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Cumhurbaşkanlığı için ilk aday Tuna Bekleviç

Hayır Partisi Genel Başkanı Tuna Bekleviç 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 

adaylığını açıklayarak Türkiye’de adaylığını ilan eden ilk bağımsız aday oldu. Hükümet 

tarafından kuruluşu engellenen ve bu engellemelerin AGİT raporunda da yer aldığı 

Hayır Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de mücadelesine devam ediyor. 

Gerçekleştirdiği yazılı açıklamada mevcut düzeni tek adam rejimi olarak tanımlayan 

Bekleviç tek adam rejimine karşı her alanda direnişi kampanyalarının merkezine ko-

yacaklarını, tek adam rejimine direnen tüm partileri ve bağımsız adayları açık ve net 

bir şekilde destekleyeceklerini ifade etti. Referandum sürecinde Hayır Partisi çerçeve-

sinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 67 şehir 159 ilçe 1.225 köy ziyareti yaptıklarını 

hatırlatan Bekleviç Türkiye genelinde 113 bin gönüllü ve 400 kişilik çekirdek bir kadro 

ile adaylık için gerekli imzaları toplayacaklarını belirtti. Dünya’ya ilham veren direniş ve 

dayanışma örgütleyeceklerini belirten Bekleviç Tuna2019 ismini verdikleri kampanya 

için köy köy Anadolu programları gerçekleştireceğini ifade etti. Bekleviç, direnişlerinin 

sadece yurt içinde değil; rejimin ekonomik uzantıları ve siyasi bağlarına karşı yurt 

dışında da gerçekleştireceklerini belirtti. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
İÇİN İLK ADAY 
TUNA BEKLEVİÇ 
OLDU!

TUNA BEKLEVİÇ
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Açıklamasında kampanya önceliklerinin kalkınma, adalet ve güvenlik olacağını belirten 

Bekleviç alttaki ifadelere yer verdi: 

“Farklılıklara saygı, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi gibi ilkelerimizi merkeze 

alacağız. Halkımıza 20 temel alanda “100 Günde 100 İcraat” vaat ediyoruz. Rejimin 

işlediği tüm suçlar için suça karışmış rejimin uzantılarının yargılanacağı sözünden 15 

Temmuz darbesinin aydınlatılmasına ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü 

içeren 100’ün üzerinde söz veriyoruz. 100 İcraat içerisinde Tarımda kendi kendine 

yeten bir Türkiye için hangi adımları atacağımızı da anlatıyoruz. Havacılıkta bam-

başka bir vizyonda ortaya koyuyoruz. Uzay politikaları, uzay çiftçiliği, Sanayii 4.0 ve 

Bilişim gibi Türkiye’de siyasi partilerin üzerinde çok durmadığı konulara da odaklandık. 

Tüm vatandaşlarımız seçildiğimizde hergün ne yapacağımızı http://www.tuna2019.

com adresinde şeffaf bir şekilde görebilirler. Kim olduğumuz, siyasi geçmişimiz, bu 

güzel vatan için hayallerimiz, projelerimiz, toplanacak kaynakların nasıl kullanılacağı 

gibi tüm verileri kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz. Şaibelerden uzak tertemiz gençlerle 

bereketli bir kampanya örgütlüyoruz. 

Kampanya ekibi olarak mevcut rejimi, niteliklerini, önceliklerini, seçim kampanyaları-

nı, tabiri caizse tek adamın ciğerini bile çok iyi biliyoruz. Bu rejim artık yeni bir değer 

üretme şansına sahip olmadığı için 2019 seçimlerini de kazanma ihtimali bulunmuyor. 

Sadece korku salarak zapt ettikleri cephelerin tamamını 2019’da millete geri verecek-

lerini çok iyi biliyorlar. Biz ise onların tahriklere kapılmayacağız. Hakaretlerine kulak 

asmayacağız. Akıl almaz iftiralarına ve amansız tehditlerine aldırmayacağız. Şiddetten 

uzak duracağız. Hukuka bağlı olacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz ve biz kazanacağız. 

Onlar gidenler biz gelenleriz. Onlar tükenenler biz ise geleceğiz. Onlar tek adama 

hapsolmuş, vakti dolmuş, eskimiş, tükenmiş bir rejim biz ise umut dolu kocaman bir 

Türkiye’yiz. 

Çatı aday arayışına kesin bir şekilde karşıyız. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi çift 

turlu bir seçimdir. 2017 referandumu açık bir şekilde gösteriyor ki tek adam rejiminin 

ilk turda kazanma ihtimali kalmamıştır. Dolayısıyla ilk turun sonucu tek adam rejimine 

karşı ortak adayı ortaya çıkartacaktır. Genel Başkanların seçeceği çatı aday değil; 

milletin ilk turda belirleyeceği ortak aday bu onurlu milletin Cumhurbaşkanı adayıdır. 

Tek adam rejimine karşı hepimizin de milletin seçeceği o aday etrafında birleşmesi 

gerekir diye düşünüyoruz. Hayır Vicdanı gücünü farklılıklarından almıştır. Şimdi bize 

düşen görev bu farklılıkları muhafaza edip cesurca bu dayanışmayı sürdürebilmektir.”

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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1977 yılında Edirne’den doğan Tuna Beklevic İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi 

bölümünü bitirdi. 

2000 yılında mesleki bir sivil toplum kuruluşu olan Ekonomistler Platformu’nu kuran 

Bekleviç derneğin kısa sürede 21 bin üyeye ulaşmasını sağladı. Dönemin önde gelen 

sivil toplum kuruluşlarından birisi olan platform üyeleri arasından dört ekonomiden 

sorumlu devlet bakanı çıktı.  

2005 yılında Bilgi Üniversitesi mezunlar cemiyetini kurarak derneğin ilk dönem baş-

kanlığını gerçekleştirdi. 2014 yılında da aynı üniversitenin Mütevelli Heyetine seçilen 

ilk mezunu oldu.

2006 yılı sonunda “daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi” talebi ile Güçlü 

Türkiye Partisi’ni (GTP) kurdu. Partisi 33 şehirde teşkilatlanmasını tamamlamasına 

rağmen erken seçim kararı alınınca seçimlere giremedi.

2007 yılında 32 ülkeden 52 siyasi partinin dahil olduğu “Uluslararası Barış ve Demok-

rasi Forumu”nun (International Forum for Democracy and Peace) başkanlığına seçildi.

2011 Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Edirne 2. Sıra Milletvekili adayı oldu. Aynı 

yıl üçlü kararname ile T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı danışmanlığına atandı. 

2014 yılından bu yana Edirne Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ulus-

lararası Barış ve Demokrasi Forumu (IFDP) Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu İcra Kurulu Üyeliği ve İstanbul Kültür Kenti 

Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 

KİMDİR?

TUNA BEKLEVİÇ
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2017 yılında Hayır Partisi girişimini başlatmış ve Anadolu genelinde 67 şehir, 159 ilçe, 

1.225 köyde Hayır oylarını çoğaltabilmek için mücadele etmiştir. Hukuki engellemeler, 

polis baskısı ve maruz kaldığı ağır ulusal basın sansürüne rağmen onun üzerinde 

ülkede Hayır’a katkıları haber olmuştur. Hayır Partisi’nin karşılaştığı engellemeler 

ve karşılaşılan ağır baskılar AGİT raporuna da konu olmuştur. Bekleviç Hayır’ın bit-

mediğini savunan ekibi ile birlikte Tayyip Erdoğan rejimine karşı 2019 seçimlerinde 

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etmiştir. 

Bekleviç, ulusal gazetelerde yayınlanan yazıları yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları tarafından 2004 yılında basılan “Kağızman Modeli”, 2006 yılında basılan 

“2023″ ve 2014 yılında basılan “Güçlü Türkiye: Daha Fazla Demokrasi ve Daha Fazla 

Özgürlük” isimli kitapların da yazarıdır.

Eğitim: 

Tuna Bekleviç, üniversite yaşamına kadar eğitimini Edirne’deki devlet okullarında 

gerçekleştirmiştir. Sırası ile Kurtuluş İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Edirne Lisesi’ni 

tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bölümler Fakültesi, Eko-

nomi Bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında ABD’de Washington DC’de Pilot (PPL) 

eğitimi almıştır. 

Aile: 

Tuna Bekleviç, Elif Bekleviç ile evli olup Melek (8) ve Kerem (5) iki çocuk babasıdır.

İş Hayatı: 

Mezuniyetinden hemen sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalışma hayatına başla-

yan Tuna Bekleviç, Türkiye’nin önde gelen şirketlerine yatırım danışmanlığı yapmıştır. 

Öğrenci olarak girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, bir dönem Mütevelli Heyeti Üyeliği ve bir dönem de İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi Kurucu Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Yurt içinde ve 

Ortadoğu’da bir çok şirkete gerçekleştirdiği danışmanlık hizmetleri sonrasında Bekle-

viç ailesi elde ettiği geliri tarım sektöründe değerlendirme kararı almıştır. Aileden esnaf 

olan Tuna Bekleviç ailesinin diğer ticari işleri yanısıra Edirne’de çiftçilik yapmaktadır. 

Ana iştigal alanı meyvacılık olan Bekleviç ailesi, Edirne köylerinde, orta çaplı Elma 

ve Armut yetiştiriciliği yapmaktadır.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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100 GÜNDE 100 İCRAATTUNA BEKLEVİÇ
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1) Daha Fazla Özgürlük ve Daha Fazla Demokrasi (10 madde)

2) Hukuk Reformu (8 madde)

3) Güçlü Ekonomi, Yolsuzlukla Mücadele ve Finans Sistemi Reformu (12 madde)

4) Bilişim (6 madde)

5) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3 madde)

6) Sağlıklı Türkiye (3 madde)

7) Şehircilik, Kent Kültürü ve İmar (3 madde)

8) Dış Politika (3 madde)

9) Savunma (8 madde)

10) Turizm (4 madde) 

11) Sanayi 4.0 (3 madde)

12) Tarımda Kendi Kendine Yeten Türkiye (8 madde)

13) Zorunlu Eğitimde Kalite Seferberliği Başlatılacaktır (9 madde)

14) Yükseköğretim (7 madde)

15) Yüzde 100 Yenilenebilir Enerjiye Geçen Türkiye (8 madde)

16) Talan ve Yağmaya Son Veren İnsan Odaklı Madencilik (6 madde)

17) Çalışma Hayatında Hak İhlalleri Devletinden İşçi Dostu Türkiye’ye Dönüşüm! (5 madde)

18) Güzel Sanatların Her Dalı ile Kültürel Zenginleşme Sağlanacaktır (5 Madde)

19) Hayvan Dostu Türkiye (4 Madde)

20) Uzay Çalışmaları ve Uzay Çiftçiliği (4 Madde)

100GÜNDE
İCRAAT

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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“DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK VE DAHA FAZLA DEMOKRASİ”

“DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK 
VE DAHA FAZLA DEMOKRASİ”

TUNA BEKLEVİÇ
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“DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK VE DAHA FAZLA DEMOKRASİ”
1) OHAL derhâl kalkacaktır! 

Tek adam rejiminin vatandaşlarımıza sadece korku vermeyi hedefleyen, terörle mü-

cadeleye hiç bir somut faydası olmayan OHAL uygulamasına derhâl son verilecektir.   

2) Tek Adam Rejiminin Tüm Unsurları Bağımsız Mahkemelerce Yargılanacaktır!  

- Tek adam rejiminin şaibeli 16 Nisan 2017 referandumundan sonra aldığı tüm kararlar 

gözden geçirilecektir.  

- Partili savcı ve hakimlerden ihâle takipçisi parti yöneticilerine ve partili memurla-

ra kadar rejimin tüm unsurları ve onların ekonomik ilişkileri soruşturulacak; şaibeli 

ekonomik ilişkileri tespit edilenler bağımsız mahkemelerce yargılanacaktır. Suçsuz 

bulunanlar görevlerine iade edilecektir.  

- Üzerine şaibe karışmış tüm terör davaları bağımsız mahkemelerce tekrar görülecektir.

- Milletimizin vicdanında derin yaralar açan 15 Temmuz 2016 darbe girişimi kesinlikle 

aydınlatılacaktır.  

- Temel hak ve özgürlükler konusundaki tüm yasaklar derhâl kaldırılacaktır. 

- Siyasi partiler yasası değiştirilecek, seçim barajı sıfıra indirilecek ve temsilde adalet 

sağlanacaktır.  

3) Hemen Anayasa! Mecliste yer alan ve Meclis dışındaki siyasi partiler, Barolar, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve yerel kanaat önderleri ile 

birlikte ortak paydalarında uzlaşılmış “Hemen Anayasa” değişikliğinin gerçek-

leştirilmesi hedeflenmektedir.

Kuvvetler ayrılığının güçlü bir şekilde tesis edildiği, bireysel hak ve özgürlüklerin yo-

rumsuz bir şekilde garanti altına alındığı, Dünya’ya ilham verecek şekilde her alanda 

daha fazla özgürlük ve daha fazla demokrasi sağlayan, basın ve ifade özgürlüğünü 

garanti altına alan, bir arada yaşamı özendiren, kimseyi “diğer” olarak tanımlamayan, 

kimsenin kendisini “öteki” olarak hissetmediği gerçek sivil anayasa oluşturulacaktır.   

4) Güçlendirilmiş Yeni Parlamenter Sistem Kabul Edilecektir! Toplumun katılımcı 

ve çoğulcu bir demokrasi talebini merkeze alarak seçim barajını sıfıra indirip 

siyasi partiler kanunu revize edecek şekilde kapsamlı anayasa değişikliği ger-

çekleştireceğiz.  

Tek adam rejimine derhâl son verip çok sesliliği benimsemiş, farklılıklarına değer 

veren, toplumu kutuplaştırmak yerine kucaklayan “Güçlendirilmiş Yeni Parlamenter 

Sistemi” kabul edeceğiz.   

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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5) Siyasi Partiler Kanunu Yeniden Düzenlenecektir! 

Gerçek demokratik özgürlükçü bir anlayışı yerleştiren, siyasi partileri lider sultasından 

kurtaran, partilere bağış ve yardımın hukuk normlarında ve standartları göre yeniden 

düzenlenen, seçim dönemlerinde yapılacak harcamaların ve alınacak bağışların tasnif 

ve sınırlandırılmasını ortaya koyan, örtülü harcamaların önüne geçen, zengin veya 

fakir olmasına bakılmaksızın her bireyin siyaset yapmasının önünü açan şekilde siyasi 

partiler kanununu düzenleyeceğiz.   

6) Dinin Senindir. Senin Özgürlüğündür! 

Türkiye son yıllarda dini siyasete alet ederek hem farklılıkları örselemiş hem de di-

nimize zarar veren bir süreci başlatmıştır. Siyasileşen devlet mekanizması manevi 

alana yetki sınırlarının ötesinde müdahale etmiştir. Bu siyasi süreçte yaşanan manevi 

karmaşa vatandaşlarımızı dinin nasıl yaşanması gerektiği konusunda kutuplaştır-

mıştır.  Din kişiye özeldir ve kişinin kendi özgürlüğüdür. Siyasetten bağımsızdır. Her 

alanda ibadet ve ifade özgürlüğünü sağlayacağız. Siyaset eli ile inanç düzenlemeleri 

gerçekleştirilmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapacağız.    

7) Düşünmeyi Suç Olmaktan Çıkartacağız! 

Siyasi, muhalif görüş veya düşünce suçlarından hapis cezası almış veya tutuklu olan-

lar derhâl serbest bırakılacaktır. Türkiye’de düşünmek ve gazetecilik yapmak suç ol-

maktan çıkartılacaktır. Adalet ve hukuk sistemimi uluslararası normlara ilham verecek 

ölçüde özgürleştirilecektir.   

8) Kamudan Haksız Uzaklaştırılanlar Geri Dönecektir! 

Kamudan uzaklaştırılan, iş bırakmak zorunda bırakılan veya atılan kitlelerin içinde 

terör örgütü, devleti yıkıcı veya bölücü faaliyetlere bulaşmamış olan kişiler tekrar 

kamuya alınacaktır.  

9) İmtiyazlara Son Verilecektir! 

Başta yardım faaliyetleri adı altında çeşitli dini cemaatlere veya tek adam rejimine 

finansal destek sağladığı tespit edilen tüm vakıfların ve derneklerin faaliyet amaçlarını 

aşan imtiyazlarına son verilecektir.   

10) Memur Sayısı Düşürülecektir!  

Kapsamlı kamu yönetimi reformu gerçekleştirilecek; tüm memuriyetler tekrar tanımla-

nacak ve Türk milletinin üzerinde yük olan bürokratların sayısı yarıya düşürülecektir. 

TUNA BEKLEVİÇ
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Bir devleti kabileden ayıran en önemli unsur olan “Hukuk”, devletlerin ve onları oluştu-

ran toplumların kaderini de etkilemektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki öncelik “Hukuk”un 

kalitesidir. Önceliğimiz Hukuk reformu olunca, elbette ilk bakmamız gereken kurum, 

Hukuk’un en önemli uygulayıcısı ve “müeyyidesi” konumundaki “Yargı”dır. Reform 

planlarımızda genel olarak Yargı Kurumu kapsamındaki düşüncelerimizi içermektedir. 

11. Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Sağlanacaktır! 

- Son anayasa değişikliği ile getirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun tüm üyelerinin 

siyasi merciler tarafından seçilmesi usulünün kaldırılması amacıyla tekrardan halk 

oylaması yapılarak üst düzey yargı mercii olan Hakimler ve Savcılar kurulunun taraf-

sızlığı sağlanacaktır. 

Hakim ve savcıların hiçbir etki altında kalmadan karar verebilmelerinin sağlanması 

için öncelikle hakim ve savcılar üzerinde önemli yetkileri bulunan, Hakim ve Savcılar 

Kurulu’nun (“HSK”) ele alınması gerekiyor. HSK gibi hayati önemde olan bir kurum 

üzerinde hükümetin müdahalesinin sıfıra indirilmesi için, hükümet tarafından atana-

cak aday sayıların azaltılması, HSK’nın hakimler ve savcılar üzerindeki yetkilerinin 

kısıtlanması başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeleri derhal yürürlüğe alacağız. 

HUKUK REFORMU

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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- Hakim adaylarının hakimliğe kabulü için mülâkat aşamasının etkisi azaltılacak, bu 

sayede yargı mensuplarının seçiminde “liyakat prensibi” esas alınacaktır. Hakim ve 

savcıların seçiminde mülâkat aşaması son derece kritiktir. Bugüne kadar bu metod 

suiistimal edilmek suretiyle yargıda siyasi kadrolaşma sağlanmıştır. Mülâkat metodu 

bu surette uygulandığı sürece yargı mensuplarının adil şekilde tayini mümkün görün-

memektedir. Bu nedenle mülâkat sisteminin, adayların seçimindeki etkisi azaltılacak, 

adaylar; hukuk fakültelerinde ve hakimlik sınavındaki başarılarına göre seçilerek liya-

kat prensibine uygun şekilde ülkemize hizmet etmeye başlayacaklardır. 

- Yargı mensuplarının can güvenlikleri güvence altına alınacak ve çalışma şartları 

iyileştirilecektir. 

Bir ülkede yaşayan vatandaşa her anlamda en büyük güvenceyi o ülkenin yargı erki 

verebilir. Yargı erkinin daha üzerinde herhangi bir güvence söz konusu değildir, yargıyı 

önemli kılanda bu husustur. Yargılamanın niteliğini ise yargı kadrosu belirleyecektir. 

Nitelikli ve hukuki donanımı yüksek hakim ve savcılar yetişmediği sürece yargı kad-

rosunun nitelikli olabilmesi mümkün değildir. Tek adam rejiminin yargıdaki tahribatı 

ile birlikte son dönemlerde hukuk fakültesinden mezun, tutkulu, yetenekli ve idealist 

hukukçuların hakimlik veya savcılık yerine avukatlığı tercih ettiği görülmektedir. Bunun 

temel sebepleri ise, hakim ve savcıların çalışma şartları, can güvenliklerinin yeteri 

düzeyde temin edilmeyişi ve daha da önemlisi düzenli gelirlerinin beklenen seviyede 

olmayışıdır. Yapılacak düzenlemelerle bunu ortadan kaldıracağız ve genç, tutkulu 

hukukçuların hakimliğe ve savcılığa yönelimlerini teşvik edeceğiz. Bu sayede uzun 

vadede güvenilir ve sağlıklı bir yargı sisteminin oluşmasının temellerini atacağız. 

12) Yargı Süreçlerinin Evrensel Hukuk İlkelerine Göre Yürütülmesi Sağlanacak! 

Sadece kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin olması ve bunlara tabi olan kurumların 

varlığı o ülkede “Hukuk” un olduğu anlamına gelmiyor. Günümüzde de örneklerini 

gördüğümüz gibi, evrensel hukuk ilkelerine aykırı uygulamalar ve hukuk yorumlama-

ları yapılarak insanlar mağdur edilebiliyor. Bağımsız yargı ile ilgili düşüncelerimizle 

bağlantılı olarak, ucu devlet kurumlarına “dokunan” süreçlerde haklarını arayan in-

sanların devlet duvarına çarptıklarını ve sonuç alamadıklarını görüyoruz. Cumartesi 

annelerinden, en son olağanüstü KHK’lar ile mağdur edilen insanlara kadar her kesim-

den vatandaşlarımızı mağdur eden bu olayları toplumsal birlikteliğimize zarar veren 

durumlardır. Bu konularda hesap veren bir devlet düzeyine çıkmak için tüm irade net 

ve açık bir şekilde gösterilecektir.  
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- Vatandaşların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca sahip oldukların adil yar-

gılanma haklarının gözetilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizinde taraf olduğu, taraf devletlerde yaşayan vatandaşların temel hak ve özgür-

lüklerini düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi vatandaşların 

adil yargılanma haklarını düzenlerken, her bireyin davasının makul bir süre içerisinde 

görülmesi gerektiğine önemle vurgu yaptığını görüyoruz. Ancak özellikle ülkemizde 

yargılama süreçleri ve mahkemelerin çalışma sistemleri göz önünde bulunduruldu-

ğunda, bireylerin adil yargılanma haklarına riayet eder ve haklarına olabildiğince ivedi 

şekilde kavuşmalarına hizmet eder bir yargılama sisteminin olmadığını ve hatta bu 

durumda son derece uzak bir çizgide olduğumuzu görmekteyiz. Bir hukuk devletinde 

hukuk sisteminin işleyişinin arka plana atılmasının her şeyden önce bir ülke vatandaşı 

olarak kabulü mümkün değildir. Bu nedenle yargılamanın hızlanması adına atılacak 

adımlar elzem olup, yapılacak düzenlemelerle bunu sağlamayı amaçlıyoruz.

13) Duruşma Sayıları Sınırlandırılacaktır! 

Medeni muhakeme mevzuatında yapılacak düzenlemeler ile bir yargılama için yapı-

lacak duruşma sayısı sınırlandırılacaktır. 

Mahkemelerdeki dava dosyalarının yoğunluğu, duruşmalar arasındaki sürelerin git-

tikçe uzamaya başlamasına yol açmıştır. Son dönemlerde bir duruşmadan sonra, 

sıradaki duruşmanın 2 veya 3 ay sonrası için tayin edildiğini, büyük şehirlerde bu 

sürenin 6 aya kadar uzadığını ve bu durumun da yargılamaları kabul edilemez dere-

cede uzattığını gözlemliyoruz. Diğer yandan, bir yargılamanın duruşmalarının büyük 

bir bölümünün yargılamanın esasını etkileyen türdün değil, usulen huzurda bulunulan 

duruşmalar olduğu gözler önündedir. Üstüne üstlük mahkeme hakimleri, haftanın en 

az 2 gününün tamamını duruşmalara ayırdıklarından, verimsiz geçen duruşmalar 

için kendileri de yüksek derecede efor sarf etmekte, dosyaları incelemeye de vakit 

bulmamakta ve bu hususlar da açıkça yapılan yargılamanın kalitesini düşürmektedir. 

Bu nedenlerle yargılamanın esasını etkilemeyen bu duruşmaların gerçekleştirilerek 

yargılamanın uzamasını önlemek adına, dava türlerine göre yapılacak duruşmalara 

medeni muhakeme mevzuatında yapılacak düzenlemeler ile sınırlamalar getirilecektir. 

Bu sayede hem mahkeme hem de taraflar duruşmalar için daha az süre harcayacak, 

yapılan duruşmalarda taraflar süre sıkışıklığı olmadığından kendilerini daha rahat 

ifade edebilecek. Sonuç olarak az duruşma yapılarak yargılama süresinden tasarruf 

edilecek, aynı zamanda gerçekleşen duruşmalar çok daha verimli şekilde cereyan 

edebilecektir. 
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14) Yargıda Uzmanlaşma Sağlanacaktır! 

Adli ve idari yargı mensuplarının, faaliyet gösterecekleri alanlara göre uzmanlaşma-

ları sağlanacaktır. Ülkemizde yapılan yargılamaların yeterli seviyede olmayışının en 

önemli nedenlerinden birisi de, yargılama yapan hakimler için herhangi bir uzman-

laşma sisteminin mevcut olmayışıdır. Üstüne üstlük uzun süre aynı tip mahkemede 

kalıp o mahkemede bakılan davaların konusu üzerinde uzmanlaşma fırsatı bulan 

hakimler, yapılan ani bir atama sonucu daha önce hiç ilgilenmedikleri konulardaki 

davaların görüldüğü mahkemelerde görev aldığı gözlemleniyor. Bu nedenlerle hakim 

adaylarının hakim olmaya hak kazandıktan sonra kendi seçecekleri veya o dönemki 

ihtiyaç durumuna göre kendilerine uygun görülen alanlarda faaliyet gösteren mahke-

melerde görevlendirilebilmeleri adına mahkeme konusu ile ilgili olarak uzmanlaşma 

kriterleri koyan ve bunu zorunlu hale getiren düzenlemeler yapılacaktır. Bu sayede 

uzun vadede çok daha nitelikli, adil ve hakkaniyete uygun yargılamalar gerçekleşmesi 

temin edilecektir. Yargı sisteminin evrensel ölçülerde olmasının gereği olarak evrensel 

standartlarda içtihat oluşturabilen, evrensel hukuk camiası içinde bilgi alışverişinde 

bulunabilecek yargı mensuplarının artırılması Yargı Kurumunun değerini ve etkinliğini 

artıracaktır. Bu doğrultuda gerek hukuk fakültelerinde gerek akademi ve meslek için 

eğitim programları dahilinde mesleki yabancı dil eğitimlerine, yurtdışı kurumlarla ya-

pılacak işbirlikleri ile düzenlenecek eğitim programlarına destek verilecektir. 

15) Vatandaşın Hukuki Yardım Hizmetine Erişimi Sağlanacaktır! 

Yargı Kurumunun bağımsızlığı kadar vatandaşların Yargı önündeki eşitliği de aynı 

öneme sahiptir. Ancak hukuk hizmetlerini pahalı olması ve dar gelirli vatandaşın bu 

hizmete erişememesi mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu nedenle bu mağduriyeti en 

aza indirmek amacıyla mevcut adli yardım sistemi geliştirilmelidir. Bilindiği üzere adli 

yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgür-

lüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama 

giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderle-

rinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden 

yararlandırılmasıdır. Bu giderler de mevzuat kapsamında barolar tarafından karşı-

lanmaktadır. Ancak özellikle büyük şehirlerdeki baroların gelirlerine incelendiğinde, 

adli yardım sandığına ayrılan gelirlerin, hak arama düşüncesinde olan ancak yeterli 

maddi imkanı bulunmayan vatandaşların cüzi bir kısmına fayda sağladığı görülmek-

tedir. Nitekim gönüllülük esası bir kenara olmak üzere, bu noktada avukatların adli 

yardım faaliyetlerine teşvikinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Adli yardım faaliyet-

lerinde bulunan avukatların adli yardım sandığından alacakları vekalet ücretlerinin 
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artması da baroların buna ayırdıkları bütçe miktarı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, 

adli yardım faaliyetlerinin teşviki ve bu suretle imkanı bulunmayan vatandaşlarının 

haklarının korunmasının sağlanabilmesi açısından, tüm illerdeki baroların gelirleri 

oranın adli yardım sandığına aktaracakları fonların artırılması yönünde çalışmalar ve 

düzenlemeler yapılacaktır. 

16) TBMM’de kanunların kabulü ve yürürlüğü hususunda Cumhurbaşkanı’nın 

‘güçleştirici veto’ yetkisi yerine geciktirici veto yetkisini haiz olması için tekrar-

dan halk oylaması yapılacaktır! 

16 Nisan 2017 halk oylaması sonucu Anayasa’nın 89. maddesinde yapılması önerilen 

değişiklik kapsamında; Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye geri gönderilen kanunun 

aynen kabulünün, ancak Meclis “…üye tamsayısının salt çoğunluğu ile…” mümkün 

olabileceği kararlaştırılmıştır. Bu düzenlemeyle, TBMM’nin Cumhurbaşkanı tarafından 

bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunu aynen kabul edebilmesi, başka 

bir ifadeyle kendi iradesinde ısrar edebilmesi için, kanunların kabulü için öngörülen 

olağan karar yeter sayısını aşan nitelikli bir çoğunluğa ulaşması öngörülmektedir. Bu 

durumun, Anayasa’da hâlihazırda var olan basit çoğunlukla ikinci kez kabul sistemin-

den farklı bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Anayasa hukuku tekniği açısından ba-

kıldığında, değişiklik teklifiyle birlikte Cumhurbaşkanı’nın kanunların kabulü konusun-

daki yetkisinin, “geciktirici veto” yetkisinden “güçleştirici veto” yetkisine yükseltildiğini 

söylemek mümkündür. Başka bir deyişle, yasama erkini elinde bulunduran meclisin 

varlığına karşın, Cumhurbaşkanı’nın yasama üzerindeki etkisinin elzem derecede 

arttığı, Cumhurbaşkanı’nın kabulü onaylamadığı bir yasanın / düzenlemenin yürürlüğe 

girmesinin zorlaştığı anlaşılmaktadır. Kuvvetler ayrılığını benimsemiş anayasal bir 

sistemde bu tarz bir yasama biçimini kabul etmiyoruz! 

17) Avukatlar için Baro Sınavı Zorunlu Tutulacaktır! 

Dünya’daki tüm hukuk devletlerinin neredeyse tamamında hukuk fakültesi mezunları-

nın avukat olabilmeleri için zorunlu baro sınavı uygulaması mevcuttur. Her nasıl hakim 

ve savcılar için hakim / savcı olmak için böyle bir sınava tabi olma zorunluluğu varsa, 

avukatlık da aynı derece yetkinlik gerektiren bir meslek olduğundan, aynı uygulamaya 

avukatların da tabi olması gerekmektedir. 

18) Stajyer Avukatların Maaşları için Asgari Sınır Getirilecektir! 

Avukat olmaya hazırlanan avukat stajyerlerinin staj programları düzenlenecek ve ma-

aşları için asgari sınır getirilecektir. Günümüzde hak savunucusu avukatların, avukatlık 
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yaşantılarındaki en büyük sıkıntı staj dönemidir. Stajyer avukatlar, stajlarının ilk 6 ayın-

da adliye stajı yapmak zorunda olduklarından, kanunen herhangi bir hukuk ofisi veya 

iş yerinde sigortalı olarak çalıştırılamıyorlar. Ancak adliye stajı eğitimi, adliyelerdeki 

iş yoğunluğundan dolayı beklenen nitelikte gerçekleşmediğinden, tüm stajyer avukat 

adayları bu dönem içerisinde fiilen hukuk bürolarında yasa dışı olarak çalışmalarını 

sürdürüyorlar. Bunun doğurduğu sonuç ise, stajyer avukatlarının sosyal güvencelerinin 

olmaması ve kendileri için bir asgari ücret sınırı getirilecek olsa dahi sigortalı çalışa-

madıkları için bundan istifade edemeyecek olmalarıdır. Bizim kanaatimiz, 6 aydan 

daha kısa süreli bir adliye stajı zorunluluğu getirip, kalan dönemde avukatların yasal 

olarak ve sigortalı şekilde çalışabilmelerinin sağlanması yönündedir. Bununla birlikte 

aynı avukatlarda olduğu gibi stajyer avukatlar için de bir asgari ücret sınırı getireceğiz. 

Stajyer avukatların staj dönemini daha verimli ve kaygılardan uzak geçirebilmeleri için 

gerekli düzenlemeleri yapacağız.
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19) Devlete Sıfır Borçlu Vatandaş!

Tek sefer olarak tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kamuya olan tüm borçları, 

hiçbir koşul aranmaksızın, ana para ve faizi ile birlikte silinecektir. Bu milat sonrasında 

Türkiye’de bir daha mali af uygulaması olmayacaktır. 

20) Üreten Dostu Türkiye!

Üretim alt yapısının yeniden gözden geçirilecek üretime dayalı tüm yeni girişimlere ve 

kapasite arttıran eski işletmelere yerel teşvik uygulamaları geliştirilecektir. Tüm teşvik 

uygulamalarında genç işsizliğe iş sağlanması öncelik olarak belirlenecektir. 

Anadolu’da üretime yönelen KOBİ’lerin ayağa kalkması için acil tedbirlerin alınacaktır. 

Üretime katılan her girişimci yanında Devletin desteğini bulacaktır. 

21) Kardeş / Hami Şirketler!

Belli ölçeğin üzerine çıkmış şirketler genç girişimcilere destek verecektir. Ekonomiyi 

gençleştirmek, güçlendirmek ve çeşitlendirmeyi amaçladığımız bu destek karşılığında 

vergi kolaylıkları kazanacaklardır.

Ticari hacmi çerçevesinde her şehirde ilk 10 şirket ile Türkiye genelindeki ilk 1.000 

şirket genç girişimciler için “Kuluçka Merkezleri” oluşturacaktır. Şirketlerin bu kuluçka 

merkezlerine harcadıkları kaynak kadar tutar Devlet katkı verecektir. Ayrıca vergi 

kolaylıkları verilecektir. Hami şirketler lise ve üniversite öğrencileri veya 25 yaşını geç-

GÜÇLÜ EKONOMİ, YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE VE FİNANS SİSTEMİ REFORMU
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memiş girişimcilere fiziki imkan/günlük ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Seçme kritikleri 

şirketler ve şirketlerin bulunduğu şehirlerdeki üniversiteler ile birlikte belirlenecektir. 

Yeni iş fikirlerini destekleyerek iş üreten tüm yatırım tutarlarının tamamı vergiden 

tam olarak düşürülecektir. Kuluçka merkezlerinin yönetimi şirket ve bağımsız kurullar 

tarafından belirlenecektir. Yönetim kurullarında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ilkemiz 

dahilinde Kadın/ Erkek oranı eşit olacaktır. 

22) Temiz Ekonomi ve Yolsuzlukla Mücadele!

Türkiye’de son yıllarda artan yolsuzluk iddialarının büyük bir bölümü yasal çerçeve 

dahilinde yapılmaktadırlar. Siyasi iktidarlar bu siyaset/ yolsuzluk çarkını değiştirmeye 

gayret etmemektedirler. Temiz Ekonomi projemiz çerçevesinde davet usulü ile açılan 

tüm kamu ihaleleri ve parsel bazında imar değişiklikleri kamuoyuna açık ve yüzde 100 

saydamlık ilkesine göre gerçekleştirilecektir. 

23) Ticarette Tam Bağımsız Türkiye!

Ticari hayata tam serbestiyet kazandıracak, Devlet ticari hayatın tüm unsurlarından 

çekilerek özel sektöre denetim görevleri dışında hiçbir uygulama yapmayacaktır.

24) Tüm Teşvikler Değer Oluşturana!

Türkiye ekonomisine yıllardır değer katamayan tüm teşvik uygulamalarına son verile-

cektir. Yeni teşvik uygulamaları her şehirde oluşturulacak Yatırım Ajansları tarafından 

belirlenecek ve teşvik projesini hazırlamış her şirketin talebine göre özel olarak dü-

zenlenecektir. Yatırım Ajanslarının destek kriterleri arasında genç işsizliğe verilecek 

olan katkılar belirleyici olacaktır.

25) Türkiye’de Üretime Dönüş!

Yurtdışında ikamet eden ve yabancı devlet vatandaşlığı almış girişimcilerin veya sa-

nayici vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri ve yatırımlarının Türkiye’ye taşınması ön-

celikli olarak teşvik edilecektir. Her şirketin kendi ihtiyaçlarına göre özel teşvik paketi 

uygulanacaktır.  

26) Merkez Bankası ve Bağımsız Kurullar Tam Bağımsız Olacak!

Merkez Bankası yönetiminin tam bağımsızlığı sağlanacak, uygulamalarla bu irade 

güçlendirilecek ve Dünya kamuoyuna bu konuda güçlü mesaj verilecektir. Aynı uy-

gulama zamanla bağımsızlık itibarı kaybolan piyasayı regüle eden diğer Bağımsız 

Kurullar içinde geçerli olacaktır. 
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27) Sermaye Piyasaları Desteklenecek ve Güçlendirilecektir!

Sermaye piyasalarını desteklenmesi ve daha derin bir yapıya kavuşabilmesi için, 

hızlıca tedbirler alınacak, özel teşvik uygulamaları devreye konulacaktır.

28) Kolay Vergi Sistemi!

Vergi sitemi olabildiğince basit, uygulanabilir, tahakkuk edilebilir ve tahsil edilebilir hale 

getirilecektir. Zor anlaşılan ve işlevsiz tüm vergiler kaldırılacaktır. 

Verginin önemli bir vatandaşlık bilinci olduğunu ilkokullardan başlayarak tüm milletimi-

ze anlatılacak, vergi cezaları ve suçların tüm vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasını 

sağlayacak önlemler alınacaktır.

Devletin topladığı vergi tutarı ile sunduğu hizmetin  finansal karşılığını eşitleyecek bir 

mali sistem ortaya konulacak ve vatandaşlara Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı 

hizmetlerin toplam finansal boyutu belli dönemlerde şeffafça ilân edilecektir. 

29) Yurt Dışına Kaçan Paraların Ülkeye Geri Gelmesi! 

Hukuk, adalet ve siyasal sitemdeki kargaşa ve istikrarsızlık neticesinde yurt dışına 

kaçan kaynakların hızlıca ülkeye gelmesi için gerekli irade gösterilecektir.

30) Vatandaşlarımız İçin Avrupa Birliği Ekonomik Kriterlerine Uyum! 

Avrupa Birliği’nin  Maastrich ve Kopenhag kriterleri ekonomik normlarına uyum sağ-

layacak tedbirler alınacaktır.
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BİLİŞİM
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31) Bilgi özgürleşecek!

Sansür ve engelleme en sonra başvurulacak önlemlerdir. Sosyal medya üzerinden 

açıkça suça teşvik etmedikçe kullanıcılar ürettiklerinden dolayı suçlanmayacaktır. İn-

ternet kanununda düzenlemeler yapılarak muğlak ifadeler yüzünden vatandaşlarımızın 

ceza alması engellenecektir.

32) Yazılım üretimi güçlendirilecek!

Yerli yazılım sanayinin gelişmesini sağlayacağız. Gerektiği koşullarda uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğine gidecek, yazılım ihracatını destekleyecek ve Sanayi 4.0 uygu-

lamalarına katkı sağlayacak şekilde ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabette güç-

lenmesini amaçlayacağız.

33) Kişisel verileriniz güvende olacak!

Bu yönde gerekli girişimler yapılarak varolan düzenlemeler vatandaşı gerçekten korur 

şekilde yeniden ele alınacaktır. Veri toplama konusunda kurumlar ve özel şirketlere 

şeffaflık baskısı yapılacaktır.

34) Kamu şeffaf olacak!

Her alanda şeffaflık ilkemiz çerçevesinde Kamu verilerini halka ve araştırmaya açarak 

kamuda şeffaflık dönemine geçeceğiz. 

35) Kamuda özgür yazılım dönemi başlayacak!

Kamuda özgür yazılımın yaygınlaştırılması ile hem tasarruf sağlanacak, hem daha 

güvenli olacak, hem de yerli inisiyatiflerin payını yükselteceğiz.

36) Nefret söylemi son bulacak!

Sosyal medya üstünde yalan haber, ayrıştırıcı ve nefret söylemlerini kısa sürede takip 

edecek bir adalet mekanizması oluşturacağız.
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“TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ”
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Türkiye, 144 ülkenin değerlendirildiği 2016 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Ra-

poru’nda 130’uncu sırada yer alıyor. Bu uçurum kapanması ve kadınların eğitime, 

ekonomiye, siyasete ve toplumsal hayata eşit katılımı için somut adımlar atacağız.

37) Kadınların istihdama katılım oranını artıracağız!  

- İş Kanunu’nda gerekli düzenlemeleri yaparak babalara da ücretli doğum izni hakkı 

tanıyacağız.

- Ücretsiz kreş desteğini yaygınlaştıracağız.

- İş yerlerinde nitelikli ücretsiz kreşlerin yaygınlaşmasına yönelik yasal düzenlemeleri 

yapacağız.

- Anne olduktan sonra iş hayatına ara veren kadınların yeniden işe dönmelerini sağ-

layacak mekanizmalar geliştireceğiz.

38) Kadınların siyasete katılımı artıracağız!

Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, kadınların siyasete 

katılımının önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılmasını sağlayacağız.

39) Eğitimde kadın-erkek eşitliği sağlayacağız!

- Alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak kadınların okuma yazma 

bilmeme sorununu tamamen çözmeye yönelik programlar geliştireceğiz

Kız çocuklarının okullaşmasını ve okula devam etmesi takip edip okuldan ayrılma 

oranlarını düşüreceğiz.

- Okuldan erken ayrılan kadınlar ve kız çocukları için eğitim programları düzenleye-

ceğiz.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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40) Herkes için ulaşılabilir, sürdürülebilir ve dünya standartlarında sağlık hizmeti 

sağlanacak!

 -Üniversite ve Kamu hastanelerinin içini  boşaltarak tüm nitelikli hekim ve sağlık 

personelinin özel sektöre kaymasına yol açan yaklaşım değiştirilecek, yeni bir model 

ve teşvik sistemi kurularak tersine hekim göçü sağlanacak.

- İlaç fiyatlandırma sistemi sürdürülebilir bir modele oturtularak, odağı kronik hasta-

lıkların uzun dönem tedavisi olmak üzere, ülkemize girişi giderek azalan inovatif yeni 

ürünlerin halkımıza ulaştırılması sağlanacak.

-Şehir hastaneleri özel hastane standartlarına taşınacak ve kaliteli sağlık hizmetinin 

toplumun her kesimine yayılabilmesi sağlanacak.

41) Performans odaklı değil, Hasta Odaklı Hekimlik yapılacak!

-Hekimler ve diğer sağlık personeli için önceliğin performans puanı ve maddi kazanım 

değil, her koşulda hasta yararı olduğu, her bir hastaya özel, en doğru tanı ve tedavinin 

hedeflendiği, insan/hasta odaklı sağlık sistemleri kurulacak. Sağlık personeli bu yeni 

model içinde teşvik edilecek.

- Birinci basamak sağlık hizmetinin kalitesini artıracak bir dönüşüm programı başlatı-

lacak, Aile Hekimliği hizmet standartları yukarıya çekilecek.

42) Tıp alanında tersine beyin göçü başlatılacak, tıbbi eğitim ve inovasyona 

öncelik verilecek! 

-Ülkemizin yeniden kaliteli hekimler yetiştirmesi, medikal inovasyon ve araştırma 

geliştirmeye hız kazandırılması, halkımızın en donanımlı hekimlere kendi ülkesinde 

ulaşabilmesi için yurtdışından üniversite ve araştırma hastanelerine tersine beyin göçü 

başlatacak bir yenilenme ve teşvik mekanizması kurulacak.

-Tıp öğrencilerinin dünya standartlarında eğitim alabilmeleri için uluslararası üniversi-

telerle işbirlikleri artırılacak, tıp eğitiminin standartları, eğitime ayırılan bütçe yukarıya 

çekilecek. 

-Sağlıkta araştırma ve geliştirmeye OECD standartlarıyla uyumlu kaynak ayırılacak.  

-Biyoteknoloji, Genetik Bilimler ve Sağlık Teknolojileri gibi en öncelikli alanlarda  dev-

let/üniversite/özel sektör işbirlikleri özel bir fon yaratılarak desteklenecek, eylem plan-

larıyla somut çıktılar yaratılacak.
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43) Yapı Riskleri Azaltılacak

Olası depremi dikkate alarak, yapı ve yaşam kalitesi riskini minimize etmek için Acil 

Eylem Planı (ACEP) hazırlanacak. Örnek olarak, 81Kent81.000Konut Programı baş-

latılacak.Yani, her kente 1.000 konut. Riskli konutlarla yeni konutlar takas edilecek. 

Kaynak ise kentlerde artırılan imar haklarının bir bölümü ile oluşacak fondan karşı-

lanacak. Yani, imar artışı verildiği zaman Proje Ortaklık Payı (POP) alınacak. Elde 

edilen gelir, yeni konutların yapımında kullanılacak.

44) Yeşil Alan Transferi Olacak

Askeri alanlar imara açılmamalı. Ancak, kent içindeki riskli yapılar yıkılıp, yeşil alan 

olmak kaydıyla, askeri alanlarda yeşil alanlar, mahallelere transfer edilecek. Böylelikle, 

mahalle parkları yaratılarak, mahallelinin yaşam kalitesi ve değeri artırılacaktır. Kaynak 

ise, çapraz finansman yoluyla askeri alanların değerlendirilmesi ile sağlanacak. Yani, 

askeri alanlar peşkeş çekilmeyecek. Ne kadar yeşil alan imara açılacak ise kent içinde 

o kadar yeşil alan yaratılacak. 

45) Kent Atölyeleri Kurulacak

Üniversite öğrencileri ve mezunlarının bir araya gelecekleri kentsel sorunları tasarım, 

bilişim ve teknoloji ile çözen atölyeler kurulacak. 81Kent81Atölye8100İş programı ile 

her kentte 100 kişi atölyelerde işe alınacak. Kaynak; Valilik, Ticaret ve Sanayi Odaları 

ile Kalkınma Ajanslarından karşılanacak.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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46) Vize Serbestisi Gelecek!

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri son yıllarda zor günler geçirdi. Her iki tarafta da 

vizyonsuz yönetimler toplumları birbirinden uzaklaştırdı. 

İlk yüz gün içerisinde güçlü demokratikleşme hamlesini gerçekleştirerek, Avrupa Birliği 

ilişkilerimizi tamir ederek, süratle karşılıklı güveni tesis edip, vatandaşlarımıza vize 

serbestisini sağlayacağız. Özetle, ilk yüz gün içerisinde, tüm vatandaşlarımız Avrupa 

Birliği ülkelerine vizesiz girebilecektir.

47) Komşularımız ve Bölge Ülkeleri ile İlişkilerimizi Tamir Edeceğiz!

Türkiye daima Batı medeniyetinin bir parçası olmuştur. Son yıllarda dış politikamızda 

yaşanan eksen kayması sürdürülememiştir. Oysa Türkiye gerek Kuzey-Güney ge-

rekse Doğu-Batı ekseninde önemli bir denge mekanizması gören merkez ülke konu-

mundadır. Türkiye bu konumuna ve bölgesindeki tarihi doyumuna uygun bir şekilde 

komşuları ve bölge ülkeleri ile yıpranan ilişkilerini tamir etmeye odaklanacaktır. Çevre 

ülkelerini Osmanlı Bakiyesi, ata mirası olarak görmekten kaynaklı “Kibirli Dış Politi-

ka” terk edilecek. Evrensel diplomasi kültürü, görgüsü çerçevesinde ilişkiler yeniden 

yapılandırılacaktır.  

48) Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız Gururlanacak!

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dengesiz dış politika nedeniyle yurt dışında 

yaşayan vatandaşlarımız en çok zarar gören kitle oldu. Türkiye yenilenen dış politika 

ile tüm Dünya devletleri ile ilişkilerini tamir edecek ve yurt dışında yaşayan vatandaş-

larımız ilk yüz günde farkı hissedecektir.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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49) Zorunlu Askerlik Kaldırılacaktır! 

- Anayasa’mızın ilgili bölümü ‘Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin 

Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getiril-

miş sayılacağı kanunla düzenlenir’ demektedir. Anayasa da zorunlu askerlik yerine 

kamu hizmeti seçeneği hakkı bulunmaktadır. Alt yasa değiştirilerek zorunlu askerliği 

kaldıracağız.

- İçerisinde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına ve teknolojisine uygun olarak asker ve 

general sayımızı kademeli olarak 3 yıl içerisinde yarı yarıya azaltacağız. 

- Türk ordusu asker kalabalığı ile değil taktik ve teknik gücü ile caydırıcı olacaktır. 

- Hantal bir ordu olmaktan güçlü üniversite bağları ile milli AR-GE üreten bir orduya 

geçilecektir. 

50) Jandarma Teşkilatı Lağvedilecektir! 

Jandarma teşkilatı kurulurken halkımızın %80’i köylerde yaşıyordu. Türkiye’de Kent-

leşme önemli ölçüde tamamlandı. Bu nedenle Jandarma Teşkilatı işlevini büyük ölçüde 

kaybetmiştir. Her köyün yolunun ve telefonunun olduğu gerçeği de düşünüldüğünde 

Jandarma Teşkilatı gibi bir düzene ihtiyaç yoktur.

51) Lojman ve Diğer İhtiyaç Fazlası Askeri Tesislerin Tümünü Boşaltacağız! 

Türkiye’de lojman ve diğer ihtiyaç fazlası askeri tesisleri boşaltarak bu alanları va-

tandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız. “Yeşile Dönüş” ilkemiz çerçevesinde bu 

alanların şehir parkları şeklinde değerlendireceğiz. 

52) Teknolojik Güçlü bir Ordu Düzenine Geçeceğiz! 

Ordumuzu süngü harbi düzeninden çağımızın teknolojik koşullarına uygun hale ge-

tireceğiz. 

53) Askeri Okullar Tekrar Güçlendirilecektir! 

TSK’ya ait okulların tekrar açılması sağlanacaktır. Askeri okullarımız kurucu değer-

lerimiz ve Cumhuriyet ruhuna uygun eğitim verecek şekilde TSK’nın ihtiyaç duyduğu 

personelin yetiştirilmesini sağlayacaktır. 

54) Yemek ve Sağlık Hizmetleri TSK Bünyesinde Sağlanacaktır! 

Yemek ve sağlık gibi temel askeri ihtiyaçların TSK bünyesine alınması ve TSK’nın bu 

konuda kendi imkanları ile hareket etmesi sağlanacaktır.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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55) Polis ve Emniyet Güçlerinin Niteliği Uluslararası Normlara göre Yapılandı-

rılacaktır! 

Polis ve emniyet yeniden yapılandırılacak; aşırı ve sınırsız yetkileri özgürlükler ve 

insan hakları hassasiyeti ile uluslararası normlara göre yeniden belirlenecektir. Polis 

vatandaş için var olacak. Eğitiminden başlayarak Vatandaşını düşman görmeden 

hizmet edecektir.

56) Sınır Polisi Yapılandırılacaktır! 

Türkiye sınırlarında terör eylemleri ve mülteci sorunu gibi ciddi sıkıntılar ile karşı kar-

şıyadır. Sınır güvenliği, geçiş ve kontrolleri TSK’ya bağlı ayrı bir silahlı ve profesyonel 

güç tarafından sağlanacaktır.

TUNA BEKLEVİÇ
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57) Turizm Çeşitlendirilecektir! 

Türk turizmi güneş-kum-deniz üçgeninden çıkarılacak ve turizm çeşitlendirilecektir. 

Gastronomi turizmine uluslararası ölçekte yatırım yapılacak; Türk mutfağı bayrak 

taşıyıcı bir sektör haline getirilecektir. 

58) Karadeniz Doğa Turizmi Merkezi Yapılacaktır! 

Doğa turizminde bir dünya markası olma potansiyeline sahip Karadeniz Bölgemizde 

tek adam rejiminin doğa tahribatları rehabilite edilecektir. Karadeniz Bölgemiz’de ade-

ta bir seferberlik çabası içerisinde “Yeşile Dönüş” gerçekleştirilecek ve bölge Dünya 

Turizmine kazandırılacaktır.  

59) İnanç Turizmi Güçlendirilecektir! 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine uygun olarak Anadolu’nun kültür mirasının 

bütününe yeniden sahip çıkılacaktır. Bu kapsamda inanç turizmi kompleksiz olarak 

desteklenecektir. 

60) Turizm’de Teknoloji Dönemine Geçilecektir! 

Turizm’de teknoloji kullanımına hız verilecektir. Dünya’daki sektörel eğilimler ile kav-

ga eden değil bu trendlere uyum sağlayan bir turizm işletmeciliği teşvik edilecektir. 

Dünya’nın en yaygın ve gelişmiş ev, oda kiralama sistemi AirBnb gibi platformlar 

ülke genelinde yaygınlaştırılacak; bu sayede ev hanımlarına kadar turizm girişimciliği 

yaygınlaştırılacaktır.

TURİZM
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Günümüzde dijital teknolojinin ulaştığı nokta ile tetiklenen, tüm değer zinciri adımla-

rının birbirleri ile entegre, gerçek zamanlı ve sürekli iletişim içinde olduğu, akıllı ve 

kendi kendini uyarlayan bir üretim sürecini hedefleyen, sanayi 4.0 olarak adlandırılan 

yeni bir sanayi devrimi yaşamaktayız.

Bu devrimi kendi içinde gerçekleştirebilen ülkelerin sanayilerinde daha hızlı, daha 

esnek, kalitesi daha yüksek ve daha verimli bir bu dönemi başlatarak rekabet güçlerini 

arttırıp büyümelerine hız katacaklarına kesin gözüyle bakılmaktadır.

61) Sanayi 4.0’a Uygun Teşvik!

Devrimsel nitelikteki bu küresel dönüşüm yolculuğunda geri kalmamak amacıyla belir-

lenecek öncelikli sektörler başta olmak üzere sadece büyük değil, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin de yeni teknolojiler, üretim/çalışma metodları ve daha yetkin işgücüne 

erişim gibi alanlarda gerekli yatırımları gerçekleştirmelerini mümkün kılmak üzere 

teşvik sistemleri kurgulanacaktır.

62) Sanayi 4.0’a Uygun İşgücü!

Yaşanan dönüşüm ile birlikte büyüme hedeflerinin de gerçekleşeceği varsayımıyla, 

toplam sanayide istihdam edilen işgücü ihtiyacının artacağı ve daha da önemlisi çok 

daha nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir işgücü yapısının oluşması beklenmek-

tedir.

63) Sanayi 4.0’a uygun Eğitim!

İhtiyaç duyulan nitelikli işgücünün vakit kaybetmeden yetiştirilmesi için tüm eğitim müf-

redatları, mesleki eğitim ve yüksek öğretim programları işgücünün bilgi teknolojileri ile 

bağlantılı beceri ve inovasyon yetkinliklerini arttıracak şekilde yeniden düzenlenecek, 

girişimci yaklaşımlar güçlendirilecektir.
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64) Girdi maliyetlerini düzenlenecek; 

Gübre, ilaç ve tohum konusunda çiftçi desteklenecektir. Bu girdilerdeki fiyat hareketleri 

dikkatle izlenecektir. 

65) Üreten çiftçiye sıfır vergili Mazot!

Çiftçinin üretimde kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak. Çiftçi tarımsal 

üretimde sıfır vergili mazot kullanacak. 

66) Miras Yolu ile Toprağın Bölünmesine Son Verilecek!

Miras hukuku düzenlenerek tarım sahalarını bölünmesinin önüne geçilecek. Vefat 

durumunda toprak çiftçilik yapan mirasçıya devredilecek. Mirasçıların hiç birisinin 

çiftçilik yapmak istememesi durumunda mirasa konu olan toprak bulunduğu köyde 

çiftçilik yapanlara devredilecektir. 

67) Üreten Çiftçi Desteklenecek!

Desteklemeler üretilen ürüne göre yapılacaktır.

68) Mera kanunu çiftçi lehine rehabilite edilecektir. 

Tarım yapılabilecek arazilerimiz hatta birinci sınıf tarım arazilerimiz Devlet adına tescil 

edilirken en kolay yol ve en korunaklı yöntem kullanılarak araziler mera olarak tescil 

edilmiştir. Türkiye’de ırmak deltalarında oluşan araziler mera olarak tescillenmiştir. Bu 

alanların tekrar tarıma kazandırılması için meralar tarımsal alanların dışına çıkartılacak 

ve sosyal adaleti sağlamak için ücretlendirilecektir. Merayı kullanacak hayvan başına 

belirlenecek ücret meranın bağlı olduğu köy tüzel kişiliğine ödenecek ve eğitim başta 

olmak üzere köyün sosyal ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilecektir. 

69) Sulama birlikleri acilen rehabilite edilecektir.

Sulama birlikleri mevcut suyu paylaştırma işlevlerinin dışında modern sulama yön-

temlerinin altyapısını oluşturmak üzere tekrar rehabilite edilecektir. 

70) Ulusal Tarım Teknoparkları Kurulacaktır!

Dünya’da tarımsal araştırmalar gelişmekte, Türkiye tarımı ise bu gelişmelerden uzak 

kalmakta ve her geçen yıl tarımsal rekabet avantajlarını yitirmektedir. Tarımsal araş-

tırmalar için Tarım Teknoparkları oluşturulacaktır.

71) Örtü Altı Tarımsal Üretim Teşvik Edilecektir!

Örtü altı iklimlendirilmiş tarımsal üretim teşvik edilecek ve güçlü bir şekilde desteklenecek-

tir. Türkiye örtü altı tarımda güçlenecek, bu şekilde küresel ısınma ile mücadele edeceği gibi 

tarımsal işçilerimizi meslek sahibi yapmak suretiyle yeni istihdam alanları sağlayacaktır.
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ZORUNLU EĞİTİMDE KALİTE 
SEFERBERLİĞİ BAŞLATILACAKTIR!
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Bireysel hak ve özgürlüklere saygı, bir arada yaşam kültürü ve demokrasimizin kali-

tesinin yükseltilebilmesi için zorunlu eğitimden başlayarak güçlü bir kalite seferberliği 

başlatacağız. Gerek yükseköğretim gerekse okul öncesi, ilk öğretim ve ortaöğretim 

eğitim politikalarımızın temel ilkeleri Dünya gençleri ile rekabet edebilir öğrenciler 

yetiştirmeye, yeni ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde istihdam yaratmaya ve öğret-

menlerimizin koşullarının iyileştirilmesine odaklı olacaktır. 

72) Zorunlu Eğitim 13 Yıl Olacaktır! 

Türkiye’de ortalama eğitim seviyesini en az 12 yıla çekebilmek için ulusal bir sefer-

berlik başlatacağız. Tam gün okul öncesi eğitimi tamamen ücretsiz ve zorunlu eğitim 

kapsamına ekleyeceğiz. Okul öncesi bir yılı da eklediğimizde zorunlu eğitim süresini 

13 yıla çıkartacağız.

73) Fiziki Koşulları Güçlendirip Dersliklerdeki Öğrenci Sayısını Düşüreceğiz! 

Eğitim Seferberliği çerçevesinde eksik derslikleri derhal tamamlayarak derslik başına 

düşen öğrenci sayısını mutlak surette düşürecek ve öğretmen sayısını yükselteceğiz. 

Fiziki ihtiyaçlar çerçevesinde öğrencilerimizin spor, sanat ve kültür ihtiyaçlarını ön-

celikleyecek şekilde okullarımızı güçlendireceğiz. Tüm okullarımızdaki fiziki koşulları 

engelli öğrencilerimize uygun bir şekilde tekrar düzenleyeceğiz. 

74) Değiştirilen Sistem En Az 10 Yıl Hiçbir Koşulda Değiştirilemeyecektir! 

Türkiye eğitim sisteminde her değişen hükümet ve hatta her değişen Bakan dönemin-

de derin sistem değişikliklerine gidilmiştir. Bu sistem değişiklikleri hem öğrencilerimiz, 

hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için ciddi sıkıntılar doğurmuştur. Özetle sistem 

bir kez değişmeli ve değişen sistemin temel dayanakları uzun süre tekrar değiştiril-

memelidir. 

75) Öğretmen Maaşları 5.000 TL’ye çıkartılacaktır! 

Öğretmen maaşlarında derece ve kademe eşitlenecek; mecburi eğitimde görev alan 

tüm öğretmenlerimizin maaşı 5.000 TL’ye yükseltilecektir. 

Ücretli öğretmenlik uygulamasına son vererek tüm öğretmenlerimize ilk günden kad-

rolarını vereceğiz. Öğretmen adaylarımızın belirlenmesi aşamasında üyesi oldukları 

sendika ve siyasi eğilimleri gibi kadrolaşmaya vesile olan uygulamalara son vererek 

öğretmenlerimiz üzerindeki her türlü ayrımcılığa sıfır tolerans tanıyacağız. 

Öğretmenlik mesleğini maddi sıkıntılar ile boğuşan bir meslekten herkesin ilk tercihini 

yapmak istediği bir mesleğe dönüştüreceğiz.  
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76) Zorunlu Eğitimde Okul Servisleri Ücretsiz Olacaktır! 

Öğrenci servisi tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de lüks değil önemli bir ihtiyaçtır. 

Zorunlu eğitim alan öğrenciler için servis ücretsiz olacaktır. Bu ücretler Devlet tara-

fından karşılanacaktır. 

77) Uzaktan Eğitim Güçlendirilecektir! 

Türkiye’de çeşitli nedenlerle okulu dışarıdan okumak zorunda kalan nüfusumuzun 

eğitim talebi karşılanacaktır. Uzaktan eğitim güçlendirilecektir. 

78) Temel Eğitimdeki tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Öğle Yemeği Vereceğiz! 

Okullarımızda tam gün eğitim alan tüm öğrencilerimize ücretsiz sıcak öğle yemeği 

imkanı sağlayacağız. 

79) Teknik Liseler Teşvik Edilecektir! 

Mecburi eğitimde mesleki yönlendirme ülkemizin öncelikli sorunlarından birisidir. Üs-

telik bu sorun farklı sorunların da temelini oluşturmaktadır. Mesleki eğitimini güçlen-

diremeyen ülkeler ara eleman konusunda ciddi sıkıntılar çekmekte ve ara eleman 

yetiştirme işini üniversiteye bırakmaktadırlar. 

Eğitimde Kalite Seferberliği içerisinde mesleki okullarımız güçlendirilecektir. Mesleki 

okullarımız ile genel liseler arasındaki karmaşaya son verilecektir. Meslek okullarımız-

da kalite en üst seviyeye çıkartılacak ve meslek okullarımız ile iş dünyası arasındaki 

ilişki güçlendirilecektir. Türkiye’de mesleki eğitim önceliklenecek ve teknik liseler teşvik 

edilecektir. 

80) Müfredat Yenilenecektir! 

Bireysel hak ve özgürlüklere saygıyı, bir arada yaşam ve demokrasi kültürümüzü, 

kurucu değerlerimize saygıyı müfredatlarda güçlendirerek; nefret söylemine yol açan, 

ayrımcılık yaratan ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına yol açan tüm söylemleri müfre-

datlarımızdan temizleyeceğiz. 

Öğrencilerimizin farkındalığını arttıran, Dünya ile rekabet eden bir anlayışı özendiren, 

her alanda girişimciliği teşvik eden; aile, yaşadığı ortam ve doğa bilincini güçlendiren, 

özgürlükleri ve insan haklarını önemseyen gerçek yurttaşlık bilincini aşılayan yeni bir 

müfredat inşa edeceğiz.
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Gerek yükseköğretim gerekse okul öncesi, ilk öğretim ve ortaöğretim eğitim politi-

kalarımızın temel ilkeleri dünya gençleri ile rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmeye, 

yeni ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde istihdam yaratmaya ve öğretmenlerimizin 

koşullarının iyileştirilmesine odaklı olacaktır.

81) YÖK Yüzde 100 Özerk Olacaktır!

YÖK’ün iki temel görevinden birisi olan “akreditasyon” işlemleri YÖK’ün görev alanın-

dan çıkartılarak özerk bir üst kurula devredilecektir. Sonrasında gerekli yasal düzen-

lemeler yapılarak YÖK yüzde 100 özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

82) İşi Hazır Mezunlar Çağı!

Yükseköğretim politika önerilerimizin merkezinde istihdam yatmaktadır. Her üniversi-

tenin mezunlarına iş yaratabilme kapasitesine göre üniversite kontenjanları değişe-

cektir. Yıllık olarak işe giren mezun sayısına göre bölüm kontenjanları artacak veya 

azaltılacaktır. Üniversite kontenjanlarının belirlenmesinde mezunların işe yerleşmesi 

temel kriter olarak belirlenecektir.

83) Değer Yaratan Üniversiteler Çağı Başlayacaktır!

Üniversiteler kuruluşlarında devlet, vakıf ve anonim şirket olmak üzere üç temel kim-

lik seçebilecektir. Geçici bir madde ile bir sefer için tüm vakıf üniversitelerine vakıf 

üniversitesi olarak kalmak veya anonim şirket olabilme tercihi tanınacaktır. Vakıf üni-

versitesi olarak devam etmeyi tercih eden üniversiteler üçüncü kaynaklardan gelir 

elde edemeyecektir. Üniversitelerin rekabetçi yanı güçlendirilecek, sadece zenginle-

rin üniversite sahibi olmasının önüne geçilecek ve üniversitelerimizin halka açılması 

teşvik edilecektir. 

YÜKSEKÖĞRETİMDE DÜNYA 
İLE REKABET EDEN TÜRKİYE!
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84) Üniversite Sınavları Kaldırılacaktır!

Türkiye’de ortaöğretim eğitimi tamamen üniversite sınavına odaklanmıştır. Bu durum 

hem gençlerimizin ruh sağlığını olumsuz etkilemekte, öğrenim kalitemizi düşürmekte 

ve ülkemiz eğitim sistemini bloke ederek gençlerimizin küresel rekabet gücünü düşür-

mektedir. Üniversite sınavı kaldırılacak; tüm öğrencilerimiz için lise mezuniyet sınavı 

getirecek; üniversitelerin kendi öğrenci seçim kriterlerini belirlemesinin önü açılacaktır.

85) Nitelikli Yabancı Öğrenci Merkezi Türkiye!

Türkiye bulunduğu coğrafyada yüksek nitelikli bir eğitim vahasına çevrilecektir. Göç-

men politikalarımız ile uyumlu bir çerçevede tüm üniversitelerimizin yabancı öğrenci 

hedefi oluşturulması teşvik edilecek ve yükseköğretimde 1 Milyon yabancı öğrenci 

hedefi konulacaktır. 

86) Üniversitelerin Tamamı İngilizce Olacaktır!

Türkiye’de gençlik küresel dil endekslerinde her geçen yıl güç kaybetmektedir.

Dünya’da paylaşım ekonomisinin güçlenmesi, genç istihdamda küresel rekabet koşul-

ların güçleşmesi, yükseköğretimde kullanılan kaynakların İngilizce dilinde yoğunlaş-

ması nedeniyle doğası gereği Türkçe olması gereken bölümler dışındaki tüm bölümler 

İngilizce olacaktır. 

87) Dijitalleşen Eğitim Güçlendirilecektir!

Üniversitelerde “etkili öğrenim” teşvik edilecek; çalışırken okuyabilme seçenekleri zen-

ginleştirilecektir. Eğitimin her alanında dijitalleşme güçlü bir şekilde teşvik edilecektir.
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88) 2050 yılında 100% Yenilenebilir enerji hedefi!

Geleceğin değil, günümüzün gerçeği olan yenilenebilir enerjiye gereken destek ve-

rilecektir. 2050 yılında elektrik enerjisi tüketimi 100% yenilenebilir enerjiden karşıla-

nacaktır.

89) Öz tüketim için yapılacak güneş enerjisi yatırımlarına destek!

Gerekli izinler basitleştirilip, harçlar kaldırılacak ve en fazla 7 günde lisanssız elektrik 

üretimi için gereken izin prosedürü tamamlanacaktır. 

90) Global Yatırımlar yapan Yenilenebilir Enerji Şirketleri desteklenecektir!

Global pazarlarda yenilenebilir enerji projeleri geliştiren, yatırım yapan, inşaatını ve 

işletmesini yapan şirketlere uygulanacak özel teşvikler sağlanacaktır. Ayrıca, bu yatı-

rımlar için kullanılacak Türk menşeili ürünler için düşük faizli ve uzun dönemli krediler 

EXIMBANK tarafından çok hızlı bir prosedür ile yatırımcılara sağlanacaktır.

91) Global Yenilenebilir enerji şirket satın alınmasına teşvik verilecektir! 

Yurtdışında üst seviyelerde bulunan, alınmış patentleri ile kendini ispat etmiş teknoloji 

üreticilerinin, çoğunluk hissesi alımlarında direkt desteklenecektir. Yatırımın %80 ‘ni 

EXIMBANK tarafından sağlanacak düşük maliyetli ve uzun vadeli kredi ile satın alma 

desteklenecektir.

YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE GEÇEN TÜRKİYE 

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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92) Kamu kurum binalarının çatıları güneş panelleri ile döşenecektir!

Tüm kamu binalarının çatılarına güneş panelleri döşenip, kendi elektriğini üreten bi-

nalar şekline dönüştürülecektir!

93) Elektriğin depolanması konusu stratejik hedefler arasına yer alacaktır!

Elektriğin depolanması konusunda AR-GE çalışmaları, yurtdışından patent satın alın-

ması desteklenecek ve yurtdışındaki şirket satın almaları EXIMBANK aracılığı ile 

desteklenecektir.

94) Devlet, 2050 yılına kadar kurulacak elektrik kapasitesini açıklayıp her yıl 

düzenli ihale açacağı kapasiteyi ve şartlarını ilk 6 ay içinde açıklayacaktır!    

Uzun dönemli kapasitelerin şeffaf bir şekilde açıklandığı bir pazarda, bütün yabancı 

yatırımcılar ve teknoloji üreticileri ciddi kadroları ile ülkemizde yer almak isteyecek-

lerdir. Global Teknoloji üreticilerinin üretimlerini Türkiye’ye kaydırmaları için cezbedici 

teşvikler sağlanacaktır. Bu sayede, bölgesel bir yenilenebilir üst (hub) olma yolunda 

ciddi bir yol alınacaktır.   

95) Yeni bina çatılarına, güneş enerjisi şartı getirilecektir!

Bütün binaların çatıları güneş enerjisinden elektrik üreten birer mini santral haline 

dönüşecektir. Hem ekonomiye katkı sağlayacak, hem de dışa bağımlılığımızı azal-

tacaktır.
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96) Maden Kooperatifleri Kurulacaktır! 

Madencilik sektöründeki yüksek kârların adil dağıtımı için yeni bir model olarak, maden 

zenginleştirme tesisi ve entegre tesis yatırımı ön koşullu, nihai ürün üretmeye yönelik 

Maden Kooperatifleri kurulacaktır. Robotik endüstrinin iş gücü istihdamını olumsuz 

etkilememesi ve risklerin bertaraf edilmesi adına, üretimin mülkiyeti kooperatiflerin 

lehinde şekillenecek, Robotik endüstriye uygun yeni meslek dallarında kalifiye çalışan 

yetiştirilmesi sağlanacaktır. Endüstri 4.0 ve yapay zekanın artan kullanım alanları sanal 

ekonominin girdabına göre değil, ihtiyaçlara ve kaynak ekonomisinin gereklerine göre 

şekillendirilecektir. Özellikle robotik uygulamalara geçiş sürecinde emniyetli üretim 

ve iş sağlığı hedef olarak gözetilecektir. Kaynak ekonomisinin başarılı bir şekilde 

oluşması için uç ürün üretimine yönelik çalışacak maden kooperatifleri seferberliği 

başlatılacaktır. İleri teknoloji ürünlerinde kullanılan olmazsa olmaz metallerin üreti-

mi teknoloji şirketlerinin iştiraki sağlanarak gerçekleştirilecek, teknoloji devrimimizde 

hammadde bağımlılığı riski bertaraf edilecektir.   

TALAN VE YAĞMAYA 
SON VEREN İNSAN 
ODAKLI MADENCİLİK
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97) Teknoloji Odaklı Maden Üretim Programı Uygulanacaktır! 

Kömür Kaynaklarımız temiz kömür teknolojileri ile değerlendirilecek, çevre dostu 

yeraltı kömür gazlaştırma tesisleri ve kömürden GRAFEN, Hümik Asit gibi kıymetli 

kimyasalların üretimi teşvik edilecek, yenilenebilir enerji ve temiz kömür santrallerine 

dayalı enerji üretimi eş zamanlı desteklenerek, piyasa dalgalanmalarına karşı enerji 

arz güvenliği sağlanacaktır. Ayrıca bankaların yıllık kredi stoklarının belli bir kısmını 

enerji ve maden yatırımlarına tahsis etmeleri zorunlu kılınacaktır.  Ülkenin öncelikli ihti-

yacı olan ve enerji sabit yatırım maliyetlerinden dolayı yatırımcıların yatırım yapmaktan 

kaçındığı, Kurşun-Çinko, Bakır, Mangan, Ferrokrom ve Ferroalyaj eritme tesisleri ile 

entegre demir çelik üretim tesisleri, kooperatif modeli ile kurulacak, ülkenin muhtelif 

bölgelerinde çalışan kurşun-çinko, bakır, demir, krom, alüminyum ve mangan madeni 

üreticilerinin eritme tesisi  için ortaklık kurması teşvik edilecektir. Hali hazırda sanayinin 

talep ettiği ve ithalatı ağırlıklı olan ürünlerin yanında geleceğin imalat yöntemi olan 

katmanlı üretim için gerekli hammaddeler de yan ürün olarak üretilecektir.  

98) Madencilikte Robotik Çağa Geçilecek! 

Madencilikte robotik çağa geçilirken işçi haklarımız kooperatiflerimiz ile korunacaktır. 

Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin robotik uygulamalarla ve madencilikte endüstri 

4.0 dönüşümü ile sağlanacaktır. İlerleyen süreçte endüstri 4.0’ın emek-sermaye çeliş-

kisini ortadan kaldıracağı ve burada çalışan sayısının azaltılması yerine uzmanlaşma 

alanlarının çeşitlendirilmesi ile istihdam garanti altına alınacaktır.  Üretimin mülkiyeti 

netleştirilecek, diğer sektörlerde de kaynak ekonomisini hedefleyen eş zamanlı dö-

nüşümlerle kamunun zararının önüne geçilecektir.

99) Stratejik Maden Yatırımlarında Elektrik Üretim Lisans Sınırı Kaldırılacaktır! 

Maden ocaklarının ve eritme tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için yeni-

lenebilir enerji kaynağı kullanılması ve sadece tesisin ihtiyacı kadar enerji üretilmesi 

şartıyla elektrik üretim lisans sınırı kaldırılacaktır. Piyasa düzenleme kurumlarının 

yatırımcı kavramının menfaatini göz önünde tutarak aldıkları tedbirlerin günümüz 

koşullarında geçerli olmadığını ve bir çare üretmediğini, enerjinin bir ihtiyaç olarak 

değerlendirilmesi ve piyasa ekonomisine konu olmaması gerektiğini kabul ettireceğiz.  
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100) Madencilikte Kara Para Aklama Dönemi Son Bulacaktır!  

Hâlihazırda madenlerdeki devlet hakkının denetimi Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından teftişler yoluyla yapılmasına rağmen ciddi devlet hakkı kayıpları ve maden 

ocakları üzerinden yasadışı para aklanması, maden grubu ihlâli ile devlet hakkının 

ödenmemesi gibi ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumun önüne geçmek adına, 

maden ocaklarının ürünlerinin kamyon yükleme ve stok giriş noktalarına- üretim ka-

litesinin takibinde de faydalı olacak, online bant analiz sistemleri kurulması zorunlu 

tutulacak, ocak çıkışlarındaki cevher nakil bantlarında kamera sistemi ile analiz aygıt-

ları takip edilecektir.  Bu yolla Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki bilgi işlem 

birimlerinin anlık olarak üretilen madenleri takip etmesi sağlanacaktır. 

101) Derin Deniz Madenciliği Dönemi Başlayacaktır!  

Karadeniz ve Ege Kuşağındaki maden oluşumlarının derin deniz madenciliği faaliyet-

leri ile kazanılması sağlanacaktır.
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ÇALIŞMA HAYATINDA HAK 
İHLALLERİ DEVLETİNDEN İŞÇİ 
DOSTU TÜRKİYE’YE DÖNÜŞÜM!
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Çalışma hayatında “iş güvencesi” önceliklenecektir. Sendikalaşmanın önündeki tüm 

engeller ve zorluklar kaldırılacaktır. Sendika ile işveren arasındaki ilişki her kesimin 

kazanacağı şekilde tarif edilecek ve iletişim kanallarının taze tutulması noktasında 

ilgili bakanlıklar çaba sarfedecektir.

102) Taşeron Düzeni Kesin Olarak Kaldırılacaktır!

Taşeron düzeni yıllarca devam ettirilmiş; işçiler mağdur olmuş ve talepleri hep duy-

mazdan gelinmiştir. Tüm taşeron işçilere ayrımsız, kayıtsız ve şartsız kadro verilecek 

ve bu şekilde taşeron düzeni kesin olarak ortadan kaldırılacaktır.

103) Tek Adam Rejimi Tahribatı Onarılacaktır!

Özel İstihdam Büroları, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kıdem Tazminatı kararlarının 

tamamı tekrar gözden geçirilecek işveren ve işçi kesimi temsilcileri ile hak ihlâlleri 

ülkesinden işçi dostu Türkiye kapsamına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

104) Kıdem Tazminatında İşçi Mağduriyeti Engellenecektir!

Kıdem tazminatı iş veren tarafından ödenmediğinde Devlet kıdem tazminatı ödeyecek 

sonrasında işverenden tahsil edecektir. İşçi mağdur olmayacaktır. Bir yılın altında 

çalışanlara da kıdem tazminatı ödenecektir. 

105) Kıdem Tazminatı Tavanı Kaldırılacaktır!

Kıdem Tazminatı tavanının hiçbir faydası olmadığı gibi bu uygulama 12 Eylül darbe-

sinin ürünüdür.

106) Hak İhlalleri Devletinden İşçi Dostu Türkiye’ye Dönüşüm!

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) göre en çok hak ihlallerinin yaşandığı 

ülkeler arasında bulunmaktadır. İşveren mağdur edilmeden işçi haklarını savunmak 

mümkündür. 

İşçi Cinayetlerinde ülkemiz uzun süredir Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. İşçi gü-

venliği ve denetimler uluslararası standartların çok gerisindedir.

Bu gerekçeler ile ILO sözleşmelere aykırı mevzuatımız kesin olarak değiştirilecek, 

ILO standartları ile uyumlu hale getirilecek ve sözleşmeye göre ihlâller kesinlikle ger-

çekleştirilmeyecektir.
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GÜZEL SANATLARIN HER DALI 
İLE KÜLTÜREL ZENGİNLEŞME 
SAĞLANACAKTIR
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107) Her Yaş İçin Güzel Sanatlar Eğitimine Ulaşma İmkanı Sağlanacaktır!

Gençlerin Anadolu kültürüne vakıf olmaları ve güzel sanatların her dalında temel eğitim 

almaları için ihtiyaç duyulan adımlar atılacaktır. 

Kent çeperleri ve kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın sanat bilincinin geliştirilmesi, 

klasik müzikten resme, sinemadan modern danslara, Türkiye ve dünyadaki akımlar, 

sanat tarihi, Türkiye ve dünyada yetişmiş sanatkârlar konularında temel eğitim almaları 

sağlanacaktır. 

108) Kültür ve Sanat Bilinci Oluşturmayı Hedefleyen Girişimler Desteklenecektir! 

Anadolu kültürü, modern sanat, arkeoloji, Türk ve dünya edebiyatı, tiyatro ve diğer 

tüm alanlarda kültür ve sanat bilinci oluşturmayı hedeflemiş girişimler desteklenecek, 

maddi ve manevi olarak teşvik edilecektir. 

109) Atatürk Kültür Merkezi Restore Edilerek Eski İşlevine Kavuşturulacaktır! 

İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi restore edilerek eski işlevine kavuşturulacak; opera 

ve bale performansları için her şehrimizde kültür merkezleri kurulacaktır. Devlet opera 

ve balesi ve devlet tiyatroları kadrolarının yetişmesi ve şartlarının iyileştirilmesi amaç-

lanacak, bu konuda güzel sanatlarla ilgili eğitim kurumları ve kadrolarının gereken 

kalite ve standartlara kavuşması sağlanacaktır. 

110) Genç Yeteneklerimizin Dünyaya Açılması Teşvik Edilecektir!

Sanatın her dalında yeteneklerini ispatlamış yıldızı parlayan sanatçıların ulusal ve 

uluslararası yarışma, festival ve diğer organizasyonlara katılımı öncelikli olarak des-

teklenecek; yine uluslararası organizasyonların ülkemizde daha fazla yer alması için 

gereken adımlar atılacaktır. Bu amaçla ihtiyacı olan genç sanatçılarımıza maddi ma-

nevi destek verilecektir. 

111) Arkeolojik Hazinelerimize Hak Ettiği Değer Verilecektir! 

Ülkemiz tarih ve arkeoloji konusunda dünyada eşi benzeri çok az bulunan değerlere 

sahiptir. Trakya’dan Doğu Anadolu’ya, Ege’den Güneydoğu’ya her köşesi tarih barın-

dırmaktadır. Türkiye’nin arkeolojik hazinelerinin tanıtımının yapılması, korunması için 

gerekli adımlar atılacaktır.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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HAYVAN
DOSTU TÜRKİYE
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Bütün hayvanlar eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Dünya’da hayvan 

hakları konusunda mücadele devam ederken “Hayvan Hakları” konusunda Dünya’ya 

ilham verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Tür-

kiye’yi “Hayvan Dostu” ülke konumuna yükseltmeye söz veriyoruz. 

112) Hayvanların Esaret Altında Tutulduğu Tüm Tesisler Kapatılacaktır! 

Hayvanların esaret koşullarında tutulduğu üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat 

bahçeleri, deney, sirkler, av, yunus parkları, yük ve binek hayvanları gibi tesisler ilgili 

kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlanarak kapatılacak ve bu tesislere kapatılmış tüm 

hayvanların özgürce yaşam hakları garanti altına alınarak tüm yaşamsal ihtiyaçları 

karşılanarak yaşatılması devlet güvencesi altına alınacaktır. 

Pet shoplarda canlı hayvan satışı engellenecektir. 

113) Hayvanlar Dostlarımızdır! 

Doğa ve hayvanların hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğini okul öncesi eğitimden 

başlayarak çocuklarımıza öğretecek, hayvanlara karşı gerçekleştirilen kötü muamele 

ve işkence gibi unsurlarla her alanda mücadele edeceğiz. Hayvanlara karşı işlenen 

suçlar için hukuki düzenleme gerçekleştirerek bu alandaki cezaların gerçek anlamda 

caydırıcı seviyelere yükseltilmesini sağlayacağız. 

114) Sahipsiz Sokak Hayvanı Kalmayacaktır! 

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre “bütün hayvanların insanca bakılma 

gözetilme ve korunma hakkı vardır.” Hayvan Dostu Türkiye’de hiç bir hayvan kaderine 

terk edilemez; sahipsiz sokak hayvanı yoktur. Bu hayvanların sahibi devlettir.

115) Soyu Tükenmekte Olan Türlerimize Sahip Çıkacağız! 

Anadolu ve Trakya coğrafyası bir çok soyu tükenmekte olan canlıya ev sahipliği yap-

maktadır. Topraklarımızı paylaşan bu türlerin en iyi şekilde korunması, yaşam alanla-

rının uluslararası standartlarda denetlenmesi gerekmektedir. Soyu tükenmekte olan 

türlerimize ulus olarak sahip çıkacağız.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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UZAY ÇALIŞMALARI 
VE UZAY ÇİFTÇİLİĞİ
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Dünya’da insan yapımı ilk uydu uzaya fırlatılmadan tam 21 yıl önce 1936’da Eskişehir 

Tayyare Alayı’nı ziyareti eden Mustafa Kemal Atatürk; “Geleceğin en etkili silahı da, 

aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürü-

yecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır. Bu mucizenin 

tahakkuku için 2000 yılını beklemeye hacet kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha 

şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalma-

mayı temindir.’’ demiştir. Bu sözler nasihatte kalmış; ülkemiz bu yarışta oldukça geride 

kalmıştır. Türkiye’nin bu alanda daha fazla bekleyecek lüksü veya mazereti yoktur. 

Türkiye yeni Dünya düzenindeki askeri ihtiyaçları, hayatı kolaylaştırmak ve pratik-

leştirmek için yaşamsal amaçları çerçevesinde uzay çalışmalarında güçlü bir şekilde 

yer alacaktır. 

116) Türkiye Uzay Ajansı Kurulacaktır! 

Dünya’da 70 ülkede uzay ajansı bulunmaktadır. Türkiye uzay ajansı kurma hedefinde 

oldukça geç kalmıştır. Uzun yıllardır ortaya konulan Uzay Ajansı projeleri çeşitli neden-

lerle bir türlü hayata geçmemiştir. İlk 100 gün içerisinde sunulan uzay ajansı teklifinin 

muhalefet şerhlerini değerlendirmek suretiyle derhâl hayata geçireceğiz. 

117) Uzay Araştırmaları İhtisas Sahaları Kurulacak! 

Uzay Ajansının kurulması ile birlikte uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin 

geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulan montaj, entegrasyon ve test merkezleri, 

laboratuvarlar, araştırma merkezleri, enstitüler, uçuş pistleri, test alanları, fırlatma 

rampa ve üsleri ve benzeri altyapı ve tesislerin veya aynı amaçla oluşturulan Ar-Ge 

merkezleri, kuluçka merkezleri ve benzeri araştırma altyapıları ile uzay ve havacılık 

teknolojileri ekosistemine dahil şirketler ile kişi ve kuruluşların yer alacağı ihtisas 

bölgeleri tasarısı öncelikli olarak hayata geçirilecektir. 

118) Uzay Çiftçiliği Yapılacak! 

Tarım alanında önemli bir birikimi olan Türkiye yer çekimsiz ortamda tarımsal ürün 

yetiştiriciliği alanında uzmanlaşacaktır. Bu alanda yapılacak çalışmalar için ilk etapta 

Dünya’da sonrasında uzay laboratuvarında yer çekimsiz tarlalar oluşturulacak; üni-

versitelerimiz “Uzay Çiftçiliği” alanına yoğunlaşacaktır. 

119) Türkiye Uzayda İlk Sürekli İstasyonunu Kuracaktır! 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılında uzayda ilk sürekli istas-

yonunu kurarak Atatürk’ün 1936’da söylediği sözlere olan inancımızı tüm Dünya’ya 

göstereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarında milletimize vereceğimiz en 

güzel hediye kutlamaların ilk sürekli uzay istasyonumuzda olması olacaktır.

“100 GÜNDE 100 İCRAAT”
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Neden aday olmaya karar verdik?

Ülkemizi tarihi birikiminden istifade ederek çağdaş Devletler seviyesinin üzerine çıkar-

tabilmek için 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bağımsız aday olmaya karar verdik. 

Hayal ettiğimiz Türkiye’ye ulaşabilmek için ihtiyaç olan birikime, dinamizme ve dürüst-

lüğe sahip olduğumuzu biliyoruz. Herkesin tek adam rejimine karşı farklı nedenlerle 

endişe duyduğunu, tedirgin olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımıza cesaret konusunda 

ilham vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz tek adam rejiminden korkmuyoruz. Tek 

adam rejimine karşı mücadele edecek cesaret, irade ve kararlılığa sahibiz.

Bu hareketi kimler oluşturuyor?

Bu hareketi sağcı veya solcu, genç veya ihtiyar, kadını ve erkeği, Türkü, Kürdü, Çer-

kezi ve tüm ötekileri yani Türkiye’nin geneli oluşturuyor. Bu hareket tek bir kimliği 

işaret etmek yerine tüm kimliklerin Güçlü bir Türkiye çatısı altında var olabileceğini 

ispat etmeye gayret ediyor.

SIK SORULAN 
SORULAR
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Neden tanınmış siyasilere harekette yer vermedik?

Bu hareket ortalama vatandaşlarımızın hareketidir. Bu harekette bundan önceki re-

jimde önemli görevler üstlenmiş ve çeşitli kararlarda imzaları bulunan eski siyasi ki-

şiler yer almamaktadır. Biz yeni yüzler ve tertemiz gençlerle bağımsız bir mücadele 

içerisindeyiz.

Neden parti kurmuyoruz?

Sadece Türkiye değil Dünya genelinde siyasete ve siyasi partilere güven azalmıştır. 

İnsanlar siyaseti ve parti disiplinlerini samimi bulmamaktadırlar. Bizler de yeni bir parti 

kurup siyasi parti disiplini çerçevesinde kurumsallaşmaya vakit harcamak yerine köy 

köy, şehir şehir Anadolu’nun tüm kılcal damarlarına ulaşarak vatandaşlarımız ile yeni 

siyaseti birlikte tasarlamanın daha isabetli olacağına inanıyoruz. Onun için “Bağım-

sızız” ve “Gönüllüyüz”

Bizi kimler destekliyor? Arkamızdaki güç kim?

Bu hareket tamamen gönüllü bir girişimdir. Bizi bu ülkenin tüm isimsiz kahramanları 

desteklemektedir. Bizler herkesin desteğini talep ettiğimiz gibi sadece bir siyasi parti 

veya bir kurum, kuruluşun maddi desteğini kabul etmiyoruz. Herhangi bir Devlet ile 

herhangi bir ilişkimiz bulunmuyor. Yurt dışındaki uluslararası sivil toplum kuruluşların-

dan herhangi bir koşulda herhangi bir maddi destek almıyoruz. Biz halkımız ile birlikte 

bağımsız bir siyaset inşa etmeye gayret ediyoruz.

Kampanya finansmanını nasıl sağlıyoruz?

Kampanyamız gençlerin harçlıkları ve emeklilerin maaşlarından arttırdıkları imece kay-

naklarla finanse edilmektedir. İmzaların toplanması ve adaylığımızın hukuken resmiyet 

kazanması ile birlikte geniş kesimlere hitap edecek bağış kampanyaları oluşturacağız.

İlk 100 gün içinde atacağımız adımlar nelerdir?

Kampanyamızın en önemli özelliklerinden birisi Cumhurbaşkanı seçilmemiz akabin-

de ilk 100 günde yapacağımız ilk 100 icraatimizi ilan etmemizdir. Farklı alanlardaki 

icraatlerimizin tamamı http://www.tuna2019.com “100 Günde 100 İcraat” bölümü 

altında görebilirsiniz.

“100 Günde 100 İcraat” çalışmasını kim hazırladı?

“100 Günde 100 İcraat” çalışması konusunda uzmanların kendi alanlarındaki fikirlerini 

bizlerle paylaşması sonucunda anonim olarak hazırlanmıştır.

SIK SORULAN SORULAR
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2 ay içerisinde yüzlerle uzman gerek karşılıklı görüşmeler gerekse internet üzerinden 

fikirlerini bizlerle paylaşarak çalışmaya destek olmuşlardır.

Tuna Beklevic’i desteklemek için hangi ilkelerimiz olmalıdır?

Tüm gönüllülerimiz;

a) Memleketin esenliği, halkın refah ve huzuru için bu desteği verir.

b) Tek kimlik siyasetini reddeder, farklı sesleri önemser.

c) Şiddetin her biçimine karşıdır. Kişileri hedef göstermez, sistem sorunlarını ortaya 

koyar.

d) Ön yargılı haraket etmez ve ayrıştırmaz; uzlaşmacı ve kucaklayıcı bir dil kullanır.

e) Korkuların değil umudu yeşerten insanların gönül birlikteliğidir.

Tuna Beklevic’in 2019 Stratejisi nedir?

a) Tuna Bekleviç ve gönüllülerinin ilk hedefi 2019’da ilk turda olabildiğince çok aday 

çıkmasını sağlamaya çalışmaktır.

b) Tuna Bekleviç ilk turda seçimi kazanmayı hedefler. Eğer ilk turda seçimi kazanamaz 

ikinci tura kalırsa rejime karşı diğer tüm adayların desteğini talep edecektir;

c) Eğer ikinci tura kalamazsa ilk turda rejime karşı en yüksek oyu alan adaya ikinci 

turda koşulsuz destek verecektir.

Tuna Bekleviç Rejime Karşı Diğer Adayları Destekleyecek midir?

Tek adam rejimine karşı her alanda direnişi kampanyalarının merkezine koyacaklarını 

ifade eden Tuna Bekleviç tek adam rejimine direnen tüm partileri ve bağımsız adayları 

açık ve net bir şekilde destekleyeceklerini ifade etmektedir.

Tuna Bekleviç Çatı Aday Belirlenmesi Konusunda Ne Düşünüyor?

Çatı aday arayışına kesin bir şekilde karşıyız. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi çift 

turlu bir seçimdir. 2017 referandumu açık bir şekilde gösteriyor ki tek adam rejiminin 

ilk turda kazanma ihtimali kalmamıştır. Dolayısıyla ilk turun sonucu tek adam rejimine 

karşı ortak adayı ortaya çıkartacaktır. Genel Başkanların seçeceği çatı aday değil; 

milletin ilk turda belirleyeceği ortak aday bu onurlu milletin Cumhurbaşkanı adayıdır. 

Tek adam rejimine karşı hepimizin de milletin seçeceği o aday etrafında birleşmesi 

gerekir diye düşünüyoruz. Hayır Vicdanı gücünü farklılıklarından almıştır. Şimdi bize 

düşen görev bu farklılıkları muhafaza edip cesurca bu dayanışmayı sürdürebilmektir
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