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Bas›n ve Ya y›n 
Kurulular›m›z›n
De¤erliTemsilcileri,
MuhteremMisafirler,
AzizDava
Arkadalar›m,

Mil li yet çi Ha re ket Par
ti si’nin 22 Tem muz 2007 
ta ri hin de ya p› la cak 23. 
Dö nem Mil let ve ki li Ge nel 
se çim le ri Se çim Be yan na
me si’nin ka mu oyu na su nul
ma s› ve si le siy le dü zen le nen 

ba s›n top lan t› m› za ka t› lan 
de¤erli arkadalar›m› sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yo
rum.

“Milli Duru ve Karar
l›l›k Belgesi” isimli Seçim
Be yan na me mi zin te mel 
un sur la r› n› ve he def le ri
ni ana hat la r›y la sun ma dan 
önce seçim sürecine ili
kin baz› düüncelerimi ve
te men ni le ri mi siz ler le pay
lamakistiyorum.
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22 Tem muz 2007 se çim
leri, do¤uraca¤› sonuçlar
ba k› m›n dan, çok par ti li 
si ya si ha ya t› m› z›n en ha ya ti 
se çi mi ola cak t›r.

De mok ra tik, me de ni ve 
ahlaki bir rekabet anlay››
içinde güvenli bir ortamda
geçmesini temenni etti¤im
se çim le re ka t› la cak bü tün 
siyasi partilere baar›lar
di li yo rum.

Se çim le rin em ni ye ti ni 
sa¤lamakhükümetinsorum
lulu¤undad›r.Devletinilgili
bütünorganlar›n›nhiçbird›
bas k› ve mü da ha le nin et ki
si al t›n da kal ma dan bu nun 
artlar›n› haz›rlamak temel
görevleridir.

Seçimlerin gerginlikten
uzak bir hogörü ortam›n
dabirdemokrasiölenigibi
ya p›l ma s› için si ya si par ti

le rimizedeönemligörevve
sorumluluklardümektedir.

Bata hükümet olmak
üze re her ke sin bu ko nu da
ki görev ve sorumlulukla
r› n›n bi lin ci için de ha re ket 
et me le ri nin de mok ra si mi zin 
gelece¤i bak›m›ndan haya
ti önem ta›d›¤›n› buradan
ha t›r lat mak is te rim.

Seçimlere gölge düüre
cek ha re ket ler de bu lu nan
lar, bu yön de he sap yap ma 
gafletine düecek olanlar,
bu nun al t›n dan kal ka ma ya
cak la r› n› unut ma ma l› d›r.

Say›nBas›nMensuplar›,
De¤erliDava
Arkadalar›m,

Uçu ru mun ke na r› na 
sürüklenen Türkiye bugün
biryolayr›m›nagelmitir.
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Ya k›n ta ri hi nin en ka ran
l›k ve teh li ke li dö ne mi ni 
yaayanTürkiyeçoka¤›riç
ved›güvenliktehditleriyle
kar›kar›yad›r.

Devletinvarl›¤›, ülkenin
bütünlü¤ü ve Türk mille
tinin birli¤i a¤›r bir sald›r›
al t›n da d›r.

Türkiye’nin kar›s›ndaki
so run, çok cid di bir var l›k 
ve be ka so ru nu dur.

Kanl›terörünalçaksald›
r›lar› ve etnik bölücülü¤ün
ha ya s›z tah rik le ri nin he de fi 
olan Tür ki ye sü rat le bir iç 
çat›maveparçalanmaorta
m› na sü rük len mek te dir.

Tür ki ye’yi iç ten çö kert
mek için etnik ayr›ma,
bölünme ve çat›ma dina
miklerihareketegeçirilmi
tir.

Tür ki ye’nin mil li ve 
manevi de¤erleri, devletin
temel nitelikleri ve kurulu
il ke le ri si ya si ve top lum sal 
çat›maalan›halinegetiril
mitir.

Bütünbu temelde¤erler
veilkelerbirbirleriyleçat›
t›r›lm›,Türkiyeheralanda
çoktehlikelibircepheleme
sürecinesokulmutur.

lEt nik te mel de bö lü cü
lükvekutuplama,

l‹nanç te me lin de bö lün
mevekamplama,

lDev le tin ana il ke le ri 
temelindeayr›mavez›tla
ma, ac› ma s›z ca tah rik edil
mitir.

Türkiye sürekli güç ve
kan kaybetmekte, yang›n
bü tün Tür ki ye’ye ya y›l mak
ta d›r. Türk top lu mu yo rul
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mu, h›rpalanm› ve yara
lanm›t›r.

‹çinde bulundu¤umuz
du rum son de re ce cid di ve 
va him dir.

Bu felaket gidiine dur
denilmedi¤i takdirde Tür
kiye’yikaranl›kbirgelecek
bek le mek te dir. Tür ki ye bu 
an lam da s› rat köp rü sün den, 
atele imtihandan geçmek
te dir.

Bu artlar alt›nda yap›
la cak 22 Tem muz 2007 
se çim le ri, Tür ki ye için bir 
ka der se çi mi ola cak t›r. Aziz 
milletimiz seçim sand›¤›
ba›nda Türkiye’nin kade
ri hak k›n da ta ri hi bir ka rar 
ve re cek tir.

Mil li yet çi Ha re ket’in 
tarihboyuncaa¤›rbadireler

at la tan Türk mil le ti ne olan 
güveni sonsuz ve s›n›rs›z
d›r. 

Ül ke si nin, mil le ti nin 
ve çocuklar›n›n gelece¤i
nin ka rar t›l ma s› na, Tür ki
ye’nin katledilmesine ilgi
siz ve tep ki siz kal ma ya cak 
olan Aziz mil le ti miz san d›k 
ba›nda Türkiye’nin namu
su na sa hip ç› ka cak t›r.

Türkiye’nin bugün gel
di¤i yol ayr›m›nda Aziz
Mil le ti miz; 

lTürkiye’nin düman
l›k, kavga ve çat›ma orta
m› na sü rük le ne rek tü ke nip 
yok ol ma s› na se yir ci kal ma
ya cak t›r.

lOrtakmillide¤erlerve
birlikteyaamaülküsüetra
f›n da ke net le ne cek ve Tür
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kiye’nin kar›s›ndaki hain
kuatmay›mutlakak›racak
t›r.

lBölünmeyi de¤il kar
deli¤i; ihaneti de¤il sada
kati;küreselgüçlerinelinde
oyun cak ola rak sö mü rül me
yi ve zilleti de¤il, içerde
huzurlu,d›ar›daonurlubir
milletveba¤›ms›zbirdev
letolarakhaysiyetiyleyaa
ma y› se çe cek tir.

22 Tem muz 2007 se çim
lerinintaraflar›belliolmu
tur:

lBir tarafta, AKP ve
onun siyasi emsiyesi ve
hi ma ye si al t›n da Tür ki ye’de 
görülmemibirsoygun,vur
gunvetalancephesiolutu
ran ç›kar ittifaklar›, di¤er
tarafta Türkiye’yi kar›l›k
s›z se ven ve mil le ti için her 
be de li öde me ye ha z›r olan 

Tür ki ye sev da l› la r›, 

lBir ta raf ta, Tür ki ye’den 
in ti kam al mak için ha ya s›z
ca sald›ran iç ve d› ihanet
cepheleri, di¤er tarafta ise
Türkiye’nin milli varl›¤›n›,
milli de¤erlerini ve karde
li¤inisonunakadarkoruma
ya ye min li olan Türk Mil li
yet çi le ri,

lBir ta raf ta, Tür ki
ye’nin mil li ser vet le ri ni ve 
aziz milletimizin eme¤ini
ve al›n te ri ni sö mür me ye ve 
soy ma ya ha z›r la nan kü re sel 
ç›kar lobileri, di¤er tarafta
hak ve ada le ti yü cel te rek 
Türkiye’yi aya¤akald›rma
ya ve onurlu bir gelece¤e
ta›maya kararl› olan Ana
do lu ço cuk la r›,

lBir ta raf ta, si ya si ik bal 
ve ç› kar he sap la r›y la si ya se
te so yu nan il ke siz, inanç s›z 
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ve pu su la s›z si ya set sim
sarlar›, di¤er tarafta Büyük
Türk Mil le ti ne hiz met 
ak›ylayollaradümüolan
Mil li yet çi Ha re ket var d›r.

Mil li yet çi Ha re ket, Tür
ki ye’nin ça re siz ve sa hip siz 
olmad›¤›n› herkese göster
me ye ye min li dir.

Say›nBas›nMensuplar›,
De¤erliDava
Arkadalar›m,

Türk mil le ti se çim san
d›¤› ba›nda son be y›lda
yaananlar›nbirmuhasebe
si ni ya pa cak ve her si ya si 
partinin geçmiine, siyaset
çizgisine, Türkiye heyeca
n›na ve program›na  baka
rak hük mü nü ve re cek tir.

Mil li yet çi Ha re ket se çim
lere tekba›nagirmektedir.
AKPzihniyetiiletekba›na

hesaplaacakt›r.

Mil li dev let ya p› m› z›n 
temel ta› olan Türk mil
liyetçili¤inin yegane siyasi
tem sil ci si Mil li yet çi Ha re
ket’in siyasi çizgisinde
bugünekadarhiçbirk›r›lma
vesapmaolmam›t›r.

Mil li yet çi lik el bet te Mil
li yet çi Ha re ke tin te ke lin de 
de¤ildir. Herkes milliyetçi
ola bi lir ve ol ma l› d›r. An cak, 
milliyetçili¤i birmedeniyet
ve si ya set yö ne tim pro je si 
ola rak ka bul eden tek si ya si 
ha re ket, MHP’dir.

Mil li yet çi Ha re ket, Tür
ki ye’nin so run la r› na “Tür ki
yeveTürkinsan›”merkezli
bakan ve gelece¤i “Türkçe
düünenveokuyan”yegane
si ya si par ti dir.

Türkiye’ninmilli de¤er
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le ri ne ve ç› kar la r› na yö ne
lik tehditlere kar› dik ve
kararl› bir duru sergileyen
yegane siyasi irade, Milli
yetçiHareketolmutur.

Türkiye’niniçindengeç
mekte oldu¤u bu hassas
dönemde sergiledi¤i ilke
li tu tum ve yük sek so rum
luluk ve sa¤duyu anlay››,
Mil li yet çi Ha re ket’in mil li 
vemanevide¤erlerinoda¤›
ve ko ru yu cu su, mil li ç› kar
lar›nbekçisioldu¤unugös
termitir.

Mil li yet çi Ha re ket Par
ti si, mil li yet çi lik mer kez
li bir si ya set ve yö ne tim 
mo de li ile dev let ve mil
let uyumas›n› sa¤layacak,
la ik lik ko ru na rak sa mi mi 
dini inançlar›nyaanmas›n›
müm kün k› la cak, mil li ile 
ev ren se li, kü re sel ile ye re li, 

bi rey ile toplumuuzlat›ra
cak ve kucaklat›racak tek
siyasetseçene¤idir.

Bu hü vi ye tiy le Mil li yet çi 
Ha re ket Par ti si Türk mil le
tinin yegane gelecek ümi
di dir.

MilliyetçiHareket,eref
li geçmii, milli vicdanlar
datesciledilmiolansiyasi
kimli¤i, zamana ve artlara
göre de¤imeyen, e¤ilip ve
bü kül me yen il ke le ri, Tür ki
ye’yi aya¤a kald›rmak için
gerekliprogramveprojeleri
veyetimiidealistkadrola
r›y la Türk mil le ti nin hu zu
runaç›km›t›r.

Mil li yet çi Ha re ket’in 
Tür ki ye’yi yö net me ko nu
sun da ki yet ki si nin ve si ya si 
meruiyetinin tek kayna¤›
mil li ira de ola cak t›r.
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Mil li yet çi Ha re ket, mil li 
ve manevi de¤erler kara
borsac›l›¤›yapmadanvehiç
kim se ye di yet bor cu ol ma
dan aziz mil le ti mi zin ve re
ce¤i yetkiyle iktidara gele
cek tir. 

Bizim yegane güvence
miz AzizMilletimizin a
maz sa¤duyusu, bilinci ve
vicdan›d›r. S›¤›naca¤›m›z
tek yer bu dur.

Mil li yet çi Ha re ket; ç› kar 
çevrelerinin, d› mihrakla
r›n, lo bi le rin, ser ma ye pat
ron la r› n›n, med ya n›n ve 
vurguncu ve soyguncular›n
de¤il,Türkiye’nin temizve
na mus lu in san la r› n›n ik ti
da r› ola cak, Ana do lu’yu 
ülke yönetimine ta›yacak
t›r.

Mil li yet çi Ha re ket Türk 
insan›n› ve milli de¤erleri

mi zi mer ke zi ne alan ye ni 
bir “Tür ki ye Pro je si ve 
Vizyonu”yla ve liyakatli,
inanç l› ve tec rü be li kad ro
la r›y la Tür ki ye’nin ka de ri ni 
de¤itirmeyetaliptir.

Mil li yet çi Ha re ket ik ti
da r›n da, top lum sal ya ra la
r›n sa r›l ma s› ve son y›l la r›n 
tahribat›n›ngiderilmesiiçin
top ye kün bir mil li ona r›m, 
yeniden ina ve ahlanma
sürecibalat›lacakt›r.

Mil li yet çi Ha re ket Par
ti si, sos yal ha yat tan eko no
mi ye, de mok ra tik ya p› dan 
d› politikaya, savunmadan
ener ji ye her alan da “onur
lu,huzurlu,güvenlive tam
ba¤›ms›z bir Türkiye” ina
et me ye ka rar l› d›r.

22 Tem muz 2007 se çim
le rin de ül ke yö ne ti mi ne 
talip olan MHP, tek ba›
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na iktidar›nda uygulama
ya koyaca¤› taahhütlerini
“Milli Duru ve Kararl›l›k
Belgesi”ileAzizMilletimi
zin tak di ri ne sun mak ta d›r.

Te mel ko nu lar da Par
ti Program›m›z ve önceki
Se çim Be yan na me le ri miz de 
yer alan hu sus lar esas iti
bariyle geçerlili¤ini koru
mak la bir lik te, 2007 Se çim 
Beyannamemizde de¤ien
ve gelien artlar›n orta
ya ç›kard›¤› baz› konulara
a¤›rl›k verilmesi öncelikli
halegelmitir.

Say›nBas›nMensuplar›,
De¤erliDava
Arkadalar›m,

lMil li yet çi Ha re ket’in 
tekba›naiktidar›nda;

Dev let, si ya set ve yö ne
tim anlay››nda gerçek 

an lam da bir dev rim ya p›
la cak, kök lü ve top ye kün 
bir de¤iim süreci balat›
la cak t›r.

Mil li yet çi Ha re ket, 
de mok ra tik si ya si kül tür, 
uzlama ve sorumluluk
ah la k› n› ön de tu tan bir si ya
set ve yönetim anlay››n›n
yerlemesinin öncüsü ola
cak t›r.

Bu çer çe ve de;

√ Güçlü ve adil, insan
mer kez li ak›l c› ve de mok ra
tikmillidevletanlay››,

√‹lkeli,dürüst,namuslu
veaç›kl›¤adayal›biryöne
timanlay››ve

√Ortakde¤erlerinçat›
mas›n›de¤ilkucaklamas›n›
esas alan, sevgi, kardelik
ve birlikteli¤i amaçlayan,
milletle bar››k, temiz ve
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so rum lu bir si ya set an la
y››,

Bü tün un sur la r› ve 
gerekleriyle devlet ve top
lum ha ya t› m› za ha kim k› l›
na cak t›r.

lMHPiktidar›ndaube
te mel pro je sü rat le ha ya ta 
geçirilecektir.

√ Toplumsal onar›m ve
dönüüm sürecinde devlet
ve yö ne tim re for mu

√Üretenekonomi
program›

√‹sizliklemücadele
   pro je si 
√Yolsuzluklamücadele
   pro je si
√Toplumsalahlakve
   ka li te nin te si si pro je si

lTe mel he def le ri miz 

anabal›klar›ylaunlard›r.

√ Demokrasi bütün
kurum ve kurallar›yla ile
ti le rek; de mok ra tik si ya si 
kültürün yerleti¤i, temel
hakveözgürlükleringüven
ce alt›na al›nd›¤›, en geni
an lam da hu ku kun üs tün
lü¤ünün sa¤land›¤› ve her
alan da ada le tin ha kim k› l›n
d›¤› siyasi ve hukuki bir
dü zen te sis edi le cek tir.

√Rekabetçipiyasaeko
nomisini ve serbest teeb
bü sü esas alan, kay nak la
r›n rasyonel kullan›ld›¤›,
ye ter li ya t› r›m ve üre ti min 
sa¤land›¤›, adil bir gelir
bölüümünün tesisedildi¤i,
hak ka ni yet li ve is tik rar l› bir 
eko no mik dü zen te sis edi
le cek tir.

√ ‹ç kaynaklar› hareke
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te geçirerek yüksek katma
de¤er ve istihdam yaratan,
sürdürülebilir büyüme sa¤
la na cak t›r.

√Bilgi toplumuna geçi
so nuç lan d› r› la cak t›r.

√ Yoksulluk, isizlik ve
yol suz luk la mü ca de le et mek 
üze re top ye kün mil li se fer
berlikbalat›lacakt›r.

√ E¤itim, sa¤l›k ve sos
yalgüvenlikgibitemelihti
yaç la r›n ek sik siz ola rak kar
›land›¤›,insanonurvehay
siyetine yak››r bir sosyal
düzenoluturulacakt›r.

√ Türk Milleti’ne men
subiyetin gurur ve uuru
na sa hip, mil li ve ma ne vî 
de¤erlerimizi özümsemi,
düünme,alg›lamaveprob
lem çözme yetene¤i geli
mi, yeni gelimelere aç›k,

sorumlulukduygusuvetop
lumsal duyarl›l›¤› yüksek,
bi lim ve tek no lo ji üre ti mi ne 
yatk›n,giriimci,demokrat,
kül tür lü ve inanç l› ne sil ler 
yetitirilecektir.

√Kültürelveahlakiyoz
lamayasonverilecektir.

√ Ülkemizin, öncelikle
bölgesindesözüdinlenirbir
güçve2023y›l›ndadaküre
sel plan da li der ül ke ol ma
s›n›gerçekletirecekbird›
politikauygulanacakt›r.

lMis yo nu muz; ül ke mi
zin birlik ve bütünlü¤ünü,
hak ve men fa at le ri ni ko ru
mak; Yü ce Türk Mil le ti nin 
milli ve manevi de¤erleri
ile ta ri hi ve kül tü rel zen
ginliklerine sahip ç›kmak,
inanç l›, yük sek ah lak l› ve 
ça¤›n gerektirdi¤i nitelik
lere sahip nesiller yetitir
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mek; Tür ki ye’nin mü ref feh 
ve onurlu gelece¤ini inaa
etmek; bar›, mutluluk ve
adaletin hakim oldu¤u bir
Dün ya ni za m› n›n te si sin de 
Ül ke mi zin söz sa hi bi ol ma
s›n›sa¤lamakt›r.

lViz yo nu muz; Tür ki ye 
mer kez li ye ni bir me de ni yet 
ve ye ni bir dün ya dü ze ni 
anlay››yla; ekonomik, sos
yal, kül tü rel ve tek no lo jik 
geliiminisa¤layarakÜlke
mi zi 2023 y› l›n da li der ül ke 
konumunagetirmektir.

l2023 y› l› n› he def le yen 
uzunvadeligelimestrateji
mizintemelhedefleriiseu
unsurlardanolumaktad›r:

√ Amac›m›z ülkemizin,
dün ya stan dar d›n da üre ten, 
geliriniadilpaylaan,insan
hakvehürriyetlerinigüven
ceye alan, bilgi toplumu

na dönüümün sa¤land›¤›,
toplumunyaamkalitesinin
yükseltildi¤i,küreseldüzey
de et ki li ve eko no mi de dün
ya n›n ilk 10 ül ke sin den bi ri 
olan“liderülke”konumuna
yük sel til me si dir.

√ Bu amaçlara ulama
da, dev le tin ye ni den ya p›
land›r›larak etkinletirilme
si,toplumune¤itimvesa¤
l›k dü ze yi nin yük sel til me si, 
gelir da¤›l›m›n›n adil hale
getirilmesi, bilim, tekno
loji ve yenilik yetene¤inin
güçlendirilmesi, yeni tek
nolojilerin gelitirilmesi,
alt ya p› hiz met le rin de et kin
li¤in art›r›lmas› ve çevre
nin ko ru na rak eko no mik ve 
sosyal yap›da dönüümün
gerçekletirilmesi büyük
önemta›maktad›r.

√ Hedefimiz, Türki
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ye’nin, 2023 y› l› na ka dar 
y›l l›k or ta la ma yüz de 7 
do la y›n da bü yü me si, y›l l›k 
700 bin ye ni is tih dam ya ra
t›lmas›vekiiba›nagelirin
25 bin do lar dü ze yi ne ç› ka
r›l ma s› d›r. 

Tür ki ye’nin te mel me se
leleri hakk›ndaki görüleri
mizuanabal›klaralt›nda
top lan mak ta d›r.

lAna ya sa m›z, te mel hak 
ve özgürlükler esas al›na
rak,devletinkuruluilkele
ri, Türkiye’nin milli birli¤i
vemillide¤erlerikorunarak
gerçekbir“ToplumSözle
mesiBelgesi”olacakekil
de geni bir uzlama ile
ye ni le ne cek tir. 23. Dö nem 
TBMMbuamaçlabirKuru
cuMeclisgibifaaliyetgös
te re cek tir.

lAda le ti, te mel hak ve 

özgürlüklerin güvencesi
ve Dev le tin te me li ola rak 
görüyoruz.Gerçekanlamda
de mok ra tik bir hu kuk dev le
tininbütüngerekleriyleyer
lemesitemelhedefimizdir.
Türk yarg›s›n›n sorunlar›
so mut pro je ler le bi lim sel ve 
teknolojik gelimeler esas
al› na rak çö zü le cek tir.

lMilliGüvenlik,Asayi
ve Te rör le Mü ca de le ko nu
lar›ndaki görülerimiz u
ana nok ta lar da top lan mak
ta d›r:

Top lum da hu zur ve 
güvenin sa¤lanmas›n›,
ka mu oto ri te si nin yur dun 
herköesindevekiilerara
s›n da ay› r›m ya p›l mak s› z›n 
his set ti ril me si ni; dev le tin 
yasalardan ald›¤› yetki
yi kollay›c› ve müfik bir
anlay› içinde kullanmas›n›
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ve vatanda›n hayat›n her
alan›ndagüvendeoldu¤unu
his set me si ni te min ede cek 
bir or ta m›n tesisi güvenlik
anlay››m›z›n esas›n› olu
tur mak ta d›r.

lTe rö rün kö kü ka z› mak 
ve si ya si bö lü cü lük ve et nik 
tah rik le re son ver mek için 
devletin güvenlik güçle
riyle meru zeminlerde ve
tüm ül ke sat h›n da et ki li ve 
aman s›z bir mü ca de le ve ri
le cek tir.

√Bukonudagerekliolan
si ya si ira de ve ka rar l› l›k 
bü tü nüy le or ta ya ko nu la
cak t›r. Te rör ve bö lü cü lük le 
mücadele içingerekliyasal
dü zen le me ler sü rat le ya p›
la cak t›r.

√Kanl›terörünyuvalan
d›¤›bölgelerdedevletotori

te si mut la ka te sis edi le cek, 
terörünesiriolanbölgehal
k› teh dit ve bas k› lar dan kur
ta r› la cak t›r.

√ Bölge halk› ile terör
örgütü aras›nda kesin bir
ay r›m ya p› la cak t›r.

√ Terörü besleyen kay
nak lar ku ru tu la cak, bu na 
mü sa it bir or tam ha z›r la
yan sos yoeko no mik so run 
ve s› k›n t› lar bi rin ci ön ce
lik li ko nu ola rak kök lü ve 
kal›c› çözümlere kavutu
rulacakt›r.Buamaçla,geni
kap sam l› bir eko no mik ve 
sos yal kal k›n ma pro je si, 
gereklimalidestekvekay
naklarla uygulamaya konu
la cak t›r.

√ Terörün uluslararas›
bo yu tu; si ya si, lo jis tik ve 
finans desteklerine kar›
et ki li ted bir ler al› na cak t›r.
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√ Kuzey Irak’ta yuva
lanan terör örgütü yönetici
kad ro la r› ve mi li tan la r› na 
kar› uluslararas› hukuktan
kay nak la nan tüm hak la r›
m›z ka rar l› bi çim de kul la
n› la cak t›r.

√ Türkiye’nin güvenli
¤ini üçüncü taraflar›n izni
ne ve in si ya ti fi ne b› ra k›l
mayacak,gerekensiyasive
as ke ri ön lem ler te red düt süz 
uygulanacakt›r.

√Hangiadalt›ndaolur
saolsun,“terörsuçlar›”için
genel, özel veya siyasi af
gündemegelmeyecektir.

lehirterörü,kanunsuz
luk, suç ve suç lu lar la mü ca
delede topyekün bir sava
ve ri le cek tir.

√ Bu amaçla haz›rlanan
“EylemPlan›”süratleuygu

la ma ya so ku la cak t›r.

√ Asayisizli¤i ve ehir
te rö rü nü bes le yen eko no
mik, sosyalvedi¤eretken
ler or ta dan kal d› r› la rak suç 
üre ten or tam ku ru tu la cak ve 
suçunilenmedenönlenme
si için gerekli tedbirler al›
na cak t›r.

√Özelliklebüyükehir
lerde yaanan asayi olay
la r› n›n önü nü kes mek için 
etkili bir strateji uygulana
cak, vatandalar›m›z›n can
ve mal güvenli¤i sa¤lana
cak t›r.

√ Türk polisine sahip
ç›k›lacak, görev artlar›
n›n iyiletirilmesi için her
ön lem al› na cak t›r.

√ Güvenlik mensup
lar›na “5000” göstergenin
me mur ay l›k kat sa y› s› ile 
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çarp›m› tutar›nda (yakla›k
230YTL)heray“güvenlik
tazminat”verilecektir.

√ Suçla mücadele eden
bi rim ler ara s›n da her alan da 
yak›nibirli¤ivekoordinas
yoniçingereklidüzenleme
ler ya p› la cak t›r.

lTürk Silahl› Kuvvet
le ri nin si lah ve teç hi zat 
yönünden d›a ba¤›ml›l›¤›
azal t› la cak t›r. 

√Havac›l›kveuzaytek
nolojilerine a¤›rl›k verile
cek, uy du üre tim tek no
lojileri tevik edilecek ve
“Havac›l›k ve Uzay Kuru
mu” bütün gerekleriyle
hayatageçirilecektir.

lAh la ki kir li lik ve yol
suz luk lar la ka rar l› ve et kin 
mü ca de le su re tiy le “te miz 
siyasettemiz yönetim”

sü rat le te sis edi le cek tir.

√ Milletvekillerinin
yasama faaliyetleri d››n
da ki do ku nul maz l›k la r› kal
d›r›lacak, di¤er vatandalar
gibiyarg›lanmalar›sa¤lana
cakvebakagörevalmalar›
engellenecektir.

√Milletvekilleri,beledi
ye bakanlar› ve üst düzey
görevlilerinin,görevöncesi
ve son ra s› mal bil di rim le ri 
ka mu oyu na aç›k la na cak t›r.

√ Yolsuzluklardan elde
edi len hak s›z ka zan ca, 
zamana›m› gözetilmeksi
zin el ko nu la cak t›r. 

√ Devleti ya¤malayan
la r›n, kul hak k› yi yen le rin 
soyguncular›n ve hortum
cular›n yakas›na yap››la
cak t›r.
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√Makam ve mevkii ne
olursaolsunAKPdönemin
de mer ke zi ve ye rel yö ne
timlerde vurgun, talan ve
yolsuzlu¤a bulaan herkes
ten Türk ada le ti önün de 
so nu na ka dar he sap so ru la
cak t›r.

√ Siyasi Ahlak Yasas›
ön ce lik li ola rak ç› kar t› la
cak t›r.

lKamuyönetimi;bütün
ku rum ve ku ral la r›y la mil
le tin or tak ta lep le ri ni ye ri
ne getirmeye ve vatanda
mem nu ni ye ti ni te sis et me ye 
yö ne lik ola rak aç›k l›k, ka t›
l›m c› l›k ve he sap ve re bi lir
lik anlay››yla yap›land›r›
la cak t›r.

√ Yönetimin yeniden
ya p› lan d› r›l ma s› pro je si çer
çe ve sin de Ba kan l›k sa y› s› 
Babakanl›k dahil 21'e

düürülecektir.

√ Personel rejimi, liya
ka t› esas alan ve per for
mans› de¤erlendiren çerçe
ve de ele al› na cak t›r. 

√ Kamuda ücret adaleti
sa¤lanacak, eit  de¤erde
iyapan›neitücretalmas›
temin edilecektir. Kamuda
çal›anlara ödenen denge
taz mi na t› 150 YTL’ye yük
sel ti le cek tir. 

lYok sul luk la mü ca de
le nin esa s› n› üre tim eko no
misioluturacak,sadakave
yoksulluk kültürünün olu
ma s› n› ön le yi ci, yok sul la r›n 
üretici konuma geçmesini
ve ken di ka zan d›k la r› ile 
geçinmesini sa¤lay›c› nite
lik te po li ti ka iz le ne cek tir.

√ Muhtaç durumdaki
isiz aile reislerine i sa¤
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lanana kadar asgari ücretin
yar›s› kadar (yakla›k 200
YTL) her ay “isizlik yar
d›m›”ödenecektir.

√Emeklilere,hery›lbir
defa Eylül ay› içinde k›a
ha z›r l›k yar d› m› ol mak üze
rebirmaatutar›ndaödeme
ya p› la cak t›r.

√ Yoksul kesimin vergi
yükü hafifletilecek, asgari
ücretvergid››b›rak›lacak
t›r. 

√ Sosyal sigorta primi
iveren pay› 5 puan indiri
le rek yüz de 20’nin al t› na 
çe ki le cek tir.

√  “‹stihdam esasl› te
vikpolitikas›”uygulanacak,
ieal›nanherilaveiçiiçin
igücümaliyetininbirk›sm›
devlet taraf›ndan kar›lana
cak t›r. 

√E¤itimsistemiileigü
cü piyasas› aras›nda güçlü
bir ba¤ tesis edilecek ve
iletmelerin ihtiyac› olan
ni te lik ve ni ce lik te in san 
gücüyetitirilecektir.

√ Mesleki e¤itim ve
beceri kazand›rma prog
ramlar› yayg›nlat›r›lacak,
kendiiinikuracakolanlara
giriimcilik e¤itimi verile
cek tir.

√ Kay›t d›› içi istih
da m› ön le ne cek ve ka y›t l›
l›k özen di ri le cek tir. 

√Kamuyaaitat›laraziler
ta r›m sal fa ali yet ama c›y la 
isiz ve yoksul vatandala
ra uzun sü re li ola rak tah sis 
edi le cek tir.

√ Terör olaylar›ndan
zarar görmü vatandalar›
m›za, sosyal dayan›ma ve
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kardeli¤in pekitirilmesi
ama c›y la yar d›m ya p› la cak
t›r. 

lBilgi ve teknoloji
tabanl›yenilikçiKOB‹’lerin
katmade¤eriyüksekmalve
hiz met üret me le ri des tek le
ne cek, ArGe ya t› r› m› yap
malar› ve arat›rmac› istih
dam et me le ri özen di ri le cek, 
rekabet gücü kazanmalar›
için dan›manl›k deste¤i
ve ri le cek tir.

√ Yerel potansiyelin
harekete geçirilmesinde
KOB‹’lerin etkin bir rol
oynamas›sa¤lanacakt›r.

√Esnafve sanatkarlar›n
emekli ayl›¤›ndan yap›lan
sosyal güvenlik destek pri
mi ke sin ti si tü müy le kal d›
r› la cak t›r.

lTa r›m sal ya p›; fi zik

sel, tek no lo jik ve top lum sal 
boyutlar›yla, ça¤da de¤i
im ve dönüümlere uygun
halegetirilecektir.

√ Do¤rudan gelir deste
¤i, ürünlerin arz ve talebi
dik ka te al› na rak öde ne cek 
veödemelergecikmedenve
do¤rudan üreticiye yap›la
cak t›r. Çift çi borç la r› ye ni
den ya p› lan d› r› la cak t›r.

√ Mazot, gübre, ilaç,
tohum gibi temel tar›msal
girdilerin ÖTV ve KDV’si
kü çük çift çi ler için kal d› r›
la cak, bü yük çift çi ler için 
yüzde 50 oran›nda düürü
le cek tir. 

√Besihayvanc›l›¤›des
teklenecekvesüttevikpri
mi ve ri le cek tir. 

√ Orman köylülerine,
ta r›m sal üre tim ya pa bi le ce
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¤i arazi tahsisleri yap›larak
is kan la r› te min edi le cek tir. 

lBölgelerin, illerin ve
il çe le rin özel lik le ri, fark l›
l›klar›, gelimilik düzeyle
ri, te mel so run la r› ve po tan
si yel le ri nin be lir len me si ne 
yönelikbütünülkegenelin
debölgeplanlar›veilgeli
me plan la r› ha z›r la na cak t›r. 

√ Özel sektörün güç
lendirilmesi, giriimcilik
ve rekabet ruhunun geliti
ril me si ama c›y la “‹l Ya t›
r›m ve Kalk›nma Ofisleri”
ku ru la cak t›r.

√ Gelime potansiyeli
olan or ta bü yük lük te ki il le
rinaltyap›ihtiyaçlar›gide
ri le cek ve özel sek tör için 
uygun yat›r›m iklimi olu
tu ru la cak t›r. 

_ Ül ke dü ze yin de ta pu ve 

kadastroçal›malar›tamam
lanacak, düzenli kentleme
vesanayilemeninaltyap›s›
oluturulacakt›r.

√Kentlemeh›z›ilearsa
arz› ilikisi kurularak, arsa
üre ti mi ar t› r› la cak t›r.

√ ‹mar yetkisine sahip
kamukurumvekurulular›
ile belediyelerin ehir rant
lar› oluturmas›navekamu
kaynaklar›n› yandalar›
na peke çekmelerine izin
ve ril me ye cek tir.

√ Dar gelirlilerin kolay
ev sa hi bi ol ma s› na im kan 
ve ren fi nans man mo del le ri 
uygulamayakonulacakt›r.

√Muhtaçvekimsesiz
ler  için  sos yal  ko nut lar  
üre ti le cek tir.

√ Su, hava, toprak ve
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de ni zi bir lik te dik ka te alan 
entegre çevre politikalar›
gelitirilecektir.

lBilgi toplumuna geçi
in sa¤lanmas› ve bilim
sel ve teknolojik arat›r
ma ve gelitirmenin etkin
bir ekilde yürütülmesi ve
koordinasyonunsa¤lanmas›
ama c›y la Bi lim, Tek no lo ji 
ve ‹letiimBakanl›¤› kuru
la cak t›r.

√ “MilliYenilikSiste
mi”kurulacakt›r.

√ ArGe sonuçlar›n›n
sa na yi ye ve üre ti me ak ta
r› la bil me si için “Tek no lo ji 
TransferMerkezleri” kuru
la cak t›r. 

√ Stratejik teknolojiler
de ArGe fa ali yet le ri ne ve 
sonuçlar›n›nüretimedönü

tü rül me si ne önem ve ön ce
lik ve ri le cek, ArGe har ca
ma la r› n›n GSY‹H için de ki 
pay› be y›l içinde yüzde
2.5’e ç› ka r› la cak t›r. 

√TürkDünyas›n›nbilim
selarat›rmamerkeziniteli
¤inde“AnkaraTemelAra
t›rmalar Merkezi” ATAM
ku ru la cak t›r.  

lÜl ke mi zin ken di im kan 
veartlar›iledo¤alvebee
ri kay nak la r› n› ha re ke te 
geçiren, “Üreten Ekono
mi Program›” uygulamaya
ko nu la cak t›r. 

Program›ntemelamac›:

√‹stihdamdostu,sürdü
rü le bi lir bir bü yü me or ta
m› n› te sis et mek,

√ ‹sizlik ve yoksullu¤u
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azaltmakvegelirda¤›l›m›n›
dahaadilhalegetirmek,

√ Üretim ve ihracat›n
ithalata ba¤›ml›l›¤›n› azal
tarak rekabet gücü yüksek
bir üre tim eko no mi si te sis 
et mek,

√ Ekonominin d› kay
nak ba¤›ml›l›¤›n› azaltarak
oklaradayan›kl›halegetir
mek ve k›r›lganl›¤› azalt
mak,

√ Kamu ve özel sektör
borç sto ku nu sür dü rü le bi lir 
bir se vi ye ye in dir mek tir. 

Buamaçlarçerçevesinde;

√Rekabetçi piyasa eko
nomisi gelitirilecek ve
hukuki alt yap›s› güçlendi
ri le cek tir.

√ Katma de¤eri yüksek

ve ye ni lik çi bir  üre tim eko
no mi si te sis edi le cek tir.

√Bilgiveiletiimtekno
lojileriyayg›nlat›r›lacakt›r.

√‹veyat›r›mortam›n›n
iyiletirilmesi için gerekli
ön lem ler al› na cak t›r.

√ Mali sistem ve ser
maye piyasalar› güçlendi
ri le cek ve kü çük ya t› r›m c› 
ko ru na cak t›r.

√ Yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklar› gelitiri
lerek d› ba¤›ml›l›k azalt›
la cak t›r.

√ Ulat›rma altyap›s›
gelitirilerek, yayg›n, h›zl›,
güvenliveucuzbirulat›r
ma sis te mi te sis edi le cek tir.

 √Kamumali yöne
ti mi ve ma li kont rol sis te mi 
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etkinhalegetirilecektir.

√Ekonomidekay›td››
l›k azal t› la cak t›r.

√ Tar›m sektörümoder
ni ze edi le rek ve rim li lik ar t›
r› la cak t›r. 

√KOB‹’lerinfinansman
im kan la r› ar t› r› la cak t›r. 

√ ‹hracattaki art›› sür
dürülebilir k›lacak gerçek
çi bir dö viz ku ru po li ti ka s› 
uygulanacak, teviksistemi
etkinhalegetirilecektir.

√ Ekonomi Bakanl›¤›
ku ru la cak t›r.

lEko no mik bü yü me, 
pa ra ve fi yat is tik ra r› po li ti
ka la r› m›z çer çe ve sin de;

√Hery›lortalamayüzde
7büyümegerçekletirilecek
ve 700 bin yeni i imkan›

ya ra t› la cak t›r.

√ Enflasyon kal›c› bir
ekildedüürülerekbey›l
l›k bir dö nem so nun da yüz
de 3’e çe ki le cek ve fi yat 
istikrar› kal›c› bir ekilde
sa¤lanacakt›r.

lVergipolitikalar›ile;

√Herkesinmali gücüne
göre vergi ödedi¤i adaletli
bir vergi sistemi tesis edi
le cek tir. 

√Vergioranlar›indirile
cek, KDV kademeli olarak
aa¤›çekilecektir.

√Asgariücretlidenvergi
al›n ma ya cak t›r. Bü tün ça l›
anlar›n gelirlerinin asgari
ücretkadark›sm›vergid››
b› ra k› la cak t›r.

_ Pa ra ve ma li ye po li ti
ka la r›y la uyum lu, sür dü rü



26

lebilir,effafvehesapveri
le bi lir bir borç lan ma po li ti
ka s› iz le ne cek tir.

lÖzelletirmede, halka
arzyoluylayap›lacaksat›
lar la ser ma ye ta ba na ya y› la
cakt›r. Elde edilecek gelir
ler, dar ve sabit gelirlilere
yö ne lik sos yal po li ti ka la r›n 
fi nans ma n›n da kul la n› la
cak t›r.

lKamu yat›r›mlar›nda
ül ke nin ih ti ya c› bu lu nan 
eko no mik ve sos yal alt ya p› 
hizmetlerinde yo¤unla›
la cak ve top lu mun ih ti yaç 
duydu¤u acil ve öncelik
li hiz met le rin bir an ön ce 
su nul ma s› te mel il ke ola
cak t›r. 

√Gerçekçietüdedayan
ma yan pro je le re kay nak 
tah sis edil me ye cek tir. 

lMali sisteme ilikin
po li ti ka la r› m›z kap sa m›n da;

√ZiraatBankas›yeniden
ya p› lan d› r› la rak ka mu ban
ka s› ola rak ka la cak ve ta r›m 
sektörününmodernlemesi
ne ve ta r›m sal üre ti me des
teksa¤layacakt›r.

√ Halk Bankas›n›n sat›
›ndahalkaarzavesektörü
ilgilendiren meslek kuru
lular›na öncelik verilecek,
bloksat›aizinverilemeye
cek tir. 

√ Türkiye Kalk›nma
Ban ka s› ye ni den ya p› lan d›
r›larak, etkin çal›t›r›lacak
ve KOB‹ finansman›nda
et kin bir ekilde kullan›la
cak t›r. 

l‹hracatta;katmade¤eri
yüksek, bilgi ve teknolo
ji yo¤un ürünler ihrac›na
önem ve ri le cek, dün ya ti ca
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re tin de öne mi ar tan, al›m 
gücü yüksek, genç nüfuslu
ve di na mik pa zar la ra yö ne
linecek, komu ülkelerle
ticaretgelitirilecektir.

lDo¤rudanyabanc›ser
ma ye ya t› r›m la r› po li ti ka la
r›m›z u hedeflere yönelik
ola cak t›r:

√ K›sa vadeli portföy
ya t› r›m la r› n›n pi ya sa lar da ki 
dalgalanmalar sonucu h›z
l› ve yük sek mik tar da yurt 
d››na ç›kmamas›n› sa¤la
ya cak ted bir ler al› na cak t›r. 

√ Uluslararas› rekabet
gücüne sahip yüksek kat
ma de¤erli mal ve hizmet
üret mek, ile ri tek no lo ji 
transferini gerçekletirmek,
is tih dam art›› sa¤lamak,
yönetimkapasitesive igü
cü kalitesini gelitirmek

amac›yla,do¤rudanyabanc›
ser ma ye ve özel sek tör ya t›
r›mlar›nagereklikolayl›klar
sa¤lanacakt›r.

√ Ancak hiçbir sektör
de ya ban c› ser ma ye nin mil li 
güvenlikveekonomikistik
ra r› olum suz et ki le ye cek ve 
rekabetiengelleyecekekil
de hakim konuma gelme
mesi için gerekli önlemler
al› na cak t›r.

√Yabanc›laramülksat›
›n›n esaslar›; kar›l›kl›
l›k il ke si dik ka te al› na rak  
ve milli güvenli¤i tehdit
etmeyecek ekilde, yerle
imbirimleribaz›ndas›n›r
la r› ay r› ay r› tes pit edi le rek 
be lir le ne cek tir.

lYük sek öl çü de kat ma 
de¤erveistihdamsa¤layan
ya t› r›m  pro je le ri ne  yük sek 
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oran l› ya t› r›m in di ri mi ve ri
lecek,sigortapirimiiveren
pa y› be lir li oran ve sü rey le 
devlet taraf›ndan kar›lana
cak t›r.

√ Sanayinin kulland›¤›
girdilerinfiyatlar›n›yüksel
ten fon ve ben ze ri ke sin ti ler 
gibi maliyet d›› unsurlar
kal d› r› la cak t›r. 

lAl t›n, bor, tor yum ve 
ben ze ri k›y met li ma den le
rin yüksek katma de¤erli
yeni ürünlere dönütürüle
reksat›lmas›sa¤lanacakt›r.

√ Nükleer enerji üretim
tek no lo ji si ne sa hip ol mak 
ön ce lik li he def le ri miz için
deolacak,enerjiarzgüven
li¤ininsa¤lanmas›içinnük
le er sant ral ler ku ru la cak t›r. 

√ Su  potansiyeli  en
üst  dü zey de  kul la n› la rak 

hid ro elekt rik ener ji üre ti mi  
ar t› r› la cak t›r. 

√ Petrol, do¤algaz, k›y
metli madenler gibi do¤al
kay nak la r› m› z›n eko no mik 
de¤ere dönütürülmesi için
kamuözelsektöribirli¤iy
le tüm im kan lar ha re ke te 
geçirilecektir.

√Enerjinintransitgeçii
ne imkansa¤layanbirülke
ol ma n›n öte sin de; Tür ki
ye’nin katma de¤erli enerji
ürün le ri üre tim alt ya p› s›
na sa hip ola rak pi ya sa n›n 
önem li ak tör le rin den bi ri 
olmas›sa¤lanacakt›r.

Sa y›n Ba s›n Men sup la r›,

De¤erliArkadalar›m,

“Üreten Ekonomi Prog
ram›m›z” çerçevesinde
uygulamayakonulacakpoli
ti ka lar ve pro je le rin ma li 
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kay nak la r› bü tün yön le riy
le hesaplanm› ve kar›l›¤›
belirlenmitir.

lProgram kapsam›nda
yap›lacakvergidüzenleme
le ri so nu cun da, eko no mi
de üre tim, ya t› r›m ve ti ca ri 
faaliyetler tevik edilecek;
vergi politikalar›, sosyal
adaleti ve vergi adaletini
sa¤lama yönünde kullan›
la cak t›r. Bu çer çe ve de, 12,5 
milyar YTL’lik vergiden
vazgeçilecek, ancak, kay›t
d››ekonomininazalt›lmas›
vevergilerdetahsilat›nart›
r›lmas›suretiylevergigelir
lerinde art› sa¤lanacakt›r.
Vergi düzenlemelerinin ve
kay›td››ekonomiyleetkin
mü ca de le nin olum lu et ki si
nin 2008 y› l› için 6,8 mil yar 
YTL vergi art›› sa¤laya
ca¤›tah min edil mek te dir.

lTop lu mun yok sul luk 

s›n›r› alt›nda yaayan kesi
mi, bata e¤itim, sa¤l›k ve
temel g›da olmak üzere,
za ru ri ih ti yaç la r› n› ye ter
li ni te lik ve ni ce lik te kar
›layamamaktad›r. Sosyal
devlet olman›n bir gere¤i
ola rak, top lu mun yok sul 
ke sim le ri nin dev let ta ra f›n
dan des tek len me si Mil li yet
çiHareketinönceli¤idir.Bu
kapsamda, Programda yer
alan sos yal des tek pro je le ri 
için ya p› la cak har ca ma la r›n 
ma li bo yu tu, 2008 y› l› fi yat
la r›y la 12,5 mil yar YTL ola
rak he sap edil mek te dir.

lProgram›ndi¤erönemli
bir un su ru, re el fa iz oran la
r› n›n ma kul dü zey le re in di
ril me si dir. Bu kap sam da, 
FaizD››Fazla/GSMHora
n›nda2,3puanl›kbirdüü
sa¤lanacak ve bu suretle
sos yal des tek pro je le rin de 
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kullan›lmak üzere yakla›k
16,8 mil yar YTL tu ta r›n da 
bir kaynak oluacakt›r. Bu
ta sar ruf ka le mi ne bir de fa
ya mah sus ola rak 2008 y› l› 
için yer verilmitir. Buna
göre;vergiveprimindirimi
ile sos yal des tek pro je le ri 
için gereken ilave kaynak
25,1milyarYTL’dir.Vergi
düzenlemeleri ve faiz d››
faz la n›n azal ma s› n›n kay
naksa¤lay›c›etkiside25,1
mil yar YTL’dir.

Say›nBas›nMensuplar›,

lE¤itim politikam›z u
he def le re yö ne lik ola rak 
be lir le ne cek tir.

√‹lketaptaortaö¤retim
ka de me si nin da hil edil me
siyle zorunlu temel e¤itim
sü re si 12 y› la ç› ka r› la cak
t›r. Da ha son ra ted ri ci ola
rak okul öncesi e¤itim de

zorunlu e¤itim kapsam›na
al› na cak t›r. 

√ Türklü¤ün ve ‹slam›n
milli vemanevi de¤erlerini
yaayan ve yaatan Hoca
Ah met Ye se vi, Ha c› Bek
ta› Veli, Mevlana, Hac›
Bay ram Ve li ve Yu nus 
Emregibiönderahsiyetle
rinhayat›vefelsefesiilkö¤
re tim okul la r›n da seç me li 
ders ola rak oku tu la cak t›r.

√E¤itiminhiçbirkade
mesinde yabanc› dille e¤i
ti me im kan ve ril me ye cek, 
ö¤rencilereenazbiryabanc›
dilin iyibir ekildeö¤retil
mesininaltyap›s›oluturu
la cak t›r. 

√Üniversite giri s›nav›
kal d› r› la cak, bu nun ye ri ne, 
orta ö¤retim baar›s›n› ve
orta ö¤retim sonunda yap›
la cak “Olgunlama s›na
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v›n›”esasalanvef›rsateit
li¤ini gözeten üniversiteye
geçi sistemi uygulamaya
ko nu la cak t›r.

√ Ö¤retmenlere arat›r
ma ve kendini gelitirme
fa ali yet le ri ne kat k› ol mak 
üzere “5.000” göstergenin
memur maa katsay›s› ile
çar p› m› tu ta r›n da her ay 
yakla›k(230YTL)“Geli
tir me taz mi na t› “ ve ri le cek
tir.

lGençlerin bo zaman
lar›n› de¤erlendirebilecek
leri ve kiisel yeteneklerini
kefedebilecekleri, “Genç
lik Merkezleri” kurulacak
t›r.  

√ Sporda baar› kadar
sevgi, ahlak, disiplin, azim
ve gayret gibi erdemler ile
toplumsal kaynamaya kat

k› ön pla na ç› kar t› la cak t›r.

lAilekurumugüçlendi
ri le cek, ai le bi rey le ri ara s›n
dakiba¤l›l›¤›veailebütün
lü¤ünükoruyucupolitikalar
gelitirilecektir.

√‹stihdamimkân›geli
ti ri le rek her ai le nin ye ter li 
ve sürekli bir gelire sahip
olmas›sa¤lanacakt›r.

√ Özürlü çocuklar ve
ko run ma ya muh taç ço cuk
la r›n ön ce lik le ai le ya n›n da 
korunup yetimesi sa¤lana
cak ve muh taç du rum da ki 
ai le le re sos yal des tek ve ri
le cek tir. 

lTürkçe’nin, e¤itim,
ö¤retim,sanat,kültür,bilim
kurulular› ve medyada
do¤ru kullan›lmas›na önem
ve ri le cek tir.   
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√Gelenekselelsanatlar›
ve mil li kül tür ürün le ri nin 
d› sat›m›n› gelitirecekbir
pro jey le önem li bir eko no
mikde¤eroluturulacakt›r.

√Kitle iletiim araçlar›
n›n kültürel de¤erlerimizin
yaanmas›ndaveyaat›lma
s›n da top lum sal so rum lu luk 
içindeyay›nyapmalar›sa¤
la na cak t›r.

lSa¤l›k politikam›z›n
esaslar› u ekildebelirlen
mitir:

√ Koruyucu sa¤l›k hiz
metlerivetemelsa¤l›khiz
metleri, eitlik ve hakka
niyet prensiplerine uygun
olarak; kolay ula›labilir
ve kullan›labilir bir ekil
de dev let ta ra f›n dan üc ret siz 
ola rak  su nu la cak t›r.

√ Herkes sa¤l›k sigor

ta s› kap sa m› na al› na cak t›r. 
Primesas›nadayanansa¤l›k
sigortas›yoksulvatandala
r› m› z› da kap sa ya cak t›r. Bu 
kesiminsigortaprimidevlet
taraf›ndankar›lanacakt›r.

√Vatandalar›m›zhasta
ne ve he kim seç me hak k› na 
sa hip ola cak t›r.

lD›politikam›z›nesas
lar›unlarolacakt›r;

√Ülkemizin,21.yüzy›l
da,bölgesindebar›veistik
ra r›n te mi na t› olan, ulus la
raras› ilikilerde söz ve iti
bar sahibi güçlükonumuna
gelmesi için gerekli bütün
artlar›n haz›rlanmas›,Mil
li yet çi Ha re ket Par ti si’nin 
stra te jik he de fi dir. Tür
ki ye’nin mil li ç› kar la r› n›n 
korunarakheralandageli
tirilmesi, bar›, dostluk ve



ibirli¤ini hedef alan etkili
bir d› politika anlay››n›n
ha kim k› l›n ma s›, MHP’nin 
“Lider Ülke Türkiye” viz
yo nu nun önem li bir bo yu tu
nuoluturmaktad›r.

√ Türkiye, tarihi mira
s›yla, engin devlet tecrü
be siy le, mil li ve ma ne vi 
de¤erleriyle, yüksek milli
kültürveahlakuuruylave
in san kay nak la r›y la bü yük 
ve güçlü bir ülkedir. Çok
de¤erli bir tarih ve kültür
mi ra s› na, kök lü bir dev
let gelene¤i ve tecrübesine
sa hip tir.

√ 21. yüzy›l›n stratejik
oda¤›olanAvrasyajeopoli
ti¤ininmerkezindeyeralan
Tür ki ye’nin çok has sas bir 
jeostra te jik ko nu mu bu lun
maktad›r. Petrol ve do¤al
gaz gibi stratejik hammad

de koridorlar›n›n kesiti¤i
ula›mveenerjiköprüsüve
ka p› s› olan Tür ki ye eko no
mik aç› dan da stra te jik bir 
ko num da d›r.

√ Türkiye’nin manevi
de¤erleriilelaikvedemok
ra tik dev let tec rü be si de 
önemlibirgüçkayna¤›d›r.

√ Tarih süreci içinde
Balkan’lardanKafkasya’ya,
Ortado¤u’dan OrtaAya’ya
uzanan çok geni co¤raf
yadaki ülkelerle payla
t›¤› ortak tarihi ve kültürel
de¤erler ile uzun geçmii
olan Bat› dünyas› ile ili
kilerinin temelini oluturan
demokratik de¤erler, Tür
ki ye’nin önem li bir stra te jik 
bi ri ki mi dir.

√ Bu özellikleri, de¤er
le ri ve ay r› ca l›k l› ko nu muy
la Tür ki ye çok önem li bir 
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bölgesel güç potansiyeli
ne sa hip tir. Bu po tan si yel 
bü tün un sur la r›y la ha re ke te 
vehayatageçirilecektir.

√ Türkiye, dünya siya
setinde ve uluslararas› ili
kilerde;güçlü,itibarl›,sözü
dinlenen, dostlu¤u aranan
ve dostlu¤una güvenilir bir
ül ke ola cak t›r.

lMil li yet çi Ha re ket’in 
“LiderÜlkeTürkiye”ülkü
sü nün en önem li un sur la r›n
dan bi ri si, Tür ki ye’nin et ki li 
vesonuçal›c›bird›politi
ka izleyebilmesinin artla
r› n› ha z›r la mak ta d›r.

√Çokyönlü,hassasden
geleri gözeten etkili bir d›
politika anlay›› Türkiye’yi
dünya milletler toplulu¤u
içinde itibarl› ve güçlü bir
konumata›yacakt›r.

√ Uluslararas› ilikilere
yön ve ren ye ni di na mik ler 
››¤›nda, bu nitelikleri ta›
yan bir d› politika izlene
bilmesiiçinyenivegerçek
çi bir stratejik bak› aç›s›
gelitirilmesikaç›n›lmazd›r.

√D›politikam›z›ntemel
he de fi Tür ki ye’nin mil li 
güvenli¤ininveç›karlar›n›n
korunmas› ve gelitirilmesi
olacakt›r.Milli d› politika
Tür ki ye’nin mil li ç› kar la r›
na ve stra te jik he def le ri ne 
görebelirlenecektir.

√Bar›,dostlukveibir
li¤ini hedef alan d› poli
ti ka m› z›n ama c›, Tür ki
ye’nin çev re sin de is tik rar 
ve güvenlik kua¤› yarat
mak ve Tür ki ye’nin hak ve 
hukukunu koruyarak, bata
komular›m›z olmak üze
rebütünülkelerlekar›l›kl›
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yararadayal› ilikilergeli
tir mek ola cak t›r.

√ Komular›m›zla mev
cut so run la r›n Tür ki ye’nin 
hak ve ç› kar la r› ko ru na rak 
uluslararas› hukuka uygun
ola rak adil ve ka l› c› çö züm
lerekavuturulmas› için iyi
niyetleçabagösterilecektir.

√ Yurtd››ndaki vatan
dalar›m›z›nhakvehukuku
ko ru na cak, so run ve s› k›n
t›lar› öncelikli d› politika
he def le ri miz den bi ri si ola
cak t›r. 

√Türkiyed››ndakisoy
da ve akraba toplulukla
r›y la, ulus la ra ra s› hu kuk ve 
devletleraras› ilikilere yön
ve ren esas lar çer çe ve sin de 
yak›ndanilgilenilecektir.

√MilliyetçiHareket,d›
po li ti ka da kök lü bir dev let 

cid di ye ti, us lu bu ve an la
y››yla hareket edilmesini
sa¤layacakt›r.

lTürkdünyas›,d›poli
ti ka m› z›n ön ce lik li ve ay r›
cal›kl› ilgi alan› olacakt›r.
K›br›s, Kafkasya ve Orta
As ya Türk Cum hu ri yet le ri 
ileBalkanülkeleriyleiliki
lerinheralandagelitirilme
sivederinletirilmesitemel
hedeflerimizin ba›nda yer
ala cak t›r. 

√ K›br›s, Türkiye’nin
en önem li mil li da va s› d›r. 
K›br›sRumtaraf›n›nAvru
pa Birli¤i üyeli¤i sonras›
yaanan gelimeler ››¤›n
daK›br›spolitikas›n›nkap
saml› bir ekilde gözden
geçirilmesiveyeniartlar›n
gereklik›ld›¤›yeniesaslara
ba¤lanmas›kaç›n›lmazhale
gelmitir.
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√ Bu çerçevede, K›br›s
so ru nu nun çö züm ze mi ni
nin Avrupa Birli¤i’ne kay
ma s› n›n ve BM’nin “iyi 
niyetmisyonunun”a›nma
ya u¤ramas›n›n önlenmesi
için aç›k ve ka rar l› bir ta v›r 
sergilenecektir.

√ Gelinen bugünkü
noktada, K›br›s’ta buluna
cak çözümün iki bölgeli,
iki mil let li ve iki dev let li 
bir or tak l›k ya p› lan ma s› na 
dayanmas›n›n tek gerçek
çi model olaca¤› aç›kl›kla
or ta ya ko nu la cak t›r.

√ K›br›s Türkleri’nin
içine hapsoldu¤u karam
sarl›k ve çaresizli¤in ted
ricen giderilmesi için yeni
bir yakla›m gelitirilecek
tir. Bu amaç la, Tür ki ye’nin 
ma li des tek im kan la r› n›n 
aza mi ye ç› ka r›l ma s›, ye ni 

bir ekonomik dönüüm
ve gelime plan› haz›rlan
ma s› ve bu pla n›n mil li bir 
heyecanlauygulanmas›için
so mut ad›m lar at› la cak t›r.

√TürkiyeileKKTCara
s›ndaki ekonomik ibirli¤i
ve ti ca re tin önün de ki bü tün 
engellerin kald›r›lmas› ve
Savunma ve ‹birli¤i Ant
lamas›n›n imzalanmas›
içinçal›malarasüratleba
la n› la cak t›r.

√ Kafkasya ve Orta
As ya’da dil, kül tür, et nik 
köken ve tarih birli¤imiz
bulunan ülkelerle ilikile
ri miz son dö nem de ih mal 
edilmi, arka plana itilmi
tir.

√Buamaçlabölgeülke
lerine yönelik d› politika
m› za stra te jik viz yon ka zan
d›r›lmas›veuygulamaesas
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la r› n›n bu te mel de ye ni den 
be lir len me si bü yük önem 
ta›maktad›r.

√Kafkasya veOrtaAs
yaTürkdünyas›ylailikile
rimizinheralandagelitiril
me si vegüçlendirilmesiiçin
ye ni ve kap sam l› bir si ya
siekonomikprogramhaz›r
lanacakt›r. Bu program›n
ilgili ülkelerle yak›n isti
are yap›larak ortak eylem
plan›nadönütürülmesiiçin
somut giriimlerde bulunu
la cak t›r.

√ Bu çerçevede, global
plan da son dö nem de özel 
bir önem ka za nan ener ji ve 
ile ri tek no lo ji alan la r›n da 
ibirli¤ini gelitirmek ama
c›y la “Türk Dün ya s› Ener ji 
Konseyi”ve“TürkDünyas›
Bilim ve Teknoloji ‹birli
¤iveveriTaban›Kurumu”

ku rul ma s› için ye ni bir pro je 
hayatageçirilecektir.

√Bualanlardayürütüle
cek Türk Dün ya s›Av ras ya 
‹birli¤i politikalar›n›n ve
pro je le ri nin ko or di nas yo nu 
için “Türk Dün ya s› Ba kan
l›¤›”kurulmas›dahilolmak
üze re ye ni ku rum sal ya p›
lan ma ih ti ya c› bü tün yön le
riylede¤erlendirilecektir.

lTürkiyeAB ilikileri
nin yak›n geçmii; antaj
lar, önartlar, dayatmalar,
hak s›z ta lep ve bas k› lar
la dolu bir hayal k›r›kl›¤›
hi ka ye si dir. AB, Tür ki ye’yi 
ade ta özür lü bir ül ke ola
rakgörmektedir.Busüreçte
Türkiye sürekli d›lanm›
t›r. AB’nin Türkiye’yi eit
hak la ra sa hip bir ül ke ola rak 
içi ne ka bul et mek is te me di
¤iart›kanla›lm›t›r.

37



√Bugüngeldi¤imiznok
tada TürkiyeAB ilikileri;
bask›, dayatma ve antaj
üçgeninde, ön art ve ipo
teklere ba¤l› bir “açmaz
ilikisi”, “vesayet” ilikisi
niteli¤ikazanm›t›r.

√ TürkiyeAB ilikile
rinin içine hapsedildi¤i bu
sakat denklem de¤imedi¤i
tak dir de, sü re cin iler le til
mesimümkünolamayaca¤›
gibibuhastal›kl›yap›kang
renhalinegelecekveiliki
ler de de rin bir kriz ve kop
ma ka ç› n›l maz ola cak t›r.

√ Temel sorun, AB’nin
Tür ki ye’ye da yat mak is te
di¤i bu denklemdir. Bu
bak›mdan,TürkiyeABili
kilerinin niteli¤i, zemini
ve çerçevesinin aç›kl›¤a ve
yeni bir tan›makavuturul
ma s› el zem dir. Bu ko nu lar 

AB ile aç›k, dü rüst ve sa mi
mi bi çim de ele al› na cak t›r.

√AB ile ilikilerTürki
ye için bir “kim lik ve ka der 
sorunu”olarakgörülemeye
cek tir. Bu ba k›m dan, Tür ki
ye ne pa ha s› na olur sa ol sun 
Avrupa Birli¤i’nin yörün
gesindesürüklenmeyemec
bur, mah kûm ve muh taç 
de¤ildir.

√Bugünküartlarda,her
ikitaraf›ndabukonudasa¤
l›kl›,gerçekçive iyiniyetli
bir de¤erlendirme yapmas›
için “stratejik düünme
dönemine” ihtiyac› bulun
mak ta d›r.

√ Avrupa Birli¤i, ilk
ön ce, cid di ve sa mi mi bir 
de¤erlendirmeyaparakTür
kiye’nin milli birli¤i ve
bütünlü¤ü; terör ve bölü
cülük; K›br›s, Yunanistan

38



ve Er me nis tan ko nu la r›n da 
Türkiye’dentaleplerineili
kin tutumunu gözden geçi
rerek aç›kl›¤a kavuturma
l› d›r.

lIrak’taki gelimeler
Türkiye’nin kar›s›na çok
boyutlu bir güvenlik teh
didi ç›karm›t›r. Bu durum
Tür ki ye’nin askeri güçle
des tek le nen et ki li bir si ya si 
cayd›r›c›l›k stratejisi uygu
lamas›n› gerekli hale getir
mitir.

√ Bu çerçevede, terör
kart›n›Türkiye’yekar› bir
teh dit si la h› ola rak kul la nan 
ve milli birli¤imizi hedef
alan tah rik ler de bu lu nan 
Kuzey Irak’taki gruplar›n
ke sin bir dil le uya r›l ma s› 
el zem dir.

√Türkiye,bukonularda
izleyece¤icayd›r›c›l›ksiya

se ti ni et ki li k› la cak yap t› r›m 
gücü olan imkanlar› azami
öl çü de kul la na cak t›r.

√ Türkiye, Kuzey
Irak’tan kaynaklanan fiili
birgüvenliktehdidiveterör
sald›r›s›ylakar›kar›yad›r.

√Birülkeninkendi top
raklar›n› baka bir ülkeye
sal d› r› amaç l› kul lan d›r
ma s›, ulus la ra ra s› hu ku ka 
göremerumukabelehakk›
do¤uranhasmanebireylem
dir. Bu fi ili teh dit ve sal d› r›
lar kar›s›nda, Türkiye’nin
ulus la ra ra s› hu kuk tan kay
naklanan meru savunma
hak k› bü tün un sur la r›y la 
do¤mutur.

√ Bu artlar kar›s›nda,
Türkiye milli güvenli¤ini
korumak için gereken tüm
ted bir le ri al mak du ru mun
da d›r. 
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Say›nBas›nMensuplar›,
De¤erliDava
Arkadalar›m,

Ana hat la r›y la aç›k la d›
¤›m bu hedeflerin, Milli
yet çi Ha re ket’in il ke li ve 
temizsiyasetanlay››,yeti
mi kadrolar› ve Cenab’›
Allah’›nyard›m›ilegerçek
letirilece¤ine olan inanc›
m›z tam d›r.

Tür ki ye, Mil li yet çi 
Ha re ket’in inanç l› kad ro la
r› n›n el le ri üze rin de mut lu, 
huzurlu, güvenli ve onurlu
bir gelece¤e mutlaka ta›
na cak t›r.

Bu bizim erefli Türk
ta ri hi ne, Ana do lu Türk lü
¤ününsonba¤›ms›zdevleti
olan Tür ki ye Cum hu ri ye ti 
dev le ti ne ve asil Türk mil
letine olan eref ve namus

bor cu muz dur.

Bu borcun ödenece¤i
güngelmitir.

Söz le ri me son ve rir ken, 
vatan›n›vemilletinigönül
den seven herkesi, aya¤a
kal ka rak dev le ti mi ze ve 
de mok ra si mi ze sa hip ç›k
ma ya ve Türk mil le ti nin bir
li¤i, kardeli¤i, mutlulu¤u,
re fa h› ve hu zur lu ve onur lu 
bir gelece¤i için balatt›
¤›m›z iktidar yürüyüüne
ka t›l ma ya da vet edi yo rum.

Gay ret biz den, tak dir 
Bü yük Türk Mil le tin den dir.

Yü ce Al lah biz le ri mah
cup et me sin.

Hepinizi en derin sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yo
rum. 
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