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ÇALIŞANLARA YÖNELİK POLİTİKALARIMIZDAN 

BAZILARI 

Çalışanlarımızın gelirlerinin artması, yaşam standartlarının 
yükseltilmesi ve işsizlik korkusu yaşamadan niteliklerine uygun işlere 
kolayca erişebilmeleri amacıyla uygulayacağımız politikalardan 
bazıları: 

 Gelir Vergisi, ilk etapta en az %25 olmak üzere, kademeli olarak 
adil ve makul seviyelere indirilecek. Gelir Vergisi dilimleri de, ilk vergi 
dilimi, asgari ücretin yıl içinde ikinci dilime geçmeyeceği şekilde 
düzenlenecek. Böylece düşük ve orta gelirli vatandaşlarımız 
üzerindeki vergi yükü azaltılacak, çalışanlarımızın eline geçen net 
maaş tutarları artırılacak ve vatandaşlarımızın refah düzeyleri 
yükseltilecek. 

 Zengin ile fakirden aynı miktarda alınan KDV ve ÖTV gibi dolaysız 
vergilerin bir kısmı, iki yıllık geçiş süreci sonrasında kaldırılacak, bir 
kısmı da kademeli olarak mümkün olan en düşük seviyelere indirilerek 
vergilendirmede adalet tesis edilecek. Böylece çalışanlarımız, aynı 
gelirle daha fazla mal ve hizmet alabilecek.  

 Verginin vergisinin alınması gibi uygulamalara son verilecek. Hem 
KDV, hem de ÖTV alınan ürünlerde her iki vergi tutarı da, ürünün 
vergisiz satış bedeli üzerinden hesaplanacak. Böylece akaryakıt, 
otomobil, beyaz eşya vb. ürünlerin fiyatlarında, hem vergi (ÖTV ve 
KDV) indirimi nedeniyle, hem de verginin hesaplanma yöntemindeki 
değişiklik (vergiden vergi alınmaması) nedeniyle en az %15 ucuzlama 
olacak ve vatandaşlarımızın alım gücü artacak. 

 Asgari ücret ve kamu görevlilerinin maaşları, çalışılan ilin “Pahalılık 
Endeksine” göre artırılarak belirlenecek. Bu sistemde, endeksin en 
düşük olduğu il veya illerde asgari ücret ve kamu görevlilerinin 
maaşları değişmezken, pahalılık endeksinin arttığı illerde asgari 
ücrete, asgari ücrete bağlı olarak diğer ücretlere ve kamu 
görevlilerinin maaşlarına pahalılık endeksiyle orantılı ve vergiden 
muaf olacak şekilde ek tazminat ödenecek.  

 Yatırımlar ve büyük projeler, tüm ülke geneline yayılarak 
Anadolu’nun her ilinde yeni istihdam alanları oluşturulacak. Her ilimize 
yayılacak büyük yatırımlar ve projeler, kültürel hayatı canlandırmaya 
ve tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik teşviklerin de etkisiyle, 
büyükşehirlere göçü önleyecek ve hatta büyükşehirlerden tersine 
göçü başlatacak. 


