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GENÇLERE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZDAN BAZILARI 

 Kamu görevlerine atamalarda torpil ve kayırmanın olmaması için B grubu 
kadrolara yerleştirmelerde mülakat uygulaması tamamen kaldırılacak. 

 Belirli bölümlerdeki mezun yığılmalarını önlemek için kamu 
kurumlarındaki tüm boş kadrolara derhal atama yapılacak. 

 Kamu sınavlarına giriş ücretleri, kâr amacı gütmeden belirlenecek ve 
vatandaşlarımızı zorlamayacak makul rakamlara düşürülecek. 

 Yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yeterli devlet yurdu inşa 
edilecek ve böylece gençlerimiz istemedikleri halde, alternatif olmadığı 
için herhangi bir ideolojik veya dini yapının yurtlarına veya evlerine 
mahkûm edilmeyecek. 

 Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen 
Öğrenim ve Katkı Kredileri için faiz veya enflasyon farkı alınmayacak. 
Geçmiş yıllardan Öğrenim ve Katkı Kredisi borcu olan gençlerimizin 
borçları da sadece anaparayı içerecek şekilde güncellenecek ve vadeleri 
uzatılacak. 

 Vakıf üniversitelerinde en az %50 burslu okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler 
de, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslardan 
yararlanabilecek. 

 Başlatılacak yüksek teknoloji odaklı büyük sanayi hamlesi ile 
gençlerimize geniş iş imkânları oluşturulacak. 

 Profesyonel orduya geçilerek askerlik süresi; üniversite mezunları için 2 
aya, üniversite mezunu olmayanlar için ise 3 aya düşürülecek. Askerlik 
hizmeti, sadece savaş eğitimi verilecek şekilde yeniden yapılandırılacak. 
Askerlik sürelerinin kısaltılmasıyla, gençlerimiz mezuniyet sonrası yaz 
tatilinde bile askerlik görevini yerine getirebilecekler. 

 Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı gezip tanımalarına yönelik projelere 
destek verecek bir fon oluşturulacak ve gençlerimizin ufuklarını geliştirici 
benzeri uygulamalar desteklenecek. 

 Gençlerimizi kültürel ve sosyal aktivitelere teşvik etmek amacıyla; 18 
yaşına basan her gencimizin çipli vatandaşlık kartına, sinema, tiyatro, 
opera, bale, spor müsabakaları ve benzeri kültürel ve sosyal aktivitelerde 
kullanılmak üzere bir defalık 2.000 TL’lik yükleme yapılacak. Gençlerimiz, 
bu tutarı hiçbir süre kısıtlaması olmadan, diledikleri zaman 
kullanabilecekler. 

 Uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklar ile etkin bir mücadele 
sistemi geliştirilecek ve gençlerimiz karanlık güçlerin tuzaklarından 
korunacak. 


