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Vatan Partisi, işçiye, işsize, emekliye, bir bütün olarak işçi sınıfımıza, bağımsız ve demokratik bir Türkiye, insanca yaşama 
ve çalışma koşulları, huzur ve refah vaat etmektedir. Vatan Partisi iktidarında tüm emekçi sınıf ve tabakalar, geleceklerine 
güvenle bakabileceklerdir; bugünleri ve gelecekleri halkçı devletin güvencesi altında olacaktır.  

Türk milletinin veya Türkiye halkının yüzde 70’i hayatını işgücünü satarak kazanan işçiler, memurlar, sözleşmeli personel, 
geçici personeldir; işçi sınıfıdır. 

İşsizler de işgüçlerini satma çabası içinde olan kişiler olarak işçi sınıfımızın bir parçasıdır. 
İşçi ve memur emeklileri de işçi sınıfındandır. 
 

1. Atatürk’ün 6 Ok’unu hayata geçireceğiz. 
Türkiye ve Türk milletinin temellerinde Atatürk’ün 6 Ok’unda ifade edilen ilkeler yatmaktadır. Bu ilkelere saldıranlar, 

Türkiye’nin ve Türk milletinin varlığına saldırmaktadır. Vatan Partisi, varlığımızın temeli olan devletçilik, laiklik, milliyetçilik, 
cumhuriyetçilik, devrimcilik, halkçılık ilkelerini benimsemekte, bu ilkeleri daha da geliştirerek koruyabilmek için mücadele 
etmektedir. 

Türkiye’nin bağımsızlığı büyük zarar görmüştür. Hükümetler bağımsız bir dış politika izleme imkanlarından yoksundur; 
böyle bir niyet ve çaba içinde değildir. Bağımlılıktan en büyük zararı görecek olan da işçi sınıfımızdır. 

Vatan Partisi, tam bağımsız bir Türkiye vaat etmektedir. 
Günümüzde en temel demokratik hak ve özgürlükler tahrip edilmektedir. Uygulamalarıyla Türkiye ekonomisini krize 

sürükleyen hükümet, demokratik hak ve özgürlükleri de kısıtlama çabası içindedir. Bu çaba, işçi sınıfımızın ekonomik, 
demokratik ve siyasi mücadelesine büyük zararlar vermektedir. 

Vatan Partisi, halkımıza her anlamıyla demokratik bir Türkiye vaat etmektedir. 
Hükümetler Atatürk’ün halkçılık anlayışını ve uygulamalarını reddederek, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin 

çıkarına politikalar izlemektedir. 
Vatan Partisi, halkçılık ilkesi temelinde hareket edecektir; sosyal devleti halkçılık anlayışıyla yeniden ve daha güçlü bir 

biçimde inşa edecektir.  
Partimiz, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının ve halkçılık politikasının temeli olan devletçiliği yeniden canlandıracak, 

geçmiş hükümetlerin özelleştirdiği kamu işletmelerini yeniden canlandıracak, bu işletmelerin sosyal tesislerini yeniden 
açacak, özelleştirmelere ilişkin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulayacaktır. 

Halkımızın temel tüketim mallarında devlet desteği uygulanacak, bu mallar maliyetlerinin altında fiyatlarla satılacak, 
aradaki fark devlet tarafından karşılanacaktır.  

Halkımızın yararlandığı temel hizmetler, devlet desteğiyle sunulacaktır. Yaygın bir biçimde teşvik edilecek toplu 
taşımacılık, devlet eliyle ve düşük fiyatlarla gerçekleştirilecektir.  

Halkımızın çok düşük kirayla oturabileceği konutlar devlet tarafından yaptırılacak ve kiralanacaktır. Konut kooperatifçiliği 
teşvik edilecektir. Arsa spekülasyonu önlenerek ve kent rantlarına el konularak, işçiler, memurlar, işsizler ve emeklilerin 
kurdukları kooperatifler için çok düşük fiyatlı arsa tahsisi yapılacaktır.  

Halkımız devlet tarafından sağlanan koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden parasız olarak 
yararlanacaktır. 

Halkımız eğitim-öğretimin bütünlüğü ilkesi temelinde devlet tarafından parasız olarak sağlanan eğitim hizmetlerinden 
yararlanacaktır. Velilerden aydınlatma, ısıtma ve tamir bakım gibi okul ihtiyaçları için “bağış” adı altında zorla para 
toplanması uygulaması kesinlikle yasaklanacak ve önlenecektir. 

 

2. Özelleştirmeleri durduracağız; mahkeme kararlarını uygulatacağız. 
Emperyalist güçlerin Kemalist devleti tasfiye etmek amacıyla dayattıkları özelleştirmeleri durduracağız; yapılmış 

özelleştirmelere ilişkin mahkemelerin yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulayacağız. 
Vatan Partisi iktidarında uygulanacak karma ekonomi sisteminin temeli, 6 Ok’ta belirtilen devletçilik olacaktır.  
 

3. İşsizlere iş bulacağız, iş bulamadığımız işsize işsizlik ödeneği ve ardından devlet yardımı 
vereceğiz. 

AKP iktidarının uyguladığı politikalar Türkiye'nin üretken gücünü tahrip etmekte, işgücüne yeni katılan gençler ve belirli 
bir yaşın üstündeki kişiler için iş olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. AKP iktidarı döneminde özellikle eğitimli gençler 
arasında işsizlik yaygınlaşmıştır. 

Vatan Partisi iktidarında kamu sektörü yatırımları hızla artırılarak ve özel sektörün istihdam yaratıcı yatırımları teşvik 
edilerek yeni iş olanakları yaratılacaktır. Kırsal kesimde kooperatifleşme ve genel olarak tarım desteklenerek, çiftçinin 
yoksullaşması ve göçü önlenecektir. Esnaf-sanatkar desteklenerek istihdam yaratılacaktır. Türkiye’de üretilen veya 
üretilmesi mümkün olan ürünlerde ithalatı kısıtlayıcı ve ihracatı artırıcı politikalarla mevcut işletmelerin kapasite kullanımı 
ve böylece istihdam olanakları artırılacaktır; yerli malı kullanma kampanyaları açılacaktır. Avrupa Birliği ile girilmiş olan 
gümrük birliğinden çıkılacaktır. Üretim ve ihracat seferberliği gerçekleştirilecektir. Devletin eğitim politikası ile insangücü 
ihtiyaçları arasında bir uyum sağlanacak, gelecekte ihtiyaç duyulacak nitelikte kişilerin yetiştirilmesi planlanacaktır. Devletin 
vatandaşına karşı görevlerinin en başında, insanca yaşama ve çalışma koşullarının sağlanması gelmektedir. Vatan Partisi 
iktidarında Devlet, daha önce bir işyerinde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, iş bulamadığı işsizlere işsizlik ödeneği verecek 
ve bu ödemenin sona ermesinin ardından, devlet yardımı yapacaktır. Türkiye'yi ve milletimizi soyanların mal varlıklarına el 
konduğunda, büyük servetler, sermaye piyasasında elde edilen kazançlar ve rant gelirleri vergilendirildiğinde yatırımlar için 
de, işsizlik yardımı için de yeterince kaynak sağlanabilecektir. 



4 
 

 

4. Kaçak işçilik kesinlikle önlenecek, tüm ücretli çalışanların sigortalanması ve yürürlükteki 
mevzuattan yararlanması sağlanacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aldığı bazı önlemlere rağmen kaçak işçi sayısı önemli düzeydedir. Özellikle 
yabancı kaçak işçilik yaygındır.  

Vatan Partisi iktidarında tüm ücretli çalışanlar sigortalanacaktır. Böylece bu kişilerin yürürlükteki mevzuattan 
yararlanmaları ve sendikalara üye olmaları mümkün olacaktır.  

 

5. Taşeronluk uygulamasına son vereceğiz; taşeron işçilerini kadroya geçireceğiz; hizmet alımına 
kısıtlama getireceğiz. 

Sermaye yanlısı hükümetler, kamu kesiminde taşeronluk uygulamasını ve hizmet alımını yaygınlaştırdılar. Özel sektör de 
yaygın biçimde taşeron işçisi istihdamına başladı. Vatan Partisi, kamu kesiminde ve özel sektörde gerek asıl işte, gerek 
yardımcı işlerde, taşeronluk uygulamasına son verecek; herkesin işyerinin kadrolu işçisi olmasını sağlayacaktır. Hizmet alımı 
uygulaması da, ancak son derece sınırlı bir biçimde ve mutlaka zorunlu olduğunda kullanılacaktır. Belediyeler ve özel sektör 
işyerleri de dahil olmak üzere, tüm işyerlerindeki taşeron işçileri, işe başladıkları tarihten geçerli olmak üzere, kadroya 
geçirilecek. 

 

6. Taşeron işçilerinin geçmişe dönük alacakları ödenecek. 
Yürürlükteki mevzuata göre, işe başladıkları tarihten geçerli olmak üzere kadroya geçirilmesi gereken işçilerin, son beş 

yıllık dönem için kadrolu işçilerin aldıkları ücret ve yan ödemelerle, kendi aldıkları arasındaki farkı almaları gerekmektedir. 
İşyerlerinin çok büyük çoğunluğu bu hakkı uygulamamaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında, taşeron işçilerinin işe başladıkları tarihten itibaren kadroya geçmelerinin yanı sıra, son beş yıllık 
döneme ilişkin haklarının kendilerine ödenmesi sağlanacaktır. 

 

7. Kamu kesimi tarafından yapılan ihalelerde iş alan müteahhit ve taşeronların, çalıştırdıkları 
işçilere, işkolundaki toplu iş sözleşmesindeki hükümleri uygulamasını sağlayacağız. 

Vatan Partisi iktidarında, Türkiye tarafından onaylanmış 94 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi uygulanacak, 
kamu kesiminden ihaleyle iş alan müteahhit ve taşeronların çalıştırdıkları işçiler, sendika üyesi olmasalar bile, işkolundaki 
toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecektir. 

 

8. Kiralık işçilik uygulaması kaldırılacaktır. 
AKP iktidarı Türkiye'de işçi kiralama uygulamasını getirdi. AKP döneminde kabul edilen 4857 sayılı İş Kanununa göre 

(Madde 7), bir işveren, kendi çalıştırdığı işçiyi bir başka işverene kiralayabilmektedir.  
Vatan Partisi iktidarında, işçiyi iyice köleleştiren bu uygulama kaldırılacak, işçi kiralamak yasaklanacaktır.  
 

9. İşçi-memur ayrımı kaldırılacaktır. 
Türkiye'de işçi sınıfını bölen en önemli düzenlemelerden biri, ücretli çalışanların işçi, memur, sözleşmeli personel ve 

geçici personel (4/C) statülerinde çalıştırılmalarıdır. Hak ve özgürlükler açısından önemli farklar içeren bu düzenlemeler, işçi 
sınıfının ortak bilincinin gelişmesini de zorlaştırmaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında, bir süreç içinde tüm ücretli çalışanlar aynı mevzuata tabi kılınacak, herkese insanca 
yaşamalarına yetecek ücret ve yan ödemeler, iş güvencesi, uygun çalışma süresi, sağlıklı çalışma ortamı, işyerinde söz hakkı 
ve eşit sosyal güvenlik hakları tanınacaktır.  

 

10. Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılacaktır.  
AKP, sözleşmeli personel uygulamasını yaygınlaştırmakta, insanları güvencesiz çalışma koşullarına mahkum etmek 

istemektedir. 
Vatan Partisi iktidarında, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 4/B kapsamında olan sözleşmeli personel 

uygulamaları kaldırılacak, bu statüde çalışan kişiler kadroya alınacaktır. 
 

11. Geçici personel (4/C) uygulaması kaldırılacaktır.  
Halkımız özelleştirilen işyerlerindeki işçilerin geçirildikleri 4/C statüsünde çalıştırılan geçici personelin sorunlarını Tekel 

yaprak tütün işçilerinin mücadelesiyle öğrenmişti. Bu sorunlar devam etmektedir. 
Vatan Partisi iktidarında 4/C uygulaması kaldırılacak, bu kişiler kadroya alınacaktır. 
 

12. Eve iş verme sistemindekiler işçi statüsüne geçirilecek ve bu uygulama denetim altına 
alınacaktır. 

AKP iktidarları döneminde evlerde parça başı ücret karşılığında çeşitli biçimlerde üretim yapan veya hizmet sunan insan 
sayısı artmıştır. Eve iş verme sistemi içinde çalışan bu kişiler yürürlükteki mevzuata göre "işçi" sayılmamakta, işçilerin sahip 
olduğu haklardan mahrum bırakılmaktadır.  
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Vatan Partisi iktidarında evlere iş verilerek işçilerin sömürülmesi engellenecek, bu biçimde çalışmayı gönüllü olarak 
kabul edenlerin de "işçi" sayılması ve işçi hak ve özgürlüklerinden yararlanması sağlanacaktır. 

 

13. Ücretli öğretmenler kadroya geçirilecektir. 
Türkiye'de eğitim/öğretim kurumlarında büyük bir öğretmen açığı yaşanmaktadır. AKP iktidarı, bu ihtiyacı kadrolu ve 

güvenceli öğretmenler eliyle karşılamak yerine, ücretli öğretmenlik uygulamasını yaygınlaştırmaktadır. Kadrolu 
öğretmenlere göre çok düşük ücretlerle ve güvencesiz biçimde çalışan ücretli öğretmenler, sayıları 400 bini aşmış olan 
ataması yapılmayan öğretmenlerin varlığını da dikkate alarak, bu kölece koşulları kabule zorlanmaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında ücretli öğretmenlik kaldırılacak, bu biçimde çalıştırılmış olan öğretmenler, kadroya 
geçirilecektir. Eğitim/öğretim hizmetlerinin geliştirilmesiyle birlikte, eğitim kurumlarına çok sayıda yeni öğretmen ataması 
yapılacaktır. 

 

14. Ataması yapılmayan öğretmenler kadroya alınacaktır 
Ataması yapılmayan öğretmenler kamu kesimindeki boş kadrolara derhal atanacak, eğitimin devlet tarafından parasız 

olarak verilmesi düzenine geçildiğinde ortaya çıkacak yeni öğretmen açığı da planlı bir biçimde kapatılarak, öğretmenlerin 
mesleklerini yapabilmeleri ve öğretmenliğin yeniden saygın bir meslek haline getirilmesi sağlanacaktır. 

 

15. Özel öğretim kurumlarında sömürülen öğretmenler kamuya alınacaktır. 
Eğitimin özelleştirilmesi sonucunda onbinlerce öğretmen özel öğretim kurumlarında sendikasız olarak çalıştırılmakta ve 

sömürülmektedir. Vatan Partisi iktidarında eğitim yeniden devletleştirilecek ve bu öğretmenlerin devlet okullarında insanca 
yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmaları sağlanacaktır.  

 

16. Yabancı işçilerin sayısı asgariye indirilecektir. 
Türkiye'de günümüzde işsizliği artıran nedenlerden biri, Hükümetin yanlış Suriye politikası nedeniyle Türkiye'ye sığınmak 

zorunda kalan milyonlarca Suriyelidir. Suriyelilerin giderek artan bölümü, işyerlerinde işçi olarak çalışmakta ve vatandaşımız 
işçilerin rakibi olmaktadır. Çaresizlik içinde kaçak ve çok düşük ücretlerle çok kötü çalışma ve yaşama koşullarını kabullenen 
Suriyeli işçiler, işsiz sayısını artırmanın yanı sıra, işçilerin patronlar karşısındaki pazarlık gücüne de darbe indirmektedir.  

Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Türkiye'ye gelen yabancı işçiler de benzer sorunlar yaratmaktadır. 
Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşlarının Türkiye'de çalışmasının kolaylaştırılması için yaptığı girişimler de işsizliği 

artırmaktadır. Avrupa’nın işsizine Türkiye iş bulunmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında yabancı işçilerin Türkiye'de çalışmaları daha sıkı ve kesinlikle uygulanan mevzuata göre 

düzenlenecek ve bu kişilerin vatandaşımız işçilere zarar vermesi kesinlikle önlenecektir.  
 

17. Çocuk işçilik önlenecektir. 
AKP iktidarları döneminde çocuk işçilik yaygınlaşmıştır. Çocuklarımız, çocukluklarını yaşayamadan, giderek ağırlaşan 

hayat şartlarıyla boğuşmak zorunda kalmaktadır.  
Vatan Partisi iktidarında zorunlu eğitim süresi kesintisiz 12 yıl olarak uygulanacak ve 18 yaşın altındaki kişilerin ücret 

karşılığı çalışmaları kesinlikle yasaklanacaktır.  
Diğer taraftan, çocukların hayata hazırlanmasında işyerlerinde staj görmeleri ve sosyalleşmelerinin bir aracı olarak 

çalışma hayatını tanımaları için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
 

18. Mevsimlik işçiler güvence altına alınacaktır. 
Türkiye'de belirli sektörlerde ve işlerde mevsimlik işçilik uygulaması vardır. AKP iktidarı, özellikle orman işletmelerinde, 

şeker fabrikalarında, çay fabrikalarında ve diğer mevsimlik işlerde çalışan işçilerin sorunlarını çözmek konusunda hiçbir 
girişimde bulunmamıştır.  

Vatan Partisi iktidarında mevsimlik işçiler de kadroya alınacak, fiilen çalışmadıkları sürelerde iş sözleşmeleri devam 
edecek, çalışma süreleri mümkün olduğunca uzatılacaktır.  

 

19. Vatan Partisi iktidarında, engellilerin çalışma hayatına katılmaları teşvik edilecektir. 
 Vatan Partisi iktidarında engelliler için özel kurslar düzenlenerek ve işyerlerinde daha fazla engelli istihdamı teşvik 

edilerek, engellilerin çalışma hayatında daha aktif bir rol oynamaları sağlanacaktır. Vatan Partisi, mevcut düzende 
engellilerin önündeki engelleri kaldıracaktır. 

 

20. Mahkeme harçları ve bilirkişi ücretleri indirilecektir. 
Günümüzde hakkını yargı yoluyla aramaya kalkan işçilerin büyük bölümü, yüksek mahkeme harçları ve bilirkişi ücretleri 

nedeniyle dava açmaktan vazgeçmektedir. 
Vatan Partisi iktidarında işçilerin haklarına ilişkin açacakları davalarda mahkeme harçları çok düşük bir düzeye çekilecek, 

bilirkişi ücretleri düşürülecek, gerekli durumlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işçilere ücretsiz avukat sağlaması 
yoluna gidilecektir.  

 

21. İşçi alacaklarında faiz uygulaması hemen başlayacak. 
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Günümüzde işçi alacaklarında faiz uygulaması, dava açıldığı tarihten itibaren başlamakta ve işçinin önemli kaybına 
neden olmaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında işçi alacaklarında faiz uygulaması, dava açıldığı tarihten değil, hak ihlali tarihinden 
başlatılacaktır. 

 

22. Özel istihdam büroları kaldırılacaktır. 
Türkiye'de 1945 yılından AKP iktidarı dönemine kadar, işsize iş ve işverene işçi bulmada aracılık etme görev ve yetkisi, İş 

ve İşçi Bulma Kurumu'na aitti. Bu kurumun adı İŞKUR olarak değiştirilirken, özel sektöre de işçiye iş ve işverene işçi bulma 
yetkisi tanıyan bir düzenleme getirilerek özel istihdam bürolarının kurulmasına izin verildi.  

Vatan Partisi iktidarında işçiye iş ve işverene işçi bulmada aracılık yapma yetkisi yine yalnızca bu konuda uzmanlaşmış bir 
kamu kuruluşuna verilecektir. İŞKUR, işçi simsarlığını önleyecek, mesleki eğitime katkıda bulunacak ve çağdaş teknolojiler 
kullanarak işsize iş, işçi arayana işçi bulma konusunda kamu görevini yerine getirecektir. 

 

23. Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi engellenecektir. 
AKP iktidarı işçi kiralama uygulamasını getirmekle yetinmemekte, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi vererek, 

işçi simsarlığını daha kurumsallaştırmak ve yaygınlaştırmak istemektedir.  
Vatan Partisi, işçi kiralamaya karşı olduğu gibi, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisinin verilmesine de kesinlikle 

karşıdır ve böyle bir uygulamayı engelleyecektir. Vatan Partisi iktidarında özel istihdam bürolarının kaldırılmasıyla bu tehdit 
de sona erecektir. 

 

24. İş Kanununun kapsamı genişletilecektir. 
İş Kanununa göre, hava taşımacılığında, 51'den az sayıda işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinde, ev hizmetlerinde ve en 

fazla üç kişinin çalıştığı esnaf-sanatkar işyerlerinde çalışan işçiler, İş Kanununun kapsamı dışındadır. Bu işçiler hakkında daha 
az korumacı Türk Borçlar Kanununun hükümleri uygulanmaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında işçi sınıfının bu gibi kesimlerinin de İş Kanunu kapsamına alınması gerçekleştirilecektir.  
 

25. Kadınların ekonomik hayata katılması teşvik edilecektir. 
Kadınların erkeklerin kulluğundan kurtulmalarının ve özgürleşmelerinin yolu, çalışma hayatında üretici bireyler olarak 

yer almalarından geçmektedir. AKP'nin kadınları çocuk doğuran ve yetiştiren, evinde erkeğinin kulu olan kişiler haline 
dönüştürme çabaları engellenecektir.  

Vatan Partisi iktidarında kadın, toplumsal ve siyasal hayatın her aşamasında erkekle eşit hak ve yetkilere sahip, üretken, 
özgür bireyler haline gelecektir. Bu amacın hayata geçirilmesinde, işyerlerinde ve mahallelerde parasız kreşler gibi, kadının 
ev ve çocuk yetiştirme yükünü hafifletici düzenlemeler devlet tarafından yapılacaktır.  

 

26. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların haklarının verilmesini sağlayacağız. 
Günümüzde onbinlerce kadın evlerde yaşlı ve çocuk bakımı ile temizlik işlerinde çalışmaktadır. Birçok kadın hakkını 

alamamakta, tacize maruz kalmakta, büyük haksızlıklara uğramaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında evlerde çalışan kadınların kooperatifleşmesi teşvik edilecek, anında avukat ve hekim 

desteğinden yararlanmaları sağlanacak, bakım konusunda eğitim verilecek, taciz ve haksızlıklar kesinlikle önlenecektir. 
 

27. Kadın işçilere eşit haklar tanınacak ve uygulanacaktır. 
Günümüzde birçok işyerinde kadınların sorumlu görevlere gelmesi engellenmekte, erkek işçilerle aynı işi yapan 

kadınların ücretleri düşük tutulmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında işyerlerinde kadınlara tam bir eşitlik uygulanacak ve kadınların geçmiş dönemlerde uğradıkları 

haksızlıklar telafi edilecektir. Kadınların aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti alması sağlanacaktır.  
 

28. Analık izni artırılacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında kadın işçiler için analık izni, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olarak 

uygulanacaktır. Eşi doğum yapan erkek işçiye 1 ay ücretli izin verilecektir. 
 

29. Ev kadınlarını sosyal güvenlik kapsamına alacağız. 
Türkiye’de ev kadınları büyük sorumluluk ve iş yükü altındadır. 
Vatan Partisi iktidarında ev kadınlarının da devlet katkısıyla sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacaktır. 
 

30. İş sözleşmeleri yazılı yapılacaktır. 
Günümüzde ancak bazı iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılmaktadır. İşçilerin büyük çoğunluğu, işe bir an önce 

başlayabilmek amacıyla, altına imza attıkları iş sözleşmelerini okumamaktadır. Bu sözleşmelerin çoğunda işçi aleyhine 
hükümler bulunmaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında tüm iş sözleşmelerinin yazılı yapılması ve sözleşmenin bir nüshasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın ilgili birimine iletilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.  
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31. Belirli süreli iş sözleşmeleri sınırlandırılacaktır. 
AKP döneminde kabul edilen İş Kanunu, kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıran belirli süreli iş sözleşmelerini 

yaygınlaştırmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında esas olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleri uygulanacak ve belirli süreli iş sözleşmelerinin sona 

ermesinde de işçiye kıdem tazminatı ödenecektir.  
 

32. Kısmi süreli iş sözleşmeleri sınırlandırılacaktır. 
İş Kanunu kısmi süreli iş sözleşmelerini yaygınlaştırmaktadır. Kısmi süreli iş sözleşmesi işçi haklarında önemli kayıplara 

yol açmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında genel kural tam süreli çalışma olacaktır. İstinai olarak uygulanacak kısmi süreli çalışmada, işçinin 

tam süreli çalışan işçinin haklarından çalıştığı süre ile orantılı biçimde yararlanması sağlanacaktır.  
 

33. Çağrı üzerine çalışma kaldırılacaktır. 
AKP iktidarı, işçileri köleleştirmenin bir aracı olarak çağrı üzerine çalışma uygulamasını getirmiştir. Bu istikrarsız ve 

güvencesiz istihdam biçiminde yalnızca fiilen çalışılan süre için ücret ödenmektedir. 
Vatan Partisi iktidarında bu köleci düzenleme kaldırılacaktır.  
 

34. Deneme süresi bir aya indirilecektir. 
AKP iktidarı, işçinin işyerindeki deneme süresini iki ay olarak belirledi. Ayrıca bu sürenin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya 

çıkarılmasına olanak tanıdı. 
Vatan Partisi iktidarında işçilerin işe ilk girişte deneme süresi bir ay olarak belirlenecektir.  
 

35. Asgari ücret ayda net 1500 liraya yükseltilecek, gelirin asgari ücret kadar bölümünden gelir 
vergisi alınmayacaktır. 

 Vatan Partisi iktidarında asgari ücret iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca yaşamasını sağlayacak bir düzeye 
yükseltilecektir. Bu doğrultuda ilk adım olarak, yeraltında çalışan işçiler dışındaki tüm işçiler için asgari ücret ayda net 1500 
lira yapılacaktır. Yeraltında çalışan işçilere bu asgari ücretin iki katını vermeyen maden ocakları kamulaştırılacaktır. Asgari 
Ücret Tespit Komisyonu demokratik bir yapıya kavuşturulacak, sendikasız işçilerin de bu komisyonda temsil edilmesi 
sağlanacaktır. Asgari ücret kadar gelir, tüm ücretliler için gelir vergisinden muaf tutulacak, bu miktarda gelirden vergi 
alınmayacaktır. 

 

36. Vatan Partisi iktidarında ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılacaktır. 
Türkiye’de devletin vergi gelirlerinin büyük bölümü dolaylı vergilerdir. Devlet, servet ve yüksek gelir sahibi kişi ve 

kuruluşlardan vergi almak yerine, tüketilen mal ve hizmetler üzerine koyduğu dolaylı vergilerle, tüm halkımızı 
vergilendirmektedir. Dolaylı vergilerin büyük bölümünü de işçi sınıfı ödemektedir. Dolaylı vergilerin oranı ve payı azaltılacak, 
servet ve kurumlar vergisi yükseltilecektir. Ayrıca gelir vergisi dilimleri de ücret artışları nedeniyle işçilerin ve memurların 
giderek daha fazla vergi vermesini önleyecek biçimde yeniden düzenlenecektir.  

 

37. Toplu iş sözleşmeleriyle sağlanan ücret artışları ve diğer haklar, Bakanlar Kurulu kararıyla 
sendika üyesi olmayan işçilere de uygulanacaktır. 

Türkiye’de sendikalı ve sendikasız işçi arasındaki ücret farkı büyüktür. Bir işkolunda imzalanan toplu iş sözleşmesi, Vatan 
Partisi iktidarında Bakanlar Kurulu kararıyla o işkolundaki diğer işyerlerindeki işçilere de yaygınlaştırılacaktır. Bu uygulama, 
sendikaların yalnızca ücret artışıyla uğraşan örgütler olmasını da önleyecektir.  

 

38. Ücret artışlarında düzen sağlanacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında sürdürülecek toplu sözleşme görüşmelerinde gelir dağılımının daha adaletli hale getirilmesi 

öncelikli amaçtır. Ayrıca enflasyon nedeniyle işçi ve kamu çalışanlarının gerçek gelirlerde bir azalma olmaması ve milli 
gelirdeki artışın işçilerin ve memurların gelirlerine yansıtılması sağlanacaktır. Bazı toplu iş sözleşmelerinde yer alan ve aynı 
işyerinde çalışan işçiler arasında önemli gelir farkları yaratan ikili-üçlü ücret cetveli (skalası) uygulaması kaldırılacaktır.  

 

39. İşverence uygulanan performansa dayalı ücret sistemi kaldırılacak, işçinin performansının 
ölçümü eşit sayıda işçi ve işveren temsilcilerinin bulunduğu bir komitenin denetiminde yapılacaktır. 

Birçok işyerinde işçilerin daha yoğun bir biçimde sömürülmesi amacıyla, işveren tarafından gerçekleştirilen performans 
ölçümleri, işçinin işten çıkarılmasında geçerli neden olarak kullanılmaktadır.  

Vatan Partisi iktidarında üretim ve üretkenlik artışı teşvik edilecek, işçilerin verimliliği artırılacak, işçilerin bu artıştan pay 
almaları sağlanacaktır. Ülke yararına gerçekleştirilecek performans ölçümü ise tarafların eşit üyeyle temsil edildiği 
komitelerin denetiminde yapılacaktır. 

 

40. Temel tüketim malları ucuzlatılacaktır.  
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İşçilerin, memurların, emeklilerin, işsizlerin gelirleri yalnızca kendilerine ödenen ücret veya aylık değildir. Bu gelirin 
harcanma sürecinde devletin katkıları da çok önemlidir. 

AKP iktidarları döneminde devletin temel ihtiyaçlara sağladığı destek kaldırıldı ve tam tersine, temel ihtiyaçlardan daha 
fazla vergi alınmaya başlandı.  

Vatan Partisi iktidarında lüks tüketim malları ve lüks hizmetler üzerindeki vergiler artırılacak, temel ihtiyaçlar üzerindeki 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi düşürülecektir. Devlet tarafından sağlanan toplu taşımacılık ucuzlatılacaktır. 
Parasız seyahat uygulamasının kapsamı, öğrencileri, gazileri ve engellileri de kapsayacak biçimde genişletilecektir. Kamunun 
toplu taşıma merkezlerine uzak kalan işyerlerine çalışanların getirilip götürülmesi işyeri tarafından sağlanan servislerle 
gerçekleştirilecektir. Öğretmenler için de servis uygulaması getirilecektir. Devlet tarafından sağlanacak eğitim ve sağlık 
hizmetleri karşılığında para alınmayacaktır. Öğrenciler için Devlet yurtları ve burs/kredi sistemi güçlendirilecektir.  

 

41. Parasız su ve elektrik, ucuz ekmek. 
Devlet her aileye belirli miktarda su ve elektriği parasız olarak verecek, yalnızca bu miktarlar üzerindeki harcamalardan 

para alacaktır. Belediyeler tarafından üretilecek ekmek, maliyetinin çok altında fiyatlarla satılacaktır.  
 

42. Şirketlerin borçlarının ödenmesinde işçi alacaklarına öncelik tanınacaktır. 
Ekonomik krizin derinleştiği günümüzde giderek artan sayıda şirket iflas etmekte veya borçlarını ödeyemez duruma 

düşmektedir. Bu durumdan en fazla zarar görenler, aldığı ücretle geçimini sağlamaya çalışan işçilerdir. 
Vatan Partisi iktidarında şirketlerin borçlarının ödenmesinde işçi alacakları en ön sırada yer alacaktır. Belediyelerin 

işçilere olan borçları Devletin müdahalesiyle ödettirilecektir.  
 

43. Kıdem tazminatı tavanı kaldırılacaktır. 
12 Eylül Darbesi öncesinde bugünkü gibi bir kıdem tazminatı tavanı yoktu. Günümüzde toplu iş sözleşmeleri ile kıdem 

tazminatı gün sayısı ne kadar artırılırsa artırılsın, işçinin bir yıl için alacağı kıdem tazminatı miktarı 2015 yılının ilk yarısında 
3541,37 lirayı geçemez. Ayrıca AKP'nin ve sermayedar sınıfın, kıdem tazminatına yönelik saldırıları sürmektedir. Vatan 
Partisi iktidarında kıdem tazminatına 12 Eylül Darbesi sonrasında konmuş olan tavan kaldırılacak, kıdem tazminatı fonu veya 
kıdem tazminatını azaltma girişimleri engellenecektir.  

 

44. Kıdem tazminatı hakkı yaygınlaştırılacak, kayıplar önlenecektir. 
AKP iktidarında işçilerin büyük bölümü işten ayrıldıklarında veya çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alamamaktadır. Vatan 

Partisi iktidarında, her türlü işten çıkarılmada ve işçinin her türlü gerekçeyle işten ayrılmasında kıdem tazminatı alabilmesi 
sağlanacaktır. İşyerinde bir yıldan az süreli çalışan işçilere de işten ayrılmalarında kıdem tazminatı alma hakkı tanınacaktır.  

 

45. İşçilerin ödenmeyen ücretleri işsizlik sigortası fonundan ödenecek ve işverenlerden faiziyle 
tahsil edilecektir. 

Ekonomik krizin giderek daha da derinleştiği koşullarda birçok işyerinde işçi alacakları ödenmemektedir.  
Vatan Partisi iktidarında işçilerin ödenmeyen ücretleri işsizlik sigortası fonundan ödenecek ve bu ödeme işverenlerden 

faiziyle tahsil edilecektir. İşçi alacakları devlet güvencesi altında olacaktır.  
 

46. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 10 yıl yapılacaktır. 
İş Kanununa göre, ücret ve ücret niteliğindeki ödemelerde zamanaşımı süresi beş yıldır. Bu düzenleme birçok işçinin 

çalışırken talep edemediği haklarını işten ayrıldıktan sonra talep etmesinde kayıplara yol açmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 10 yıl olacaktır.  
 

47. Ücreti ödenmeyen işçinin iş durdurma hakkı olacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında, normal ücret ödeme gününü 7 takvim günü geçmesi durumunda işçilerin iş durdurma hakkı 

tanınacaktır.  
 

48. Genel tatil günleri yapılan çalışmalarda zamlı ücret ödenecektir. 
Mevcut uygulamada, genel tatil günleri yapılan çalışmalarda çalışılmadan ödenen ücret ile çalışma karşılığında bir günlük 

ücret ödenmektedir.  
Vatan Partisi iktidarında genel tatil günleri yapılan çalışmalar yüzde 100 zamlı ödenecek, işçiye bir çalışmadan alacağı 

ücret, bir çalışması karşılığında alacağı ücret ve ayrıca bir de yüzde 100 zam olarak bir yevmiye verilecektir.  
 

49. İş güvencesi sağlayacağız. 
Hayatını işgücü satışıyla kazanan, geçimini ücret veya aylıkla sağlayan insanlar için en önemli konu, iş güvencesidir.  
Vatan Partisi iktidarındaki Türkiye’de memurların iş güvenceleri korunacak, işçi olarak çalışanların iş güvenceleri de 

geliştirilecektir. İşçiler gerçekten geçerli bir neden olmadan işten çıkarılmayacak, mahkemelerin verdiği işe iade kararları 
mutlak bir hak olarak uygulanacaktır.  
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AKP iktidarı, 2002 yılında kabul edilen İş Güvencesi Kanunu ile getirilen iş güvencesine 2003 yılında büyük darbeler 
indirdi. 10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işyerlerindeki işçiler iş güvencesi kapsamındayken, kapsam 30 ve daha fazla 
sayıda işçi çalıştıran işyerlerine daraltıldı. İşçinin işe iadesi kararını uygulamayan işverenin ödeyeceği tazminat azaltıldı. 

Vatan Partisi iktidarında gerçek iş güvencesi sağlanacaktır.  
İş güvencesi, işyerinde kaç işçi çalışıyor olursa olsun, tüm işçilere, 1 aylık deneme süresi sonrasında uygulanacaktır. 

İşveren, geçerli bir nedenin varlığını ileri sürerek işçi çıkartmak istediğinde, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevli 
birimine başvurarak, gerekçelerini belirtecek ve ön izin alacaktır. İşçi çıkartma işlemi ancak bu izin sonrasında 
gerçekleştirilecektir.  

İşçinin bu ön izin alınmadan işten çıkarılması veya bu izin verildikten sonra yapılan itiraz üzerine mahkemenin işçiyi işe 
iade kararı vermesi durumunda, işçiye işbaşı yaptırılacaktır. İşverenin işten çıkartmada ileri sürebileceği geçerli nedenler, 
Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 158 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesine uygun olacaktır.   

 

50. Tazminatsız işçi çıkışları önlenecektir. 
Yürürlükte bulunan İş Kanununun 25/II. maddesinde işçilerin tazminatsız olarak kolayca işten çıkarılmasına yol 

açabilecek düzenlemeler vardır. 
Vatan Partisi iktidarında kıdem tazminatı ödenmeden işçi çıkartma uygulamasına son verilecektir. 
 

51. İş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri artırılacaktır. 
Belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri onyıllardır artırılmamıştır. 
Vatan Partisi iktidarı döneminde İş Kanunundaki bildirim süreleri artırılacak, işçinin kıdeminin altı aya kadar olması 

durumunda 4 hafta, altı aydan birbuçuk yıla kadar olması durumunda 6 hafta,  birbuçuk yıldan üç yıla kadar olması 
durumunda 10 hafta, üç yıldan fazla olması durumunda 14 hafta olacaktır. İşçinin kendi isteğiyle iş sözleşmesini feshetmesi 
durumunda bildirim süresi tüm kıdem grupları için iki hafta olacaktır. Kötü niyet tazminatı, işçinin bildirim süresinin dört katı 
olarak uygulanacaktır.  

 

52. Çalışma sürelerini, ücrette bir kayıp olmaksızın indireceğiz. 
Yürürlükteki çalışma mevzuatına göre işçiler için haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süre, ücrette bir indirim olmaksızın 

40 saate indirilecek, böylece işçilerin kendileri ve aileleri için daha fazla zaman ayırabilmeleri sağlanacak, yeni işçilere iş 
olanağı yaratılacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar ile madenlerde yeraltında 
çalışanlar için haftalık çalışma süresi, ücrette bir azalma yapılmadan, 35 saate indirilecek, bu işlerde fazla çalışma 
yasaklanacaktır. 

 

53. Fazla çalışma süresini sınırlandıracağız.  
AKP iktidarında birçok işyerinde kanunda belirtilen sürelerin üstünde fazla çalışma yapılmaktadır. Birçok işyerindeki 

düşük ücretler, ancak fazla çalışmayla alınan ek ücretlerle ihtiyacı kısmen karşılayabilir düzeye yükseltilebilmektedir. Ancak 
uzun fazla çalışma süreleri, hem işçinin hızla tükenmesine ve iş hayatı dışından kopmasına, hem de işsizler için yeni iş 
olanaklarının yaratılmasına engel olmaktadır.  

Vatan Partisi iktidarında fazla çalışma, günlük çalışmanın üstünde yapılan çalışma olarak değerlendirilecek ve istisnai 
durumlar dışında yılda 30 günü geçemeyecektir. Fazla çalışma konusunda işçinin onayının peşin olarak alınması 
uygulamasına son verilecek, her bir fazla çalışma talebinde işçinin onayı istenecektir.  

Fazla çalışmanın karşılığı mutlaka ücret olarak ödenecek, AKP'nin getirdiği "fazla çalışma karşılığında serbest zaman" 
uygulamasına izin verilmeyecektir. 

 

54. Fazla çalışma zam oranını artıracağız. 
Günümüzde yürürlükte bulunan İş Kanununa göre haftalık çalışma süresinin üstündeki çalışmalarda yüzde 50 zamlı ücret 

ödenmektedir. Birçok işyerindeki işçi ise bu zammı bile alamamaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında fazla çalışma yüzde 100 zamlı olarak ücretlendirilecek ve Cumartesi-Pazar günleri yapılan 

çalışma da yüzde 100 zamlı ödenecektir. Tüm işyerlerinde günlük çalışma süresinin üstündeki çalışmalar için fazla çalışma 
ücreti ödenmesi sağlanacaktır. 

 

55. Yıllık ücretli izin süreleri artırılacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında günümüzde uygulanan yıllık ücretli izinlere her kademede 5'er işgünü eklenecek ve işyerinde 

Cumartesi günü çalışılmıyorsa, Cumartesi günlerinin işgünü olarak sayılması uygulamasına son verilecektir. İşçinin yıllık 
ücretli iznini hangi tarihlerde kullanacağına, işçinin ve işverenin talepleri dikkate alınarak, işçi ve işveren temsilcilerinin eşit 
sayıda temsil edildiği kurulda karar verilecektir. Yıllık ücretli izne çıkan işçiye, izin süresinin ücretine ilave olarak, 15 günlük 
ücreti tutarında bir izin ödeneği verilecektir.   

 

56. Yıllık iznin hesaplanmasında sigortalılık süresi esas alınacak. 
Günümüzde yıllık ücretli iznin hesabında işçinin işyeri kıdemi esas alınmaktadır. Ancak özellikle sık sık iş değiştirildiği 

durumlarda, yıllık izin hakkı hep sınırlı kalmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında, yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında işçinin yalnızca o işyerindeki kıdemi değil, sigortalılık 

süresi esas alınacaktır. 
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57. Ücretli genel tatiller artırılacaktır. 
Türkiye’de ücretli genel tatiller bazı çevrelerce iddia edildiği gibi fazla değildir. Özellikle sürekli fazla mesai yapılan 

işyerlerinde işçilerin toplumsal ilişkilerini geliştirebilecekleri günler olan ücretli genel tatiller, Vatan Partisi iktidarında 
artırılacaktır. 31 Aralık, Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günleri ve 28 Ekim de ücretli genel tatil yapılacaktır. 

 

58. Ücretli mazeret izinleri getirilecektir. 
Günümüzde yürürlükte bulunan İş Kanununda, işçilere çeşitli ihtiyaçlar ortaya çıktığında ücretli mazeret izni hakkı 

tanınmamaktadır. Sendikaların işyerlerinde imzaladığı toplu iş sözleşmelerindeyse bu tür izinler konmuştur. Vatan Partisi 
iktidarında işçinin kendisinin veya birinci dereceden yakınının evlenmesinde, bakmakla yükümlü bulunduğu kişinin refakat 
gerektirecek biçimde hastalanmasında, birinci dereceden yakınının ölümünde, ev taşımasında, çocuğunu okula 
kaydettirmesinde ve benzeri durumlarda, ihtiyacı karşılayacak süreyle ücretli mazeret izni verilecektir.  

 

59. Denkleştirme uygulaması kaldırılacaktır. 
AKP'nin işçi sınıfımıza verdiği önemli zararlardan biri de, iki aylık süre içinde ortalama haftalık çalışma süresinin 45 saat 

olması durumunda, fazla çalışma ücreti ödenmeden günde 11 saat ve haftada 6 gün çalışılmasına olanak tanımasıdır.  
Vatan Partisi iktidarında "denkleştirme" adı verilen bu uygulama yasaklanacak, haftalık çalışma süresinin günlere 

dağılımı yeniden eşit duruma sokulacak, günlük normal çalışma süresini aşan süreler için fazla çalışma ücreti ödenmesi 
uygulaması getirilecektir.  

 

60. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu geliştirilerek uygulanacaktır. 
Günümüzde binlerce işçinin iş kazasında hayatını kaybetmesinin, onbinlerce işçinin meslek hastalığına yakalanmasının 

ve bunların büyük bir bölümünün meslek hastalığına yakalandığının farkında bile olmamasının öncelikli sorumlusu, bu 
konudaki mevzuatı uygulamayanlardır. 

Vatan Partisi iktidarında işçi sağlığı ve güvenliği konularındaki mevzuat geliştirilecek ve mutlaka uygulanarak iş kazaları 
ve meslek hastalıkları asgari düzeye indirilecektir.  

 

61. Çalışma saatleri içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilecektir. 
Türkiye, AKP iktidarları döneminde iş kazalarında dünyanın ilk sıralarında yerini aldı. Meslek hastalıklarının gerektiği gibi 

tespiti bile yapılmamakta, birçok işçi, gerçekte meslek hastalığının göstergesi olan bazı rahatsızlıkları önemsiz hastalıklar 
zannetmektedir.  

Vatan Partisi iktidarında işyerlerinde çalışma saatleri içinde uzman kişilerce işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilecek, 
işverenlerin, işçilerin ve ailelerinin bu konuda duyarlı, bilgili ve bilinçli kılınması sağlanacaktır.  

 

62. İşçilerin sağlık muayeneleri ciddi biçimde yaptırılacaktır. 
Özellikle iş kazası ve meslek hastalığı riski bulunan işyerlerinde çalışan işçilerin belirli aralıklarla sağlık muayenesinden 

geçirilmesi gerekmektedir. AKP iktidarları döneminde bu muayenelerin çok büyük bölümü yalnızca kağıt üzerinde 
gösterilmekte, işçilerin maruz kaldığı riskleri dikkate alan ciddi çalışmalar yapılmamaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında sağlık hizmetlerinin koruyucu hekimlik boyutuna önem verilecek, hastalanan kişilerin 
tedavisinden önce insanların hastalanmamasını sağlayacak önlemler alınacaktır. Bu çerçevede işyerlerinde sağlık 
muayeneleri ciddi biçimde yaptırılacak, kuşkulu vakalar derhal ilgili sağlık birimlerine sevkedilecektir. Meslek hastalığı 
tanısının konmasında meslek hastalıkları hastaneleri, üniversite hastaneleri ve devletin eğitim hastanelerinin verdiği rapor 
geçerli olacaktır. 

 

63. Televizyon kanallarına işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili program yayınlama zorunluluğu 
getirilecektir. 

Türkiye'de işçi sayısı hızla artmakta ve birçok yeni işçi, geçmişte kendisinin veya ailesinin hiçbir şekilde karşılaşmadığı iş 
kazası ve meslek hastalığı riskleriyle tanışmaktadır. AKP iktidarları döneminde hükümetler işçilerin bu konularda eğitimi 
konusunda ciddi bir çaba göstermemiş, iş kazaları artmış, meslek hastalıkları yaygınlaşmıştır. Birçok işçi, meslek hastalığına 
yakalandığının farkında bile değildir. Erken teşhis edilmeyen meslek hastalıklarının tedavisi ise çok daha zor, yıpratıcı ve 
masraflı olmaktadır.  

Vatan Partisi iktidarında her türlü kitle iletişim aracı ve özellikle televizyon kanalları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından etkili bir biçimde kullanılarak, en yaygın kitleye iş kazaları ve meslek hastalıkları ve bunlardan korunma yol ve 
yöntemleri konusunda eğitim verilecektir.  

 

64. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetimi, demokratik bir biçime kavuşturulacaktır.  
İşçiler, kamu çalışanları ve bağımsız çalışanlar tarafından veya onlar için ödenen sosyal güvenlik primleriyle faaliyet 

gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetiminde hükümet tarafından atanan kişiler çoğunluktadır.  
Vatan Partisi iktidarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetiminde işçi, kamu çalışanı ve bağımsız çalışanların temsilcileri 

ağırlıkta olacak, SGK'nın işleyişi halkımızın çıkarları doğrultusunda yeniden demokratik bir biçimde düzenlenecektir.  
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65. Emeklilikte yaşa takılanların sorununa çözüm bulunacaktır. Yaşlılık aylığına hak kazanma 

(emeklilik) koşulları işçiler ve kamu çalışanları lehine değiştirilecektir.  
Türkiye’de günümüzde yüzbinlerce insan, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi açısından yaşlılık aylığına hak 

kazanmış olmalarına rağmen, belirlenen yaşa ulaşamadıkları için yaşlılık aylığı alamamakta ve ayrıca genel sağlık sigortası 
primi ödemek zorunda kalmaktadır. Vatan Partisi iktidarında emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti önlenecektir. 
Emekliliğe hak kazanabilmek için yaş koşulu kaldırılacak, 25 yıl sigortalılık ve 6500 gün prim ödeme koşulunu tamamlayan 
erkek ve kadınlar, yaşlılık aylığına hak kazanacaktır.  

 

66. Genel Sağlık Sigortası sistemine son verilecektir. 
Birçok işçinin kendisi veya ailesinden bazı kişiler genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalmaktadır.  
Vatan Partisi iktidarında, Genel Sağlık Sigortası uygulamasına son verilecek, halkımızın bu sisteme olan borçları iptal 

edilecek ve devlet hastanelerinin herkese parasız sağlık hizmeti vermesi sağlanacaktır.  
 

67. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada hasta katılım payları kaldırılacak, sosyal güvenliğin 
kapsamı tüm ihtiyaçları karşılayacak biçimde genişletilecektir.  

AKP iktidarının sağlık hizmetlerini özelleştirmesi sonucunda artan sağlık giderleri SGK gelirlerinin önemli bir bölümünü 
tüketmekte ve devlet bütçesi açısından önemli bir yük oluşturmaktadır.  

Vatan Partisi iktidarında sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak devlet hastaneleri eliyle, kâr amacı gözetilmeden sağlanması 
gerçekleştirilecek, hastaların ilaç ve tedavi giderlerine katılım payları kaldırılacak, sosyal güvenliğin kapsamı dışında tutulan 
sağlık hizmetleri de sosyal güvenlik sistemine katılacaktır. Çalışanlar ve emeklilerden ilaç giderine katkı alınmayacaktır. 

Vatan Partisi, sağlık hizmetlerinin para kazanma aracı olarak kullanılmasına engel olacak, sağlıklı bir nüfusun yaratılması 
amacıyla koruyucu hekimliğe önem verilecektir.  

 

68. Sağlık hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından parasız olarak sağlanması esas 
olacak, devlet ilaç üretimine etkili bir biçimde girecek, hastaların ilaçlarının dağıtımında kamu 
eczaneleri ağırlıklı olacaktır. 

Türkiye’de ilaç sektörü ve bir bütün olarak sağlık hizmetleri, emperyalist sömürünün en acımasız biçimde sürdürüldüğü 
alandır. Sağlık hizmetleri, milletimizin sağlığını korumanın ve geliştirmenin yanı sıra, milletimizin bütünlüğünün sağlanması 
açısından da son derece önemli bir alandır. 

Vatan Partisi iktidarında sağlık hizmetleri kamu kurum ve kuruluşları tarafından parasız olarak sağlanacaktır. Kamu sağlık 
hizmetleri asıl, özel sağlık hizmetleri destekleyici nitelikte hizmet sunacaktır. Devlet, ilaç üretimine doğrudan girecek, yeni 
ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.  

 

69. Geçici işgöremezlik ödeneği artırılacak ve eksik ödemeler işverence tamamlanacaktır. 
Günümüzde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği geçici işgöremezlik ödenekleri, işçinin çalıştığında alacağı ücretten 

düşüktür. Özellikle hastalık halinde verilen istirahatlerde ilk iki gün için geçici işgöremezlik ödeneğinin verilmemesi, birçok 
işçinin muayene olmaktan kaçınmasına neden olmaktadır.   

Vatan Partisi iktidarında, işçinin hastalık, iş kazası, meslek hastalığı veya analık nedeniyle geçici işgöremezlik ödeneği 
aldığı durumlarda, ücretinden eksik kalan kısım, işveren tarafından ödenecektir.  

 

70. İşsizlik Sigortası Fonu'nun yönetimi demokratik bir biçime kavuşturulacaktır.  
İşsizlik sigortası fonu, işçilerin, işverenlerin ve devletin ödediği işsizlik sigortası primleriyle oluşmaktadır. Ancak AKP 

iktidarları, işsizlik sigortası fonunu işçilerle ilgisi olmayan alanlarda kullanmış, bu büyük kaynak yağmalanmıştır. 
Vatan Partisi iktidarında, işsizlik sigortası fonunun amaç dışı biçimde kullanılması engellenecektir. İşsizlik sigortası fonu, 

işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının işçiler lehine değiştirilmesi ve işsizlik ödeneği ödeme sürelerinin artırılması 
yoluyla, işçilerin çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır. İşsizlik fonunu amaç dışı kullananlar hakkında yasal ve idari 
soruşturma yapılacak, bu kişilerden hesap sorulacaktır. 

 

71. İşyerlerinde işçilere ve kamu çalışanlarına söz hakkı tanınacaktır. 
12 Eylül Darbesi öncesinde çok sayıda işçi çalıştıran iktisadi devlet teşekküllerinin yönetim kurullarında işçileri temsil 

eden ve diğer üyelerle eşit haklara sahip bir yönetim kurulu üyesi bulunurdu. Bu uygulama Darbe sonrasında kaldırıldı ve 
AKP iktidarları tarafından da devam ettirildi. Ayrıca sendikasız işyerlerinde gerek çalışma koşullarının düzenlenmesinde, 
gerek işçilerin günlük sorunlarının çözümünde işçilerin söz hakkı bulunmamaktadır. 

Vatan Partisi iktidarında sendikalı ve sendikasız ayrımı yapılmaksızın 10 ve daha fazla sayıda kişinin çalıştığı tüm 
işyerlerinde tarafların eşit temsiline dayalı danışma kurulları oluşturulacak ve işyerine ilişkin konular ancak bu kurullara 
danışıldıktan sonra uygulamaya konulacaktır.  

 

72. Disiplin kurullarının çalışması düzenlenecektir. 
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İşçilerin ve kamu çalışanlarının işyerindeki davranışlarının işyeri kurallarına aykırı düşmesi durumunda, işyerinde 
tarafların eşit temsiline dayalı olarak kurulan disiplin kurulları konuyu inceleyecek ve oy çokluğuyla karara bağlayacaktır. 
Disiplin yönetmeliklerine, kanundaki düzenlemeleri işçi aleyhine değiştiren kural ve yaptırımlar konamayacaktır. 

 

73. TRT yönetiminde işçilerin ve memurların temsilcisi bulunacak. 
TRT, öncelikli olarak işçilerin ve memurların ödediği vergilerle faaliyet gösteren bir kuruluştur. 12 Eylül Darbesi 

öncesinde TRT yönetim kurulunda işçilerin bir temsilcisi bulunurdu. Bu hak, Darbe sonrasında kaldırıldı ve bu haksız 
uygulama AKP iktidarları döneminde sürdürüldü. 

Vatan Partisi iktidarında, TRT yönetim kurulunda işçilerin ve memurların eşit haklara sahip temsilcileri bulunacaktır. 
 

74. TÜİK'te işçilerin ve memurların temsilcisi bulundurulacaktır. 
Türkiye'de ücret ve aylık artışlarının hesaplanmasında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksleri son derece 

önemlidir. Ancak bu endekslerin hesaplanmasında işçilerin ve memurların temsilcileri yer almamaktadır.  
Vatan Partisi iktidarında TÜİK'in enflasyon hesabı sürecine işçi ve memur örgütlerinin temsilcileri de katılacaktır.  
 

75. Yüksek Hakem Kurulu demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır. 
Yüksek Hakem Kurulu’nun bugünkü yapısı son derece anti-demokratiktir. 
Vatan Partisi iktidarında Yüksek Hakem Kurulu’nun işçiler aleyhinde kullanılması önlenecek, Kurul’un işleyişi demokratik 

bir yapıya kavuşturulacaktır. 
 

76. Milli Prodüktivite Merkezi, İŞKUR ve diğer kamu kurumlarında işçilerin etkili demokratik 
katılımı sağlanacaktır. 

Türkiye’de gelir getirici bir işte çalışanların yaklaşık yüzde 70’ini ücretlilerin teşkil etmesine rağmen, Milli Prodüktivite 
Merkezi, İŞKUR ve benzeri kuruluşlarda ücretlilerin temsil düzeyi çok yetersizdir. 

Vatan Partisi iktidarında işçilerin ve kamu çalışanlarının bu kurumlarda etkili bir biçimde temsili sağlanacaktır.  
 

77. Sendikalaşma hakkı en geniş biçimiyle kullanılacaktır. 
Türkiye'de işçilerin sendikalaşma hakkının önünde kanuni engeller yoktur; ancak patronların ve hükümetin sendika-

karşıtı tavrı nedeniyle sendikalaşma hakkı ihlal edilmektedir.  
Türkiye'de kamu çalışanlarının (memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel) sendikalaşma hakkı ise 4688 sayılı 

Kanunla ciddi biçimde kısıtlanmıştır.  
AKP iktidarları, kamu çalışanları sendikacılık hareketine ve işçi sendikalarına da müdahale ederek, yandaş örgütleri 

güçlendirme çabası içindedir.  
Vatan Partisi iktidarında, tüm ücretli çalışanlar, gerçek anlamda sendikal hak ve özgürlüklerden yararlanacaktır. Bu 

konudaki tüm yasaklama ve kısıtlamalar kaldırılacaktır. Vatan Partisi, işçi sınıfımızın hak ve özgürlüklerini tam bir olgunluk 
içinde kullanacağına inanmaktadır. 

 

78. Polislere de sendikalaşma hakkı verilecektir. 
Sayıları yüzbinleri bulan polisler günümüzde sendikalaşma hakkından yoksundur. Uluslararası belgeler de bu kesimin 

sendikalaşma hakkını güvence altına almış değildir. Polislerin sendikalaşma hakkına kavuşmaları, polislerin amirlerin verdiği 
yasadışı talimatlara karşı direnme olanağını yaratacaktır. Ayrıca kötü çalışma koşullarının düzeltilmesinin yolu da sendikal 
örgütlülük ve mücadeleden geçmektedir. 

Vatan Partisi iktidarında polislere de tüm sendikal hak ve özgürlükler verilecektir.  
 

79. Tüm ücretli çalışanların ortak örgütlenmesine olanak tanınacaktır.  
Günümüzde işçiler işçi sendikalarında, kamu çalışanları ise kamu çalışanları sendikalarında örgütlenmektedir. Bu 

uygulama işçi sınıfının gücünü kırmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında tüm ücretli çalışanların ortak örgütlenmesine olanak tanınacaktır.  
 

80. Emeklilerin sendikalarda örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılacaktır. 
Türkiye’nin onaylamış bulunduğu uluslararası sözleşmelere göre emeklilerin sendikalarda örgütlenmesi serbest olması 

gerekirken, emeklilerin sendikalaşmasının önüne engeller çıkarılmaktadır. 
Vatan Partisi iktidarında emekliler sendikalarda özgürce örgütlenebileceklerdir. Ayrıca, isteyen emekliler, çalışanlarla 

birlikte aynı sendikada örgütlülüğü sürdürebilecekler, çalışırken aidat ödeyerek güçlendirdikleri sendikaların olanaklarından 
emekliyken de yararlanmaya devam edebileceklerdir. 

 

81. Çiftçilere, avukatlara ve diğer mesleklerden kişilere de sendikalaşma hakkı tanınacaktır. 
AKP iktidarı sendikalaşma hakkını kısıtlama çabası içindedir. Halbuki Türkiye tarafından onaylanmış ve doğrudan 

uygulanırlık kazandırılmış uluslararası sözleşmelere göre, çiftçilerin, avukatların ve diğer bağımsız çalışanların da 
sendikalaşma hakkı vardır. 
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Vatan Partisi, halkımızın örgütlülüğünden korkmamakta; tam tersine, bu örgütlülükten güç almaktadır. Vatan Partisi 
iktidarında sendikalaşma hakkını kullanmak isteyen hiçbir kesimin önüne engel çıkarılmayacaktır. Mesleki eğitimini sürdüren 
öğrencilerin sendikalara ve meslek örgütlerine üye olabilmeleri sağlanacaktır. 

 

82. Sendika-içi demokrasi tam olarak uygulatılacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında, sendikalarda ve diğer demokratik kitle örgütlerinde demokratik işleyişin gerçekleştirilmesi için 

gereken uyarılar ve yönlendirmeler yapılacak, anti-demokratik uygulamaların, usulsüzlüklerin ve yolsuzlukların üzerine 
kararlı bir biçimde gidilecektir. Sendikacılık bir meslek olmaktan çıkarılacak, işçi sınıfına ve milletimize hizmetin aracı haline 
dönüştürülecektir. Sendika yöneticilerinin ücretleri, işkolunda çalışan en yüksek ücretli işçinin gelirini aşamayacaktır. 

 

83. Sendikal örgütlenme biçimi konusundaki kısıtlamalar kaldırılacaktır. 
Yürürlükte bulunan mevzuata göre, işçiler işkollarına, kamu çalışanları da hizmet kollarına bölünmüştür.  
Vatan Partisi iktidarında bu bölünmeler kaldırılacak, Türkiye’nin onayladığı uluslararası sözleşmeler uyarınca, tüm ücretli 

çalışanların kendi tercih ettikleri biçimde örgütlenmesinin önü açılacaktır. Demokratik bir yapı ve işleyişe sahip olması 
şartıyla, hiçbir sendikal örgütlenme biçimi yasaklanmayacaktır.  

 

84. İşyerinde çalışan işyeri sendika temsilcilerine, amatör sendika genel merkez ve şube 
yöneticilerine, her türlü kurullarda görev alan işçi temsilcilerine tam iş güvencesi sağlayacağız. 

Vatan Partisi iktidarında her kademedeki sendika görevlisine tam bir iş güvencesi sağlanacaktır. 
 

85. Sendikaların radyo ve televizyon kurma yasağı kaldırılacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında, sendikaların radyo ve televizyon kurması konusunda 13.4.1994 gün ve 3984 sayılı Yasa ile 

getirilen yasak kaldırılacaktır. 
 

86. Memurlara gerçek toplu pazarlık hakkı tanınacaktır. 
Günümüzde kamu çalışanları sendikalarının gerçek toplu pazarlık hakkı yoktur.  
Vatan Partisi, Türkiye’nin onayladığı ve doğrudan uygulanırlık kazandırdığı uluslararası sözleşmeleri uygulayarak, kamu 

çalışanlarına gerçek toplu pazarlık hakkını tanıyacak, bu hakkın demokratik bir biçimde kullanılmasını sağlayacaktır. İşçi-
memur ayrımının ortadan kalkmasıyla bu sorun kökünden çözülecektir. 

 

87. İşçi gruplarına veya işçi örgütlerine temsil ettikleri işçiler adına işverenlerle genel sözleşme 
imzalama hakkı tanınacaktır.  

AKP iktidarının 2011 yılında ortadan kaldırdığı bir hak, her türlü işçi örgütünün, temsil ettiği üyeleri adına işverenlerle 
genel sözleşme (umumi mukavele) imzalama hakkıdır.  

Vatan Partisi iktidarında, işçi gruplarına veya işçi örgütlerine, Türkiye'nin onaylamış bulunduğu 98 sayılı Uluslararası 
Çalışma Örgütü Sözleşmesi uyarınca, herhangi bir kurumdan yetki almadan, işverenlerle görüşerek genel sözleşme imzalama 
hakkı tanınacaktır. 

 

88. İşyerinde toplu sözleşme görüşmelerinde işçilerin ve kamu çalışanlarının temsilcisinin 
belirlenmesinde referandum yöntemi uygulanacaktır. 

Toplu sözleşme görüşmelerinde işçileri hangi örgütün temsil edeceği konusundaki sorunlar, bu hakkın kullanılmasını 
engelleyecek kadar büyüktür. 

Vatan Partisi iktidarında işyerinde gizli oy açık sayım ilkesine uygun biçimde referandum uygulanacak ve işçileri toplu 
sözleşme görüşmelerinde temsil edecek sendika demokratik bir biçimde belirlenecektir.  

  

89. Toplu iş sözleşmesi ile işçi aleyhine düzenleme yapılması yasaklanacaktır. 
AKP döneminde kabul edilen kanunlara göre, toplu iş sözleşmelerinde fazla mesaiye peşin onay, denkleştirme süresinin 

uzatılması, deneme süresinin uzatılması, disiplin hükümlerinin ağırlaştırılması gibi konularda işçi aleyhine düzenlemeler 
yapılabilmektedir. 

Vatan Partisi iktidarında bu uygulama yasaklanacak, toplu iş sözleşmelerinde ancak işçi lehine düzenlemeler 
getirilebilecektir.  

 

90. Toplu iş sözleşmesinde ikramiye konusunda getirilmiş kısıtlama kaldırılacaktır. 
19.4.1981 gün ve 2448 sayılı Yasa ile toplu iş sözleşmeleri ile ödenebilecek ikramiye konusunda tavan getirildi. Yıllık 

ikramiye miktarı özel sektör işyerlerinde 120 yevmiyeyi, kamu işletmelerinde 52 günlük ilave tediyeye ek olarak 60 
yevmiyeyi geçememektedir. 

Vatan Partisi iktidarında bu kısıtlama kaldırılacaktır. 
 

91. Toplu pazarlık hakkı en geniş biçimde kullandırılacaktır. 
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Vatan Partisi iktidarında, Türkiye’nin onayladığı ve doğrudan uygulanmasını kabul ettiği uluslararası sözleşmelerde bu 
konuda yer alan düzenlemeler hayata geçirilecektir. Buna göre, halen yürürlükte bulunan 6356 sayılı Kanunda toplu pazarlık 
hakkını kısıtlayan tüm hükümler iptal edilecektir. İşkolu barajı kaldırılacaktır. Sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’ndan yetki almak zorunda kalmadan, işyerinde örgütlenmeleri durumunda işvereni toplu sözleşme görüşmelerine 
davet edebilecektir. Toplu sözleşme, işyeri, işletme veya işkolu düzeyinde yapılabilecektir. Toplu görüşmenin süresi 
konusunda bir kısıtlama olmayacaktır. Bir işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesi uygulanabilecektir. Bir toplu iş 
sözleşmesinin yürürlük süresi içinde menfaat uyuşmazlığı çıkarılabilecektir.  

 

92. Grev ve direniş hakkı en geniş biçimiyle uygulanacak, lokavt yasaklanacaktır. Hükümetin 
grev erteleme yetkisi kaldırılacaktır. 

Günümüzde kanunlarımızda grev hakkının kullanılması üzerinde son derece geniş kısıtlamalar vardır. Halbuki Türkiye 
tarafından onaylanmış ve doğrudan uygulanırlık kazandırılmış olan 87 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, son 
derece geniş bir grev hakkı tanımaktadır. Vatan Partisi, bu sözleşmenin uygulanmasını sağlayacaktır. 

Vatan Partisi iktidarında, sendikasız işçilere de grev hakkı tanınacaktır. Genel grev, dayanışma grevi, iş yavaşlatma, 
barışçıl olmak koşuluyla işyeri işgali serbest olacaktır. Türkiye’nin onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sözleşmeleri 
gereğince zaten varolan bu hakların kullanılmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. Hak grevi yeniden bir hak olarak 
tanınacaktır. Greve başlama konusundaki kısıtlamalar ve grevin başlamasını önceden işverene bildirme yükümlülüğü 
kaldırılacaktır.  

 

93. İşçilere ve öğrencilere haklarını öğreteceğiz. 
Türkiye'de işgücünü satarak hayatını kazananların sayısı ve oranı yüksektir ve giderek daha da artacaktır. Ancak gerek 

okullarda, gerek işyerlerinde işçilerin ve kamu çalışanlarının yürürlükteki mevzuata göre hak ve özgürlükleri konusunda ciddi 
bir eğitim verilmemektedir. Sendikaların üye sayısı düşüktür; sendikalı işyerlerindeki işçilerin eğitimi konusunda da 
yükümlülükler ve görevler yerine getirilmemektedir. 

Vatan Partisi iktidarında liselerden başlayarak tüm alanlardaki öğrencilere, işçilerin ve kamu çalışanlarının hak ve 
özgürlüklerini düzenleyen mevzuat ve işçi sağlığı iş güvenliği konularında ders verilecektir. Partimiz, işçilerin ve kamu 
çalışanlarının haklarını daha iyi öğrenmelerini sağlamak için özel kurslar açacak ve işçi önderi yetiştirme programları 
uygulayacaktır. İşyerlerindeki işçilerin ve kamu çalışanlarının çalışma saatleri içinde bu konularda eğitim görmeleri 
sağlanacaktır. 

 

94. İş müfettişlerinin sayısı ve yetkileri artırılacaktır. 
Günümüzde yüzbinlerce işyerinin bulunmasına karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın iş müfettişi sayısı son 

derece yetersizdir ve müfettişlerin yetkisi sınırlıdır. 
Vatan Partisi iktidarında iş müfettişlerinin sayısı yeterli düzeye çıkarılacak, iş müfettişlerinin eğitici, uyarıcı ve yaptırım 

uygulayıcı yetkileri ve görevleri artırılacaktır.  
 

95. Devlet işçiler, memurlar ve emekliler için dinlenme kampları kuracaktır. 
AKP iktidarı Kemalist Türkiye'nin önemli özelliklerinden biri olan kamu tatil kamplarını tasfiye etti. Günümüzde işçilerin, 

kamu çalışanlarının ve emeklilerin, makul bir ücret ödeyerek tatil yapma olanağı kalmamıştır.  
Vatan Partisi, halkımızın insanca yaşama ve çalışma koşullarına kavuşmasını, ülkemizin her türlü olanağından tam olarak 

yararlanabilmesini savunmaktadır. Vatan Partisi iktidarında kamu sektörü ve özel sektörde çalışan tüm işçi ve kamu 
çalışanlarıyla emekliler için deniz kıyılarında ve ormanlarda tatil kampları kurulacak, devletin maddi desteğiyle sunulacak bu 
hizmet karşılığında küçük bir ücret alınacaktır.  

 

96. İşçi ve kamu çalışanları için çok sayıda lojman yaptırılacaktır. 
Vatan Partisi iktidarında, belli bir sayının üstünde işçi ve kamu çalışanı çalıştıran kamu veya özel sektör işyerleri, 

çalışanları için lojman ve sosyal tesisler yaptıracaktır.  
 

97. Vatan Partisi iktidarında emekliler, dul ve yetimler saygı görecektir. 
Vatan Partisi iktidarında, emekli aylıkları, emekli örgütleriyle görüşülerek, günün ihtiyaçlarına göre insanca yaşamaya 

imkan verecek düzeye yükseltilecektir. Hiçbir emeklimiz namerde muhtaç duruma düşürülmeyecektir.  Tüm emeklileri 
kapsayan yeni bir intibak yasası çıkarılacaktır. Emekli, dul ve yetim aylıklarının artırılmasında milli gelir artışı da dikkate 
alınacaktır. Ramazan ve Kurban bayramlarında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emeklilere, dul ve yetim aylığı alanlara, 
bir aylık tutarında ikramiye verilecektir. Çalışan emeklilerin destek primi ödemesi uygulamasına son verilecektir. Emeklilere 
de banka promosyonları ödenecektir. 

 

98. Vatan Partisi kimsesizlerin kimsesidir. 
Vatan Partisi iktidarında, geçmiş hükümetlerin yanlış uygulamaları nedeniyle gelirsiz bırakılan ve çalışma yeteneğini 

yitirmiş yaşlılar devlet güvencesi altına alınacaktır. Bakıma muhtaç yaşlılar için devlet tarafından yeterli kapasitede yaşlı 
bakım yurtları açılacaktır. Evsizler devletin koruması altına alınacaktır. Geçmiş hükümetler döneminde aileleri tarafından 
sokağa terkedilmiş çocuklar, yeterli kapasiteye sahip kurumlara yerleştirilecek ve eğitimleri sonrasında işe yerleştirilmeleri 
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sağlanacaktır. Vatan Partisi iktidarında, devlet tarafından desteklenerek çok ucuza yemek yenebilen kamu lokantaları 
kurulacaktır. 

 

99. Vatan Partisi gençleri koruyacak, geliştirecek, eğitecek, geleceğe en iyi biçimde 
hazırlayacaktır.  

Vatan Partisi iktidarında, gençlerin kendi yetenekleri ve eğilimlerine ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir eğitimden 
parasız olarak yararlanmaları esastır. Geleceğin üreticisi olan öğrencilerin yaz aylarında işyerlerinde staj yaparak çalışma 
hayatına alışmaları sağlanacaktır. Öğrenciler için devlet tarafından parasız yaz kampları kurulacaktır. Öğrencilere ve 
öğretmenlere her okul dönemi başında kitap ve kırtasiye yardımı yapılacaktır. Öğrencilere okullarında ücretsiz yemek 
olanağı sağlanacaktır. Ailelere, eğitimde olan çocuk başına devletimiz tarafından her ay belirli bir ödeme yapılacaktır. 
Endüstri meslek liselerindeki öğrencilere staj amacıyla atelyelerde çalıştıkları süre için ücret ödenecektir. 

 

100. Vatan Partisi iktidarında, yoğun işçi sömürüsünün gerçekleştirildiği serbest bölgeler 
kapatılacak, buralar organize sanayi bölgelerine dönüştürülecektir. Organize sanayi bölgelerinde 
sağlık ocakları kurulacak, işçiler için dinlenme yerleri açılacak ve işyerlerinde yemek verilmemesi 
durumunda işçilerin çok ucuza yemek yiyebilecekleri kamu lokantaları işletilecektir. 
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