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2018 Seçim Bildirgeleri Karşılaştırması  
 

24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak 8 siyasal partinin seçim bildirgelerini; şeffaflık, hesap 

verebilirlik, katılımcılık, liyakat, denge ve denetleme gibi yolsuzlukla mücadelenin kilit taşı olan kavram, 

uygulama ve mekanizmalar üzerinden değerlendirdik.  

Demokrasimizin son yıllarda yaşadığı yozlaşma, iyi yönetişim ilkelerini toplumun geniş kesimleri için somut ve 

doğrudan hayatlara dokunan ihtiyaçlar haline getiren bir deneyim oldu. Artık bu ilkeler; yalnızca söylemde 

kalan, soyut, toplumsal ve siyasal karşılığı olmadan kullanılan kavramlar değil. Toplumsal uyum, uzlaşma ve 

kamu idaresi açısından önemi, düşünsel arka planı, anlamı çok daha iyi bilinen bu ilkelerin, ihlali durumunda 

yaşananları deneyimlemek, bu ilkelerle örülmüş bir toplumsal sözleşmenin gereğini her geçen gün artan bir 

biçimde hissettiriyor.  

Siyasal partilerin seçim bildirgelerinde de bu konulara dair artan duyarlılık, yükselen şeffaflık talebi açıkça 

görülüyor. Kamu idaresinde, siyasette, yerel yönetimlerde, ekonomi yönetiminde; şeffaflığın, hesap 

verebilirliğin, liyakatin, denge ve denetleme mekanizmalarının belirleyici kavramlar olarak kabul edildiği 

anlaşılıyor. Özellikle CHP ve İYİ Parti’nin, yönetim anlayışını bu kavramlar çerçevesinde oluşturarak titiz ve 

ayrıntılı bir çalışma yaptığı, somut çözüm önerilerinde bulunduğu saptandı.  

Yolsuzlukla mücadele, güçlü denge ve denetleme sistemleri, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımı, kamu 

görevlilerinin liyakate dayalı atama ve terfi süreçleri, siyasetçilerin ve bürokratların hesap verebilirlik ve 

dürüstlük mekanizmaları açısından evrensel standartları yakalayan kapsamlı bir çalışma yürütülmesi, bu iki 

partinin seçim bildirgelerini öne çıkarmıştır.   

Aşağıdaki tabloda bildirgelerde yer verilen maddelerin dört ana başlıktaki dağılımlarını sayısal olarak 

görebilirsiniz. Nicelikten daha önemlisi nitelik elbette; maddelerin içerdiği ayrıntı ve seçime katılan tüm siyasal 

partilerin genel kamu idaresi anlayışının kapsadığı iyi yönetişim ilkelerini karşılaştırmalı tablolarla ayrıntılı 

olarak listeledik. İlerleyen dönemde verilen sözlerin takipçisi olmak tüm yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin 

görevi olacak.  

 
 

AKP CHP HDP HÜDA 
PAR 

İYİ 
Parti 

MHP SP VP 

Siyasette Şeffaflık 6 21 4 1 10 3 2 1 

Kamuda Şeffaflık 9 38 6 1 33 3 2 0 

Yolsuzlukla Mücadele (Genel Vaatler) 2 5 2 2 4 6 1 1 

Diğer Şeffaflık Vaatleri 0 6 1 0 4 0 0 0 
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► Katılımcı demokrasiye uygun olarak kamu 

hizmetlerinin sunumu ve geliştirilmesine ilişkin 

süreçlerde "Sürekli İYİ'leştirme" yaklaşımı 

benimseyeceğiz, akademi, sivil toplum ve 

vatandaşları bu sürece dahil edeceğiz. 

► Denetlenebilir, hesap verebilir bir kamu 

yönetiminin kurulmasında ve sürdürülmesinde 

sivil toplum örgütlerinin önemine ve sürece etkin 

katılımlarının gereğine inanır. 

► Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanununu 

yeniden düzenleyeceğiz, seçim barajını %5'e 

düşüreceğiz.

► Milletvekili dokunulmazlığını “kürsü 

masuniyeti” ile sınırlı tutacağız.

► Kanun yapım tekniği ile bağdaşmayan, alelacele 

birbiriyle ilgisiz birçok kanunda değişiklik yapmak 

için kullanılan "Torba Kanun" uygulamasına son 

vereceğiz. “Torba Kanunlar” üzerinden 

oluşturulan mali, hukuki ve idari mağduriyetleri 

gidermek üzere yasal düzenleme yapacağız.

► İYİ Partinin yerel demokrasi anlayışının 

temelini, demokratik mahalli idare, halka hizmet, 

etkin katılım, adil ve eşit temsil, birlikte yönetim, 

siyasal sorumluluk, verimlilik, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri oluşturmaktadır.

► TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen Sayıştay’ı yeniden etkin kılacak, özerk 

bir yapıya kavuşturacağız. Sayıştay raporlarının TBMM’ye zamanında, eksiksiz ve düzenli 

olarak sunulmasını sağlayacağız.

► TBMM’nin elinden alınan denetim yetkilerini iade edecek, mevcut yetkilerini 

güçlendireceğiz.

► TBMM denetiminden kaçırmak için bütçe dışına taşınan her türlü fon, özel hesap ve 

harcama uygulamalarını sonlandıracağız.

► Özgürlükçü demokrasinin ve denge denetleme mekanizmalarının

vazgeçilmez bir unsuru olan örgütlü toplumu güçlendireceğiz.

► Geçici koruma altındaki Suriyelilere yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir 

olmasına özen göstereceğiz.

► Kürt Sorunu’nu, TBMM’de tüm siyasi partilerin katılımıyla, partizan çıkarlara kurban 

etmeksizin, samimi ve şeffaf bir

biçimde, toplumsal uzlaşıyla çözeceğiz.

► Tüm kamu görevlilerinin yetkilerini açık bir şekilde tanımlayacağız.

Kamu görevlilerini tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca 

sorumlu tutacağız. Bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız.

► 12 Eylül’ün ruhunu yansıtan % 10 seçim barajını ve adil temsilin önündeki tüm 

engelleri kaldıracağız

► % 1’in üzerinde oy alan partilerin parlamentoda temsil edilmesini

sağlayacak biçimde Türkiye Milletvekilliği’ni getireceğiz.

► Seçim güvenliğine katkıda bulunacak tarafsız ve bağımsız izleme mekanizmaları ile 

birlikte farklı yurttaş girişimlerini demokratik ve çoğulcu bir yasal çerçeveye 

kavuşturacağız.

► Siyasetçilerin, siyasi etik kurallarına uyup uymadığını denetlemek üzere Siyasi Ahlak 

Kanunu’nu çıkaracak ve “Siyasi Ahlak Kurulu” oluşturacağız.

► Bağımsız ve tarafsız yargı ile anayasal sistemin 

denge-denetim mekanizmasını yeniden tesis 

edeceğiz.

► Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin müsrifçe, şahsi ve siyasal amaçlarla 

kullanılmasını engelleyecek yasal düzenlemeleri yapacağız.

► Her bütçe dönemi sonunda şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ilkelerine uygun olarak kamu 

harcamalarının detaylarını sade ve anlaşılabilir 

şekilde basın, yayın ve internet aracılığı ile 

kamuoyuyla paylaşacağız.

► Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. 

Siyasi partilerin finansman kaynaklarını açık bir 

şekilde belirleyeceğiz.

► Parlamentonun bütçe yapma hakkına dayalı 

denetim işlevi gören Sayıştay'ın görev ve 

yetkilerinin kapsamını yeniden tanımlayacağız; 

denetçilere, denetimler sırasında tespit edecekleri 

yolsuzlukları doğrudan yetkili savcılıklara tevdi 

etme imkânı sağlayacağız.

► Seçimlerde haksız rekabete yol açacak şekilde kamu kaynak ve olanaklarının 

partizanca kullanılmasının önüne geçecek düzenlemeler yapacağız.

► Önceliklerimizi siyasi çıkarlar doğrultusunda değil, nesnel ve evrensel ilkeler 

çerçevesinde belirleyeceğiz. Halkın denetimine açık, halka hesap veren, şeffaf bir 

yönetim anlayışı benimseyeceğiz.

► 24 Haziran, Türkiye’de güçler ayrılığını, yargı bağımsızlığını, denge-

denetleme mekanizmasını, işlevli, çoğulcu ve demokratik bir 

parlamentoyu var etmek için, HDP ile barajı yıkma, umudu geleceğe 

taşıma zamanıdır.

► TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu’nun daimi bir ihtisas komisyonuna 

dönüştürülmesini; sürekli, etkin, şeffaf ve yürütmeden tam bağımsız bir şekilde 

çalışmasını sağlayacağız.
► Meclis’in bütçe yapım ve denetleme hakkını sağlayacağız. Yerel 

yönetim bütçeleri yerel meclislerde oluşturulacak.

► Siyasi partilerin kullandıkları kamusal ve özel kaynakların saydamlık ve hesap 

verebilirlik ilkesi içinde denetlenmesini sağlayacağız.

► Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ve ifade 

özgürlüğü ile sınırlandırılacak.

► Siyasi partilerin yıllık hesaplarının Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmasından itibaren 6 ay 

içinde denetlenmesini ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacağız.

► Seçim barajı kalkacak. Temsilde adaleti sağlamak için Meclis’te 

bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolu 

açılacak.

► Sayıştay’ın yeniden etkin denetim yapmasını sağlayarak, vergilerimizin ve kamu 

kaynaklarının yağmalanmasına engel olacağız.

► Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları 

kuracağız. Denetim raporlarını milletin ve meclisin 

bilgisinden kaçırmayacağız.

► Saadet iktidarında eğitimden istihdama, kamu 

ihalelerinden atamalara kadar her alanda adam 

kayırma, torpil ve iltimas ortadan kaldırılacak. 

Liyakati esas alan adil bir sistem kuracağız.

► Kamu yöneticilerinin güncel mal bildirimlerinin kamuoyunun

bilgisine sunulmasını zorunlu kılacağız.

► Belediye başkanlarının ve belediye yöneticilerinin servet

beyanlarının yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağız.

► YSK’yi siyasi iradenin güdümünden çıkaracak, YSK kararlarını

Anayasa Mahkemesi denetimine açacağız.

Saadet Partisi

► Devlet hizmetinde verimlilik ve kaliteyi esas 

alan bir yönetim kültürünün yerleştirilmesini, 

halka güveni esas alan ve halkın güvenini 

kazanmayı hedefleyen şeffaf, katılımcı, hesap 

verebilir, kollayıcı ve koordine edici bir anlayışın 

ve bunlara yönelik idarî yöntemlerin

hâkim kılınmasını gerekli görüyoruz.

► Şeffaf ve hesap verebilir kurumsal bir yapı oluşturmak üzere STK’lara yönelik kapasite 

geliştirici faaliyetlere ağırlık vereceğiz.

► Şeffaflığı, demokratik bir ortamda yönetimlerin hesap verme sorumluluğu açısından 

vazgeçilmez bir esas olarak görüyoruz. Şeffaflık, kamu kaynak, imkân ve 

uygulamalarının kişisel menfaatler için kullanılmaması ve haksız rekabetin önlenmesi 

bakımından da önemli bir işleve sahiptir Yönetimde kalitenin geliştirilmesinde şeffaflık 

temel bir belirleyicidir.

►Güven ve istikrarın yanı sıra ekonomi politikalarımızda şeffaflık, tutarlılık ve 

öngörülebilirlik ilkelerini hayat geçirdik.

► Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine dayalı; başarılı, şeffaf bir yönetimin esasının 

adalet temelli olduğunu biliyoruz. Kamu yönetimindeki politika ve uygulamalarımızda 

yolsuzlukla mücadeledeki kararlılığımız bu temele dayanmaktadır.

► Yargı sistemini daha şeffaf, hesap verebilir ve etkin çalıştırabilmek

için reform sürecini diri tutmaya devam edeceğiz.

► Gelişmiş standartlarda demokratik hukuk devleti, vatandaş katılımcılığının

esas alındığı ve bunun güçlü bir sivil toplumla desteklendiği dinamik

bir toplumsal yapının tesis edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

CHP İYİ Parti HDP

► Partimiz herkesin kanun önünde eşitliği ilkesi 

uyarınca, Anayasa ve kanunlarımızdaki 

dokunulmazlıkların kaldırılmasını, herkesin hak 

arama özgürlüğüne sahip olmasını gerekli

görmektedir.

AKP MHP HÜDA PAR Vatan Partisi

► Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde

artık hiçbir makul ve meşru gerekçesi kalmayan 

seçim barajı ortadan kaldırılmalıdır.

► Katılımcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık esaslı 

bir kamu yönetimi anlayışı benimseyen Partimiz, 

demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde 

hakkaniyeti, verimliliği, etkinliği ve vatandaş 

memnuniyetini gözeten bir yönetim yapısı ve 

işleyişinin şart olduğuna inanmaktadır.

► Milletvekilliği dokunulmazlığı, siyasal dokunulmazlık esasına göre 

yeniden düzenlenecektir.



► Sigortacılık sektörünü daha da geliştireceğiz. Bu kapsamda sigortacılık ve özel 

emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha şeffaf ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve 

kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörleri Gözetim ve 

Denetim Politika Belgesini hazırlayarak uygulamaya koyacağız.

► Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumları 

hükümet, çalışanlar, işverenler ve STK’lar 

ile birlikte açık, demokratik ve hesap 

verebilir bir yönetim şekline 

kavuşturulacak.

► KOBİ’lere yönelik istihdam ve yatırım 

odaklı şeffaf bir teşvik sistemi kuracağız.

► İşe alımlarda torpil ve kayırmacılığa 

son verip, liyakata dayalı, bilimsel 

ölçütler getireceğiz. Memur alımlarında 

kayırmacılığa sebep olan mülakat şartını 

kaldıracağız.

► Bu program için gerekli parasal 

kaynağı; kamusal israfları önleyerek ve 

adaletli bir vergi politikasıyla 

sağlayacağız.

► Saadet iktidarında şeffaflığı ve hesap 

verilebilirliği kamu yönetiminin vazgeçilmezi 

haline getireceğiz. Hiçbir işimizi kapalı kapılar 

ardında kamuoyundan gizli yapmayacağız. 

Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, 

sözleşme ve benzeri işlem bırakmayacağız.

► Etkin bir biçimde denetlenen, yenilikçi, şeffaf ve uluslararası standartlarda 

sağlıklı işleyen bir mali piyasa yapısı oluşturulmalıdır.

► Yasama, yargı ve yürütme organları arasında güçlü bir denge ve denetim 

mekanizması tesis edilecek.

► Adalet, liyakat, hakkaniyet ve kurumsallaşmayı sağlamanın önemine, bireysel 

yeteneklerin ancak kurumsallaşmış bir ortamda üretim ve değere dönüşeceği ve 

bunun da sadece adil bir toplumda mümkün olduğu gerçeğine inanmaktayız.

► Kamu ihalelerinde kurulmuş olan yağma düzenini ortadan kaldıracak, adil ve 

rekabetçi bir ihale düzeni oluşturacağız.

► Katılımcılık ve Hesap verebilirliğin bir gereği olarak Belediye meclislerinin denetim 

gücü artırılacaktır. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek belediye şirketleri 

Belediye Meclis Denetim Komisyonu kapsamına alınacaktır. Meclis toplantıları ve 

belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecektir.

► AK Parti olarak geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, yeni yönetim modelinde de kamu 

yönetiminde şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmayı taahhüt ediyoruz.
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► Kamu İhale mevzuatını sade, şeffaf, anlaşılabilir ve hesap verebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde uluslararası standartlara uygun hale getireceğiz. İhale süreçlerini 

medya ve internet üzerinden kamuoyuna duyuracağız. Yolsuzluğun önlenmesi 

amacıyla "Dinamik Kamu Alımları Sistemi”ne geçeceğiz.

► Kamunun işleyişinde ticari sır kavramını daraltacağız.

► Vatandaşlarımızın kamusal bilgiye ve kamu hizmetlerine ucuz ve kesintisiz 

ulaşımını sağlayacağız.

► Adil bir vergilendirme sisteminde vatandaşa 

yüklenecek vergi yükü, serveti ve geliriyle 

orantılı olmalıdır.

► Vergi mevzuatında kayıt dışılığa neden olan düzenlemelerden kaçınacak, kayıtlı 

ekonomiyi büyüteceğiz.

► Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik, istikrar ve tabana yayılmayı gözeteceğiz. 

Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam ederek, daha sağlıklı bir iş ortamını tesis 

edeceğiz.

► Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü 

hafifletmek ve vergide adaleti sağlamak 

olacaktır.
► Kamu Kaynaklarının tahsisinde hakkaniyet, şeffaflk ve hesapverebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde ulusal plan ve stratejilere uygun hareket edeceğiz.► Kamu İhale Kanunu’nu uluslararası standartlara uygun hale getirecek, kanuna 

getirilen bütün istisnaları kaldıracağız.

► KHK’leri bütün sonuçlarıyla

ortadan kaldıracak, sadakat değil, 

liyakatı esas alan bir istihdam politikası 

uygulayacağız.

► Mahalli idarelerin karar organlarının gündemlerinin ve aldıkları kararların yerel 

medya organlarında yayımlanması zorunlu hale getirilerek etkin bir kamuoyu 

denetimini sağlayacağız.
► Kamu İhale Yasası’nı AB standartları temelinde yeniden düzenleyeceğiz.

► Mahalli idarelerin başta kamu malları ve hemşerilerin ortak kullanımına tahsisli 

alanlar üzerinde yapacakları tasarruflar için “halkla görüş birliğine varmayı” 

mecburi hale getireceğiz.
► Kamu alımlarını ve başta özelleştirmeler olmak üzere tüm ihale süreçlerini 

şeffaflaştıracak ve İnternet ortamından takibini sağlayacağız.

► İmar planlarının hazırlanması süreçlerine üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 

ve meslek odalarının katılımını sağlayacağız ve merkezi idarenin denetim yetkisi 

artıracağız.
► Belediyelerin tüm hizmet süreçlerinin İnternet üzerinden yurttaşlarla paylaşılmasını 

zorunlu kılacağız.

► Tüm belediyeler için Internet üzerinden sunması gereken asgari hizmetler ile 

katılımcılık mekanizmaları, şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerini belirleyeceğiz. 

Başta Büyükşehir belediyeleri olmak üzere e-Belediye Hizmetlerini 

yaygınlaştıracağız.

► Kentle ilgili karar alma süreçlerini içeren önemli toplantıların İnternet aracılığıyla canlı 

yayınlanmasını zorunlu kılacağız.

► OHAL döneminde gerçekleştirilen kamu ihalelerinin ve idari işlemlerin bağımsız bir 

komisyon tarafından incelenmesini sağlayacağız.

► Belediyelerin gelir, gider ve ihale süreçlerine ilişkin bilgilerin şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ilkeleri çerçevesinde o hizmet bölgesinde yaşayan vatandaşlara düzenli 

olarak sunulmasını gerçekleştireceğiz.
► Vergi cennetlerine kaçırılan kazançları vergilendireceğiz.

AKP MHP HÜDA PAR Vatan Partisi

CHP İYİ Parti Saadet Partisi HDP

► CHP, yurttaşların çıkarlarını ve onurlarını zedeleyen kayırmacılık kültürüne karşı, 

liyakat ve hakkaniyeti savunacaktır. Devlet işlerinde partizanlığa da, kayırmacılığa da yer 

vermeyecektir.

► Kamuda tüm iş süreçleri gözden geçireceğiz, teknolojinin verdiği imkanlar ile 

mükerrer fonksiyonlar gidereceğiz, hızlı, etkin, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir 

devlet yapısı inşa edeceğiz.

► Kamu ihalelerinde açıkça yandaşlara 

verilen davet usulü gibi şeffaf olmayan 

ihale usulleri kaldırılacak.

► Kamu kaynaklarının heba edilmesine yol açan israf, kayırma ve yolsuzluğa derhal son 

verilecektir. Kamuda tasarruf politikaları hayata geçirilecektir.  Vergi reformu ile kayıt 

dışılık azaltılacak ve vergi adaleti sağlanacaktır.

► Kamu Yönetimi Reformunda; bilgi ve karar destek sistemlerine dayalı, entegre e-

Devlet sistemi ile bürokrasi için değil vatandaşları için hızlı, doğru, şeffaf ve hesap 

verebilir karar alabilen bir devlet modelini merkeze alacağız.

► Şehre dair önemli kararlar alınırken o şehirde yaşayanların fikirlerini alacak, ortak 

aklı ön plana çıkaracak bir anlayışla şehirlerimize yaklaşacağız.

► Yeni Şehircilik Vizyonu’muz; insan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, iklime duyarlı, 

enerji etkin, tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimari esaslı, dönüşüm 

fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren, katılımcı, şeffaf, çözüm 

odaklı, akıllı şehir konseptli, yenilikçi ve özgün ilkeler üzerine inşa edilmiştir.

► Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına, insan hak ve özgürlüklerine saygı; ehliyet ve 

liyakate bağlılık; hesap verebilirlik ve saydamlık; hizmette mükemmellik; vatandaşın 

beklentilerine duyarlılık ve yeniliğe açıklık adalet hizmetlerinin geliştirilmesinde rehber 

ilkelerimiz olacaktır.

► Atama süreçlerinde objektif, liyakate ve performansa dayalı bir sistem temin edecek 

düzenlemelere gideceğiz.
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► Varlık Fonu uygulamasına son vereceğiz.

► Bireyin, idari ve hukuki süreçlere ilişkin doğru, gerçek ve zamanında bilgi edinme 

ve dilekçe hakkının önündeki tüm yasal ve fiili engelleri kaldıracağız.

► Performans kriterleri ve hizmet sunum süreleriyle denetlenen, vatandaşa güveni 

ve beyanı esas alan hizmet sunumu uygulamasına geçeceğiz.

► Kamu hizmetlerine atanma ve görevde yükselmelerde “kıdem, kariyer ve 

liyakat” ilkelerine uyulması hususunda, sıralı amirlere ciddi yasal sorumluluklar 

getireceğiz; atamaya fesat karıştırıldığının tespiti halinde keyfi ya da hileli 

atamaların iptal edilmesinin yanında, bu atamaları yapanların da atanan kişiyle 

birlikte cezai sorumluluğunu getireceğiz.

HDP
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► İşe alımlarda ayrımcılığın kılıfı haline gelmiş olan ve yurttaşları zan altında bırakan 

güvenlik soruşturmalarının şeffaf, gerekçeli ve denetime açık olmasını sağlayacağız.

► Kamu alımlarında davetiye usulu vb. suistimal edilen istisnai uygulamaları 

sınırlandıracağız. Bu konuda AB mevzuatına uyum sağlayacağız.

► Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu bağımsız, şeffaf ve hesapverebilir hale 

getirerek, asli işlevi olan mevduat sigortacılığına odaklanması sağlayacağız.

► Kamu yöneticilerinin güncel mal bildirimlerinin kamuoyunun bilgisine sunulmasını 

zorunlu kılacağız.

► Belediye başkanlarının ve belediye yöneticilerinin servet beyanlarının yıllık olarak ilan 

edilmesini sağlayacağız.

► Kamu-Özel sektör iş birliği modelini gözden geçireceğiz; mevcut yatırımların 

kamu maliyesi disiplini çerçevesinde risk analizi, izlenmesi, değerlendirmesi ile 

sözleşme yönetimi için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde bir birim kuracağız.

► Uzun zamandan beri istismar edildiği için, artık iyice yozlaşmış bulunan “istisnai 

memuriyet” statüsünü kaldıracağız; teknik ve idari zorunluluklar hariç, kamu kesimi 

dışından kamuya eleman teminine ilişkin hiçbir uygulamaya meydan vermeyeceğiz.

► Basın ve yayın sektörünün holding patronlarının yönetiminden çıkartılarak 

sadece bu işe odaklanmış basın kuruluşlarının eliyle bağımsız, şeffaf ve tarafsız 

habercilik yapılmasını temin edeceğiz.

► Yargı Etik Kurulu: Güvenilir bir yargı için yargı mensuplarından oluşan bu kurul ile 

hakim ve savcıların etik kurallar çerçevesinde çalışmasını temin edeceğiz. Güvenilir bir 

yargı için yargı mensuplarından oluşan “Yargı Etik Kurulu” oluşturacağız. Hakim ve 

savcıların etik kurallar çerçevesinde çalışmasını temin edeceğiz.

► Vergi sistemini şeffaflaştırarak, vergi ödeyenlerle ödemeyenler arasındaki 

adaletsizliği gidereceğiz. Vergide adaleti sağlayarak, tahsil oranlarındaki düşüşün önüne 

geçecek ve kamu maliyesine ilişkin belirsizliklere son vereceğiz.

► Bilgi edinme ve etik kurullarında sivil toplum temsilcilerinin yüksek düzeyde temsil 

edilmesini sağlayacağız.

► Bilgi Edinme Kanunu’nu şeffaflığı artıracak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

► Milli Eğitim Bakanlığı’nı şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturacağız.

► Kamu Özel İşbirliği Modeli ile ihale edilen projeleri, yıllık yatırım bütçesi içerisine 

ayrı bir fasıl olarak alınması için yasal düzenleme yaparak Sayıştay denetimine tabi 

kılacağız. Denetim raporlarını TBMM'ye sunacağız.

► Sosyal Yardım Sistemini, tek çatı altında toplayarak yeniden yapılandıracağız. 

Bilgiye dayalı politika üreten, şeffaf ve hesapverebilir bir yapıya büründüreceğiz.

İYİ Parti

► Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde idari süreçleri basitleştireceğiz. 

Vatandaşların ve işletmelerin kamu ile olan iş ve işlemlerinde etkinlik, şeffaflık ve 

sadelik sağlayacağız. İdari Usul Kanunu çıkaracağız, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 

Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Denetçiliği Kanunu vb. yasal 

çerçeveyi yeniden düzenleyeceğiz. 

► Şeffaf, hesap verebilir, adil, rekabetçi ve öngörülebilir bir ekonomik düzen kuracağız. ► Yüksek öğretimi; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal özerklik, çeşitlilik, 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, rekabet ve kalite ilkelerini esas alarak 

planlayacağız.

► Kamu maliyesini güçlendireceğiz, harcamalar ve kamu yatırım kararlarını 

objektif, şeffaf ve hesapverebilir kriterlere göre oluşturacağız.

► MEB’in ihale, yatırım ve okul harcamalarının İnternet üzerinden izlenebilmesini 

sağlayacağız.

►  “Varlık Fonu”nu kaldıracağız, bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına 

alacağız.

► Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu “harcamaların yerindeliği” denetimini 

esas alarak gözden geçireceğiz ve devlet harcamalarında israfı önleyeceğiz. 

Sayıştay vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimini tekrar etkinleştireceğiz.

► Yürütmenin ve bürokrasinin yargı denetiminden kaçmasına olanak tanıyan tüm 

istisnaları ortadan kaldıracağız.

► Hâkim ve Savcıların göreve başlatılmalarını, liyakate dayalı ve hakkaniyet 

ilkelerine uygun olarak yapacağız.

► Hâkim ve savcıların mesleğe girişinde liyakati temel ilke haline getireceğiz.

► Düzenleyici ve denetleyici kurumları asli fonksiyonlarına döndüreceğiz ve idari 

ve mali özerkliklerini tekrar sağlayacağız.

► Hâkimlerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına alacak bir atama ve nakil 

sistemi oluşturacağız. 

► Kolluk teşkilatlarının atama ve terfi sistemi yeniden gözden geçirerek kolluğa 

siyasi müdahaleyi çağdaş demokratik ölçülere çekeceğiz, atama ve terfilerde 

ehliyet, liyakat ve başarıyı esas alacağız.

► Hâkim ve savcıların sürgün edilmesini engelleyecek olan coğrafi teminat ilkesini 

hayata geçireceğiz. 

► Kamu Bankaları başta olmak üzere tüm bankaların bağımsız ve tarafsız bir 

şekilde denetimini sağlayacağız.

► Siyasetçilere ve gazetecilere karşı keyfi bir biçimde uygulanan devlet sırrı kavramının 

kapsamını daraltacağız. Hiçbir suçun devlet sırrı adı altında kamuoyundan saklanmasına 

izin vermeyeceğiz.

► Adaletli, sade ve uygulanabilir, kapsamlı bir Vergi Reformu gerçekleştireceğiz. 

Bu çerçevede, kayıt-dışılığın önüne geçeceğiz. Vergi tabanını genişleteceğiz. Böylece 

daha düşük oranlı vergilendirmeyi gerçekleştirmiş olacağız. Harcamayı değil geliri 

vergilendireceğiz. Mükellefin güveneceği ve vergi disiplinin sağlandığı bir sistem 

kuracağız.

► Öncelikle yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız ve cezai 

uygulamaları ortaya koyacağız. “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası” ile 

yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzuatı gözden geçirerek yeniden düzenleyeceğiz.

► Muhtarlıklar bünyesinde kuracağımız Mahalle Konseyleri ile yeni bir katılım 

mekanizması oluşturacağız. 

Saadet Partisi

İYİ Parti Saadet Partisi HDP

► Cumhurbaşkanlığı Sarayı, uçak, helikopter ve makam araçları, şaşalı kamu kurum 

binaları vb. ile siyasetçilere ve kamu görevlilerine sağlanan tüm lüks yaşantıya son 

vereceğiz.

► Kamu bankaları üzerindeki siyasi baskıya ve kamu bankalarının kaynaklarının 

kayırmacı bir anlayışla kullanılmasına son vereceğiz.

► Kamu Etik Kurulu’na ve tüm kamu etik komisyonlarına işlerlik kazandıracağız.

► Hâkimlerin, şeffaf ve tarafsız bir şekilde ve hakimlik teminatı kapsamında 

mesleklerini etik ilkeler çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla yasal düzenleme 

yapacağız.
► Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun bütünüyle özerk olmasını sağlayacak, 

yaptırım yetkisini artıracağız.

► İşe alım süreçlerinin merkezine etik değerler ve liyakati koyacağız. Kamu 

kurumlarında siyasi kadrolaşmaya ve kayırmacılığa asla izin vermeyeceğiz. 

► Atama ve yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihe son vereceğiz.

► İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.

► Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarını merkezi sınavla 

gerçekleştireceğiz.

► Yapacağımız yasal düzenleme ile görevde yükseltme ve unvan değişikliği için düzenli 

sınav yapılmasını sağlayacağız.

► Sınav güvenliği sağlanarak her türlü istismarın önlenmesi ve görüntülü mülakat 

sisteminin de uygulandığı adil bir sınav sistemi oluşturulması için gerekli tedbirleri 

alacağız ve kamuya personel atama sürecini liyakata dayalı şeffaf bir yapıya 

kavuşturacağız.

► Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesini 

sağlayacağız.
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► Spora şaibe ve şike bulaştıran, belli kulüplere 

imtiyaz sağlayan, spor alanını mafyatik bir rüşvet ve 

kara para aklama alanına çeviren anlayışa karşı 

mücadele edeceğiz.
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► Federasyonların mali bağımsızlığını güvence altına alarak, şeffaf bir denetim sistemi 

oluşturacağız.

► Yüksek Askeri Şuranın terfi ile ilgili aldığı kararların şeffaf ve hesap verilebilir 

olması sağlayacağız.

İYİ Parti Saadet Partisi

►ÇED raporlarının uzmanlar tarafından şeffaf biçimde, çevre koruma bilinci ve 

kaygısıyla hazırlanmasını sağlayacağız.

► Sistemik riskin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda Finansal İstikrar 

Komitesinde temsil edilen kurumlar arasındaki işbirliği ve eşgüdüm faaliyetlerini 

daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya kavuşturarak Komite'yi güçlendireceğiz.► Kültür sanat alanındaki destekleri ve teşvikleri artıracak, bunların dağıtılmasında 

tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini benimseyeceğiz. ► Kitlesel fonlamayı "start-up"ların finansa erişimini kolaylaştıracak şekilde 

yeniden düzenleyeceğiz. Kripto para gibi gelişmekte olan alanlara ilişkin 

düzenlemeler yapacağız. Bu yeniliklerin, finansal piyasalar üzerinde yeni riskler 

oluşturmaması ve teknolojik gelişimin engellenmemesi sağlanarak sağlıklı bir 

şekilde gelişmesini hedefleyeceğiz.

► Rusya ile enerji ticareti ve güvenliği konularında şeffaf ve sürdürülebilir ilişkiler 

kuracağız.

► Ödül yönetmeliğini hakkaniyet temelinde yeniden düzenleyeceğiz. Kulüplere ve 

sporculara verilen ödül, teşvik ve yardımların kamu vicdanını yaralamasının önüne 

geçeceğiz.
► Liman yönetimi ve yatırımları mevcut dağınık ve keyfi yapısından kurtaracağız; 

şeffaf ve denetlenebilir ve ülkenin ve vatandaşın ihtiyacına cevap verecek şekilde 

gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
► Federasyonlara kaynak aktarımını siyasal, kurumsal ve kişisel kayırmacılıktan 

kurtaracağız.

AKP MHP HÜDA PAR Vatan Partisi

► Yolsuzluğa, rüşvete, iltimasa tamam mı, 

devam mı, diyeceğiz! Biz, Saadet Partisi olarak, 

"Yeter artık! Bu düzen böyle gitmez! Tamam, 

inşallah." diyoruz.

► Dürüstlük kültürü yerleştirilerek, dürüstlüğü teşvik eden davranış kuralları 

oluşturulmalı, eğitimin her kademesinde, insanımıza dürüstlük ve sorumluluk gibi 

erdemlerin kazandırılmasına önem verilmeli, dürüstlük kültürünün bir hayat tarzı 

olarak benimsenmesi sağlanmalıdır. Bağımsız bir denetim yapısı ile yolsuzlukların 

önlenmesinde etkinlik sağlanmalıdır.

► Yolsuzluklarla mücadele politikamız, önleyici tedbirler almanın yanı sıra 

yolsuzlukları yargıya taşıma ve hesap sorma anlayışına dayanmaktadır. Bir 

yandan yolsuzluğa sebep olan unsurlar ortadan kaldırılarak caydırıcı müeyyideler 

getirilirken, diğer yandan yetim hakkına el uzatanların adalet önüne çıkarılarak 

hak ettikleri cezayı almaları sağlanmalıdır.

► Yaygın toplumsal hastalıklarımızdan olan 

yolsuzluk ve rüşvete son verilmesine sağlamak 

üzere etkin denetimler gerçekleştirilmesi, kamu 

harcamlarında şeffaflık sağlanmalıdır. İhale 

mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

► Yolsuzluk ve rüşvetle mücadelenin etkin 

yollarından biri de kamu görevlilerinin maaşlarını 

başka bir gelir kaynağına ihtiyaç duymayacakları 

seviyeye çıkarmaktır.

► Kamu kurum ve çalışanlarının yasal denetimden kaçmak adına güvenliği sağlama 

görevinden doğan yetki ve unvanlarını kötüye kullanmalarına asla izin vermeyeceğiz.

► Tüm toplumu içerecek bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştireceğiz.

CHP 

► Seçim yolsuzluklarına karışan kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılmasının 

önündeki engelleri kaldıracağız.

İYİ Parti

► Bir devlet politikası haline gelen cezasızlık pratiklerini sona erdireceğiz. Faillerin en 

kısa zamanda yargı önüne çıkmasını temin edeceğiz.

► Türk siyasi ve bürokratik hayatına ilkeli, seviyeli, şeffaf ve temiz bir yönetim 

anlayışı yerleştirilmeli, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin “vatana ihanet” ile eş anlamda 

olduğu algısı kamuoyunda hâkim kılınmalı, yolsuzluğa karşı siyaset, bürokrasi, 

yargı ve sivil toplum ayakları olan topyekûn bir mücadele yürütülmelidir.

► Yatırım ortamının bozulmasına ve uluslararası itibarımızın zedelenmesine yol 

açan yolsuzluğa karşı köklü ve kalıcı tedbirler alınmalı, yolsuzluk yapanlarla 

birlikte yolsuzluğu doğuran unsurlarla da etkili bir bir şekilde mücadele 

edilmelidir.

► Siyasette ve kamu yönetiminde, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş 

dünyasında, sporda ve sanatta toplumsal tüm alanda yaşanan yozlaşma ve 

yolsuzluklara karşı etik kuralları aktif bir şekilde gündelik hayatımıza sokacak 

düzenlemelerin aciliyetine inanmaktayız.

► Öncelikle yolsuzlukla mücadelenin yasal çerçevesini oluşturacağız ve cezai 

uygulamaları ortaya koyacağız. “Kamuda Şeffaflık ve Siyasi Ahlak Yasası” ile 

yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mevzuatı gözden geçirerek yeniden 

düzenleyeceğiz. Düzenlemeleri iktidarımızın ilk altı ayında uygulamaya 

geçireceğiz. Yolsuzluk yapanlara verilecek cezaları caydırıcı niteliğe 

kavuşturacağız.

► Yolsuzluk suçlarında zamanaşımını kaldıracağız, bu suçları yasama 

dokunulmazlığı kapsamından çıkaracağız.

► Partimiz; kamu yönetiminde demokratik meşruiyetin güçlendirilmesini, 

yolsuzluk ve usulsüzlük gibi güven sarsıcı uygulamaların önüne geçilmesini ve 

devlete duyulan güvenin artırılmasını sağlayacak.

► Yolsuzluk yargılamaları için İhtisas Mahkemeleri ile Yargıtay'da özel bir Ceza 

Dairesi oluşturacağız.

► İş ve işlemleri merkezi yönetimin onayına  bağlı olmayacak, fakat kaynak israf 

ve yolsuzlukları önlemek için, merkezi yönetim belediyeler üzerinde etkili bir 

denetimini gerçekleştireceğiz.

► Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik, istikrar ve tabana yayılmayı gözeteceğiz. 

Kayıt dışılık ve yolsuzlukla mücadeleye devam ederek, daha sağlıklı bir iş ortamını tesis 

edeceğiz.

► Yolsuzlukla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla, hükümet-vatandaş-sivil toplum ve 

medya diyaloğunun sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacağız.

► Türkiye’de kazanıp, paralarını yurtdışındaki vergi 

cennetlerine kaçıranlardan hesap soracağız. Bu 

kişilerin yurtdışındaki vergi cennetlerindeki varlıklarını 

tespit edip vergilendireceğiz. Bu durumu tespit edilen 

siyasetçiler ve birinci dereceden akrabaları için 

hukuki denetimle ağır hapis cezaları getireceğiz. 

► Vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, ihalelere fesat 

suçlarına ilişkin yaptırımları arttıracağız.

► Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargı süreçlerini hızlandıracak,

cezaları artıracak, zaman aşımını kaldıracağız.

► Kaynakları, emeği ve zamanı israf eden, yolsuzluğa 

batmış, pahalı, verimsiz, hantal yönetim yapısı köklü 

bir reformla değiştirilecektir.

AKP MHP HÜDA PAR Vatan Partisi

Saadet Partisi


