönemi için "Türkiye'nin
AB Müktesebat›na Uyum Program›n›" haz›rlayarak, yol haritas›n›
oluflturmufltur. Bir yandan bu program›n hayata geçirilmesi ile AB uyumu
art›r›lacak, di¤er yandan halk›m›z›n yaflam standartlar› hak etti¤i düzeye
yükseltilecektir.

Bu beyannamenin di¤er birçok bafll›¤› alt›nda ortaya koydu¤umuz anlay›fl ve
gelecek dönem politikalar›m›z da halk›m›z›n yaflam kalitesinin yükseltilmesi
ile yak›ndan iliflkili olmakla birlikte, afla¤›da s›ralanan konular üzerinde
öncelikle durulacakt›r:

AK Parti'nin yeni döneminde;

• Yaflam boyu e¤itim ve e¤itimde temel beceriler gelifltirme anlay›fl›yla,
e¤itim seviyesinin yükseltilmesi,

• Çal›flma hayat›n›n yeniden düzenlenmesi, iflsizlikle etkili ve aktif
mücadele, özürlüler baflta olmak üzere tüm çal›flanlar›n çal›flma
koflullar›nda iyilefltirme,

• ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda yap›lacak düzenlemelerle meslek
hastal›klar› ve kazalar›yla mücadele edilmesi,

• Meslek standartlar›n›n belirlenmesi ve sertifikaland›r›lmas›,

• Karayolu tafl›mac›l›¤›nda yolcu güvenli¤inin art›r›lmas›,

• Posta hizmetlerinde kalitenin yükselmesi,

• Yap› malzemelerinde standartlar›n denetlenmesi,

Ekonomik ve sosyal olarak h›zla geliflen ve kentleflen ülkemizde, insan›m›z›n
yaflam kalitesini art›rmak ve belli bir seviyede tüm ülkeye yayg›nlaflt›rmak,
Adalet ve Kalk›nma Partisinin yeni dönemde öncelikli hedefi olacakt›r.

Nitelikli ve giriflimci bir toplum olma yolunda insan›m›z›n ve yaflad›¤› çevrenin
çok boyutlu olarak ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için gerekli tedbirlerin al›nmas›
temel hedefimizdir. ‹nsan odakl› bir siyasi anlay›fl› her alanda savunan AK

Parti, kamu, sivil toplum
ve özel sektör iflbirli¤i
içinde bu hedefe dönük
s o m u t  p o l i t i k a  v e
programlar›n› kararl›l›kla
uygulayacakt›r.

Canl› bir kültür, sanat ve spor ortam›, yaflanabilir kentler, tüketicinin
korunmas›, g›da güvenli¤i, hayvanlar›n korunmas›, bitki sa¤l›¤› ve temiz çevre
gibi, yaflam kalitesini art›ran alanlardaki çabalar›m›z kararl›l›kla sürdürülecektir.

Türkiye sa¤l›kl› ve güvenli çevreye sahip, yaflad›klar› hayattan memnun
insanlar›n ülkesi olacakt›r.

Türkiye, yaflad›klar› hayattan
memnun insanlar ile sa¤l›kl› ve
güvenli çevreye sahip bir ülke
olacakt›r.

Yaflam Standartlar›n›n Yükseltilmesi

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›, insan›m›z›n ve kentlerimizin yaflam
standartlar›n› gelifltirebilmek için, hem merkezi idare olarak hem de yerel
yönetimlerde çok yönlü çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürmektedir.

Son y›llarda uygulamaya koydu¤umuz KÖYDES ve BELDES gibi program
tabanl› yaklafl›mlarla insan›m›z›n yol, su, kanalizasyon gibi temel ihtiyaçlar›
ülkemizin her noktas›nda karfl›lanmaya bafllam›flt›r. K›rsal alanda, en ücra
yörelerde yaflayan insan›m›za da yaflam kalitesini yükselten hizmetler
sunulmufltur.
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Bu alanda, ay›pl› mal ve hizmet, kredi kart›, kap›dan sat›fllar, internet ortam›nda
yap›lan sat›fllar da dâhil olmak üzere mesafeli sat›fllar; paket turlar, devre tatil
sistemi; reklâm ve ilanlar, etiket-tarife ve fiyat listeleri; standart sözleflmelerdeki
tüketici aleyhine flartlar gibi konularda yap›lan düzenlemelerle tüketicilerin
haklar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar› kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Tüketicilerin yan›lt›c› ve aldat›c› reklâmlara karfl› daha üst düzeyde korunmas›
için gerekli tedbirler almaya devam edece¤iz.

Tüketicinin korunmas›, g›da güvenli¤i, sa¤l›¤a uygunluk koflullar›, hayvan
hastal›klar›yla mücadele ve bitki sa¤l›¤› gibi konularda gerçeklefltirdi¤imiz
düzenlemelerin etkin bir flekilde uygulanmas›n› sa¤layaca¤›z.

• Deterjanlar ve kozmetik ürünlerin topluma güvenli flekilde arz
edilmesi,

• Enerji tüketen ürünlerin daha tasar›m aflamas›nda çevreyle uyumunun
sa¤lanmas›,

• Kesimler ve bölgeleraras› gelir da¤›l›m›nda daha adil bir yap›lanman›n
gerçeklefltirilmesi,

• Sa¤l›k ve sosyal güvenlik hizmetlerinin tüm vatandafllara
yayg›nlaflt›r›lmas›,

• Kad›n›n toplum hayat›n›n her alan›na kat›l›m›n›n art›r›lmas›,

• Aile içi sorunlar›n çözümüne yard›mc› olunmas› amac›yla
kurumsallaflma sa¤lanmas›,

• Internet ortam›nda ifllenebilecek suçlara karfl› önlemler al›nmas›,

• Yarg›lama sisteminde daha h›zl› ve etkin bir yap›n›n oluflturulmas›,

• Gönüllü örgütler ve yönetime kat›l›m f›rsatlar›n›n art›r›larak sosyal
iliflkiler a¤›n›n çeflitlendirilmesi,

• Köy ve kentlerimizde içme suyunun kalitesinin art›r›lmas›, hava
kirlili¤i ve gürültünün azalt›lmas›, yeflil alan, yol ve ulafl›m imkânlar›n›n
ço¤alt›lmas› yoluyla yerel çevre faktörlerinin gelifltirilmesi,

• Toplumun tüm kesimleri aras›ndaki iliflkilerde güven ikliminin
pekifltirilmesi hedeflenmektedir.

AK Parti tüketicilerin sa¤l›¤›n›n, güvenli¤inin ve ekonomik ç›karlar›n›n
korunmas›n›n yan› s›ra belli standart ve kalitede mal ve hizmet üretilmesine
iliflkin düzenlemelerin etkin uygulanmas› için stratejiler gelifltirmeye devam
edecektir.

Çevre ve Yaflanabilir Kentler

AK Parti, kalk›nma sürecine uzun soluklu ve çok boyutlu bir bak›fl aç›s›ndan
yaklaflmaktad›r.

Çevrenin korunmas›nda anayasam›zda ifadesini bulan "sa¤l›kl› ve dengeli
çevrede yaflama hakk›", politikalar›m›z›n temelini oluflturmaktad›r. Kullanan-
kirleten öder, sürdürülebilir kalk›nma, kamu-özel iflbirli¤i, çevre bilincinin
yayg›nlaflt›r›lmas› ve kat›l›mc›l›k
bu alandaki temel ilkelerimiz
aras›ndad›r.

Adalet ve Kalk›nma Partisi,
çevre konusunda çok önemli
hukuki düzenlemelere ve
icraatlara imza atm›flt›r:

• Yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanunu'na, çevre kirlili¤i ve imar
kirlili¤i ile ilgili cezai yapt›r›mlar konulmufltur.

• De¤iflen flartlara uyum sa¤lamak üzere haz›rlanan ve 1995 y›l›ndan
beri Mecliste bekleyen Çevre Kanunu, gündeme al›narak
yasalaflt›r›lm›flt›r.

Ç e v r e n i n  k o r u n m a s › n d a
anayasam›zda ifadesini bulan
"sa¤l›kl› ve dengeli çevrede yaflama
hakk›", politikalar›m›z›n temelini
oluflturmaktad›r.
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Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan, bütün illerimizde günün 24 saatinde
hava kirlili¤ini izleme a¤› oluflturulmufltur. Böylece, hava kirlili¤i ile mücadele
daha bilimsel verilerle yap›labilecektir.

Benzer bir izleme a¤› deniz kirlenmesini kontrol için kurulmufltur. Halen
ülkemiz k›y›lar› 104 noktadan çeflitli kirlilik parametreleri bak›m›ndan
izlenmektedir. Yetkili kamu kurulufllar›n›n denetim kabiliyeti ve deniz
kirlenmelerini önlemeye yönelik cayd›r›c›l›¤› artm›flt›r.

Ormanc›l›k alan›nda devlet ormanc›l›¤›ndan, millet ormanc›l›¤›na geçifl için
56 ilde Kent Orman› kurulmufl ve kent ortam›nda yaflayan insan›m›za,
yeni mesire alanlar› kazand›r›lm›flt›r.

Küresel iklim de¤iflikli¤ine ve erozyona karfl› en önemli tedbirlerden biri
olan orman alanlar›n›n korunmas› ve geniflletilmesi, AK PART‹ iktidar›n›n
öncelikleri aras›nda yer alm›flt›r. A¤açland›rma faaliyetlerine h›z verilmifl,
daha önce y›lda ortalama a¤açland›r›lan alan 75.000 hektar iken, dönemimizde
ortalama 400.000 hektar olmufltur. Ülkemiz Dünya'da orman alanlar›n› art›ran
ülkeler aras›na girmifltir.

AK Parti hükümetinin göreve geldi¤i günden itibaren üzerinde ›srarla durdu¤u
temel bir politika, çarp›k kentleflmenin önüne geçilmesi, gecekondu sorununun
çözümü ve alt gelir gruplar›n›n konut ihtiyac›n›n karfl›lanmas› olmufltur.

Bu amaçla; AK Parti hükümeti, yaflam kalitesi yükseltilmifl kentsel ortamlar›n
say›s›n› art›rm›fl ve ülke geneline yayg›nlaflt›rm›flt›r.

Çarp›k ve düzensiz flehirleflmenin getirdi¤i sosyal ve mali yüklerin fark›nda
olan AK Parti, insanlar›m›z›n sa¤l›kl› ve güvenli konutlara, temiz bir
çevreye kavuflmas›n› sa¤lamak için yo¤un çaba sarf etmektedir.

Türkiye'yi yaflam kalitesinin art›r›ld›¤›, biyolojik çeflitlili¤in korundu¤u,
do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m›yla yönetildi¤i, sa¤l›kl›
ve dengeli bir çevrede yaflama hakk›n› gözeten bir ülke yapmay› hedefliyoruz.

• Kentsel dönüflüm yasalar› ç›kar›lm›flt›r.

• AB uyum süreci içinde, eksik bulunan ikincil mevzuat›n önemli bir
k›sm› tamamlanm›flt›r.

• Sürdürülebilir kalk›nma anlay›fl› içinde, çevre alan› ile rekabet ve
sanayileflme aras›nda gerekli denge gözetilmifltir. Yat›r›mlar›m›z›n
h›zland›r›lmas› için Çevresel Etki De¤erlendirme (ÇED) sürecinde
bürokrasi azalt›lm›flt›r.

Do¤al kaynaklar›m›z› korumak ve gelecek nesillere aktarmak en temel
görevlerimiz aras›ndad›r.

Bu temel görev çerçevesinde, su kaynaklar›n› kirlenmeye karfl› korumak için,
tüm sanayi ve belediyelere 'Çevre Kanunu' ile at›ksular›n› ar›tma mecburiyeti
getirilmifl ve bu konuda a¤›r cezai yapt›r›mlar öngörülmüfltür. 41 Organize
Sanayi Bölgesinin at›ksu tesisi tamamlanm›flt›r.

AK Parti iktidar›nda, kat› at›klar (çöpler) için vahfli depolama yerine modern,
düzenli depolama sistemleri teflvik edilmifl ve desteklenmifltir. Bu kapsamda

belediye birlikler vas›tas› ile
bafllat›lan 31 adet bütünleflmifl
kat›  at ›k  bertaraf  tes i s i
tamamlanmaktad›r.

Hava kirlenmesinin yafland›¤›
flehir ler imizde,  k i r l i l i¤ in
önlenmesi için, öncelikle

do¤algaz verilmesi temin edilmifltir. Kentlerde temiz yak›t kullan›lmas›
yönünde yönlendirici teflvikler verilerek flehirlerimizde, ›s›nmadan kaynaklanan
hava kirlili¤inin önüne geçilmifltir. Özellikle yaz aylar›nda büyük flehirlerde
meydana gelen egzos gaz› kirlili¤ine mani olmak için, temiz yak›t ve bak›ml›
araç kullan›m› teflvik edilmifltir.

Su kaynaklar›n› kirlenmeye karfl›
korumak için, tüm sanayi ve
belediyelere 'Çevre Kanunu' ile
at›ksular›n› ar›tma mecburiyeti
getirilmifl ve bu konuda a¤›r cezai
yapt›r›mlar öngörülmüfltür.
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Soludu¤umuz hava ve içti¤imiz su baflta olmak üzere, kamu ve sivil toplum
iflbirli¤i ile tüm çevresel varl›klar›m›z etkin bir flekilde denetleyece¤iz.

Avrupa ülkeleri ile mukayese edildi¤inde, önemli üstünlüklerimizden biri
olan biyolojik çeflitlili¤imizi koruyucu tedbirleri sürdürece¤iz. ‹nsan›m›z›n
bu zenginliklerden daha fazla yararlanmas› için Eko-turizm ve Eko-tar›m
uygulamalar›n› yayg›nlaflt›raca¤›z.

Birbiriyle bütünleflmifl, bilinçli, kaliteli bir çevre ve kent oluflumunda yerel
yönetimler odak bir role sahiptir. Kentlerimizin daha yaflanabilir yerlere
dönüflmesinde ve çevre sorunlar›n›n afl›lmas›nda yerel yönetimlerimizi
teknik ve mali aç›dan güçlendirece¤iz.

Yerel  yönetimlerin akti f
kat›l›m›yla, çevre düzeni
planlar›na h›z verecek ve bu
p l a n l a r ›  t ü m  i l l e r i m i z i
kapsayacak flekilde h›z la
tamamlayaca¤›z. Maliyet etkinli¤i ve iflletmede rasyonellik sa¤lamak üzere,
mahalli idare hizmet birlikleri çerçevesinde ortak proje ve faaliyetleri
özendirece¤iz.

Su ve kanalizasyon iflletmecili¤i baflta olmak üzere çevre sektöründe,
maliyetlerin düflürülmesi ve kalitesinin art›r›lmas› için, kamunun yan› s›ra
özel kesimin de kat›l›m›n› art›raca¤›z.

Yeni Çevre Kanunu ile hukukumuza ça¤dafl standartlarda bir çevre anlay›fl›
kazand›rd›k. ‹kincil düzenlemeler, kurumsal kapasite gelifltirici çal›flmalar
ve yeni finansman modelleri ile bu genel çerçeveyi güçlendirece¤iz.

Çevre dostu bir yaklafl›mla, gelecek kuflaklar›n ihtiyaçlar›n› gözeterek,
ekonomik kalk›nmay› ve do¤al kaynaklardan herkesin adil biçimde
yararlanmas›n› sa¤layacak çevre yönetim sistemleri oluflturaca¤›z.

Bu çerçevede;

• Nüfusu 50.000'nin üzerinde olan flehirlerde at›k sular›n ar›t›lmas›n›
ve at›k sular›n ar›t›lmadan denizlere verilmesini önleyece¤iz,

• Nüfusu 50.000'nin üzerinde olan flehirlerin modern kat› at›k tesislerine
kavuflturulmas›n›, evsel nitelikli kat› at›klar›n kaynakta ayr›lmas› ve
geri kazan›lmas›n› sa¤layaca¤›z,

• Su, at›ksu, kat› at›k, tehlikeli at›k gibi çevre korumaya yönelik
tesislerin yap›lmas›nda bak›m›nda ve iflletilmesinde ülke flartlar›na
uygun sistem ve teknolojileri destekleyece¤iz,

• Kentlerde yaflayan vatandafllar›m›z›n imar, konut, altyap›, ulafl›m,
ticaret, e¤itim, sa¤l›k, sosyal hizmetler, e¤lence, kültür ve spor gibi
temel alanlardaki hizmetlere en yüksek standartlarda, en h›zl›, en
rahat ve en kolay flekilde eriflimi temin edece¤iz.

• A¤açland›rma, erozyonla mücadele ve iyilefltirme çal›flmalar›nda
ortalamalar› 500.000 hektara ç›karacak ve kentlerimizin etraf›ndaki
yeflil kuflak ormanc›l›¤›na h›z vererek, daha yaflanabilir kentler
oluflturulmas›na katk›da bulunaca¤›z.

Orman köylüsüne çok yönlü
destekleri art›rarak devam
ettirecek, orman gelirlerinden
köylüye aktar›lan kaynaklar›
daha  yüksek  düzey le re
ç›karaca¤›z.

Bilinçli bir toplum, çevre
alan›nda baflar›n›n anahtar›d›r.
Tüketicilerimizin ve sivil

toplum kurulufllar›m›z›n deste¤i ile kirlili¤i ortaya ç›kmadan engelleyecek,
kaynaklar›n yeniden kullan›m› gibi yöntemleri yayg›nlaflt›racak yaklafl›mlara
a¤›rl›k verece¤iz.

Türkiye'yi yaflam kalitesinin
art›r›ld›¤›, biyolojik çeflitlili¤in
korundu¤u, do¤al kaynaklar›n
s ü r d ü r ü l e b i l i r  k a l k › n m a
yaklafl›m›yla yönetildi¤i, sa¤l›kl›
ve dengeli bir çevrede yaflama
hakk›n› gözeten bir ülke yapmay›
hedefliyoruz.

Yen i  Çevre  Kanunu  i l e
hukukumuza ça¤dafl standartlarda
bir çevre anlay›fl› kazand›rd›k.
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Bu çal›flmalarla, sadece dar gelirli vatandafllar›m›za konut üretmekle kal›nmam›fl,
ayn› zamanda tüm sosyal donat›lar› ile adeta yeni kentler infla edilmifltir. Bu
flekilde ça¤dafl ve yaflanabilir kent ortamlar› oluflturma yönünde çevresini de
etkileyen örnek ortamlar üretiyoruz. Bu kapsamda yap›lan konutlarla birlikte;
273 okul, 238 ticaret merkezi, 201 cami, 7 hastane, 56 sa¤l›k oca¤›, 51 spor
salonu ve 36 kütüphanenin inflaatlar›na bafllanm›flt›r.

AK Parti iktidar› Birleflmifl Milletler ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesine
May›s 2004'te taraf olan ülkemiz 2007 y›l› bafl›nda 1.Ulusal Bildirim Raporunu
sunmufl enerji verimlili¤i ve yenilenebilir enerji ile ilgili gerekli düzenlemeleri
yapm›fl bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda, iklim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nman›n
olumsuz etkilerinin azalt›lmas› için uluslar aras› iflbirli¤i yapmaya devam
edece¤iz.

Küresel ›s›nmayla ilgili olarak daha önce bafllat›lan enerji, ulaflt›rma, tar›m
ve sanayi gibi sektörel alandaki çal›flmalara kararl›l›kla devam edece¤iz.

Toplu Konut Seferberli¤i

Hükümetimiz 2003 y›l›nda bafllatt›¤› planl› kentleflme ve konut ata¤›yla ve
yerel yönetimlerle iflbirli¤i içerisinde, Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar
görülmemifl h›zda ve kapsamda bir çal›flma bafllatm›flt›r.

AK Parti, Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤› (TOK‹) vas›tas›yla yürüttü¤ü
projelerle, hem kentsel dönüflüme öncülük etmifl ve hem de tüm yurtta

modern flehirlerin oluflumuna
katk› sa¤lam›flt›r.

Ailenin ve sosyal yap›n›n
güçlendirilmesi politikam›z›n bir
gere¤i olarak insan›m›z›n daha
kaliteli konutlara uygun ödeme
flartlar›yla sahip olmas›n›
sa¤lamak için bir  konut

seferberli¤i bafllatt›k. Vatandafllar›m›za 10, 15, 20 y›l gibi vadelerle kira
öder gibi ev sahibi olma imkan› sunduk.

AK Parti iktidar›, bugüne kadar toplam 280.000 konutun yap›m›na
bafllam›flt›r. Bunlar›n yaklafl›k 140.000'i sosyal donat›lar› ve çevre
düzenlemeleri ile tamamlanm›flt›r. Önümüzdeki dönemde hedefimiz
tamamlanm›fl olan konut say›s›n› toplam 500.000’e ç›kartmakt›r.

Hükümetimiz 2003 y›l›nda
bafllatt›¤› planl› kentleflme ve
konut  a t a¤ ›y l a  ve  ye re l
yönetimlerle iflbirli¤i içerisinde,
Cumhuriyet tarihimizde bugüne
kadar görülmemifl h›zda ve
kapsamda bir çal›flma bafllatm›flt›r.

Spor

Spor kendine özgü kurallar›, dili ve ahlak› ile dinamik bir yap› arz eden sosyal
hayat›n vazgeçilmez unsurlar›ndan biridir.

AK Parti, sporu hayata rekabet penceresinden bakt›ran, kazanma olgusunu
tatt›ran, kaybetme duygusunu da hazmetmeyi ö¤reterek anlatan evrensel bir
olgu olarak görmektedir.

Spor etkinlikleri, kurallara uymay›, birlik, dayan›flma, iflbirli¤i ve paylaflma
ilkelerini ö¤retir. Bireyin kiflisel özelliklerini ve yeteneklerini gelifltirmesine
de katk› sa¤lar.

Sporun tabana yay›lmas›, kitlelerin yaflam boyu spora teflvik edilmesi, gençlerin
zararl› al›flkanl›klardan korunmas›, flampiyon sporcular›n yetifltirilmesi, bunlarla
alakal› tesislerin yap›lmas› vazgeçilmez hedeflerimiz olmufltur.

"Devlet, her yafltaki Türk vatandafllar›n›n beden ve ruh sa¤l›¤›n› gelifltirecek
tedbirleri al›r, sporun kitlelere yay›lmas›n› teflvik eder" ilkesinden hareket
eden AK Parti; bu alanda büyük ad›mlar atm›flt›r:

• Sporun yayg›nlaflmas›n› sa¤layacak altyap› ve mali kaynak temini
amac›yla önemli hukuki düzenlemeler yap›lm›fl, bu çerçevede 54
spor federasyonu özerkli¤e kavuflturulmufltur.

• Ç›kard›¤›m›z spora teflvik ve destekle ilgili düzenlemelerle baflta
özerk federasyonlar ve spor kulüpleri olmak üzere tüm spor
yat›r›mlar›nda kullan›lmak için önemli bir kaynak oluflturulmufltur.
Bu kaynak, lig ve isim sponsorlu¤u da dâhil olmak üzere 3 y›lda 700
Milyon YTL' ye ulaflm›flt›r.
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Bunun d›fl›nda pek çok dalda Dünya ve Avrupa fiampiyonalar› ülkemizde
baflar› ile organize edilmifltir. Böylece, organizasyon yapma kapasitesi geliflen
ve federasyonlar›n güvenini kazanan Türkiye, giderek artan bir flekilde pek
çok uluslar aras› organizasyonun ev sahipli¤ini üstlenmifltir. Bunlardan baz›lar›;
2009 UEFA Kupas› Finali, 2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›, 2011 Avrupa
Gençlik Oyunlar› ve 2011 Üniversiteler K›fl Oyunlar›d›r. Ayr›ca Dünya
Yüzme, Dünya Atletizm, Dünya Voleybol flampiyonalar› ile 2013 Akdeniz
Oyunlar› ve 2013 Gençlik K›fl Oyunlar› için de aday ülke olduk. Avrupa
Futbol fiampiyonas› ve Dünya kupas›na ev sahipli¤i yapmak ve olimpiyatlar›
ülkemizde organize etmek için her türlü çabay› harcayaca¤›z.

Spor tesislerini 24 saat halk›n hizmetine açan AK Parti, hem uluslar aras›
organizasyonlar›n yap›laca¤› modern stadlar ve salonlar infla etmekte, hem
de yerel yönetimlerle iflbirli¤i yaparak bütün Türkiye'yi spor ülkesi yapacak
tesislerle donatmaktad›r.

AK Parti, yeni iktidar döneminde;

• Nüfusu 5 binin üzerinde olan bütün yerleflim bölgelerine spor tesisleri
yap›lmas›n›,

• Nüfusu 20 binin üzerinde olan bütün yerleflim bölgelerine "Gençlik
Merkezleri" kurulmas›, bu yolla gençli¤in kabiliyetlerinin gelifltirmesi,
projeler üretme kapasitelerinin gelifltirilmesi ve yönetimde katk›lar›n›
sa¤lanmas›n›,

• Gençlik Kamplar›n›n say›s›n›n ço¤alt›lmas›n› ve d›fl ülkelerle gençlik
de¤iflim programlar›n›n h›zland›r›lmas›n›,

• Spor yapmakta olan gençlerimize olimpiyatlara sporcu haz›rlama
kapsam›nda teflvik ve destek sa¤lanmas›n› ve 10 y›lda 10 milyon
lisansl› sporcu yetifltirilmesini hedeflemektedir.

• Sporda fiiddetle Mücadele Yasas› ç›kar›larak uluslar aras› kurulufllar›n
öngördü¤ü tedbirler için altyap› kurulmufltur. Böylece, gençlerin
e¤itilerek nezaket kurallar›na uygun hareket etmeleri ve sporun
"Sevgi, Dostluk ve Bar›fl" ortam›nda yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanacakt›r.

• Sporun tabana yay›lma süreci h›zland›r›lm›flt›r. 2002'de 478.000 olan
Lisansl› sporcu say›s›, 1.800.000'e, 20.470 olan çal›flt›r›c› say›s›
31.963'e ulaflm›fl, kulüp say›s› 6.122'den 7.665'e ç›km›flt›r.

• Üniversitelerimiz ile iflbirli¤i yaparak, gençlerimizi olimpiyatlara
haz›rlama projesi kapsam›nda ilkokullarda yaklafl›k 800.000 genç
taranm›fl, bunlar içinden testlerde yetenekli görülenler sporumuza
kazand›r›lm›flt›r.

• Do¤u ve Güneydo¤uda "Sporla Tan›fl Projesi" sayesinde yüz binlerce
gencimiz sporla buluflturulmufltur.

• Uyuflturucu ve zararl› al›flkanl›klarla savafl için kampanyalar
yap›lm›flt›r.

Al›nan bu tedbirler sonucunda; Türkiye, 2000 y›l›ndaki Sydney
Olimpiyatlar›nda toplam 5 madalya ile 200 ülke aras›nda 42. olurken, 2004
Atina Olimpiyatlar›nda kazand›¤›m›z 10 madalya ile 202 ülke aras›nda 21.
s›raya yükselmifltir. 2005 Akdeniz oyunlar›nda ve Üniversite oyunlar›nda bu
alanlarda tarihimizin en büyük baflar›lar› elde edilmifltir. Milli Tak›mlar›m›z,
kulüplerimiz, sporcular›m›z Dünya ve Avrupa fiampiyonalar›nda üstün baflar›
göstermifllerdir.

D›fl politikadaki etkinli¤imizin ve spordaki baflar›lar›m›z›n katk›s›yla, pek çok
spor adam›m›z uluslararas› spor federasyonlar›nda görev almaya bafllam›flt›r.

AK Parti iktidar›nda Türkiye uluslararas› spor organizasyonlar› ile kendini
en iyi tan›tan ülkelerden biri olmufltur. ‹stanbul'da yap›lan fiampiyonlar Ligi
Finali, 2005 y›l›ndan itibaren MP-Motosiklet Dünya fiampiyonas›n›n bir
aya¤› ve daha önemlisi Formula-1 yar›fllar› ile ‹zmir'de yap›lan 2005 y›l›
Üniversite Oyunlar›, bu etkinlikler aras›ndad›r.
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ve yeni flartlara uyum göstererek yeni sentezlerin do¤mas›na imkan sa¤lam›flt›r.
Süreklilik içinde de¤iflen Türk kültürü, ayn› zamanda temel kimli¤ini muhafaza
etmifl ve dünya kültür miras›n›n en seçkin üyelerinden biri haline gelmifltir.

‹ktidar›m›z, Türkiye'nin bu zengin ve dinamik kültür, sanat ve medeniyet
miras›n› yaflatmak ve tan›tmak amac›yla büyük projelere imza atm›fl ve Türk
kültürünün dünya kültürleriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaflmas› için
gerekli altyap› çal›flmalar›nda büyük mesafeler alm›flt›r.

Partimiz devletin kültür alan›ndaki rolünü,  zengin ve rekabetçi bir kültür
hayat›n›n oluflmas› için ortam haz›rlamak ve kültür miras›n› korumak olarak
görür. Kültürün hayatiyet sahibi ve güçlü bir toplumsal etken haline gelebilmesi,
serbest bir ortamda yeflerip yayg›nlaflmas›na ba¤l›d›r. Bu bak›fl aç›s›yla hareket
eden iktidar›m›z, özel sektörün, sivil toplum kurulufllar›n›n ve kültür ve
sanat insanlar›n›n kültür alan›nda etkin rol oynamas›n› teflvik etmifl ve bu
alanda pek çok yeni giriflimin öncülü¤ünü yapm›flt›r. ‹ktidar›m›z›n ikinci
döneminde özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetler alan›ndaki etkinli¤inin
artt›r›lmas› için çal›flmalar›m›z devam edecektir.

AK Parti'nin kültür politikalar›n›n önemli ayaklar›ndan biri, kültür ve
medeniyet co¤rafyam›zdaki ortak tarih ve kültür varl›klar›m›z›n yaflat›lmas›d›r.
Kültür alan›nda ayn› anda hem milli hem de küresel bir vizyona sahip olan
Partimiz, Türkiye d›fl›ndaki tarih ve kültür eserlerinin korunmas›, restorasyonu
ve tan›t›m› için üç k›tada titiz çal›flmalar yapm›fl ve ortak tarihi miras›m›z›
güvence alt›na alacak projeler gerçeklefltirmifltir. Bu çerçevede T‹KA'n›n
öncülü¤ünde;

• Mo¤olistan'daki Orhun Abideleri koruma alt›na al›nm›fl, yolu yap›lm›fl
ve bir müze inflas›na bafllanm›fl,

• Sultan Sencer'in Türkmenistan'›n Merv flehrindeki türbesi restore
edilmifl,

• Kazakistan'daki  Ahmet Yesevi  Kül l iyes i  onar › lm› fl ,

Kültür, bir toplumun temel de¤erlerinin zaman ve mekan boyutunda tezahür
etmifl en önemli kimlik unsurudur. Bir toplumun medeniyet tasavvurunu
yans›tan kültür ve sanat eserleri, ayn› zamanda toplumsal haf›zan›n temelini
oluflturur.

AK Parti, küreselleflen dünyam›zda kültür ve sanat de¤erlerinin, güçlü ve
özgüveni yüksek bir toplumun temel tafllar›ndan biri oldu¤una inan›r. Türk
kültür ve sanat›n›n milli kimli¤ini muhafaza ederek evrensel platformlara
tafl›nmas›, öncelikli hedeflerimiz aras›ndad›r. Türkiye'nin yerel ve ulusal

kültür de¤erlerini evrensel kültür
miras›n›n parças› olarak gören
iktidar›m›z, Türk kültür, sanat
ve medeniyet eserlerinin
yaflat›lmas›, korunmas› ve
tan›t›lmas› alan›nda büyük
ad›mlar atm›flt›r.

Tarihteki farkl› kültür ve medeniyet havzalar›ndan beslenerek medeniyetimizin
en seçkin sentezini vücuda getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat
eserleri, sadece Anadolu topraklar› üzerinde yaflayan insanlar aç›s›ndan de¤il,
insanl›k miras› aç›s›ndan da büyük önem tafl›maktad›r.

AK Parti'nin kültür politikas›, Türkiye içindeki ve yurt d›fl›ndaki tarihi,
kültürel ve sanatsal eserlerimizin süreklilik ve de¤iflim içinde yaflat›lmas›n›
hedefler.

AK Parti, kültürü; donuk, tektip ve de¤iflmez bir alan olarak görmez. Kültürler,
t›pk› temsil ettikleri toplumlar gibi, dinamik bir niteli¤e sahiptir. De¤iflen
ihtiyaçlara cevap verebilmek için kültür ve sanat›n dinamik bir süreklilik
içinde olmas› gerekir.

Orta Asya'n›n içlerinden Balkanlara ve Kuzey Afrika'ya kadar Türk kültürü,
uzun tarihi boyunca farkl› evrelerden geçmifl, farkl› kaynaklardan beslenmifl

A K  P a r t i ,  k ü r e s e l l e fl e n
dünyam›zda kültür ve sanat
de¤erlerinin, güçlü ve özgüveni
yüksek bir toplumun temel
tafllar›ndan biri oldu¤una inan›r.
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Bir milletin kültür ve medeniyet miras›n›n ve toplumsal haf›zas›n›n en k›ymetli
eserleri, yaz›l› kültürdür. Türkiye, el yazmalar› kütüphaneleri ve arflivleriyle
Avrupa, Balkanlar ve Ortado¤u tarih araflt›rmalar›n›n en önemli kaynak
merkezidir.

Bu çerçevede iktidar›m›z döneminde yazma eserlerin dijital görüntülerinin
tek bir merkezde toplanmas› ve internet arac›l›¤›yla araflt›rmac›lar›n hizmetine
sunulmas›n› amaçlayan Yazma Eserlere ‹nternet Ortam›nda Eriflim Projesi
sonuçland›r›lm›flt›r. Yazma Eserlerin Dijital Ortama Aktar›lmas› Projesi
kapsam›nda 137.000 eser dijital ortama aktar›lm›flt›r. Yine bu ba¤lamda
Süleymaniye Kütüphanesi Restorasyon ve Araflt›rma Merkezinin Yenilenmesi
ve E¤itim Birimi Oluflturulmas› Projesi  devam etmektedir.

Ayr›ca Kütüphane Otomasyon Program› Projesi, ‹nternet Eriflim Merkezleri
Projesi, ülkedeki tüm kütüphanelerde yer alan kaynaklar›n tek bir noktadan
sorgulanabilmesini amaçlayan Entegre E-Kütüphane Sistemi Projesi hayata
geçirilmifltir. Kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan eve ba¤›ml› hasta,
yafll› veya engelli vatandafllar›m›z›n, evlerinde kütüphane materyalinden
yararlanmas› amac›yla Eve Teslim Kitap Projesi ve görme engelli
vatandafllar›m›z için Konuflan Kitapl›k Projesi uygulamaya konmufltur.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yay›nlar›n›n internet arac›l›¤›yla daha çok
okuyucuya ulaflabilmesi için "E-Kitap" Projesi flimdiden baflar›l› sonuçlar
vermeye bafllam›flt›r. Bu yeni yay›n politikalar› sonucunda, 2002 y›l›nda
16.426 olan bas›l› kitap say›s› 2006 y›l› sonunda 32.750'ye ulaflm›flt›r. Böylece
yaflam kalitesinin önemli göstergelerinden biri olan bilgi kaynaklar›na
ulafl›labilirlik alan›nda büyük mesafeler al›nm›flt›r.

AK Parti, dinamik ve geliflmekte olan toplumlar›n en önemli göstergesi olan
bilgi ihtiyac›n› etkin ve ça¤dafl yöntemlerle karfl›lamak için kapsaml› kültür
politikalar›na devam edecektir.

Anadolu insan›n›n sanat ve estetik anlay›fl›n›n en yüksek ifadesi olan el
sanatlar›m›z, ayn› zamanda sanat-hayat bütünlü¤üne dayal› yaflam felsefemizin
de bir yans›mas›d›r.

• Mimar Sinan'›n Üsküp'teki eseri Mustafa Pafla Camii restore
edilmekte,

• Kosova'daki Sultan Murad türbesi yap›lm›fl,

• Bosna'da Mostar, Drina ve Koniç köprülerinin onar›m›na katk›
sa¤lanm›fl,

• Bunlar›n yan› s›ra tarihi co¤rafyam›z olan Bulgaristan, K›r›m, Filistin,
Suriye, Lübnan ve Cezayir gibi ülkelerdeki Türk eserleri onar›lm›fl
ve koruma alt›na al›nm›flt›r.

Bütün bu faaliyetlerde iktidar›m›z›n hedefi, kültürümüzü, sanat ve medeniyet
miras›m›z› evrensel kültürün bir parças› olarak yaflatmak ve dünyaya tan›tmakt›r.

Türkiye bugün pek çok alanda oldu¤u gibi kültürel çal›flmalar noktas›nda da
yeni bir döneme girmifl bulunmaktad›r. Ülkemiz dünyan›n en zengin kültür
miras›n›n üretildi¤i ve yaflat›ld›¤› bu topraklardaki eflsiz zenginlikleri ile
dünyan›n kültürel çeflitlili¤ine ciddi katk›lar sa¤lamaktad›r. AK Parti iktidar›
döneminde ülkemizin farkl› uygarl›klara ait kültür varl›klar›na yönelik ça¤dafl
mevzuat çal›flmalar› gerçeklefltirilmifl, bu alana yeni kaynaklar aktararak büyük
bir seferberlik bafllat›lm›flt›r. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün restorasyon, proje ve uygulamas›n› tamamlad›¤›
eser say›s› 3000'in üzerindedir.

Ülkemiz dünyan›n en zengin arkeolojik alanlar›ndan birisidir. Farkl› kültür
ve medeniyetlerin buluflma noktas› olan Anadolu co¤rafyas›, ayn› zamanda
dünya bilim adamlar›n›n ilgi oda¤› olmaya devam etmektedir.

AK Parti, Türkiye'nin bu özgün yönünü dünyaya tan›tmay› öncelikli bir görev
saym›flt›r. 2002-2006 aras›nda Türkiye genelinde 1.737 adet arkeolojik kaz›
ve araflt›rma gerçeklefltirilmifl, bu çal›flmalar› teflvik etmek için kaz› ödenekleri
art›r›lm›fl, tarihi eserlerin korunmas› ve sergilenmesi politikam›z›n bir parças›
olarak 2002-2006 y›llar› aras›nda önceden kapal› iken bak›m - onar›m ve
teflhir - tanzim çal›flmalar› tamamlanan onlarca müze hizmete sunulmufltur.
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AK Parti iktidar›n›n ikinci döneminde bu alandaki çal›flmalar›n› yo¤un
bir flekilde sürdürecektir. Dünyada geliflmiflli¤in önemli ölçütlerinden biri
de insanlar›n entelektüel taleplerinin ne ölçüde karfl›lanabildi¤idir. Artan
flehirleflme nüfusuna paralel olarak AK Parti döneminde kültüre olan ilgiyi
artt›rmak ve halk›n taleplerine en iyi flekilde cevap verebilmek amac›yla
yürütülen çal›flmalar ayn› azim ve duyarl›l›kla devam edecektir. Amac›m›z
Türk kültür, sanat ve medeniyet birikimini gelene¤imizden ald›¤›m›z güç
ve özgüvenle ça¤dafl imkanlardan yararlanarak Türk ve dünya kamuoyunun
ilgisine sunmakt›r.

Kültürel yozlaflma tehlikesine
karfl› kad›n-erkek, yafll›-genç,
köylü-kentli, kamu çal›flan›-özel
ifl sahibi bütün vatandafllar›m›z›n
kültür ve sanat› bilinçsiz bir
flekilde tüketen de¤il, anlayan,
kat›lan, destekleyen ve üreten
aktörler olmas› için yeni program
ve projeler hayata geçirilecektir. Bu amaçla etkinlik, verimlilik ve vatandafl›n
sahiplenmesi bak›m›ndan kültür hizmetlerinin yerelleflme ve sivilleflmesine
özel önem verilecektir.

Önümüzdeki dönemde kültür ve sanat politikalar›m›zda iki temel hedef
belirlenmifltir. Birincisi kültür ve sanat faaliyetlerinin Türkiye co¤rafyas›n›n
tamam›na yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Bu çerçevede AK Parti haz›rl›klar› tamamlanan
"Her Beldeye Bir Kültür Merkezi" projesini hayata geçirecek ve kültür ve
sanat dallar› aras›nda ayr›m yapmadan Türk kültür ve sanat›n›n zenginli¤ini
bütün ülke sath›na yayacakt›r. Türkiye'nin alan›ndaki uzman mimarlar›na,
yörelere, arsa ölçeklerine ve nüfus ihtiyaçlar›na göre Kültür Merkezi projeleri
yapt›r›larak toplumun taleplerine en iyi flekilde cevap veren kültür ve sanat
merkezleri kurulacakt›r. 2003 y›l›ndan itibaren aç›lan 18 kültür merkezine
ek olarak ülkeyi bu ihtiyaca cevap verecek sosyal yaflam merkezleri ile
donataca¤›z.

Büyük bir zenginlik arz eden el sanatlar›m›z› yaflatmak, tan›tmak ve asl›na
uygun olarak ö¤retip gelecek nesillere aktar›lmas›n› sa¤lamak amac›yla "Yayg›n
Kültürel E¤itim Faaliyetleri Plan›" çerçevesinde 2003-2007 y›llar› aras›nda
yüzlerce kurs düzenlenmifl, bu kurslara on binlerce vatandafl›m›z kat›larak
geleneksel el sanatlar›m›z›n yaflat›l›p yayg›nlaflt›r›lmas› projesinde aktif rol
alm›flt›r.

AK Parti iktidar› döneminde Türk sinemas› büyük hamle ve aç›l›mlar yapm›fl,
yerel ve evrensel tonlar› birlefltiren yeni bir sinema dili ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r. Görsel sanatlar›n güçlendirilip yayg›nlaflt›r›lmas›n› bir politika
olarak destekleyen Hükümetimiz, iktidar dönemi boyunca 700'e yak›n sinema,
belgesel film, animasyon, senaryo projeleri ve festivale destek vermifltir. Türk
sinemas›n›n elde etti¤i baflar›lar k›sa sürede uluslararas› platformlara tafl›nm›fl
ve bu dönemde maddi destek sa¤lad›¤›m›z pek çok film uluslararas› yar›flmalarda
ödüller alm›flt›r.

Güzel sanatlar alan›nda yap›lan çal›flmalar Hükümetimiz döneminde yeni bir
anlay›fl çerçevesinde kamuoyunun gündemine tafl›nm›fl ve tiyatro, opera, bale
ve di¤er güzel sanatlar dallar›nda büyük baflar›lara imza at›lm›flt›r. Sanat›n
yayg›nlaflt›r›lmas› için bafllat›lan "Sanat Her Yerde" projesi kapsam›nda çok
say›da etkinlik gerçeklefltirilmifltir.

Türkiye'nin zengin kültür miras›n›n bütün dünyada tan›t›lmas›, Partimizin
öncelikli konular›ndand›r. UNESCO taraf›ndan Mevlana Y›l› olarak ilan
edilen 2007 senesi, yurt içi ve yurt d›fl›nda onlarca faaliyetle kutlanm›fl, Hz.
Mevlana'n›n insanl›¤a verdi¤i dostluk, kardefllik ve hoflgörü mesaj› Avrupa'dan
Asya'ya, Balkanlar'dan Amerika'ya kadar dünyan›n çeflitli bölgelerine
tafl›nm›flt›r.

Ça¤dafl Türk düflünce hayat›n›n ve edebiyat›n›n bütün dünyada tan›t›lmas›
amac›yla 2005 y›l›nda Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat›n›n D›fla Aç›lmas›
Projesi (TEDA) hayata geçirilmifltir. Bu proje çerçevesinde, Türk düflünür
ve edebiyatç›lar›n›n eserleri 25 farkl› dile tercüme edilmifl ve yay›mlanm›flt›r.

Amac›m›z Türk kültür, sanat ve
m e d e n i y e t  b i r i k i m i n i
gelene¤imizden ald›¤›m›z güç ve
özgüvenle ça¤dafl imkanlardan
yararlanarak Türk ve dünya
kamuoyunun ilgisine sunmakt›r.
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Kültürel eserlerimizi ölü bir y›¤›n de¤il, bugün ve yar›n›m›za ›fl›k tutan bir
tarihi referans olarak gören AK Parti, paha biçilmez vak›f eserlerinin korunmas›
ve yaflat›lmas› için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecektir.

Bu çerçevede Vak›f ‹pekyolu Projesi uygulamaya bafllanacak ve ‹pek Yolu
güzergah›ndaki tarihi eserlerin restorasyonlar› tamamlanacakt›r. Bu proje ile
‹pek Yolu üzerinde bulunan han ve kervansaraylara, otel, restoran, dinlenme
tesisi ve hediyelik eflya sat›fl merkezi gibi fonksiyonlar verilerek tarihi ipek
yolu bölgesi turizm merkezi haline getirilecektir.

Partimizin kültür ve sanat politikas›n›n amac›, Türkiye'yi dünya kültürleriyle
rekabet edebilen bir ülke haline getirmektir. Engin tarihi tecrübesinden ve
büyük kültür miras›ndan güç alan Türkiye, 21. yüzy›lda hayat standartlar› ve
yaflam kalitesi aç›s›ndan dünyan›n sayg›n ülkelerinden biri olacakt›r.

AK Parti'nin ikinci önemli hedefi, kültür ve sanat alan›nda özel sektörü
harekete geçirmek ve kültür-sanat faaliyetlerinin planlanmas›, desteklenmesi
ve uygulanmas›nda aktif rol ve sorumluluk almas›n› sa¤lamakt›r. Devleti
kültür ve sanat üreten de¤il koruyan ve gelifltirilmesi için destek veren bir
merci olarak gören partimiz, "Kültür Giriflimcili¤i Yasas›" ile hukuki altyap›
problemini çözmüfl, özel sektörün ve bireylerin kültür-sanat alan›nda özerk
ve giriflimci taraf olmas›n› sa¤lam›flt›r.

‹kinci dönemimizde bu alandaki çal›flmalar›m›z devam edecek ve özel kültür
kurumlar›na olan destek artt›r›lacakt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye'deki özel
tiyatrolar›n, mahalli korolar›n ve mahalli topluluklar›n baflta mekan
problemlerini çözmek üzere desteklenmelerini sa¤layaca¤›z .

Bilgiye kolay eriflimi sa¤layacak faaliyetlere en üst düzeyde h›z kazand›rmak
öncelikli hedefimiz olacakt›r. E-kütüphane çal›flmalar›n›n tamamlanmas›,
TEDA projesinin daha genifl ölçekli sürdürülmesi ve yurt d›fl›nda en genifl
çevrelere ulaflt›r›lmas› ve kitap fuarlar›na kat›l›m›n art›r›lmas› hedeflenmektedir.

Önümüzdeki dönemde sinema sektörünün ihtiyac› olan plato ve stüdyolar›n
altyap›s›n›n oluflturulmas› ve ülkemizin film çekiminde cazip bir hale gelmesi
için çal›flaca¤›z. Di¤er sanat dallar›nda oldu¤u gibi sinema alan›nda da Türk
sinemas›n›n dünya sinemas›yla rekabet etmesini sa¤layacak ad›mlar at›lacak
ve özgün sinema eserlerinin uluslararas› yar›flma ve platformlarda tan›t›lmas›
teflvik edilecektir.

AK Parti iktidar› döneminde ‹stanbul, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ilan
edilmifl ve bunun için özel bir yasa haz›rlanm›flt›r. Gelecek dönemde ‹stanbul'un
bu özel konumu için çok yönlü çal›flmalar sürdürülecektir. Avrupa Birli¤i
üyelik süreciyle uyum arz eden bu proje, bir dünya flehri olan ‹stanbul'un yan›
s›ra kültür de¤erlerimizin uluslararas› platformlarda tan›t›lmas›na büyük katk›
sa¤layacakt›r.

AK Parti iktidar›n›n ikinci döneminde tarihi eserlerin tespit, tescil ve
restorasyonu devam edecektir.
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Bilime ve bilgiye yat›r›m, ayd›nl›k gelece¤imize yat›r›md›r.

Ekonomik büyümeye,
s o s y a l  g e l i fl m e y e ,
m i l l e t i m i z i n  y a fl a m
düzeyinin yükselmesine ve
sürdürülmesine olan stratejik etkisi nedeniyle bilim, teknoloji ve yenili¤in
desteklenmesi en temel önceliklerimizdendir. Bu amaçla, 'Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu' düzenli olarak toplanmaya bafllam›fl, bu alanda ortak stratejiler
belirlenmifl ve kurumlar aras›nda etkin koordinasyon sa¤lanm›flt›r.

AK Parti iktidar› döneminde;

• Ar-Ge'ye ayr›lan do¤rudan kamu kayna¤›, 2002 y›l›na göre dört
buçuk kat artm›flt›r.

• Özel sektörün araflt›rma ve yenilik projeleri için önemli destekler
sa¤lanm›fl, 2002'ye göre 2006'da verilen destekler dört kat artm›flt›r.

• Vatandafllar›m›za sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin ve teknolojik
düzeyinin yükseltilmesi ve kamu tedarikinin yurtiçi kaynaklardan
sa¤lanabilmesi için,  2005 y›l›nda yeni bir program bafllat›lm›flt›r. Bu
program kapsam›nda, tar›mdan enerjiye, sosyal güvenlikten sa¤l›¤a
pek çok alandaki bilimsel projelerin desteklenmesine devam
edilecektir.

• "Ulusal Savunma Araflt›rmalar›" ve "Ulusal Uzay Araflt›rmalar›"
programlar›nda da önemli at›l›mlar gerçekleflmifltir. Bu kapsamda
bafllat›lan araflt›rma projelerinin bütçeleri 2007 y›l› itibariyle 500
milyon YTL'ye yükselmifltir.

Dünyada yaflanan h›zl› de¤iflim ile bilgi toplumuna dönüflüm, baz› tehditler
oluflturdu¤u gibi, önemli f›rsatlar da sunmaktad›r. Yaflad›¤›m›z dünyan›n
gerçeklerini ve de¤iflim dinamiklerini do¤ru alg›lamak ve zaman geçirmeden
bu dinamiklere uygun politikalar gelifltirmek baflar›n›n ön kofluludur.

AK Parti iktidar›, insan›m›z› bu yeni ortam›n gerektirdi¤i niteliklerle donatma
yolunda önemli ad›mlar atm›flt›r.

Rekabet gücümüzü yükseltmek ve uluslar aras› arenada daha fazla söz sahibi
olmak için, iflgücü niteliklerimizi yükseltmeye ve güçlü bir iletiflim altyap›s›
oluflturmaya önümüzdeki dönemde de devam edece¤iz.  Kol gücünden beyin
gücüne geçen bir dünyada, rekabet üstünlü¤ü sa¤laman›n temel unsuru haline
gelmifl bulunan bilim, teknoloji ve yenilikçilik alan›nda at›l›mlar›m›z› ara
vermeden sürdürece¤iz.

H›zl› büyüme sürecimizde darbo¤az oluflmas›na f›rsat vermeyecek bir flekilde,
temel altyap› yat›r›mlar›m›za h›z verece¤iz. Özel kesimin finansman ve
iflletmecilik anlay›fl›n› da devreye sokarak, ulaflt›rma, haberleflme ve enerji
gibi temel konularda daha rekabetçi bir maliyet yap›s›n› sa¤layaca¤›z.

Büyük önem verdi¤imiz ve mesafe kaydetti¤imiz alanlardan olan yat›r›m
ortam›n›n iyilefltirilmesine özel kesimle iflbirli¤i içinde devam edece¤iz.

Potansiyelimizin yüksek oldu¤u e¤itim ve sa¤l›k gibi hizmet sektörlerinde
ülkemizi bölgesinde bir çekim merkezi haline getirece¤iz. Bir yandan ülkemizin
insan kaynaklar›n› koruyup gelifltiren bir ortam olufltururken, di¤er yandan
yurtd›fl› beyin gücünün ülkemize kazand›r›lmas› konusunda aktif çaba sarf
edece¤iz.

Donan›ml› bireyler, güçlü flirket ve kurumlar, yeterli ve sa¤l›kl› bir altyap›
ile ülkemizi, bilgiye dayal› ve rekabetçi dünyadaki yar›flta, öncü ve örnek olan
bir konuma yükseltece¤iz.

Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik

Bilime ve bilgiye yat›r›m, ayd›nl›k
gelece¤imize yat›r›md›r.
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 Gelecek y›llarda, bu alanda çok daha önemli ilerleme sa¤layarak, ülkemizin
uluslar aras› rekabet gücünü artt›raca¤›z.

Bu kapsamda:

• Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay›n›n, 2013 y›l›na kadar
%2'ye yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu pay›n, en az yar›s›n›n özel
kesim taraf›ndan karfl›lanabilmesi için her türlü önlem al›nacak,
gerekli idari ve hukuki ortam haz›rlanacakt›r.

• Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi için yeni bir yasa
tasar›s› haz›rlanm›flt›r. En k›sa sürede yasalaflacak bu tasar› ile; tüm
Ar-Ge faaliyetleri için, vergi muafiyeti ve indirimleri (gelir vergisi,
kurumlar vergisi, damga vergisi ve sigorta iflveren pay›, vs)
sa¤lanacakt›r.

• Teknoloji yo¤unluklu KOB‹'lerin say›s›n›n h›zla artt›r›lmas› için
gerekli ad›mlar at›lacak, yenilikçi ve pazarlanabilir fikirleri olan
giriflimciler flirket hisseleri karfl›l›¤› verilen sermaye ile desteklenecektir.

• KOB‹'lerin araflt›rma ve yenilik faaliyetleri, büyük ölçekli sanayi
kurulufllar›, uluslararas› sermayenin Türkiye'de kuraca¤› mega araflt›rma
merkezleri, kamu araflt›rma enstitüleri ve üniversitelerin araflt›rma
faaliyetlerinin teflvikine devam edilecektir. Ayr›ca, Yat›r›m Destek
ve Tan›t›m Ajans› arac›l›¤›yla, uluslar aras› ileri teknoloji flirketlerinin
Türkiye'de Ar-Ge merkezleri açmas› için aktif bir çal›flma yap›lacakt›r.

• Performans› ve rekabeti art›racak bir anlay›fl içinde, kaynak sa¤layan
kurumlar ile Ar-Ge faaliyeti yürüten kurumlar ayr›flt›r›lacakt›r.

• Ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilikçilik faaliyeti yapan firmalar›n
uluslararas› eflde¤erleriyle ortak çal›flma ve yat›r›m yapmas› için
gerekli kolayl›klar sa¤lanacakt›r.

• Fikri mülkiyet haklar› ve patent teflviklerine yönelik olarak Patent
Yasas› ç›kar›lm›flt›r. Ayr›ca, yurtiçi ve yurtd›fl› patent baflvuru
masraflar›n›n tamam› devlet deste¤i kapsam›na al›nm›flt›r.

• Sektörel aktörleri bir araya getiren Teknoloji Platformlar›'n›n
kurulmas›na ve desteklenmesine bafllanm›flt›r.

• Elektronik bilimsel dergi ve veri tabanlar›na tüm üniversitelerimizin
ücretsiz olarak eriflimi sa¤lanm›flt›r.

• AB müzakere fas›llar›ndan biri olan Bilim ve Araflt›rma fasl›ndaki
fiili müzakere süreci 12 Haziran 2006 tarihinde aç›l›p, ayn› gün geçici
olarak kapat›lm›flt›r.

• 7. Çerçeve Program› ile üniversite, kamu ve özel kesimin Avrupa
Birli¤indeki muhataplar›yla ortak proje gelifltirmelerine ve hibe
fleklinde destek almalar›na imkan sa¤lanm›flt›r.

• Sosyal ve Befleri Bilimlerde de araflt›rmac›lara önemli destekler
sa¤lanm›flt›r. 2006 y›l›nda, sadece bu alandaki projelere verilen
destek, 2002 y›l›na göre elli kat artm›flt›r.

• 'Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda; Ülkemizdeki tam zaman
eflde¤er bilim insan› say›s›n›n 2013 y›l›na kadar 40.000'e ulaflmas›
hedeflenmifltir. Bu do¤rultuda at›lan ad›mlar sonucunda, 2002 y›l›nda
tam zaman eflde¤er araflt›rmac› say›s› 23.000 iken, 2004'te 34.000’e
yükselmifltir.

• Bu hedefi gerçeklefltirmeye yönelik olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›,
y›lda 1000 ö¤renciyi, yurtd›fl›na doktora program› için göndermeye
bafllam›flt›r.

Görüldü¤ü gibi, iktidara gelmeden önce halk›m›za vaat etti¤imiz projelerden
çok daha fazlas›n› gerçeklefltirdik.
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AK Parti iktidar› döneminde, 'bilgi toplumuna' dönüflüm yolunda çok h›zl›
bir de¤iflim yaflanm›flt›r. Geniflbant internet (ADSL) hizmeti bafllat›lm›fl ve
abone say›s› h›zla artt›r›larak 4,4 milyona ulaflm›flt›r.

2002 y›l› sonunda 23 milyon olan cep telefonu kullan›c› say›s›, 2006 y›l›
sonunda 54 milyona ulaflm›flt›r.
‹nternet kullan›c› say›s› 2002
y›l›nda 4 milyon iken 5 kat
artarak 2006 y›l›nda 20
milyona yükselmifltir. Ayn›
dönemde bilgisayar say›s› ise
4 milyondan 8 milyona
ç › k m › fl t › r .  B i l g i s a y a r
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›nda
bu dönemde Türkiye dünya
birincisi olmufltur.

Telekomünikasyonda tekel
kald›r›lm›flt›r. Türk Telekom
hisse devri ile birlikte, sektörde
tam serbestleflme ve rekabet dönemi bafllam›fl, tüketicilerin, alternatif
iflletmecilerden hizmet almas›n›n yolu aç›lm›flt›r. Geliflen biliflim teknolojilerinin
ihtiyac›n› karfl›layan birçok yasal düzenleme gerçeklefltirilmifl, elektronik
imza, evrensel hizmet, numara tafl›nabilirli¤i, 3.nesil lisanslar ve internet
suçlar›yla ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r.

AK Parti iktidar›, Türkiye'nin uydu ve uzay politikas› program›n› yürürlü¤e
koymufl ve bu kapsamda uydu yap›m›na bafllanm›flt›r.

e- Devlet çal›flmalar› h›zland›r›lm›fl olup, test çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Kamu
ve özel yay›nc›lar eliyle gerçeklefltirilecek olan say›sal karasal yay›na geçifl
çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

• Bilimsel kavram ve yenilikleri topluma tan›tan, sevdiren ve ülkemizde
bilim kültürünü yayg›nlaflt›ran Bilim Merkezlerinin kurulmas› teflvik
edilecektir. Bu çerçevede ‹stanbul ‹slam Bilim ve Teknoloji Tarihi
Müzesi projesi hayata geçirilecektir.

• Sosyal ve befleri bilimler alan›nda araflt›rma projelerinin desteklenmesi
ve bu alanlarda araflt›rma
merkez ve enstitülerinin
kurulmas› sa¤lanacakt›r.

• Yurt d›fl›nda yerleflik yerli
ve yabanc› bilim insanlar›
ile etkin bir iletiflim kanal›
kurulacak ve onlar›n
ü l k e m i z d e k i  b i l i m ,
t e k n o l o j i  v e

yenilikçilikfaaliyetlerine kat›l›m› kolaylaflt›r›lacak ve teflvik edilecektir.
Türkiye'nin evrensel düzeyde baflar›l› bilim insanlar›n›n bulundu¤u
bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için gerekli önlemler al›nacakt›r.
Bu amaçla;

o Yurtd›fl›ndan gelecek bilim insanlar› için üniversite ve kamu
 araflt ›rma enstitülerinde çal›flma imkan› veri lmesi ,

o Yurtd›fl›ndaki ö¤retim üyelerinin Türkiye'de de akademik pozisyona
   sahip olmalar›n›n sa¤lanmas›,

o Yabanc› uyruklu konuk bilim insanlar› ile efllerinin çal›flma ve
   oturma izinlerinin kolaylaflt›r›lmas›,

o Konuk bilim insanlar›n›n tez dan›flmanl›¤› yapabilmesi,
için gerekli ad›mlar at›lacakt›r. Ayr›ca, yüksekö¤retim programlar› on y›l
içinde ABET gibi uluslararas› alanda kabul gören yüksek ö¤retim kalite
standartlar›na uygun hale getirilecektir. Ö¤renci ve ö¤retim eleman› de¤iflimi
programlar› Avrupa ülkeleri d›fl›ndaki bölgelere de yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

Görüldü¤ü gibi, iktidara gelmeden
önce halk›m›za vaat etti¤imiz
projelerden çok daha fazlas›n›
gerçeklefltirdik.  Gelecek y›llarda, bu
alanda çok daha önemli ilerleme
sa¤layarak, ülkemizin uluslar aras›
rekabet  gücünü artt ›raca¤›z.

Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri, Haberleflme

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
yayg›n kullan›m›n› sa¤lamak için
Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-
2010) haz›rlanm›flt›r. Bu strateji
ile vatandafllar›m›z, iflletmelerimiz
ve kurumlar›m›z›n, mevcut karar
alma ve ifl süreçlerini daha h›zl›
ve daha az maliyetle yürütmeleri
s a ¤ l a n a c a k t › r .  B ö y l e c e
vatandafl›m›z›n yaflam kalitesi
artm›fl olacakt›r.
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Sektör birliklerinin kurulmas›, teknoloji gelifltirmede ihtisaslaflma, yaz›l›mda
kalite sertifikasyonu ve d›fla aç›lma özendirilecektir.

Yaz›l›m sektörüne, stratejik bir sektör olarak özel önem ve destek verilecektir.

KOB‹'lerin biliflim yat›r›mlar›, iktidar›m›z döneminde uygulamaya koydu¤umuz
destekler çerçevesinde sürdürülecektir.

Okullarda geniflbant h›zl› internet altyap›s› tamamlanm›fl, internet s›n›flar›
kurularak ilkö¤retim ve ortaokul ö¤rencilerinin tamam›n›n internete eriflimi
mümkün hale gelmifltir.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yayg›n kullan›m›n› sa¤lamak için Bilgi
Toplumu Stratejisi (2006-2010) haz›rlanm›flt›r. Bu strateji ile vatandafllar›m›z,
iflletmelerimiz ve kurumlar›m›z›n, mevcut karar alma ve ifl süreçlerini daha
h›zl› ve daha az maliyetle yürütmeleri sa¤lanacakt›r. Böylece vatandafl›m›z›n
yaflam kalitesi artm›fl olacakt›r.

Önümüzdeki dönemde; telekomünikasyon pazar›ndaki serbestleflme
h›zland›r›lacakt›r.

Yeni Elektronik Haberleflme Kanunu ve Telekomünikasyon Kurumunun
düzenlemeleri ile yat›r›mc›lar için cazip ve son kullan›c›lar için uygun fiyatlar
oluflacakt›r.

Elektronik haberleflme hizmetlerindeki yüksek vergi yükünü bütçe imkanlar›
dahilinde tedricen makul seviyelere çekece¤iz.

Evrensel Hizmet Fonu yoluyla Kamu ‹nternet Eriflim Merkezleri, Say›sal
Beldeler, Uzaktan E¤itim ve Uzaktan Sa¤l›k Hizmetleri gibi projeler arac›l›¤›yla
dar gelirli vatandafllar›n bilgi ve iletiflim teknolojilerinden faydalanmas›
sa¤lanacakt›r.

Hindistan, ‹rlanda ve Çin'e yönelmifl uluslararas› sermaye ve yenilikçilik
merkezlerini Türkiye'ye çekebilmek için yaz›l›m, donan›m ve iletiflim alan›ndaki
flirketlerin topluca bulundu¤u Biliflim Vadileri ve Teknopark projeleri
desteklenerek bi l i fl im sektörünün gel i flmesi  sa¤lanacakt › r .

Bilgi ve iletiflim sektöründe insan kayna¤› planlamas› yap›lacak, ihtiyaçlar
ve küresel e¤ilimlerle uyumlu olarak giriflimcilik, ifl plan› gelifltirme, pazarlama
ve sat›fl alanlar›nda yetkinlik gelifltirmeye yönelik programlar desteklenecektir.

Posta Hizmetleri

Vatandafl›m›z›n hayat›n› kolaylaflt›ran ve yaflam kalitesini yükselten PTT
Bank Projesiyle k›rsal kesimler baflta olmak üzere krizde kapanan banka
flubelerinin eksikli¤i giderilmifltir. Zarar etme noktas›na gelen PTT, PTT
Bank Projesiyle 2006 y›l›nda 203 milyon YTL kar etmifl, ayl›k ifllem hacmi
2 milyondan 18,5 milyona ç›km›flt›r.

Yeni iktidar›m›z döneminde posta hizmetleri ile ilgili yeniden yap›lanma-
serbestleflme sürecinin bafllat›lmas›, denetleyici ve düzenleyici kurum
oluflturulmas› çal›flmalar›na h›z verilecektir.

Altyap›

Demografik yap›da meydana gelen geliflmeler, yüksek flehirleflme h›z› ve
ekonomik alanda h›zla artan rekabet, altyap› hizmetleri ihtiyac›n› da h›zl› bir
flekilde art›rmaktad›r. Artan ihtiyac›n, ça¤dafl teknoloji ve uluslararas› kurallarla
uyumlu, kaliteli, sürekli, güvenli ve asgari maliyetle karfl›lanmas›, Adalet ve
Kalk›nma Partisi'nin öncelikleri aras›ndad›r.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin altyap› ihtiyac›n›n, ekonomik ve sosyal
geliflmeyi h›zland›racak flekilde karfl›lanmas› esas olacakt›r. Kentsel altyap›
baflta olmak üzere, üretim girdi maliyetlerinin azalt›lmas› ve pazara eriflim
imkanlar›n›n gelifltirilmesi ile ekonominin büyümesi ve rekabet gücünün
art›r›lmas› sa¤lanacakt›r. Bu çerçevede, ulaflt›rma, enerji, bilgi ve iletiflim
teknolojileri gibi altyap› hizmetlerinin sunumunda etkinlik sa¤lanacak ve
kalite standartlar› yükseltilecektir.
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Y›llardan beri arz-talep dengesi göz ard› edilerek gelifligüzel yap›lanan yurtiçi
kara tafl›mac›l›k sektörüne çeki düzen verilerek, belge sistemine geçifl
sa¤lanm›flt›r. Böylece mali yeterlilik, mesleki yeterlilik ve mesleki itibar› esas
alan düzenleme ile sektörün sa¤l›kl› yap›lanmas›n› temin edecek önemli
ad›mlar at›lm›flt›r.

Y›llard›r özlemle beklenen projeler teker teker hayata geçirilmifltir. ‹ktidar›m›z
döneminde Cumhuriyet tarihimizin en uzun bölünmüfl yol a¤› yap›lm›flt›r.
2002 y›l› sonu itibariyle bölünmüfl yol a¤› toplam 4.326 km iken sadece 4,5
y›ll›k dönemde 6.600 km yeni bölünmüfl yol a¤› tamamlanm›fl, böylece
otoyollar dahil bölünmüfl yol uzunlu¤umuz 12.600 km’ye ulaflm›flt›r. fiu anda
yap›m› devam etmekte olan bölünmüfl yollar›n toplam› 1.800 km'dir.

Ayr›ca;
• 17 y›ld›r tamamlanamayan Bolu Da¤› tüneli,

• 29 y›ld›r konuflulan Mu¤la Göcek tüneli,

• 30 y›ld›r bir türlü bitirilemeyen Karadeniz Sahil Yolu,

• Bursa çevre yolu,

• ‹zmir çevre yolu kuzey geçifli ve

• Gaziantep-fianl›urfa otoyolunun büyük bir k›sm›
tamamlanm›flt›r.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsaml› kalk›nma projelerinden olan KÖYDES
ve BELDES uygulamalar› AK Parti iktidar› döneminde bafllat›lm›flt›r. Bu
projeyle, en temel ihtiyac›m›z olan tüm köylerimizin yol ve içme suyu sorunlar›
büyük ölçüde çözüme kavuflturulmufltur.

Partimizin en önemli projelerinden olan bölünmüfl yol (duble yol), yol altyap›s›
kalitesinin art›r›lmas›, yol güvenli¤inin gelifltirilmesi çal›flmalar› devam
edecektir.

Mal ve hizmet üretiminin en önemli ön flart› ve girdisi olan altyap› hizmetlerinin
rekabetçi piyasada özel sektör taraf›ndan sunumu esas al›nacakt›r. Rekabetçi
piyasan›n oluflmad›¤› sektörler düzenlenerek, özel sektörün finansman ve
ifl letme yetene¤inden maksimum derecede yararlan›lacakt›r.

Ülkemizin ihtiyaç duydu¤u altyap› yat›r›mlar›n›n gerçeklefltirilmesinde, çevre
dostu bir yaklafl›m benimsenecektir.

Ulaflt›rma

Türkiye co¤rafi konumu itibariyle tüm ulafl›m türlerinin rahatça kullanabilece¤i
bir ülke olmas›na ra¤men, geçmiflte uygulanan politikalar nedeniyle neredeyse
tek tür tafl›mac›l›¤›n yap›ld›¤› bir ülke haline gelmiflti. Yurtiçinde karayolu
tafl›mac›l›¤›na yüzde 90 düzeyinde ba¤›ml› hale gelen ulafl›m sistemimizin bu
haliyle sürdürülebilmesi art›k mümkün de¤ildi.

Bu nedenle AK Parti iktidar›, göreve geldi¤inde ilk ifl olarak ulafl›m sistemlerinin
dengeli bir flekilde geliflimini sa¤layacak bir Ulaflt›rma Ana Plan Stratejisi
haz›rlatt›. Bu planda hedef gelecek on y›l için; kara, deniz, demiryolu ve hava
tafl›mac›l›¤›n›n birbirine paralel geliflimini sa¤lamak, gerçeklefltirilecek
projelerle deniz ve hava tafl›mac›l›¤› ile demiryolu öncelikli olmak üzere tüm
ulafl›m türleri aras›ndaki dengeyi sa¤lamakt›r.

AK Parti iktidar›n›n önceli¤i, ulafl›m türleri aras›nda bütünlü¤ün sa¤lanmas›d›r.
Di¤er bir ifade ile, havayolu ile kara ve demiryolunun birlikte, denizyolu ile
demiryolu, karayolu ve havayolunun müflterek kullan›labildi¤i kombine
tafl›mac›l›¤›n gelifltirilmesidir.

Karayolu Sektörü

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar› döneminde, sektörde bu dönemde bir ilk
gerçeklefltirilerek karayolu tafl›mac›l›¤›n› ülke ekonomisinin gerektirdi¤i
flekilde düzenlemek, tafl›mada düzeni ve güvenli¤i sa¤lamak amac›yla Karayolu
Tafl›ma Kanunu ç›kar›lm›flt›r.
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Marmaray Projesi: Türkiye ve dünya için önemli bir proje olan Marmaray
(‹stanbul Bo¤az Tüp Geçifli) projesinin inflaat› devam etmektedir. Projenin
tamamlanmas›yla ‹stanbul'da rayl› sistemin toplu tafl›madaki pay› yüzde
1,7'den yüzde 28'e ç›kacakt›r. Proje, Türkiye'nin yüz y›ll›k hayali olup, iki
k›tay› denizin 60 metre alt›ndan birlefltiren, böylece as›rlard›r ticaret kültür
yolu olan ‹pek Yolu’nu k›talar aras›nda kesintisiz tamamlayan bir özelli¤e
sahiptir.

Kars-Tiflis-Bakü Projesi: Uzakdo¤u'yu Orta Asya üzerinden Türkiye ve Bat›
Avrupa'ya ba¤layacak bu önemli proje ile Türkiye Do¤u-Bat› aras›ndaki
ulaflt›rma koridoru olma yolunda önemli bir ad›m› gerçeklefltirmifl olacakt›r.
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan aras›nda imzalanan anlaflma ile projenin
yap›m›na bu y›l bafllanacakt›r.

Türkiye'nin ‹lk H›zl› Tren Üretim Projesi: Kore-Türk ortakl›¤› ile Sakarya'da
kurulma çal›flmalar› devam eden h›zl› tren fabrikas› bu y›l tamamlanacak ve
üretime bafllayacakt›r.

AK Parti iktidar› döneminde önemli bir ad›m da, demiryolu iflletmecili¤inde
blok tren tafl›mac›l›¤› ve lojistik merkezler kurulmas› suretiyle tafl›mac›l›¤›n
art›r›lmas› olmufltur.

Önümüzdeki dönemde birçok fabrikay› ana demiryolu güzergah›na
ba¤layabilmek için iflletmelerimizle ortak çözümler gelifltirece¤iz.

‹stanbul'u ve Türkiye'nin en önemli sanayi üssü olan Marmara Bölgesini
demiryolu ve limanlarla güçlü bir flekilde Avrupa'ya ba¤layaca¤›z.

Önümüzdeki dönem için hedefimiz, bölünmüfl yol a¤›n›n toplam uzunlu¤unu
15 bin km'ye ç›kartmakt›r.

Demiryolu Sektörü

Demiryollar›m›za AK Parti iktidar› döneminde yap›lan yat›r›m miktar›
son 40 y›lda yap›lan›n üzerine ç›km›flt›r. 2003 y›l›na göre 2006 y›l› yat›r›m
ödene¤i art›fl› yüzde 458 olarak gerçekleflmifltir.

Demiryollar›nda;
• H›zl› tren ça¤›n› bafllatmak

• Mevcut sistemi yenilemek

• Yeniden yap›lanmay› sa¤lamak

• Özel sektörün dinamizmini demiryollar›na aktarmak

• ‹flletmelerin tedarik sürecine de¤er katan bir anlay›fla geçmek
ana hedef olarak belirlenmifltir.

Bu hedefler do¤rultusunda son 4 y›l› aflk›n bir sürede ülkemiz ad›na övünç
duyaca¤›m›z önemli ad›mlar atm›fl bulunmaktay›z.

Ankara-‹stanbul H›zl› Tren Hatt›: Bu projenin tamamlanmas›yla, Ankara-
‹stanbul aras› seyahat süresi 3 saate, Ankara-Eskiflehir aras› seyahat süresi de
1 saate inecek, böylece 30 y›ll›k h›zl› tren hayalimiz gerçekleflmifl olacakt›r.
Projenin 1. etab›, Ankara-Eskiflehir h›zl› tren hatt› tamamlanm›fl olup test
sürüflleri devam etmektedir.

Ankara-Konya H›zl› Tren Hatt›: Yap›m› devam etmekte olan proje ile
Ankara-Konya aras› bir saat 15 dakika, 12 saat 30 dakika olan ‹stanbul-Konya
aras› üç saat 30 dakika olacakt›r.

Havac›l›k Sektörü
Günümüzün en h›zl› ulafl›m sektörü olan havac›l›k, AK Parti iktidar› döneminde
ça¤ atlam›flt›r.

‹ç hatlarda tekel kald›r›lm›fl, uygulad›¤›m›z teflvikler sayesinde özel flirketlerin
yurdun her taraf›na tarifeli sefer yapmas› sa¤lanm›flt›r. Bunun sonucu olarak,
2002'de 8,5 milyon olan iç hat yolcu say›s› 29 milyon'a ulaflm›flt›r.
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Denizde kullan›lan yak›t›n özel tüketim vergisi s›f›rlanm›fl, böylece denizde
yolcu ve yük tafl›mac›l›¤› önündeki engel kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca bal›kç›lar,
ticari turizmle u¤raflan iflletmeler de bu teflviklerden yararlanm›flt›r. Üç y›lda
yaklafl›k 7,5 milyon araç karayollar›ndan deniz tafl›mac›l›¤›na kayd›r›lm›fl,
böylece karayollar› trafik kazalar›nda can kayb› azalt›lm›flt›r.

Yap›lan çal›flmalar sonucu yabanc› limanlarda tutulan Türk bayrakl› gemilerin
oran› % 24 den AB seviyesine yak›n bir orana % 6 ya düflürülmüfltür. Türk
bayrakl› gemiler kara listeden ç›kar›larak bayra¤›m›za itibar kazand›r›lm›flt›r.
Liman ücretleri indirilmifl, yeni
tersane yat›r›mlar›nda çok büyük
bir ilerleme sa¤lanm›fl, 37 olan
tersane say›s› 120 ye ulaflm›flt›r.

T ü r k i y e  d ü n y a d a  g e m i
inflaat›nda 23. iken iktidar›m›z
döneminde 8. s›raya, ticaret
filomuz ise 21. s›radan 13. s›raya
yükselmifltir. Bugün art›k
tersanelerimizin tamam› 4 y›ll›k
üretim kapasitelerini dolduracak
miktarda siparifl alm›fllard›r.
Denizcilik alan›nda istihdama
çok önemli bir katk› gerçekleflmifltir.

Birçok k›y› yap›s› projesi bu dönemde tamamlanm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki liman altyap›s› gözden geçirilecek, Ege
ve Marmara baflta olmak üzere kamu-özel sektör iflbirli¤iyle, lojistik merkezlerin
bulundu¤u büyük kapasiteli yeni liman projeleri haz›rlanacakt›r. Limanlar›n
demiryolu ba¤lant›lar› gelifltirilecektir.

Ulaflt›rma sektöründe, özel sektör dinamizmini de içine alan politika ve
at›l›mlara yeni dönemde h›z verilecektir.

2002'de toplam (iç+d›fl hat) yolcu say›s› 33,5 milyondan 2006 sonunda 62
milyona yükselmifltir. Bu art›fl bir dünya rekoru olarak kayda geçmifltir.
Uluslararas› havac›l›k kurulufllar›n›n Türkiye'ye öngördü¤ü 2015 y›l› için
trafik de¤erleri 2005 y›l›nda afl›lm›flt›r.

Bölgesel havac›l›k projesi Türk Hava Yollar›na (THY) da katk› sa¤lam›fl, üç
y›lda yolcu say›s›n› % 100 art›rm›flt›r. Ayr›ca filosunu yenileyen THY,  d›fl
hatlarda uçufl noktas›n› 78'den 103'e ç›karm›flt›r.

Yine bu dönemde "Her vatandafl›m›z uça¤a binecek !" slogan›yla bafllatt›¤›m›z
havayolu stratejimiz sayesinde 5 milyon vatandafl›m›z ilk defa uçakla yolculuk
yapm›flt›r. Artan yak›t fiyatlar›na ra¤men, serbestleflme ve rekabetle beraber
uçak bilet fiyatlar› 5 y›l öncesinin yar›s›na inmifl ve uçakla seyahat imtiyaz
olmaktan ç›karak, ihtiyaca dönüflmüfltür.

Yine bu dönemde genel bütçeden kamu kayna¤› kullanmadan, kamu özel
kesim iflbirli¤i ile önemli merkezlere havaalanlar› yap›larak hizmete aç›lm›flt›r.
Esenbo¤a d›fl ve iç hatlar terminali ile müfltemilat› iki y›ldan k›sa bir sürede
yap›larak baflkentimize kazand›r›lm›flt›r. Benzer flekilde ‹zmir Adnan
Menderes, Mu¤la-Dalaman ve Antalya Hava Liman› yolu pist ve terminali
bu dönemde yap›m› gerçeklefltirilen önemli projelerden baz›lar› olarak
zikredilebilir.

Yap ‹fllet Devret modeliyle gerçeklefltirilen bu projelerin tamam› 1 milyar
YTL üzerinde bir maliyette olup, tamamen bütçe kaynaklar› d›fl›ndaki
imkanlardan sa¤lanm›flt›r. Son 4,5 y›lda havaalan› kapasiteleri %100, uçak
filosu % 80, yolcu tafl›ma say›s› % 239 art›fl göstermifltir.

Yeni AK Parti iktidar›nda havac›l›kta bafllatt›¤›m›z serbestleflme politikas›
d›fl hatlar› da kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lacak ve hava tafl›mac›l›¤›n›n
imtiyazdan ihtiyaca dönüfltürüldü¤ü süreç tamamlanacakt›r.

Denizcilik Sektörü

Denizcilik sektörü AK Parti iktidar› döneminde alt›n ça¤›n› yaflam›flt›r. 8.400
km sahil fleridine sahip ülkemizde denizlerimize adeta s›rt›m›z› dönmüflken,
yapt›¤›m›z çal›flmalarla denizcilik sektörü çok önemli geliflme göstermifltir.

Ulaflt›rma sektöründe, özel sektör
dinamizmini de içine alan politika
ve at›l›mlara yeni dönemde h›z
verilecektir. Kamu kayna¤›n› daha
az, alternatif finans modellerini
d a h a  f a z l a  k u l l a n a r a k ,
havaalanlar› ve deniz yap›lar›nda
ba fla r › y l a  uygu land ›¤ ›m› z
mode l l e r in  d i¤er  a l tyap ›
projelerine de tatbik edilmesi
önceliklerimiz aras›nda olacakt›r.
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Kamu kayna¤›n› daha az, alternatif finans modellerini daha fazla kullanarak,
havaalanlar› ve deniz yap›lar›nda baflar›yla uyguland›¤›m›z modellerin
di¤er altyap› projelerine de tatbik edilmesi önceliklerimiz aras›nda olacakt›r.

Enerji
AK Parti iktidar›n›n enerji politikalar›n›n temel amac›; rekabetin olufltu¤u
fleffaf bir serbest piyasa içinde artan nüfusumuzun ve h›zla geliflen ekonomimizin
enerji ihtiyac›n›n sürekli, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetlerle temin
edilmesidir.

Enerji politikam›zda ana unsur enerji arz güvenli¤idir. Arz aç›s›ndan
önceliklerimiz; bilhassa elektrik üretim ve da¤›t›m›nda özel sektör kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›, rekabetin olufltu¤u iflleyen bir piyasan›n oluflturulmas›, kaynak
ve yak›t temin edilen ülkelerin çeflitlendirilmesi ve iç kaynaklar›n enerji
üretiminde azami kullan›m› ile ithalata ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›d›r.

Talep aç›s›ndan önceliklerimiz
ise; enerji yo¤unlu¤unun
aza l t › lmas › ,  ver iml i l i¤ in
art›r›lmas›, kay›p-kaça¤›n makul
düzeylere düflürülmesi, israf›n
önlenmesi ve düzenlenmifl
p i y a s a  u y g u l a m a l a r › n › n
yayg›nlaflt›r›lmas› bilinçli bir
t ü k e t i c i  k ü l t ü r ü
oluflturulmas›d›r.

AK Parti iktidar›nda, pahal› üretim yapan mobil santrallerin üretimi
durdurulmufl, Bulgaristan'dan elektrik ithaline son verilmifl, elektrik üretiminde
önemli maliyet oluflturan do¤algaz al›m fiyat›nda iyileflme gerçeklefltirilmifltir.
Do¤al gazda "al ya da öde" prensibine göre kullanamad›¤›m›z halde bedelini
ödemek zorunda kalabilece¤imiz gaz miktar›n›n azalt›lmas› ile elektrik
üretiminde mecburi gaz tüketiminin önüne geçilmifltir. Yerli kömür
kaynaklar›ndan ve hidrolik santrallerden yap›lan, elektrik üretimi art›r›lm›fl
ve elektrik üretiminde ithal girdi oran› %62'den %53'e indirilmifltir. Kay›p
kaçakla ciddi bir mücadele yap›lm›fl, kay›p kaçak oran› önemli oranda
düflürülmüfltür.

Bütün dünyada enerji ve özellikle elektrik fiyatlar› h›zla artarken, yukar›da
say›lan tedbirler sayesinde iktidar›m›z döneminde konutlarda tüketilen
elektri¤e hiç zam yap›lmam›flt›r. Ayr›ca sanayide tüketilen elektri¤in
fiyat›nda %5 indirim yap›lm›flt›r.

Elektrik enerjisi üretiminde kurulu gücümüz 2002 y›l›nda 31.757 MW iken
yap›lan yat›r›mlarla 2006 y›l›nda 40.000 MW düzeyine ulaflm›flt›r. Kurulu
gücün art›r›lmas›nda iç kaynaklara yönelmeyi sa¤lamak ve çevre kirlili¤ini
önlemek amac›yla iktidar›m›z döneminde Yenilenebilir Enerji Kanunu
ç›kar›lm›flt›r. Böylece ülkemizin hidrolik ve rüzgar potansiyelinin özel sektör
eliyle yat›r›ma dönüfltürülmesi desteklenmifltir. Bu ifllemi daha da h›zland›rmak
için yat›r›mc›lar›m›z›n kullan›m›na ülke Rüzgar Haritas› sunulmufltur. Su
kullan›m haklar›n›n verilmesi sa¤lanarak DS‹ projeleri bütünüyle özel sektör
yat›r›mlar›na aç›lm›flt›r.

Enerji Verimlili¤i Kanunu ve Jeotermal Kanunu'nun ç›kar›lmas›yla talep
taraf›nda enerji tasarrufu, arz taraf›nda ise iç kaynaklar›n kullan›m›n›n
sa¤lanmas› yönünde yeni ad›mlar at›lm›flt›r.

Yerli kaynaklar olarak, petrol, do¤al gaz, kömür gibi fosil yak›tlar›n aramalar›na
h›z verilmifl, Akçakoca Do¤al Gaz Üretim Tesisleri ile Silivri Do¤al Gaz
Deposu iflletmeye haz›r hale getirilmifltir.

‹ktidar›m›z döneminde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt› tamamlanm›fl, Samsun-
Ceyhan petrol boru hatt›n›n temeli at›lm›fl, Afflin B ve Çan termik santrali
hizmete al›nm›fl, iletim altyap›lar› 2010 y›l›na kadar darbo¤az oluflturmayacak
flekilde tamamlanm›fl, do¤algaz ulaflan il say›s› 47'ye ç›kar›lm›fl, Muratl› ve
Borçka barajlar› baflta olmak üzere 366 tesis (baraj, gölet, taflk›n koruma gibi)
tamamlanm›flt›r.

Ceyhan'› Akdeniz bölgesinin en önemli merkezi haline getirecek projeler
bafllat›lm›fl, toplam yat›r›m tutar› 5 milyar dolar› bulacak olan Afflin C ve D
termik santral projelerine bafllanm›fl, Il›su Baraj›’n›n temeli at›lm›fl ve Yusufeli
Baraj›’n›n yap›m›na bafllanm›flt›r.

Bütün dünyada enerji ve özellikle
elektrik fiyatlar› h›zla artarken,
yukar›da say›lan tedbirler
sayesinde iktidar›m›z döneminde
konutlarda tüketilen elektri¤e hiç
zam yap›lmam›flt›r. Ayr›ca
sanayide tüketilen elektri¤in
fiyat›nda %5 indirim yap›lm›flt›r.
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Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz, öncelikle elektrik konusunda
iflleyen piyasa mekanizmalar› çerçevesinde arz güvenli¤ini sa¤lamakt›r. Bu
çerçevede, bir taraftan elektrik üretimi yat›r›mlar›n› h›zland›r›rken, di¤er
taraftan elektrik üretim ve da¤›t›m›n›n özellefltirilmesini sa¤lamak üzere
gerekli hukuki düzenlemeler yap›lacakt›r. Böylece, yat›r›mc›ya, tüketiciye ve
di¤er toplum unsurlar›na güven veren, belirsizlik içermeyen bir piyasa
oluflturulacakt›r. Düzenlenmifl iflleyen piyasa yap›s›n› oluflturmak için bafllat›lm›fl
olan çal›flmalar h›zla tamamlanacak ve özel sektör yat›r›mlar›n› çekecek
flekilde öngörülebilirlik sa¤lanacakt›r. Orta dönemde elektrik ihtiyac›m›z›n
karfl›lanmas›n› güven alt›na almak, alternatif enerji kaynaklar›n›n azami
ölçüde gelifltirilmesini temin etmek önceli¤imizdir.

Ener j i  a r z  güvenl i¤ in in
sa¤lanabilmesi için yenilenebilir
enerji kaynak potansiyellerini
belirleme, uygulamalar›n›
gelifltirme ve yayg›nlaflt›rma
çal›flmalar›m›z devam edecektir.
 N ü k l e e r  e n e r j i n i n

kaynaklar›m›z aras›nda yer almas› için gerekli hukuki çal›flmalar h›zla
sonuçland›r›lacak, özel sektörün bu alandaki yat›r›mlar› desteklenecektir.
‹malat sanayinde enerji yo¤unlu¤unu düflüren iflletmeler teflvik edilecek,
enerjinin verimli kullan›lmas› için gerekli düzenlemeler yap›lacakt›r.

Mevcut elektrik üretim tesislerinin rehabilitasyonu en k›sa zamanda
gerçeklefltirilecektir. Sektörün uzun dönemli sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir
yap›ya kavuflturulmas› perspektifiyle özellefltirme süreci h›zland›r›lacakt›r.
Enerji alan›nda kamu-özel iflbirli¤i modelleri gelifltirilecektir. Toplam 2000
MW'l›k termik santral yap›labilecek linyit sahalar› özel sektöre aç›lacakt›r.

Do¤algaz›n elektrik üretimindeki pay› düflürülecek, sektörde rekabete dayal›
bir piyasa oluflturularak tüketicilerin rekabetin getirece¤i avantajlardan
yararlanmas› sa¤lanacakt›r. D›fla ba¤›ml›l›¤› azalt›c› bir anlay›flla, kamu ve
özel sektör kat›l›m› ile petrol, do¤al gaz ve kömür arama çal›flmalar›na artan
bir flekilde yurt içi ve yurt d›fl›nda devam edilecektir.

Do¤al gaz›n konut ve sanayideki kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› sürdürülecek,
bu çerçevede, mevsimsel talep de¤iflimleri de dikkate al›narak, do¤al gaz
temininde tedarikçi firma say›s› art›r›lmas› yan› s›ra depolama kapasitelerinin
de art›r›lmas› ile arz güvenli¤inin güçlendirilmesi sa¤lanacakt›r.

Bölgemizde bulunan enerji (petrol, do¤al gaz ve elektrik) kaynaklar›n›n
uluslararas› pazarlara ulaflt›r›lmas›nda, jeo-stratejik konumumuzun sundu¤u
imkanlar›n kullan›lmas› için gerekli çal›flmalar sürdürülecek ve bu konumun
ülkemizin enerji arz güvenli¤ini art›rmas› sa¤lanacakt›r. Bu çal›flmalarla
Ceyhan bölgesi, teslimat ve fiyat oluflumunun gerçekleflti¤i bir terminal haline
dönüfltürülerek, ülkemiz dünya enerji ticareti içinde önemli bir konuma
getirilecektir.

fiahdeniz gaz›n›n ülkemize getirilmesini hedefleyen ve 20 milyar metreküplük
nihai kapasiteye sahip Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤algaz Boru hatt› çok yak›nda
devreye al›nacakt›r. Hazar Bölgesi ve Ortado¤u gaz rezervlerini Avrupa
pazarlar›na ulaflt›rmay› öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-
Avusturya (NABUCCO) Do¤al Gaz Boru Hatt› Projesi'nin gerçekleflmesi
için çabam›z sürdürülecektir. Avrupa elektrik sistemine ülkemiz elektrik
sisteminin entegrasyonuna yönelik çal›flmalar en k›sa sürede tamamlanacakt›r.
Ayr›ca, Türkiye ile Yunanistan aras›nda,  y›lda 12 milyar metreküp kapasiteli
Do¤algaz Boru Hatt› ile 400 KV'luk iletim hatt› devreye yak›nda al›nacakt›r.
Bu çal›flmalar›n tamamlanmas›yla ülkemiz enerji geçifli konusunda önemli
bir altyap›ya kavuflaca¤› gibi, kendi arz güvenli¤i aç›s›ndan da avantajlar elde
edilecektir.

Önümüzdeki dönemde temel
hedefimiz, öncelikle elektrik
konusunda ifl leyen piyasa
mekanizmalar› çerçevesinde arz
güvenli¤ini sa¤lamakt›r.

Yat›r›m Ortam›n›n ‹yilefltirilmesi

Adalet ve Kalk›nma Partisi iktidar›nda kamu ve özel sektör aras›nda sa¤lanan
iflbirli¤i ile yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesinde önemli ilerlemeler sa¤lanm›flt›r:

• Yeni Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ile uluslararas›
yat›r›mc›lara yönelik ayr›mc› uygulamalar kald›r›lm›flt›r.

• fiirket kurulufluna iliflkin yasal süreçleri rasyonel hale getirmek ve
gereksiz bürokrasiyi azaltmak üzere, flirket kurulufl süreçlerinde önemli
iyilefltirmeler sa¤lanm›flt›r.
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• %33 olan kurumlar vergisi oran›, %20'ye indirilmifltir. Böylelikle
Türkiye, OECD ülkeleri aras›nda en düflük vergi yüküne sahip ilk
5 ülke aras›na girmifltir.

• Türkiye'nin yat›r›m tan›t›m ve iletiflim konusundaki kurumsal kapasite
ihtiyac›n› karfl›lamak üzere Türkiye Yat›r›m Destek ve Tan›t›m
Ajans› kurulmufltur.

• Fikri ve s›nai mülkiyet haklar›n›n korunmas› konusunda idari kapasite
ve yasal çerçeve güçlendirilmifl, ihtisas mahkemeleri oluflturulmufltur.

• Gümrük hizmetlerinde tam otomasyon sa¤layacak altyap› oluflturularak
gümrükleme ifllemlerinin etkinli¤i art›r›lm›flt›r.

• Ulaflt›rma, telekomünikasyon ve enerji altyap›s›n›n kalitesinde
önemli iyilefltirmeler sa¤lanm›fl; yat›r›m yeri ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere organize sanayi bölgelerinin ve teknoloji gelifltirme bölgelerinin
say›s› art›r›lm›flt›r.

• Dünyan›n önde gelen büyük flirket temsilcilerinin kat›l›m›yla Yat›r›m
Dan›flma Konseyi 4 kez toplanm›flt›r.

Ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar aç›s›ndan yat›r›m kararlar›n› etkileyen
faktörlerin bafl›nda yerleflik kurumlar› olan demokratik hukuk devleti,
makro ekonomik ve siyasi istikrar gelmektedir. Öngörülebilirli¤in sa¤land›¤›
bir ortamda, bürokratik ifllemlerin ve süreçlerin etkinli¤i önem arz
etmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde;

• Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi, yat›r›mlar için kamu kesiminden izin
alma süreçleri k›salt›lacak, toplum sa¤l›¤›, çevre, çal›flma ortam›n›n
güvenli¤i gibi konularda denetim etkinlefltirilecektir.

•Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu (YO‹KK)
  çal›flmaya devam edecektir.

• Yat›r›mlar için uygun nitelikte yat›r›m yeri sa¤lanmas›yla ilgili
çal›flmalar art›r›lacakt›r.

• Hukuki süreçlerin h›zland›r›lmas› ve hukuki öngörülebilirli¤in
art›r›lmas› yönünde baflta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat
çal›flmalar› tamamlanacak, fiziki alt yap› gelifltirilecek, idari kapasite
güçlendirilecektir.

• Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› arac›l›¤›yla, Plan ve Programlarda
belirlenen hedefler çerçevesinde oluflturulacak strateji ile büyük
yat›r›mc›lar ülkemize çekilmeye çal›fl›lacakt›r.

• Yat›r›m teflvikleri, uluslararas› anlaflmalar›m›z da dikkate al›narak,
fleffaf ve etkin bir flekilde kullan›lacakt›r. Bu kapsamda, Devlet
Yard›mlar› ‹zleme Birimi kurulacak, devlet yard›mlar›n›n tek elden
koordinasyonu sa¤lanacakt›r.

Ulusal ve uluslararas› yat›r›mc›lar aç›s›ndan yat›r›m
kararlar›n› etkileyen faktörlerin bafl›nda yerleflik
kurumlar› olan demokratik hukuk devleti, makro
ekonomik ve siyasi istikrar gelmektedir.
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Bu vizyonun en temel ilkesi, milletimizin özgürlük ve güvenli¤i ile devletimizin
egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n› güçlendirerek gelifltirmektir. Bir ülkenin egemenlik
ve ba¤›ms›zl›¤›n›n o ülkenin d›fl politika performans› ile do¤rudan orant›l›
oldu¤unun bilincinde olarak her alanda koordineli bir güç temerküzü
gerçeklefltirmek istiyoruz.

AK Parti, bir ülkenin d›fl politika hedefinin, ülke insan›n›n özgürlük ve
refah›n› garanti edecek bir güvenlik alan› oluflturmak oldu¤una inan›r.  Bu
yüzden d›fl politikam›z›n ana esas› "güvenlik" ilkesinden taviz vermeden
"özgürlük" ilkesine dayal› bir aç›l›m› gerçeklefltirmektir. 11 Eylül sonras›nda
bütün ülkeler, güvenlik-temelli
politikalara yönelip özgürlük
alanlar›n› daralt›rken, Türkiye,
iktidar›m›z döneminde yak›n
bölgelerimizdeki bütün savafl ve
gerilimlere ra¤men güvenlik
riski almaks›z›n özgürlük
alanlar›n› geniflleten yegane
ülke olmufltur.

AK Parti özgürlük ile güvenli¤i çeliflen de¤il birbirini tamamlayan ilkeler
olarak görmektedir. Özgürlük ad›na güvenli¤i feda etmek anarfli ve kaosa,
güvenlik ad›na özgürlü¤ü feda etmek ise otokratik ve diktatoryal rejimlere
yol açar. Ülkemiz ve halk›m›z için bu iki temel ilkeyi birlikte hayata geçirmek
önümüzdeki dönemin en temel hedefini oluflturmaya devam edecektir.

Bu hedefe ulaflman›n öncelikli flart› komflu ülkelerle ekonomik, kültürel ve
siyasi ba¤lar› güçlendirerek ülkemizin çevresinde bir güvenlik ve refah halkas›
oluflturulmas›d›r. Bunun için iktidar›m›z Balkanlar, Kafkaslar, Ortado¤u ve
Orta Asya bölgeleri ile Akdeniz, Karadeniz, Hazar ve Basra havzalar› ile
iliflkilerin bölgesel refah ve istikrar› sa¤layacak flekilde kurumsallaflmas›n›
öncelikli hedef olarak görmüfl ve bu yönde köklü ad›mlar atm›flt›r.

Türkiye, d›fl politika gündemi ve sorumluluk alanlar› aç›s›ndan çok yönlü ve
çok boyutlu bir ülkedir. Türkiye ayn› anda hem Avrupa hem Asya, hem
Akdeniz hem Karadeniz ve Hazar, hem Do¤u hem Bat›, hem Kuzey hem
Güney, hem Balkanlar hem de Ortado¤u ve Kafkaslar ülkesidir. Tarihi
birikimimiz, co¤rafi ve kültürel derinli¤imiz, stratejik konumumuz, iyi
belirlenmifl ve bütüncül bir çerçeveye oturtulmufl çok boyutlu bir d›fl politika
gerektirmektedir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi
olarak Türkiye'yi bölgesel bir güç
ve etkin bir küresel aktör
yapabilmek için kriz-odakl› de¤il
vizyon-odakl› bir yaklafl›m› temel
al›yoruz. Vizyon odakl› bak›fl
nedeniyledir ki hiçbir d›fl politika
meselesini tek bir olay olarak
de¤erlendirmiyoruz.

Türkiye'yi krizlere tepki veren savunmac› bir ülke konumundan ç›kararak
bölgesel ve küresel vizyonu ile geliflmeleri yönlendirebilen belirleyici bir
aktör haline getirmek en temel amac›m›zd›r.

Bu hedefe ulaflabilmek için cayd›r›c› sert gücümüz ile diplomatik, ekonomik
ve kültürel nitelikli ince gücümüzün iyi koordine edilmifl bir bütün içinde
kullan›labilmesi mutlak bir zorunluluktur. Bu nedenledir ki, ilkeli, dengeli,
küresel ve bölgesel bütün aktörlerle temas halinde yürütülen, rasyonel temellere
dayand›r›lm›fl ve zamanlamas› iyi yap›lm›fl proaktif ve dinamik bir d›fl politika
yöntemini benimsiyoruz.

Bu d›fl politika anlay›fl› ülkemizin kendi ekseninden bafllayarak, yak›n çevresine,
komflu bölgelere ve küresel alana yay›lan bir etkinlik kazanmas›n›
öngörmektedir.

Adalet ve Kalk›nma Partisi olarak
Türkiye'yi bölgesel bir güç ve etkin
bir küresel aktör yapabilmek için
kriz-odakl› de¤il vizyon-odakl› bir
yaklafl ›m› temel  al ›yoruz.

D›fl Politika

Türkiye, iktidar›m›z döneminde
yak›n bölgelerimizdeki bütün savafl
ve gerilimlere ra¤men güvenlik
riski  almaks›z›n özgürlük
alanlar›n› geniflleten yegane ülke
olmufltur.
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Yeni politikalar ve tedbirler sayesinde Irak'ta bafllayan savafl›n ülkemizi
olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçtik.

2004 y›l›nda mutad d›fl politika uygulamalar› d›fl›nda dört ana hedefe yöneldik:

(i) Türkiye'nin bölgesel güç konumunu pekifltirecek flekilde komflu
ülkelerle iliflkilerinin tahkim edilmesi;

(ii) Türkiye'nin küresel aktör olma potansiyelini harekete geçirecek
flekilde uluslararas› gündeme tafl›nmas›;

(iii) K›br›s konusunda proaktif bir diplomasi sürecinin devreye
konmas› ve

(iv) AB ile kat›l›m müzakere sürecinin bafllat›lmas›.

Bu çerçevede komflu ülkelerle iliflkiler güçlü bir zemine oturtulmufl ve ‹slam
Konferans› Örgütü (‹KÖ), OECD ve NATO zirveleri ile Türkiye küresel
forumlara ev sahipli¤i yapm›flt›r. Böylece dünya liderleri Türkiye'de buluflmufltur.
Öte yandan K›br›s'ta devreye sokulan aktif diplomasi ile yar›m asr› aflan bu
milli davam›zda uluslararas› alanda üstünlük kazan›lm›fl ve nihayet 17 Aral›k
2004 zirvesinde AB ile kat›l›m müzakerelerinin bafllat›lmas› karar› al›nm›flt›r.

2005 y›l›nda küresel etki alan›m›z› geniflletmek amac›yla yo¤un bir program
hayata geçirilmifltir. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado¤u gibi yak›n
havzalar›m›zdaki etkinli¤imiz pekifltirilirken, AB ile 3 Ekim 2005'te fiili
müzakereler bafllat›lm›flt›r. Irak konusunda kapsaml› bir yaklafl›m ile hem
Irakl› gruplar üzerindeki etkimiz artt›r›lm›fl hem de öncülü¤ünü yapt›¤›m›z
komflu ülkeler platformu sayesinde bölgesel dengeler üzerindeki belirleyici
konumumuz güçlendirilmifltir. Afrika'ya aç›l›m program› uygulanmaya
konmufl, Medeniyetler ‹ttifak› projesine de eflbaflkan olarak liderlik yap›lm›flt›r.
Böylece "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine köklü bir kültür ve medeniyet
boyutu eklenmifltir.

AB'ye tam üyelik, hem halk›m›z›n hayat standard›n›n yükseltilmesi hem de
yak›n çevremizde bir güven ve istikrar alan›n›n oluflmas› için gereklidir.
Transatlantik ittifak sistemi ve ABD ile stratejik iliflkilerimiz ise bölgesel ve
küresel süreçlere etkin ve belirleyici bir flekilde kat›lmam›z›n en önemli
unsurlar›n› oluflturmaktad›r.

3 Kas›m 2002 seçimlerini müteakip son derece riskli bir küresel ve bölgesel
konjonktürde göreve bafllayan iktidar›m›z, bu riskleri avantaja dönüfltürme
çabas› içinde olmufl ve bu do¤rultuda çok ciddi bir baflar› kazanm›flt›r.

AK Parti iktidara geldi¤inde baflta AB, Irak ve K›br›s olmak üzere bir çok d›fl
politika konusunda manevra alan›n›n kalmad›¤›, alternatif politika üretme
imkan›m›z›n olmad›¤› söyleniyordu. Bu tespitlerle karamsarl›¤a ve kadercili¤e
kap›lanlar Türkiye'nin yeni politika üretebilme kapasitesinin kalmad›¤›na
inanm›fllard›. Biz bunu Türkiye'nin köklü tarihi birikimi, devletimizin engin
diplomatik tecrübesi, milletimizin onuru ve hükümetimizin güçlü siyasi iradeye
dayal› özgüveni ile uyumlu görmedik ve görmüyoruz.

Biz, reflekslere de¤il, sa¤lam ve rasyonel analizlere dayanan; k›sa dönemli
palyatif çözümler de¤il, uzun dönemli kal›c› çözümler üreten ve uluslararas›
alanda etkili olan bir yaklafl›m› benimsedik. Türkiye'yi etkilenen de¤il
etkileyen, belirlenen de¤il belirleyen bir ülke konumuna getirecek politikalar
izledik. Bu yaklafl›m çok daha çetin, ancak daha onurlu ve rasyonel bir tercih
oldu.

‹ktidar oldu¤umuzda di¤er alanlarda oldu¤u gibi d›fl politikam›zda da k›sa,
orta ve uzun vadeli planlar yapt›k.

2003 y›l›nda AB üyelik süreci, K›br›s müzakereleri ve Irak savafl› olmak üzere
acil d›fl politika problemlerini ulusal ç›karlar›m›z do¤rultusunda önce kontrol
alt›na ald›k, daha sonra yeni inisiyatif alanlar› oluflturduk. Orta Asya baflta
olmak üzere önceki dönemlerde ihmal edilen d›fl politika alanlar›na a¤›rl›k
verdik. AB üyelik süreciyle ilgili çal›flmalar›m›z› gerçekçi bir programa
ba¤larken, K›br›s'ta reaktif tutumlar› terk ederek yeni inisiyatifler gelifltirdik.
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"Sürekli temas" yöntemi ile yürüttü¤ümüz bu iliflkiler bizi "komflular›m›zla
s›f›r problem ve maksimum iflbirli¤i" hedefine yaklaflt›rm›flt›r. Gürcistan ile
yürütülen yak›n iliflkiler neticesinde Batum havaalan›n›n Türk iç hat uçufllar›na
da aç›lmas›, Suriye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaflmas› ile Gaziantep ve
Halep ekonomilerinin bütünleflme sürecine girmeleri, Türk ve Yunan
Genelkurmaylar› aras›nda bu dönemde bafllat›lan karfl›l›kl› ziyaret ve temaslar›n
düzenli hale gelmesi, Bulgaristan'daki soydafllar›m›z›n bu komflu ülke ile
aram›zda bar›fl ve dostluk köprüsü oluflturmas›, ‹ran ile olan d›fl ticaretimizin
bu dönemde yaklafl›k üç misli artm›fl olmas›, komflu ülkelerle kurulan karfl›l›kl›
güven iliflkisinin çarp›c› baz› sonuçlar›d›r.

Bu çerçevede tek problemli komfluluk iliflkisine sahip oldu¤umuz Ermenistan
ile de iliflkilerimizde inisiyatif alan taraf konumunu sürdürecek ve att›¤›m›z
ad›mlar karfl›l›k gördü¤ünde iliflkilerimizi arzu edilen düzeye ç›karmaya
çal›flaca¤›z. Bu ba¤lamda Türkiye-Ermenistan iliflkilerinin Ermeni diasporas›n›n
olumsuz etkilerinden kurtar›lmas›, ortak tarih komisyonu önerimizde oldu¤u
gibi önal›c› bir yaklafl›mla 1915 olaylar› ile ilgili iddialar›n uluslararas› alanda
en etkin bir flekilde cevapland›r›lmas› ve Karaba¤ sorununa adil ve kal›c› bir
çözümün bulunmas› do¤rultusundaki çal›flmalar›m›z aksat›lmaks›z›n
sürdürülecektir.

Komflu ülkelerle kurdu¤umuz bu iliflkiler a¤› süreklilik kazanarak
kurumsallaflacakt›r. "Çevremiz düflmanlarla çevrili" varsay›m›na dayanan
çat›flma psikolojisinden h›zla ç›karak iflbirli¤i ve diyalog ortam›n›n kurucu
aktörü olma misyonunu benimsemek zorunday›z. "Büyük ve merkez ülke"
ideali ancak böyle bir özgüven psikolojisi ile gerçeklefltirilebilir.

2006'da Filistin, Lübnan, Suriye ve ‹ran konular›nda takip edilen politikalarla
Ortado¤u'daki bütün aktörlerle iliflki kurabilen, etnik ve mezhebi
kutuplaflmalara karfl› bölgesel bar›fl ve istikrar› koruyan bir bölgesel güç
konumu kazan›lm›flt›r. Körfez ülkeleri ile gelifltirilen iliflkiler ve Arap Birli¤i
ile kurulan iliflkinin kurumsallaflmas› bu konumu daha da güçlendirmifltir.
Öte yandan Bakü-Tiflis-Ceyhan'›n devreye girmesi ve Türk-Azeri-Kazak
iflbirli¤i projesinin hayata geçirilmesi ile Kafkaslar ve Orta Asya'daki ekonomik
ve siyasi iliflkilerimiz reel bir zemine oturtulmufltur. Latin Amerika y›l›
çerçevesinde bu bölgeye yeni bir aç›l›m bafllat›lm›fl, BM Güvenlik Konseyi
(BMGK) daimi üyeli¤imiz konusundaki çal›flmalar yo¤unlaflt›r›lm›flt›r.

2007'nin ilk yar›s›nda Türkiye'nin sa¤lad›¤› Müflerref-Karzai ve Solana-
Laricani buluflmalar›nda ortaya ç›kt›¤› gibi Ortado¤u ve Orta Asya'daki düzen
kurucu, problem çözücü ve kolaylaflt›r›c› rolümüz daha da güçlendirilmifltir.
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (KE‹B) zirvesi ile Karadeniz ve Avrasya
eksenindeki konumumuz AB ile bütünlük oluflturacak flekilde takviye edilmifl,
gözlemci statüsünde kat›ld›¤›m›z Afrika zirvesi ile bu k›tadaki iliflkilerimize
kurumsal bir nitelik kazand›r›lm›flt›r. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin
uluslararas› itibar ve etkinli¤ini en üst düzeye ç›karma gayretini sürdürece¤iz.

Komflu Ülkeler

"Komflu ülkelerle s›f›r problem" ilkesi komflu ülkelere yönelik politikam›z›n
omurgas›n› teflkil etmektedir. Geçen dönemde yak›n havzalar›m›zda yaflanan
savafl, gerilim ve iç kar›fl›kl›klara ra¤men yak›n komflular›m›zla olan
iliflkilerimizde alt›n bir dönem yaflanm›flt›r. ‹ran, Irak, Suriye, Bulgaristan,

Yunanistan, Azerbaycan ve
Gürcistan gibi kara ba¤lant›l›,
Rusya, Ukrayna ve Romanya gibi
deniz ba¤lant›l› komflular›m›zla
kurdu¤umuz i l iflkiler  a¤›
çevremizde genifl bir güvenlik

kufla¤› oluflmas›n› sa¤lam›fl, böylece enerjimizi ekonomik kalk›nma ve
demokratikleflmeye yo¤unlaflt›rmam›z mümkün hale gelmifltir.

"Komflu ülkelerle s›f›r problem"
ilkesi komflu ülkelere yönelik
politikam›z›n omurgas›n› teflkil
etmektedir.

K›br›s

K›br›s Türk halk›n›n güvenlik ve refah›n›n sa¤lanmas› için Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti'nin her alanda uluslararas› etkinli¤inin art›r›lmas› ve Do¤u
Akdeniz'deki denge ve istikrar›n korunmas›, Türkiye'nin K›br›s politikas›n›n
iki ana stratejik hedefini oluflturmaktad›r.
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KKTC daha önce ‹slam Konferans› Örgütü'ne "Müslüman Az›nl›k" ad› alt›nda
kat›l›rken flimdi "K›br›s Türk Devleti" olarak kat›labilmektedir. Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde KKTC iki milletvekiliyle temsil
edilmektedir. Takip etti¤imiz politikalar neticesinde KKTC ilk defa birçok
ülkede ofis açm›fl ve buralardaki temsilcileri büyük elçilik gibi çal›flmaya
bafllam›flt›r.

K›br›s Türk halk›n›n ekonomik kalk›nma düzeyi büyük bir geliflme göstermifl,
2002'de 4.500 dolar olan kifli bafl›na düflen gelir 2006 y›l› sonu itibariyle
11.270 dolar olmufltur. Bu dönemde Türkiye'nin bütçe imkanlar›ndan
KKTC'ye aktar›lan kaynaklarda önemli miktarda art›fllar sa¤lanm›flt›r.

Turizm alan›nda yatak kapasitesi 1974-2002 aras› 28 y›ll›k dönemde 6 bin
iken, Türkiye taraf›ndan sa¤lanan teflviklerle son üç y›lda yatak say›s› 2.170
artm›fl ve ayr›ca 16.849 yatak kapasiteli otellerin inflaat›na bafllanm›flt›r. Yatak
kapasitesinin 2009 y›l›nda 30 bine ç›kmas› hedeflenmektedir. Gösterdi¤imiz
gayretler sonucunda adada pek çok 5 y›ld›zl› otel aç›lm›flt›r.

K›br›s'taki üniversitelerdeki ö¤renci say›s› 1999 y›l›nda 21 bin iken bu say›
2005 y›l›nda 40 bine ulaflm›flt›r. ‹ktidar›m›z döneminde ODTÜ, Güzelyurt'ta
kampüs açm›fl, ‹stanbul Teknik Üniversitesi kampüsü için arazi tahsisi
yap›lm›flt›r.

Alt yap›n›n güçlendirilmesi amac›yla son dört y›lda K›br›s'ta 88 km çift flerit
yol, di¤er kategorilerde toplam 585 km yol yap›lm›flt›r. Ercan havaalan›,
yap›lan ek yat›r›mlarla uluslararas› uçufllara uygun hale getirilmifltir.

Türkiye-AB iliflkilerinin önüne bir engel gibi konmak istenen K›br›s sorunu
ile ilgili ilkeli ve tutarl› tutumumuz aynen sürecektir. K›br›s sorununun
Türkiye-AB iliflkilerinin bir ön flart› gibi görülmesi AB ilkelerine de, uluslararas›
hukuk ilkelerine de ayk›r›d›r. Türkiye bu konudaki kararl›l›¤›n› sürdürecektir.
Türkiye K›br›s sorununu, bir BM gündem maddesi olarak görmüfltür ve
görmeye devam edecektir. Önümüzdeki dönemde de Do¤u Akdeniz'deki
ç›karlar›m›z› ve KKTC'nin haklar›n› korumaya dayal› stratejimiz daha sa¤lam
zeminlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Geçen dönemde takip etti¤imiz dinamik K›br›s politikas› ile Türkiye bir
taraftan büyük bir psikolojik üstünlük kazan›rken di¤er taraftan KKTC'nin
uluslararas› meflruiyetini ve etkinli¤ini artt›rm›flt›r. 2002 y›l› itibar›yla K›br›s
konusunda uluslararas› bask› alt›nda bunalan Türkiye, yürüttü¤ümüz aktif
politika sonucunda, ulusal ç›karlar›m›zdan en küçük bir taviz vermeden
bu bask›dan kurtulmufl ve uluslararas› alanda büyük bir manevra kabiliyeti
kazanm›flt›r. Bu noktaya gelinirken K›br›s'ta tek bir asker çekilmemifl, bir
metrekare toprak verilmemifltir.

‹ktidar›m›z›n aktif ve bütün dünya ile sa¤l›kl› iletiflim kurabilen diplomasi-
yo¤unluklu yaklafl›m›, hem K›br›s'ta manevra alan›m›z› geniflletmifl hem de
Türkiye'nin uluslararas› imaj›nda radikal bir de¤iflimin önünü açm›flt›r.

Türkiye BM süreçlerini engelleyen de¤il yap›c› bir flekilde destekleyen bir
ülke olarak baflta BMGK üyeli¤i olmak üzere uluslararas› platformlardaki

etkinli¤ini art›rabilme kabiliyeti
kazanm›flt›r. Türkiye-ABD
iliflkilerinde etkileme gücüne
sahip Rum lobisinin K›br›s'›
gerekçe göstererek Türkiye'yi
s›k›flt›rma politikas› etkisini
tümüyle kaybetmifltir.

Bu süre içinde KKTC'nin
uluslararas› temaslar›nda ciddi

bir art›fl gözlenmifltir. Her y›l artan say›da uluslararas› yetkili K›br›s'› ziyaret
etmekte ve KKTC'nin Cumhurbaflkan› ve hükümet üyeleri gittikleri ülkelerde
daha üst düzey ilgi ve kabul görmektedirler. Daha önce KKTC Cumhurbaflkan›
sadece BM yetkilileriyle görüflebilirken izledi¤imiz politikalar neticesinde ilk
defa Pakistan Cumhurbaflkan›'n›n resmi davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret
etmifltir. AB Komisyonu Baflkan›, ABD, ‹ngiltere, Rusya, Almanya, Fransa
ve Hollanda d›fliflleri bakanlar› ile resmi görüflmeler yapm›flt›r.

Geçen dönemde takip etti¤imiz
aktif ve dinamik K›br›s politikas›
ile Türkiye bir taraftan büyük bir
psikolojik üstünlük kazan›rken
di¤er taraftan KKTC'nin uluslar
aras› meflruiyetini ve etkinli¤ini
artt›rm›flt›r.
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Türkiye'nin tarihsel sorumlulu¤unu yerine getirmek ve Türk ve akraba devlet
ve topluluklara sahip ç›kmak, d›fl politikam›z›n öncelikli konular› aras›ndad›r.
‹ktidar›m›z döneminde bu co¤rafyaya yard›m götürülürken, hamasetten uzak,
profesyonel ve sürdürebilir iliflkiler gelifltirilmifl, Türk dünyas›n›n ihtiyaçlar›na
etkin ve sonuç odakl› projelerle cevap verilmifltir. AK Parti, Türk devlet ve
topluluklar›yla iliflkilerini her türlü ölçülebilir menfaatin üstünde tarihi
bir sorumluluk olarak görmektedir.

Türk dünyas›na yönelik politikam›z›n ana esaslar›n› dil ve kültürde birlik,
ekonomide bütünleflme, uluslararas› alanda mutlak dayan›flma bilinci
oluflturmaktad›r. Bu çerçevede
uzun bir süredir ihmal edilen
Türk Dünyas› Kurultay›,
iktidar›m›z döneminde yap›lm›fl,
üç k›taya yay›lm›fl olan Türk
devlet ve topluluklar›n›n
sorunlar› masaya yat›r›lm›flt›r.
Türk devlet ve topluluklar›yla olan tarihi, kültürel ve kurumsal iliflkilerimiz
gelecek dönemimizde de ayn› heyecanla devam edecektir .

Uzun y›llard›r konuflulan fakat gerçeklefltirilemeyen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
anlaflmas› imzalanm›flt›r. Kafkas enerji koridorunu Türkiye üzerinden dünyaya
ba¤layan Bakü-Tiflis-Ceyhan ve fiahdeniz projeleri, sadece küresel enerji
politikalar› aç›s›ndan de¤il bölge-içi bar›fl ve istikrar aç›s›ndan da olumlu
etkiler yapacakt›r.

Karadeniz havzas›n›n bir refah, demokrasi ve istikrar bölgesine dönüflmesi,
Kafkaslarda kal›c› bar›fl›n tesisi ve Orta Asya'da ekonomik ve siyasal reformlarla
desteklenmifl istikrarl› bir yap›n›n ortaya ç›kmas›, genifl Avrasya bölgesini
dünya bar›fl› için bir risk alan› olmaktan ç›kar›p büyük bir f›rsatlar alan› ve
cazibe merkezi haline getirecektir

AK Parti, Türk devlet ve
topluluklar›yla iliflkilerini her
türlü ölçülebilir menfaatin üstünde
tarihi bir sorumluluk olarak
görmektedir.
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Komflu Bölgeler

Balkanlar, Ortado¤u, Kafkaslar ve Orta Asya'daki her problem ülkemizi de
do¤rudan etkilemektedir. Bu havzalardaki kriz alanlar›n›n yayg›nlaflmas›na
önlemek için Karaba¤, Abhazya, Kosova gibi problem alanlar›n›n bar›flç›l
yollarla çözüme kavuflturulmas› için gayretlerimiz sürecektir. Ayr›ca Filistin
ve Lübnan gibi sorun alanlar›n›n kontrol alt›nda tutulabilmesi için üstlendi¤imiz
etkin rol devam edecektir.

Balkanlar bölgesiyle olan iliflkilerimize ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel
derinlik kazand›r›lmas› yönündeki çabalar›m›z artan bir ivme ile devam
edecektir. Bulgaristan ve Romanya'n›n 2007 y›l›nda AB üyesi olmas›, Türkiye
ve H›rvatistan'›n AB ile müzakerelere bafllamas›, Kosova'n›n nihai statüsünün
belirlenmesi, 10. Y›l›n› dolduran Dayton Anlaflmas›'n›n gözden geçirilmesi
ve Bosna-Hersek'in siyasi aç›dan yeniden yap›land›r›lmas›, Makedonya'da
Ohri Anlaflmas›'n›n hayata geçirilmesi, Bat› Balkanlar›n AB ve NATO gibi
uluslararas› sistem ve örgütlerdeki konumlar›n›n yeniden belirlenmesi gibi
unsurlarla Balkanlar, yeni bir dönüflüm sürecine girmifltir.  Bu kritik dönemde
Balkanlar›n düzen, refah ve istikrar› ülkemiz için en önemli d›fl politika
öncelikleri aras›nda yer almaktad›r.

AK Parti, dondurulmufl krizler nedeniyle hassas özellikler tafl›yan Kafkaslardaki
siyasi istikrar›n sa¤lanmas›n› Türkiye'nin bölgeyle olan ekonomik ve kültürel
ba¤lant›lar› aç›s›ndan hayati öneme sahip görmektedir. Bu krizlerin bar›flç›l
yöntemlerle çözüme kavuflturulmas› ve bölge-içi diyalog ve iflbirli¤inin
art›r›lmas› çabalar›na aktif katk› vermeyi sürdürece¤iz.

Hazar havzas› ve Orta Asya bölgesi Türkiye'nin Avrasya stratejisinin omurgas›
niteli¤indedir. Köklü tarihi irtibatlara sahip oldu¤umuz bu bölgeye dönük
politikam›z›n kültürel, ekonomik ve sosyal araçlar› çeflitlendirilecektir.

Ekonomik iliflkilerin güçlenmesinin bar›fl ve istikrar› da güçlendirece¤ine
inan›yoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan projesinin 2006'da devreye girmesi, enerji
koridorlar›ndaki güvenli¤e dayal› küresel ekonomiye büyük bir katk› sa¤lam›flt›r.

Türk Dünyas›
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Say›lar› 5 milyona ulaflan yurt d›fl›ndaki vatandafllar›m›z›n Türkiye'yle olan
ba¤lar›n› güçlendirmek ve yaflad›klar› ülkelerde eflit ve etkin aktörler haline
gelmelerini sa¤lamak için kapsaml› politikalar izlenmifltir. Bu vatandafllar›m›za
dönük olarak Türk dilinin ve kültürünün korunmas› için temaslar kurulmufl,
bedelli askerlik süresi otuz günden yirmi bir güne indirilmifl ve vatandafll›k
ifllemlerini kolaylaflt›ran e-konsolosluk hizmeti devreye sokulmufltur. Ayn›
çerçevede Türk ‹fl Adamlar› Kurultaylar›'n›n düzenlenmesi ve yurt d›fl›nda
Türk Kültür Evleri'nin kurulmas› projeleri hayata geçirilmeye bafllanm›flt›r.

Öte yandan Türk dünyas›na yönelik ticaret ve yat›r›m faaliyetlerine öncelik
verilmifl; yaklafl›k 1800 km'lik Bakü-Tiflis-Ceyhan ve fiahdeniz projeleri ile
Türk Dünyas›n› do¤u-bat› istikametinde birbirine ba¤layan ve bütünlefltiren
enerji projeleri hayata geçirilmifltir. Önümüzdeki dönemde bu projelerin
Hazar denizi do¤usunda Orta Asya içlerine uzat›lmas› çal›flmalar› ayn› h›zla
sürdürülecektir.

Türk dünyas›na dönük çal›flmalar›m›z ülkeler aras› iliflkiler düzlemi yan›nda
akraba topluluklar ve d›fl Türkler alan›nda da zenginlefltirilerek sürdürülmüfltür.
Bu ba¤lamda bir taraftan Türk diasporas› zirvesine öncülük edilirken, di¤er
taraftan yurtd›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›z›n bulunduklar› ülkelerdeki
kültürel, ekonomik ve siyasal konumlar›n› güçlendirici etkin çal›flmalar
sürdürülmüfltür.

‹ktidar›m›z döneminde Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA),
Türk dünyas›n›n temel altyap› sorunlar›na katk›da bulunmay› amaçlayan
yard›m faaliyetlerine hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmayarak sürdürecektir. Bu
faaliyetler yo¤un bir kültürel tan›t›m, yayg›n bir ulaflt›rma a¤› ve kapsaml› bir
iletiflim stratejisi ile desteklenecektir.

Türk dünyas›yla iliflkilerimizin güçlendirilmesini amaçlayan yard›m
faaliyetlerimiz üç k›taya yay›lm›fl durumdad›r. ‹ktidar›m›z döneminde K›r›m
Tatarlar›na, Gagavuz Türklerine, Afganistan Özbek ve Türkmenlerine,
Gürcistan Azeri ve Karakalpak Türklerine, Mo¤olistan Kazaklar›na, Kosova
Türklerine, Makedonya Türklerine, Bat› Trakya ve Bulgaristan Türklerine,
Kuzey Irak Türkmenlerine ve Ah›ska Türklerine kalk›nma deste¤i verilmifl,
tarihi ve kültürel de¤erlerine sahip ç›kmalar› sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca K›r›m
Türkleri için söz verilen 1000 konut al›n›p teslim edilmifl ve Türk tarihinin
en eski yaz›l› kayna¤› kabul edilen Orhun Abidelerine ulafl›m› sa¤layan 50
km'lik karayolunun yap›m› tamamlanm›flt›r. Daha önceki hükümetlerin söz
verip yapamad›¤› ve bu yüzden Türkiye'nin itibar ve etkisini zay›flatan bütün
projeler hükümetimiz döneminde gerçeklefltirilmifltir.

Ortado¤u
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Ortado¤u, büyük gerilimlerin ve önemli dönüflümlerin yafland›¤› tarihi bir
kavflak noktas›ndad›r.

Bölgedeki gerilimlerin yayg›nlaflarak t›rmanmas›, petrol fiyatlar›ndaki art›fl,
enerji güvenli¤i, turizm, d›fl finans girifli, güney ve do¤u istikametindeki ticaret
ak›fl› gibi konularda Türkiye'nin ulusal ç›karlar›n› do¤rudan etkileyen
sonuçlar do¤uracakt›r.

AK Parti, Türkiye'nin tarihi sorumluluk ve tecrübelerinden kaynaklanan ve
tutarl› ilkelere dayanan kuflat›c› ve bütünlefltirici bir bölge vizyonu gelifltirmifltir.

Bu bölge vizyonumuz dört ana ilkeye dayanmaktad›r:

•  Güvenlik ilkesi: Bölgedeki herkes için kuflat›c› bir güvenlik anlay›fl›
ve sistemi

• Politika ilkesi: Bunal›mlar›n bar›flç›l çözümünü sa¤layacak politik
mekanizmalar›n oluflturulmas›

• Ekonomi ilkesi: Ortak ekonomik ç›kar alanlar› ilkesi ile kaynaklar›n
adil da¤›l›m›

• Kültürel ilke: Farkl› etnik ve mezhebi kimliklerin çat›flmaks›z›n bir
arada yaflamas›n› sa¤layacak de¤er ve yap›lar›n korunarak gelifltirilmesi.
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Irak
Türkiye'nin son y›llarda takip etti¤i bölge politikas› bu çerçevede yeni aç›l›mlar
için uygun bir zemin sa¤lamaktad›r. Küresel ve bölgesel düzlemde uluslararas›
iliflkilerin en önemli gündem maddesini oluflturan Irak sorununa bak›fl›m›z
da bu bölgesel vizyonun do¤al uzant›s›d›r.

Irak'taki geliflmeler küresel ekonomi-politi¤in atardamarlar› olan enerji
hatlar›n› ve küresel ekonominin üretim-tüketim dengelerini önemli ölçüde

etkileyecektir. Öte yandan Irak'›n
s iyasa l  yap › s ›nda  or taya
ç›kabilecek parçalanmalar,
bölgesel jeopolitik dengeleri
altüst edecektir. Irak'ta görülen
ve di¤er bölgelere yay›lma trendi

gösteren etnik ve mezhep temelli kimlik parçalanmalar› ise bölge ölçekli
gerilimleri art›rmak yan›nda her bir ülkenin iç bütünlü¤ünü de etkileyebilecek
sonuçlar do¤uracakt›r.

Bütün bu alanlarda önümüzdeki dönem sadece Irak aç›s›ndan de¤il, bölgemiz
ve uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan da son derece kritik bir dönem olacakt›r.
Irak ile köklü tarihi, co¤rafi, ekonomik ve kültürel ba¤lara sahip olan
Türkiye'nin bu çabalarda en belirleyici role sahip olmas› bizim aç›m›zdan
politik bir tercih de¤il, stratejik bir zarurettir.  Irak'taki geliflmeler üzerindeki
etkimiz bölgesel ve küresel çaptaki etkimizin yap› tafllar›n› oluflturacakt›r.

Küresel ve bölgesel bar›fl› garanti alt›na alacak bu vizyonun hayata
geçirilebilmesi için bölge güvenli¤ini tehdit eden risk ve bunal›m alanlar›n›n
kontrol alt›na al›nmas› gerekmektedir. Bu vizyonu stratejik ve taktik ad›mlarla
hayata geçirecek dinamik ve önal›c› bir bölge politikas›n› sürdürece¤iz.

Bu çerçevede Filistin sorununa hakkaniyetli bir çözüm bulunmas› ve Lübnan'›n
istikrara kavuflmas› için elimizden gelen çabay› göstermeye devam edece¤iz.

Türkiye için Irak'›n güvenlik ve istikrar› sadece komflu bir ülke olarak de¤il
Türkiye'nin güvenli¤i aç›s›ndan da büyük önem tafl›maktad›r. Bu nedenledir
ki, Türkiye son dört y›l içinde Irak'›n istikrar ve güvenli¤i için en fazla çaba
sarf eden ülkelerin bafl›nda gelmifltir. Komflu ülkeler platformunun oluflturulmas›,
Sünnilerin siyasal sürece kat›lmalar›, Irak'›n ekonomik ihtiyaçlar› için lojistik
deste¤in Türkiye'den sa¤lanmas›, elektrik ve petrol gibi ana enerji kaynaklar›n›n
temini bu katk›lardan sadece baz›lar›d›r.

Irak politikam›z bar›fl, güvenlik, demokrasi ve istikrar ilkelerine dayal› aktif
ve iddial› bir söyleme dayanmaktad›r. Ortado¤u bölge politikam›z›n genel
ilkelerinin bir yans›mas› olarak Irak politikam›z›n;

• Güvenlik ilkesi: Etnik ve mezhep kimli¤inden ba¤›ms›z olarak herkes
için güvenlik

• Politika ilkesi: Mutlak toprak bütünlü¤üne dayal› kat›l›mc› temsili
demokrasi,

• Hukuki ilkesi: Irak'›n toprak bütünlü¤ünü ve birli¤ini garanti alt›na
alan, kuflat›c› bir anayasal çerçevenin oluflmas›

• Ekonomi ilkesi: Yeniden yap›lanma, kaynaklar›n etkin kullan›m›
ve adil paylafl›m›,

• Kültürel ilkesi: Ço¤ulcu birlikteliktir.

Önümüzdeki dönemde Irak'›n istikrar› aç›s›ndan en kritik konular›n bafl›nda
gelen ve bütün özellikleriyle küçük bir Irak niteli¤i tafl›yan Kerkük meselesine
de bak›fl›m›z bu ilkeler çerçevesindedir. Kerkük konusunda Türkiye'nin
tezlerini daha iyi anlatabilmek için Arap ülkeleri, AB ve ABD nezdinde
büyük çal›flmalar yap›lm›fl ve yurt içinde ve yurt d›fl›nda konferanslar organize
edilerek raporlar yay›nlat›lm›flt›r. Bunun neticesinde Kerkük'ün önemi daha
iyi anlafl›lm›flt›r. Kerkük meselesinin bütün etnik ve mezhebi unsurlar›n
kat›l›m›yla hakkaniyet ilkelerine dayal› bir çözüme kavuflturulmas› öncelikli
gündem maddelerimizden birini oluflturmaya devam edecektir.

Irak politikam›z bar›fl, güvenlik,
demokrasi ve istikrar ilkelerine
dayal› aktif ve iddial› bir söyleme
dayanmaktad›r.
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Irak'›n kuzeyi Türkiye aç›s›ndan ayr› bir öneme sahiptir. Bu bölgede yaflayan
Türkmenleri, Kürtleri ve Araplar› akrabalar›m›z olarak görüyoruz. Bu bölge
ile olan ekonomik iliflkilerimizi gelifltirmeye özel önem veriyoruz. Bununla
beraber Irak'›n kuzeyinin teröristler taraf›ndan s›¤›nma yeri olarak kullan›lmas›,
iliflkilerimizin geliflmesinin önünde büyük bir engeldir.

Irak'ta istikrars›zl›ktan beslenen terör tehdidine karfl› da her türlü tedbiri en
etkin bir flekilde alaca¤›z. Hiçbir komflu ülke topra¤›n›n ülkemize yönelik
terörist eylemler için bir üs olarak kullan›lmas›na izin vermeyece¤iz. Türkiye
kendisine yönelik tehdide de, kendisine uzanan dostluk eline de hakk›yla
cevap verebilecek güce ve olgunlu¤a sahiptir. Türkiye Irak'›n istikrar›, iç
bar›fl›, bütünlü¤ü ve refah› için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

AK Parti, AB kat›l›m sürecini hem bir entegrasyon hem de Türkiye'nin
siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlar›n› yükselten bir yeniden
yap›lanma süreci olarak de¤erlendirmektedir.

AB müktesebat›n› tarama çal›flmalar›, ülkemizde pek çok alanda
gerçeklefltirece¤imiz yap›sal dönüflümün alt yap›s›n› haz›rlam›flt›r. 2007 bafl›nda
ald›¤›m›z kararla fas›llar›n müzakerelere resmen aç›l›p aç›lmamas›na bakmaks›z›n
pek çok alanda reformlar h›zla devam edecektir. 17 Nisan 2007'de aç›klad›¤›m›z
"Türkiye'nin AB Müktesebat›na Uyum Program›" 2007-2013 y›llar›nda
gerçeklefltirilecek reformlar›n detayl› bir aç›l›m›n›, takvimini ve sorumlu
kurulufllar›n› içermektedir. 188 yasal düzenleme ve 576 ikincil düzenlemeyi
kapsayan bu doküman, AB kat›l›m sürecinin siyasi sorunlar›ndan ba¤›ms›z
olarak Türkiye'yi en yüksek standartlara ulaflt›rma konusundaki kararl›l›¤›m›z›n
somut bir göstergesidir.

Transatlantik ‹liflkiler ve ABD
Türkiye'nin AB üyeli¤i transatlantik iliflkileri hem derinlefltiren hem de
geniflleten bir etkiye sahiptir. Türkiye Avrupa üzerinden Avrasya'ya uzanan
alanda stratejik gerilimlerin afl›lmas›nda belirleyici bir konum ve role sahiptir.

Türkiye bu konum ile NATO'nun ve transatlantik ittifak sisteminin en
önemli aktörlerinden biridir. NATO'nun 2004 ‹stanbul zirvesi ile ortaya
konan ve di¤er zirvelerde gelifltirilen yeni aç›l›mlar Türkiye'nin aktif katk›s›
ile hayata geçirilecektir. NATO'nun Afganistan operasyonunda üstlendi¤imiz
askeri ve siyasi etkin rol, bu kararl›l›¤›m›z›n en aç›k göstergesi olmufl ve Türk-
Afgan kardefl l i¤i  tekrar gönüllerde yer etmeye bafl lam›flt›r .

Bu çerçevede Türk-Amerikan iliflkileri hem ikili düzeyde hem de ittifak
sistemi içinde köklü bir geçmifle, kapsaml› bir amaç ve ç›kar ortakl›¤›na ve
sa¤lam bir jeopolitik zemine dayanmaktad›r. ‹liflkilerimiz kapsam› itibar›yla
çok boyutlu, uygulama alan› itibar›yla çok yönlüdür. Bu iliflkinin yeni flartlara
uyumlu hale getirilerek kurumsallaflmas› sadece ikili iliflkiler aç›s›ndan de¤il
küresel ve bölgesel bar›fl aç›s›ndan da büyük bir önem tafl›maktad›r.

Türkiye'nin yak›n bölge ve çevre havzalardaki politika öncelikleri, Türkiye'nin
AB'ye üyelik süreci ile bütünlük arz etmektedir. AK Parti, AB-Türkiye
iliflkilerini ikili iliflkilerin yan› s›ra küresel ve bölgesel bar›fl ve düzen
perspektifini de içeren stratejik bir vizyon çerçevesinde de¤erlendirmektedir.

Bu perspektiften bak›ld›¤›nda AB-Türkiye iliflkileri, küresel bar›fl› tehdit eden
gerilimlerin yumuflat›lmas›nda, uluslararas› terör, kültürel çat›flma, enerji
güvenli¤i gibi risk alanlar›nda küresel iflbirli¤inin yayg›nlaflt›r›lmas›nda
önemli bir mihver niteli¤i tafl›maktad›r.

Daha önceki dönemlerde Türkiye iyi haz›rlanamad›¤› ve demokratik
standartlar›n› yükseltemedi¤i için AB'nin geniflleme dönemlerinde önemli
f›rsatlar kaç›r›lm›flt›r. 17 Aral›k 2004 AB zirvesinde al›nan karar, Türkiye'nin
yar›m as›rd›r sürdüregeldi¤i AB ile bütünleflme çabalar›na ivme katm›fl ve
bölgesel ve küresel bir aktör olma iradesine kurumsal bir boyut kazand›rm›flt›r.
3 Ekim 2005 tarihinde bafllayan fiili müzakereleri müteakip tarama süreci
bitirilmifl ve 11 Haziran 2006'da ilk fas›l ile ilgili müzakereler tamamlanm›flt›r.
K›br›s'tan kaynaklanan siyasi sorunlara ra¤men bugün tüm fas›llarda teknik
çal›flmalar baflar›yla devam etmektedir.

Avrupa Birli¤i
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Geçti¤imiz dönemde UNDP baflkanl›¤›na, ‹KÖ genel sekreterli¤ine ve
Afganistan üst düzey sivil yönetimine Türk yöneticilerin getirilmifl olmas›
bu etkinli¤in ilk iflaretleridir. Türkiye'nin elli y›ldan sonra 2009-2010
döneminde BMGK geçici üyeli¤ine seçilebilmesi için büyük bir kampanya
bafllat›lm›flt›r. Bu dikkatli kampanya neticesinde Türkiye 50 y›l sonra BMGK
üyesi olmaya aday hale gelmifltir. Diplomasi alan› d›fl›nda d›fl ticaret, enerji,
insani yard›m, ulaflt›rma, kültür-tan›t›m, bilim ve teknoloji alanlar›ndaki
uluslararas› etki gücümüzü art›raca¤›z.

Günümüz dünyas›nda ekonomik
ve ticari iliflkilerin siyasi
iliflkilerle beraber yürütüldü¤ü
gerçe¤inden hareket eden AK
Parti, d›fl ticaret hacmimize
ekonomik rekabet gücümüzü
art›racak flekilde ivme kazand›racakt›r. 2002'de 36 milyar düzeyinde olan
ihracat hacminin 2007'de 100 milyar› aflacak olmas› bu hedef do¤rultusunda
ald›¤›m›z mesafeyi ortaya koymaktad›r.

AK Parti olarak devlet-merkezli resmi diplomasi sürecini toplum merkezli
sivil d›fl politika araçlar› ile desteklemeye kararl›y›z. Bu çerçevede uluslararas›
teknik ve insani yard›m faaliyetleri ile her co¤rafyada ülkemizin mevcudiyetini
art›rarak göstermeye devam edece¤iz. T‹KA, etkin oldu¤u ülkelerdeki
faaliyetlerini daha da yo¤unlaflt›r›rken, yeni co¤rafyalara planl› bir flekilde
aç›lmaya devam edecektir.

Bu iliflkilerin daha genifl kapsaml› bir flekilde ekonomik, teknolojik, sosyal
ve kültürel alanda zenginlefltirilmesi gerekmektedir. ABD ile olan ittifak›m›z›,
 transatlantik iliflkilerin omurgas›n› oluflturan NATO içindeki etkin rolümüzü
ve AB üyelik sürecimizi, ortak bir hedefin ana unsurlar› olarak görüyoruz.

AK Parti olarak devlet-merkezli
resmi diplomasi sürecini toplum
merkezli sivil d›fl politika araçlar›
ile desteklemeye kararl›y›z.

Asya, Afrika ve Latin Amerika

Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya gibi Avrasya'n›n önemli aktörleriyle
gelifltirilen iliflkiler, Türkiye'nin AB ve ABD ile sahip oldu¤u bu kurumsallaflm›fl
iliflkiler sisteminin bir alternatifi de¤ildir. So¤uk Savafl mant›¤›n› yans›tan
bu tür karfl›tl›klar d›fl politika anlay›fl›m›z›n ve stratejik yaklafl›m›m›z›n
d›fl›ndad›r.

Rusya ile son dönemde geliflme kaydeden iliflkiler çeflitlendirilerek sürdürülürken
Çin, Hindistan ve Japonya gibi önemli Asya ülkeleriyle olan iliflkilerimize
de ivme kazand›r›lacakt›r.

Öte yandan bu döneme kadar d›fl politika ufkunun d›fl›nda kalan Afrika,
Uzak Do¤u ve Latin Amerika gibi bölgelere yönelik aç›l›m politikalar› artan
bir h›zla sürdürülecektir. 2005 Afrika, 2006 Latin Amerika y›llar›nda
bafllatt›¤›m›z projeleri yak›ndan takip edecek ve 2013 y›l›na kadar bu
bölgelerdeki altyap›y› güçlendirip 2023 y›l›nda bu bölgelerdeki en aktif ülkeler
aras›nda yer alaca¤›z.

Bu bölgelerde yetersiz olan mevcudiyetimiz yeni büyükelçilik ve temsilciliklerin
aç›lmas›, T‹KA'n›n faaliyet alan›n›n geniflletilmesi, d›fl ticaret, kültür ve
tan›t›m faaliyetlerimizin art›r›lmas› i le yo¤unlaflt›r›lacakt›r.

Uluslararas› Örgütler
Yak›n çevremizden bafllayarak bütün yerküreye yay›lan bu vizyonumuzun
hayata geçirilebilmesi için uluslararas› diplomatik temsil gücümüzün
yayg›nlaflt›r›lmas›na ve klasik diplomasi d›fl›nda kalan alanlardaki
faaliyetlerimizin gelifltirilmesine a¤›rl›k verece¤iz. Bu çerçevede uluslararas›
örgüt ve forumlardaki mevcudiyetimizi, temsilimizi ve etkinli¤imizi art›raca¤›z.

Bütün bu vizyon ve yöntem ilkeleri ile uluslararas› alanda yeni bir Türkiye
imaj› oluflturmak amac›nday›z. Kültürel anlamda do¤u ile bat›, ekonomik-
politik anlamda kuzey ile güney aras›nda merkez bir rol üstlenmek zorunda
oldu¤umuza inan›yoruz. Ülkemizin küresel konumunu reaksiyoner ve edilgen
bir köprü rolü ile de¤il, aksiyoner ve etken bir merkez ülke ekseninde
tan›ml›yoruz. Bu tan›m konjonktürel ve taktik bir tan›mlama de¤il, derin
tarihi birikimimizin ve jeopolitik konumumuzun gerektirdi¤i kal›c› ve stratejik
bir tan›md›r.

Türkiye: Bölgesel Güç, Küresel Aktör
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Türkiye'nin insani ve tarihi sorumluluk duygusunun bir gere¤i olarak d›fl
yard›mlar›m›z, iktidar›m›z döneminde büyük oranlarda artt›r›lm›flt›r.
Pakistan'daki büyük depreme ilk önce Türkiye'nin yard›m eli uzanm›fl,
güneydo¤u Asya'daki Tsunami felaketinin yaralar›n›n sar›lmas›nda Türkiye
büyük katk› sa¤lam›fl, Sudan'›n Darfur bölgesindeki açl›k ve sefaletle mücadelede
ülkemiz etkin rol oynam›flt›r. Bu çal›flmalarda Türk K›z›lay›'n›n uluslararas›
etkinli¤i art›r›lm›flt›r.

‹ktidar›m›z döneminde özellikle Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlarda, ayr›ca
Lübnan ve Filistin'de bulunan tarihi miras›m›z›n korunmas›, restorasyonu ve
yaflat›lmas› için yo¤un çaba gösterilmifltir. Bu eserlerin envanteri ç›kar›lm›fl
ve önemli pek çok tarihi eserin restorasyonu tamamlanm›flt›r.

AK Parti olarak, yeni dönemimizde de dinamik d›fl politikam›za paralel olarak
d›fl teknik yard›m ve insani yard›m politikam›z› ayn› kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Türkiye tarihi, co¤rafi ve kültürel derinli¤i, ekonomik ve demokratik dinamizmi
ile özel bir konuma ve küresel bir misyona sahiptir. AK Parti uluslararas›
iliflkilerde baflar›n›n üç ana flart›n› oldu¤una inanmaktad›r: Psikolojik özgüven,
stratejik planlama ve güçlü siyasi irade. Önümüzdeki dönemde temel
hedefimiz, bu flartlar› yerine getirerek Türkiye'yi 21. yy.›n yükselen gücü
yapmakt›r.

Türkiye'yi içine kapatan de¤il dünyaya açan, Türkiye'nin stratejik ufkunu
daraltan de¤il sürekli geniflleten, Türkiye'nin küresel ve bölgesel etkinli¤ini
zay›flatan de¤il güçlendiren, Türkiye'yi etkilenen bir çevre ülkesi de¤il
etkileyen bir merkez ülkesi yapan bu yolun takipçisi olaca¤›z.

Savunma
Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine uygun olarak ve ülkemizin
tarihi ve stratejik konumu gere¤i Türkiye'nin güçlü bir milli savunma sistemine
sahip olmas› temel politikam›z olmufltur. Bu anlay›flla hem milli savunma
sanayimizi güçlendirme çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmifl hem de Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin her türlü ihtiyac›n›n zaman›nda karfl›lanmas›na öncelik
verilmifltir.

Bu dönemde, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin modernizasyonu kapsam›nda birçok
yeni proje devreye konulmufltur: 'Modern Tank Gelifltirilmesi Projesi', 'Taarruz,
Taktik/Keflif Helikopteri (ATAK) Projesi', 'Milli Savafl Gemisi Projesi', 'Jet
E¤itim Uça¤›', '‹nsans›z Hava Arac›' ve 'Yeni Nesil Savafl Uça¤› (F-35)' gibi
projeler bunlar›n en önemlileri olarak say›labilir.

Savunma sanayimizde yeni projelerle Türk Sanayinin tasar›m ve üretim
pay›n›n art›r›lm›fl olmas› gurur kayna¤›m›zd›r. ‹ktidar›m›z döneminde yap›lan
çal›flmalarla, 2002 y›l›nda % 25 olan Silahl› Kuvvetlerimizin ihtiyaçlar›n›n
yurt içinden karfl › lanma pay› bugün % 50'ye yaklaflm›flt›r .

D›fl Yard›mlar

‹ktidar›m›z döneminde aktif d›fl politikam›za paralel olarak d›fl teknik yard›mlara,
kalk›nma projesi desteklerine ve insani yard›mlara yeni bir yaklafl›m getirilmifltir.
Baflta Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklar›n›n bulundu¤u ülkeler olmak
üzere Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Ortado¤u ve Afrika'da daha planl› ve
etkili bir yard›m politikas› izlenmifltir. Daha önce da¤›n›k ve plans›z bir flekilde
de¤iflik kurumlar›m›z›n yürüttü¤ü d›fl yard›m çal›flmalar›nda koordinasyon
sa¤lanm›flt›r.

Türkiye'nin yapt›¤› d›fl yard›mlar sadece miktar olarak artt›r›lmam›fl, ayn›
zamanda bu yard›mlar›n kapsaml› bir envanteri ç›kar›lm›flt›r.
Bu yard›mlar uluslararas› standartlarda raporlanmaya bafllanm›flt›r. Bu
çal›flmalar›m›z›n sonucunda Türkiye'nin d›fl yard›mlar›n›n niteli¤i ve miktar›
belirginleflmifl, böylece ülkemiz BM ve OECD taraf›ndan "donör ülke" unvan›n›
almaya hak kazanm›flt›r.

Bu çerçevede Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› (T‹KA)'n›n
bütçesi ve faaliyet alan› geniflletilmifl, kurumun etkinli¤i artt›r›lm›fl, büyük
devlet bilinciyle hareket eden Türkiye'nin yard›m eli daha genifl bir co¤rafyaya
ulaflm›flt›r. ‹ktidara geldi¤imizde 12 olan T‹KA ülke koordinatörlü¤ü say›s›
20'ye ç›kart›lm›fl, Makedonya, Kosova, Karada¤, Afganistan, Filistin, Etiyopya,
Sudan ve Senegal'de yeni temsilcilikler aç›lm›flt›r.
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Savunma sanayimizin uluslararas› etkinli¤i de art›r›lm›fl, askeri hücumbot ve
gemiler, silah, di¤er savunma araç-gereçleri ile komuta kontrol ve elektronik
harp sistemleri ihracat›m›z 350 milyon dolara ç›kar›lm›flt›r.

Türk Silahl› Kuvvetleri'nin ihtiyaçlar› çerçevesinde yürütülen tedarik ve
gelifltirme projelerine ilave olarak, yerli savunma sanayimizin gelifltirilmesi
ve ülkemizin d›fla ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas›n› sa¤layacak araflt›rma ve gelifltirme
çal›flmalar›na büyük a¤›rl›k verilmifltir.

Türkiye bu dönemde, güçlü ordusu ve savunma sanayiyle baflta NATO, AB
ve BM organizasyonlar› içinde birçok ülkede bar›fl›n korunmas› ve güvenli¤in

s a ¤ l a n m a s ›  m i s y o n u
çerçevesinde önemli roller
üstlenmifltir.

AK Parti'nin milli savunma
politikas› önümüzdeki dönemde
de ayn› kararl›l›kla sürdürülecek,
savunma sanayinin gelifltirilmesi
ve ar-ge faaliyetleri öncelikli
flekilde desteklenecektir .

Türkiye'nin gücünü her türlü
flart ve co¤rafyada hissettirecek, hem konvansiyonel hem de asimetrik
muharebeleri icra edebilecek, cayd›r›c›l›¤›, beka kabiliyeti ve muharebe gücü
yüksek bir savunma sistemi ve gücünün oluflturulmas› ana hedefimiz olacakt›r.

Dünyadaki teknolojik geliflmeleri sürekli izleyerek, ülkemizin ve Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin öncelik ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda yerli savunma sanayimizi
ça¤dafl yöntemlerle gelifltirece¤iz. Böylece, ülkemizin d›fla ba¤›ml›l›¤›n›n
azalt›lmas›n› sa¤layaca¤›z.
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NiCE AK YILLARADIfi POL‹T‹KA VE SAVUNMA

VE YOLA
DEVAM

NiCE AK YILLARA

Türkiye'nin gücünü her türlü flart
ve co¤rafyada hissettirecek, hem
konvansiyonel hem de asimetrik
muharebeleri icra edebilecek,
cayd›r›c›l›¤›, beka kabiliyeti ve
muharebe gücü yüksek bir
savunma sistemi ve gücünün
oluflturulmas› ana hedefimiz
olacakt›r.



NiCE AK YILLARA
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VE YOLA DEVAM
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NiCE AK YILLARA VE YOLA DEVAM

DURMAK YOK YOLA DEVAM

iSTiKRAR VE GÜVENiN DEVAMI iÇiN,

MiLLETiMiZDEN "YETKi" iSTiYORUZ.

BU ÜLKENiN YÜCELMESiNi EN BÜYÜK ONUR VE
ÇOCUKLARINA BIRAKACAKLARI EN BÜYÜK MiRAS
KABUL EDEN EVLATLARI OLARAK, AZiZ
MiLLETiMiZDEN YENiDEN "YETKi" iSTiYORUZ.

AZiZ MiLLETiMiZiN ViCDANI VE fiUURU,
BiZiM REHBERiMiZDiR.

YETKiNiN GERÇEK SAHiBi SADECE MiLLETTiR.

KARAR MiLLETiNDiR!

VE YOLA DEVAM

EVET...

TÜRKiYE'Yi DAHA ETKiN BiR DÜNYA GÜCÜ YAPMAK
iÇiN,

TÜRK MiLLETiNi DAHA MÜREFFEH GÜNLERLE
BULUfiTURMAK iÇiN,

DAHA ÇOK DEMOKRASi VE DAHA ÇOK ÖZGÜRLÜK DOLU
BiR ÜLKE iÇiN,

ALIN TERiNiN VE GÖZ NURUNUN HAK ETTi⁄i ÖDÜLE
TAMAMEN KAVUfiMASI iÇiN,

EKME⁄‹ DAHA DA BÜYÜTMEK iÇiN,

EKME⁄iMiZi TAM BiR HAKKANiYETLE BÖLÜfiMEK iÇiN,

DAHA ÇOK GÜVEN VE HUZUR iÇiN,

YÜREKLERDEN VE SOFRALARDAN HER TÜRLÜ
BURUKLU⁄U TÜMÜYLE KALDIRMAK iÇiN,

ERDEM VE ADALETi DAHA DA YÜCELTMEK iÇiN,

ÇOCUKLARIMIZA DAHA iYi E⁄iTiM VERMEK iÇiN,

YAfiLILARIMIZA HAK ETTiKLERI SAYGIYI DAHA ÇOK
SUNMAK iÇiN,

KADINLARIMIZI HER TÜRLÜ AYRIMCILI⁄A KARfiI
TAMAMEN GÜÇLENDiRMEK iÇiN,


