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bas›n toplant›m›za kat›lan
de¤erli arkadalar›m› sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yo
rum.

Bas›n ve Yay›n
Kurulular›m›z›n
De¤erli Temsilcileri,
Muhterem Misafirler,
Aziz Dava
Arkadalar›m,

“Milli Duru ve Karar
l›l›k Belgesi” isimli Seçim
Bey ann am em iz in tem el
unsurlar›n› ve hedefleri
ni ana hatlar›yla sunmadan
önce seçim sürecine ili
kin baz› düüncelerimi ve
temennilerimi sizlerle pay
lamak istiyorum.

Milliyetçi Hareket Par
tisi’nin 22 Temmuz 2007
tarihinde yap›lacak 23.
Dönem Milletvekili Genel
seçimleri Seçim Beyanna
mesi’nin kamuoyuna sunul
mas› vesilesiyle düzenlenen
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lerimize de önemli görev ve
sorumluluklar dümektedir.

22 Temmuz 2007 seçim
leri, do¤uraca¤› sonuçlar
bak›m›ndan, çok partili
siyasi hayat›m›z›n en hayati
seçimi olacakt›r.

Bata hükümet olmak
üzere herkesin bu konuda
ki görev ve sorumlulukla
r›n›n bilinci içinde hareket
etmelerinin demokrasimizin
gelece¤i bak›m›ndan haya
ti önem ta›d›¤›n› buradan
hat›rlatmak isterim.

Demokratik, medeni ve
ahlaki bir rekabet anlay››
içinde güvenli bir ortamda
geçmesini temenni etti¤im
seçimlere kat›lacak bütün
siyasi partilere baar›lar
diliyorum.

Seçimlere gölge düüre
cek hareketlerde bulunan
lar, bu yönde hesap yapma
gafletine düecek olanlar,
bunun alt›ndan kalkamaya
caklar›n› unutmamal›d›r.

Seçimlerin emniyetini
sa¤lamak hükümetin sorum
lulu¤undad›r. Devletin ilgili
bütün organlar›n›n hiçbir d›
bask› ve müdahalenin etki
si alt›nda kalmadan bunun
artlar›n› haz›rlamak temel
görevleridir.

Say›n Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Dava
Arkadalar›m,

Seçimlerin gerginlikten
uzak bir hogörü ortam›n
da bir demokrasi öleni gibi
yap›lmas› için siyasi parti

Uçur um un
ken ar ›n a
sürüklenen Türkiye bugün
bir yol ayr›m›na gelmitir.
4

Yak›n tarihinin en karan
l›k ve tehlikeli dönemini
yaayan Türkiye çok a¤›r iç
ve d› güvenlik tehditleriyle
kar› kar›yad›r.

Türkiye’nin milli ve
manevi de¤erleri, devletin
temel nitelikleri ve kurulu
ilkeleri siyasi ve toplumsal
çat›ma alan› haline getiril
mitir.

Devletin varl›¤›, ülkenin
bütünlü¤ü ve Türk mille
tinin birli¤i a¤›r bir sald›r›
alt›ndad›r.

Bütün bu temel de¤erler
ve ilkeler birbirleriyle çat›
t›r›lm›, Türkiye her alanda
çok tehlikeli bir cepheleme
sürecine sokulmutur.

Türkiye’nin kar›s›ndaki
sorun, çok ciddi bir varl›k
ve beka sorunudur.

lEtnik temelde bölücü
lük ve kutuplama,

Kanl› terörün alçak sald›
r›lar› ve etnik bölücülü¤ün
hayas›z tahriklerinin hedefi
olan Türkiye süratle bir iç
çat›ma ve parçalanma orta
m›na sürüklenmektedir.
Türkiye’yi içten çökert
mek için etnik ayr›ma,
bölünme ve çat›ma dina
mikleri harekete geçirilmi
tir.

l‹nanç temelinde bölün
me ve kamplama,
lDevletin ana ilkeleri
temelinde ayr›ma ve z›tla
ma, ac›mas›zca tahrik edil
mitir.
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Türkiye sürekli güç ve
kan kaybetmekte, yang›n
bütün Türkiye’ye yay›lmak
tad›r. Türk toplumu yorul

atlatan Türk milletine olan
güveni sonsuz ve s›n›rs›z
d›r.

mu, h›rpalanm› ve yara
lanm›t›r.
‹çinde bulundu¤umuz
durum son derece ciddi ve
vahimdir.

Ülk es in in, mill et in in
ve çocuklar›n›n gelece¤i
nin karart›lmas›na, Türki
ye’nin katledilmesine ilgi
siz ve tepkisiz kalmayacak
olan Aziz milletimiz sand›k
ba›nda Türkiye’nin namu
suna sahip ç›kacakt›r.

Bu felaket gidiine dur
denilmedi¤i takdirde Tür
kiye’yi karanl›k bir gelecek
beklemektedir. Türkiye bu
anlamda s›rat köprüsünden,
atele imtihandan geçmek
tedir.

Türkiye’nin bugün gel
di¤i yol ayr›m›nda Aziz
Milletimiz;

Bu artlar alt›nda yap›
lacak 22 Temmuz 2007
seçimleri, Türkiye için bir
kader seçimi olacakt›r. Aziz
milletimiz seçim sand›¤›
ba›nda Türkiye’nin kade
ri hakk›nda tarihi bir karar
verecektir.
Milliyetçi Hareket’in
tarih boyunca a¤›r badireler

lTürkiye’nin düman
l›k, kavga ve çat›ma orta
m›na sürüklenerek tükenip
yok olmas›na seyirci kalma
yacakt›r.
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lOrtak milli de¤erler ve
birlikte yaama ülküsü etra
f›nda kenetlenecek ve Tür

Türkiye sevdal›lar›,

kiye’nin kar›s›ndaki hain
kuatmay› mutlaka k›racak
t›r.

lBir tarafta, Türkiye’den
intikam almak için hayas›z
ca sald›ran iç ve d› ihanet
cepheleri, di¤er tarafta ise
Türkiye’nin milli varl›¤›n›,
milli de¤erlerini ve karde
li¤ini sonuna kadar koruma
ya yeminli olan Türk Milli
yetçileri,

lBölünmeyi de¤il kar
deli¤i; ihaneti de¤il sada
kati; küresel güçlerin elinde
oyuncak olarak sömürülme
yi ve zilleti de¤il, içerde
huzurlu, d›ar›da onurlu bir
millet ve ba¤›ms›z bir dev
let olarak haysiyetiyle yaa
may› seçecektir.

lBir tarafta, Türki
ye’nin milli servetlerini ve
aziz milletimizin eme¤ini
ve al›n terini sömürmeye ve
soymaya haz›rlanan küresel
ç›kar lobileri, di¤er tarafta
hak ve adaleti yücelterek
Türkiye’yi aya¤a kald›rma
ya ve onurlu bir gelece¤e
ta›maya kararl› olan Ana
dolu çocuklar›,

22 Temmuz 2007 seçim
lerinin taraflar› belli olmu
tur:
lBir tarafta, AKP ve
onun siyasi emsiyesi ve
himayesi alt›nda Türkiye’de
görülmemi bir soygun, vur
gun ve talan cephesi olutu
ran ç›kar ittifaklar›, di¤er
tarafta Türkiye’yi kar›l›k
s›z seven ve milleti için her
bedeli ödemeye haz›r olan
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lBir tarafta, siyasi ikbal
ve ç›kar hesaplar›yla siyase
te soyunan ilkesiz, inançs›z

ve pusulas›z siyaset sim
sarlar›, di¤er tarafta Büyük
Türk Milletine hizmet
ak›yla yollara dümü olan
Milliyetçi Hareket vard›r.

hesaplaacakt›r.
Milli devlet yap›m›z›n
temel ta› olan Türk mil
liyetçili¤inin yegane siyasi
temsilcisi Milliyetçi Hare
ket’in siyasi çizgisinde
bugüne kadar hiçbir k›r›lma
ve sapma olmam›t›r.

Milliyetçi Hareket, Tür
kiye’nin çaresiz ve sahipsiz
olmad›¤›n› herkese göster
meye yeminlidir.

Milliyetçilik elbette Mil
liyetçi Hareketin tekelinde
de¤ildir. Herkes milliyetçi
olabilir ve olmal›d›r. Ancak,
milliyetçili¤i bir medeniyet
ve siyaset yönetim projesi
olarak kabul eden tek siyasi
hareket, MHP’dir.

Say›n Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Dava
Arkadalar›m,
Türk milleti seçim san
d›¤› ba›nda son be y›lda
yaananlar›n bir muhasebe
sini yapacak ve her siyasi
partinin geçmiine, siyaset
çizgisine, Türkiye heyeca
n›na ve program›na   baka
rak hükmünü verecektir.
Milliyetçi Hareket seçim
lere tek ba›na girmektedir.
AKP zihniyeti ile tek ba›na

Milliyetçi Hareket, Tür
kiye’nin sorunlar›na “Türki
ye ve Türk insan›” merkezli
bakan ve gelece¤i “Türkçe
düünen ve okuyan” yegane
siyasi partidir.
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Türkiye’nin milli de¤er

lerine ve ç›karlar›na yöne
lik tehditlere kar› dik ve
kararl› bir duru sergileyen
yegane siyasi irade, Milli
yetçi Hareket olmutur.

birey ile toplumu uzlat›ra
cak ve kucaklat›racak tek
siyaset seçene¤idir.
Bu hüviyetiyle Milliyetçi
Hareket Partisi Türk mille
tinin yegane gelecek ümi
didir.

Türkiye’nin içinden geç
mekte oldu¤u bu hassas
dönemde sergiledi¤i ilke
li tutum ve yüksek sorum
luluk ve sa¤duyu anlay››,
Milliyetçi Hareket’in milli
ve manevi de¤erlerin oda¤›
ve koruyucusu, milli ç›kar
lar›n bekçisi oldu¤unu gös
termitir.

Milliyetçi Hareket, eref
li geçmii, milli vicdanlar
da tescil edilmi olan siyasi
kimli¤i, zamana ve artlara
göre de¤imeyen, e¤ilip ve
bükülmeyen ilkeleri, Türki
ye’yi aya¤a kald›rmak için
gerekli program ve projeleri
ve yetimi idealist kadrola
r›yla Türk milletinin huzu
runa ç›km›t›r.

Milliyetçi Hareket Par
tisi, milliyetçilik merkez
li bir siyaset ve yönetim
modeli ile devlet ve mil
let uyumas›n› sa¤layacak,
laiklik korunarak samimi
dini inançlar›n yaanmas›n›
mümkün k›lacak, milli ile
evrenseli, küresel ile yereli,
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Milliyetçi Hareket’in
Türkiye’yi yönetme konu
sundaki yetkisinin ve siyasi
meruiyetinin tek kayna¤›
milli irade olacakt›r.

mizi merkezine alan yeni
bir “Türkiye Projesi ve
Vizyonu”yla ve liyakatli,
inançl› ve tecrübeli kadro
lar›yla Türkiye’nin kaderini
de¤itirmeye taliptir.

Milliyetçi Hareket, milli
ve manevi de¤erler kara
borsac›l›¤› yapmadan ve hiç
kimseye diyet borcu olma
dan aziz milletimizin vere
ce¤i yetkiyle iktidara gele
cektir.

Milliyetçi Hareket ikti
dar›nda, toplumsal yarala
r›n sar›lmas› ve son y›llar›n
tahribat›n›n giderilmesi için
topyekün bir milli onar›m,
yeniden ina ve ahlanma
süreci balat›lacakt›r.

Bizim yegane güvence
miz Aziz Milletimizin a
maz sa¤duyusu, bilinci ve
vicdan›d›r. S›¤›naca¤›m›z
tek yer budur.
Milliyetçi Hareket; ç›kar
çevrelerinin, d› mihrakla
r›n, lobilerin, sermaye pat
ronlar›n›n, medyan›n ve
vurguncu ve soyguncular›n
de¤il, Türkiye’nin temiz ve
namuslu insanlar›n›n ikti
dar› olacak, Anadolu’yu
ülke yönetimine ta›yacak
t›r.

Milliyetçi Hareket Par
tisi, sosyal hayattan ekono
miye, demokratik yap›dan
d› politikaya, savunmadan
enerjiye her alanda “onur
lu, huzurlu, güvenli ve tam
ba¤›ms›z bir Türkiye” ina
etmeye kararl›d›r.
22 Temmuz 2007 seçim
lerinde ülke yönetimine
talip olan MHP, tek ba›

Milliyetçi Hareket Türk
insan›n› ve milli de¤erleri
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na iktidar›nda uygulama
ya koyaca¤› taahhütlerini
“Milli Duru ve Kararl›l›k
Belgesi” ile Aziz Milletimi
zin takdirine sunmaktad›r.

anlamda bir devrim yap›
lacak, köklü ve topyekün
bir de¤iim süreci balat›
lacakt›r.
Mill iy etç i
Har ek et,
demokratik siyasi kültür,
uzlama ve sorumluluk
ahlak›n› önde tutan bir siya
set ve yönetim anlay››n›n
yerlemesinin öncüsü ola
cakt›r.

Temel konularda Par
ti Program›m›z ve önceki
Seçim Beyannamelerimizde
yer alan hususlar esas iti
bariyle geçerlili¤ini koru
makla birlikte, 2007 Seçim
Beyannamemizde de¤ien
ve gelien artlar›n orta
ya ç›kard›¤› baz› konulara
a¤›rl›k verilmesi öncelikli
hale gelmitir.

Bu çerçevede;
√ Güçlü ve adil, insan
merkezli ak›lc› ve demokra
tik milli devlet anlay››,

Say›n Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Dava
Arkadalar›m,

√ ‹lkeli, dürüst, namuslu
ve aç›kl›¤a dayal› bir yöne
tim anlay›› ve

lMilliyetçi Hareket’in
tek ba›na iktidar›nda;

√ Ortak de¤erlerin çat›
mas›n› de¤il kucaklamas›n›
esas alan, sevgi, kardelik
ve birlikteli¤i amaçlayan,
milletle bar››k, temiz ve

Devlet, siyaset ve yöne
tim anlay››nda gerçek
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ana bal›klar›yla unlard›r.

sorumlu bir siyaset anla
y››,

√ Demokrasi bütün
kurum ve kurallar›yla ile
tilerek; demokratik siyasi
kültürün yerleti¤i, temel
hak ve özgürlüklerin güven
ce alt›na al›nd›¤›, en geni
anlamda hukukun üstün
lü¤ünün sa¤land›¤› ve her
alanda adaletin hakim k›l›n
d›¤› siyasi ve hukuki bir
düzen tesis edilecektir.

Bütün unsurlar› ve
gerekleriyle devlet ve top
lum hayat›m›za hakim k›l›
nacakt›r.
lMHP iktidar›nda u be
temel proje süratle hayata
geçirilecektir.
√ Toplumsal onar›m ve
dönüüm sürecinde devlet
ve yönetim reformu

√  Rekabetçi piyasa eko
nomisini ve serbest teeb
büsü esas alan, kaynakla
r›n rasyonel kullan›ld›¤›,
yeterli yat›r›m ve üretimin
sa¤land›¤›, adil bir gelir
bölüümünün tesis edildi¤i,
hakkaniyetli ve istikrarl› bir
ekonomik düzen tesis edi
lecektir.

√ Üreten ekonomi
   program›
√ ‹sizlikle mücadele
projesi
√ Yolsuzlukla mücadele
projesi
√ Toplumsal ahlak ve
kalitenin tesisi projesi
lTemel

√ ‹ç kaynaklar› hareke

hedeflerimiz
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te geçirerek yüksek katma
de¤er ve istihdam yaratan,
sürdürülebilir büyüme sa¤
lanacakt›r.

sorumluluk duygusu ve top
lumsal duyarl›l›¤› yüksek,
bilim ve teknoloji üretimine
yatk›n, giriimci, demokrat,
kültürlü ve inançl› nesiller
yetitirilecektir.

√ Bilgi toplumuna geçi
sonuçland›r›lacakt›r.

√ Kültürel ve ahlaki yoz
lamaya son verilecektir.

√ Yoksulluk, isizlik ve
yolsuzlukla mücadele etmek
üzere topyekün milli sefer
berlik balat›lacakt›r.

√ Ülkemizin, öncelikle
bölgesinde sözü dinlenir bir
güç ve 2023 y›l›nda da küre
sel planda lider ülke olma
s›n› gerçekletirecek bir d›
politika uygulanacakt›r.

√ E¤itim, sa¤l›k ve sos
yal güvenlik gibi temel ihti
yaçlar›n eksiksiz olarak kar
›land›¤›, insan onur ve hay
siyetine yak››r bir sosyal
düzen oluturulacakt›r.
√ Türk Milleti’ne men
subiyetin gurur ve uuru
na sahip, milli ve manevî
de¤erlerimizi özümsemi,
düünme, alg›lama ve prob
lem çözme yetene¤i geli
mi, yeni gelimelere aç›k,
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lMisyonumuz; ülkemi
zin birlik ve bütünlü¤ünü,
hak ve menfaatlerini koru
mak; Yüce Türk Milletinin
milli ve manevi de¤erleri
ile tarihi ve kültürel zen
ginliklerine sahip ç›kmak,
inançl›, yüksek ahlakl› ve
ça¤›n gerektirdi¤i nitelik
lere sahip nesiller yetitir

mek; Türkiye’nin müreffeh
ve onurlu gelece¤ini inaa
etmek; bar›, mutluluk ve
adaletin hakim oldu¤u bir
Dünya nizam›n›n tesisinde
Ülkemizin söz sahibi olma
s›n› sa¤lamakt›r.

na dönüümün sa¤land›¤›,
toplumun yaam kalitesinin
yükseltildi¤i, küresel düzey
de etkili ve ekonomide dün
yan›n ilk 10 ülkesinden biri
olan “lider ülke” konumuna
yükseltilmesidir.

lVizyonumuz; Türkiye
merkezli yeni bir medeniyet
ve yeni bir dünya düzeni
anlay››yla; ekonomik, sos
yal, kültürel ve teknolojik
geliimini sa¤layarak Ülke
mizi 2023 y›l›nda lider ülke
konumuna getirmektir.

√ Bu amaçlara ulama
da, devletin yeniden yap›
land›r›larak etkinletirilme
si, toplumun e¤itim ve sa¤
l›k düzeyinin yükseltilmesi,
gelir da¤›l›m›n›n adil hale
getirilmesi, bilim, tekno
loji ve yenilik yetene¤inin
güçlendirilmesi, yeni tek
nolojilerin gelitirilmesi,
altyap› hizmetlerinde etkin
li¤in art›r›lmas› ve çevre
nin korunarak ekonomik ve
sosyal yap›da dönüümün
gerçekletirilmesi büyük
önem ta›maktad›r.

l2023 y›l›n› hedefleyen
uzun vadeli gelime strateji
mizin temel hedefleri ise u
unsurlardan olumaktad›r:
√ Amac›m›z ülkemizin,
dünya standard›nda üreten,
gelirini adil paylaan, insan
hak ve hürriyetlerini güven
ceye alan, bilgi toplumu
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√

Hedefimiz,

Türki

özgürlüklerin güvencesi
ve Devletin temeli olarak
görüyoruz. Gerçek anlamda
demokratik bir hukuk devle
tinin bütün gerekleriyle yer
lemesi temel hedefimizdir.
Türk yarg›s›n›n sorunlar›
somut projelerle bilimsel ve
teknolojik gelimeler esas
al›narak çözülecektir.

ye’nin, 2023 y›l›na kadar
y›ll›k ortalama yüzde 7
dolay›nda büyümesi, y›ll›k
700 bin yeni istihdam yara
t›lmas› ve kii ba›na gelirin
25 bin dolar düzeyine ç›ka
r›lmas›d›r.
Türkiye’nin temel mese
leleri hakk›ndaki görüleri
miz u ana bal›klar alt›nda
toplanmaktad›r.

lMilli Güvenlik, Asayi
ve Terörle Mücadele konu
lar›ndaki görülerimiz u
ana noktalarda toplanmak
tad›r:

lAnayasam›z, temel hak
ve özgürlükler esas al›na
rak, devletin kurulu ilkele
ri, Türkiye’nin milli birli¤i
ve milli de¤erleri korunarak
gerçek bir “Toplum Sözle
mesi Belgesi” olacak ekil
de geni bir uzlama ile
yenilenecektir. 23. Dönem
TBMM bu amaçla bir Kuru
cu Meclis gibi faaliyet gös
terecektir.
lAdaleti, temel hak ve
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Toplumda huzur ve
güv en in
sa¤l anm as ›n ›,
kamu otoritesinin yurdun
her köesinde ve kiiler ara
s›nda ay›r›m yap›lmaks›z›n
hissettirilmesini; devletin
yasalardan ald›¤› yetki
yi kollay›c› ve müfik bir
anlay› içinde kullanmas›n›

ve vatanda›n hayat›n her
alan›nda güvende oldu¤unu
hissetmesini temin edecek
bir ortam›n tesisi güvenlik
anlay››m›z›n esas›n› olu
turmaktad›r.

tesi mutlaka tesis edilecek,
terörün esiri olan bölge hal
k› tehdit ve bask›lardan kur
tar›lacakt›r.
√ Bölge halk› ile terör
örgütü aras›nda kesin bir
ayr›m yap›lacakt›r.

lTerörün kökü kaz›mak
ve siyasi bölücülük ve etnik
tahriklere son vermek için
devletin güvenlik güçle
riyle meru zeminlerde ve
tüm ülke sath›nda etkili ve
amans›z bir mücadele veri
lecektir.

√ Terörü besleyen kay
naklar kurutulacak, buna
müsait bir ortam haz›rla
yan sosyo-ekonomik sorun
ve s›k›nt›lar birinci önce
likli konu olarak köklü ve
kal›c› çözümlere kavutu
rulacakt›r. Bu amaçla, geni
kapsaml› bir ekonomik ve
sosyal kalk›nma projesi,
gerekli mali destek ve kay
naklarla uygulamaya konu
lacakt›r.

√ Bu konuda gerekli olan
siyasi irade ve kararl›l›k
bütünüyle ortaya konula
cakt›r. Terör ve bölücülükle
mücadele için gerekli yasal
düzenlemeler süratle yap›
lacakt›r.
√ Kanl› terörün yuvalan
d›¤› bölgelerde devlet otori
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√ Terörün uluslararas›
boyutu; siyasi, lojistik ve
finans desteklerine kar›
etkili tedbirler al›nacakt›r.

lamaya sokulacakt›r.

√ Kuzey Irak’ta yuva
lanan terör örgütü yönetici
kadrolar› ve militanlar›na
kar› uluslararas› hukuktan
kaynaklanan tüm haklar›
m›z kararl› biçimde kulla
n›lacakt›r.

√ Asayisizli¤i ve ehir
terörünü besleyen ekono
mik, sosyal ve di¤er etken
ler ortadan kald›r›larak suç
üreten ortam kurutulacak ve
suçun ilenmeden önlenme
si için gerekli tedbirler al›
nacakt›r.

√ Türkiye’nin güvenli
¤ini üçüncü taraflar›n izni
ne ve insiyatifine b›rak›l
mayacak, gereken siyasi ve
askeri önlemler tereddütsüz
uygulanacakt›r.

√ Özellikle büyük ehir
lerde yaanan asayi olay
lar›n›n önünü kesmek için
etkili bir strateji uygulana
cak, vatandalar›m›z›n can
ve mal güvenli¤i sa¤lana
cakt›r.

√ Hangi ad alt›nda olur
sa olsun, “terör suçlar›” için
genel, özel veya siyasi af
gündeme gelmeyecektir.

√ Türk polisine sahip
ç›k›lacak, görev artlar›
n›n iyiletirilmesi için her
önlem al›nacakt›r.

lehir terörü, kanunsuz
luk, suç ve suçlularla müca
delede topyekün bir sava
verilecektir.

√ Güvenlik mensup
lar›na “5000” göstergenin
memur ayl›k katsay›s› ile

√ Bu amaçla haz›rlanan
“Eylem Plan›” süratle uygu
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süratle tesis edilecektir.

çarp›m› tutar›nda (yakla›k
230 YTL)  her ay “güvenlik
tazminat” verilecektir.  

√
Mill etv ek ill er in in
yasama faaliyetleri d››n
daki dokunulmazl›klar› kal
d›r›lacak, di¤er vatandalar
gibi yarg›lanmalar› sa¤lana
cak ve baka görev almalar›
engellenecektir.

√ Suçla mücadele eden
birimler aras›nda her alanda
yak›n ibirli¤i ve koordinas
yon için gerekli düzenleme
ler yap›lacakt›r.

√ Milletvekilleri, beledi
ye bakanlar› ve üst düzey
görevlilerinin, görev öncesi
ve sonras› mal bildirimleri
kamuoyuna aç›klanacakt›r.

lTürk Silahl› Kuvvet
lerinin silah ve teçhizat
yönünden d›a ba¤›ml›l›¤›
azalt›lacakt›r.
√ Havac›l›k ve uzay tek
nolojilerine a¤›rl›k verile
cek, uydu üretim tekno
lojileri tevik edilecek ve
“Havac›l›k ve Uzay Kuru
mu” bütün gerekleriyle
hayata geçirilecektir.

√ Yolsuzluklardan elde
edilen haks›z kazanca,
zamana›m› gözetilmeksi
zin el konulacakt›r.
√ Devleti ya¤malayan
lar›n, kul hakk› yiyenlerin
soyguncular›n ve hortum
cular›n yakas›na yap››la
cakt›r.

lAhlaki kirlilik ve yol
suzluklarla kararl› ve etkin
mücadele suretiyle “temiz
siy as et-tem iz
yön et im”
18

düürülecektir.

√ Makam ve mevkii ne
olursa olsun AKP dönemin
de merkezi ve yerel yöne
timlerde vurgun, talan ve
yolsuzlu¤a bulaan herkes
ten Türk adaleti önünde
sonuna kadar hesap sorula
cakt›r.

√ Personel rejimi, liya
kat› esas alan ve perfor
mans› de¤erlendiren çerçe
vede ele al›nacakt›r.
√ Kamuda ücret adaleti
sa¤lanacak, eit   de¤erde
i yapan›n eit ücret almas›
temin edilecektir. Kamuda
çal›anlara ödenen denge
tazminat› 150 YTL’ye yük
seltilecektir.

√ Siyasi Ahlak Yasas›
öncelikli olarak ç›kart›la
cakt›r.
lKamu yönetimi; bütün
kurum ve kurallar›yla mil
letin ortak taleplerini yeri
ne getirmeye ve vatanda
memnuniyetini tesis etmeye
yönelik olarak aç›kl›k, kat›
l›mc›l›k ve hesap verebilir
lik anlay››yla yap›land›r›
lacakt›r.

lYoksullukla mücade
lenin esas›n› üretim ekono
misi oluturacak, sadaka ve
yoksulluk kültürünün olu
mas›n› önleyici, yoksullar›n
üretici konuma geçmesini
ve kendi kazand›klar› ile
geçinmesini sa¤lay›c› nite
likte politika izlenecektir.

√ Yönetimin yeniden
yap›land›r›lmas› projesi çer
çevesinde Bakanl›k say›s›
Babakanl›k dahil 21'e

√ Muhtaç durumdaki
isiz aile reislerine i sa¤
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√ E¤itim sistemi ile igü
cü piyasas› aras›nda güçlü
bir ba¤ tesis edilecek ve
iletmelerin ihtiyac› olan
nitelik ve nicelikte insan
gücü yetitirilecektir.

lanana kadar asgari ücretin
yar›s› kadar (yakla›k 200
YTL) her ay “isizlik yar
d›m›” ödenecektir.
√ Emeklilere, her y›l bir
defa Eylül ay› içinde k›a
haz›rl›k yard›m› olmak üze
re bir maa tutar›nda ödeme
yap›lacakt›r.

√ Mesleki e¤itim ve
beceri kazand›rma prog
ramlar› yayg›nlat›r›lacak,
kendi iini kuracak olanlara
giriimcilik e¤itimi verile
cektir.

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

√ Kay›t d›› içi istih
dam› önlenecek ve kay›tl›
l›k özendirilecektir.

√ Sosyal sigorta primi
iveren pay› 5 puan indiri
lerek yüzde 20’nin alt›na
çekilecektir.

√ Kamuya ait at›l araziler
tar›msal faaliyet amac›yla
isiz ve yoksul vatandala
ra uzun süreli olarak tahsis
edilecektir.

√   “‹stihdam esasl› te
vik politikas›” uygulanacak,
ie al›nan her ilave içi için
igücü maliyetinin bir k›sm›
devlet taraf›ndan kar›lana
cakt›r.

√ Terör olaylar›ndan
zarar görmü vatandalar›
m›za, sosyal dayan›ma ve
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sel, teknolojik ve toplumsal
boyutlar›yla, ça¤da de¤i
im ve dönüümlere uygun
hale getirilecektir.

kardeli¤in pekitirilmesi
amac›yla yard›m yap›lacak
t›r.
lBilgi ve teknoloji
tabanl› yenilikçi KOB‹’lerin
katma de¤eri yüksek mal ve
hizmet üretmeleri destekle
necek, Ar-Ge yat›r›m› yap
malar› ve arat›rmac› istih
dam etmeleri özendirilecek,
rekabet gücü kazanmalar›
için dan›manl›k deste¤i
verilecektir.

√ Do¤rudan gelir deste
¤i, ürünlerin arz ve talebi
dikkate al›narak ödenecek
ve ödemeler gecikmeden ve
do¤rudan üreticiye yap›la
cakt›r. Çiftçi borçlar› yeni
den yap›land›r›lacakt›r.
√ Mazot, gübre, ilaç,
tohum gibi temel tar›msal
girdilerin ÖTV ve KDV’si
küçük çiftçiler için kald›r›
lacak, büyük çiftçiler için
yüzde 50 oran›nda düürü
lecektir.

√ Yerel potansiyelin
harekete geçirilm esinde
KOB‹’lerin etkin bir rol
oynamas› sa¤lanacakt›r.  
√ Esnaf ve sanatkarlar›n
emekli ayl›¤›ndan yap›lan
sosyal güvenlik destek pri
mi kesintisi tümüyle kald›
r›lacakt›r.

√ Besi hayvanc›l›¤› des
teklenecek ve süt tevik pri
mi verilecektir.
√ Orman köylülerine,
tar›msal üretim yapabilece

lTar›msal yap›; fizik
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kadastro çal›malar› tamam
lanacak, düzenli kentleme
ve sanayilemenin alt yap›s›  
oluturulacakt›r.

¤i arazi tahsisleri yap›larak
iskanlar› temin edilecektir.
lBölgelerin, illerin ve
ilçelerin özellikleri, farkl›
l›klar›, gelimilik düzeyle
ri, temel sorunlar› ve potan
siyellerinin belirlenmesine
yönelik bütün ülke genelin
de bölge planlar› ve il geli
me planlar› haz›rlanacakt›r.

√ Kentleme h›z› ile arsa
arz› ilikisi kurularak, arsa
üretimi art›r›lacakt›r.

√ Özel sektörün güç
lendirilmesi, giriimcilik
ve rekabet ruhunun geliti
rilmesi amac›yla “‹l Yat›
r›m ve Kalk›nma Ofisleri”  
kurulacakt›r.
√ Gelime potansiyeli
olan orta büyüklükteki ille
rin alt yap› ihtiyaçlar› gide
rilecek ve özel sektör için
uygun yat›r›m iklimi olu
turulacakt›r.

√ ‹mar yetkisine sahip
kamu kurum ve kurulular›
ile belediyelerin ehir rant
lar› oluturmas›na ve kamu
kaynaklar›n› yandalar›
na peke çekmelerine izin
verilmeyecektir.
√ Dar gelirlilerin kolay
ev sahibi olmas›na imkan
veren finansman modelleri
uygulamaya konulacakt›r.
√ Muhtaç  ve  kimsesiz
ler için sosyal konutlar
üretilecektir.
√ Su, hava, toprak ve

_ Ülke düzeyinde tapu ve
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türülmesine önem ve önce
lik verilecek, Ar-Ge harca
malar›n›n GSY‹H içindeki
pay› be y›l içinde yüzde
2.5’e ç›kar›lacakt›r.

denizi birlikte dikkate 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
koordinasyonun sa¤lanmas›
amac›yla Bilim, Teknoloji
ve ‹letiim Bakanl›¤› kuru
lacakt›r.

√ Türk Dünyas›n›n bilim
sel arat›rma merkezi niteli
¤inde  “Ankara Temel Ara
t›rmalar Merkezi” ATAM
kurulacakt›r.
lÜlkemizin kendi imkan
ve artlar› ile do¤al ve bee
ri kaynaklar›n› harekete
geçiren, “Üreten Ekono
mi Program›” uygulamaya
konulacakt›r.

√   “Milli Yenilik Siste
mi” kurulacakt›r.
√ Ar-Ge sonuçlar›n›n
sanayiye ve üretime akta
r›labilmesi için “Teknoloji
Transfer Merkezleri” kuru
lacakt›r.

Program›n temel amac›:
√ ‹stihdam dostu, sürdü
rülebilir bir büyüme orta
m›n› tesis etmek,

√ Stratejik teknolojiler
de Ar-Ge faaliyetlerine ve
sonuçlar›n›n üretime dönü

√ ‹sizlik ve yoksullu¤u
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azaltmak ve gelir da¤›l›m›n›
daha adil hale getirmek,

ve yenilikçi bir üretim eko
nomisi tesis edilecektir.

√ Üretim ve ihracat›n
ithalata ba¤›ml›l›¤›n› azal
tarak rekabet gücü yüksek
bir üretim ekonomisi tesis
etmek,

√ Bilgi ve iletiim tekno
lojileri yayg›nlat›r›lacakt›r.

√ Ekonominin d› kay
nak ba¤›ml›l›¤›n› azaltarak
oklara dayan›kl› hale getir
mek ve k›r›lganl›¤› azalt
mak,

√ Mali sistem ve ser
maye piyasalar› güçlendi
rilecek ve küçük yat›r›mc›
korunacakt›r.

√ ‹ ve yat›r›m ortam›n›n
iyiletirilmesi için gerekli
önlemler al›nacakt›r.

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

√ Kamu ve özel sektör
borç stokunu sürdürülebilir
bir seviyeye indirmektir.

√ Ulat›rma altyap›s›
gelitirilerek, yayg›n, h›zl›,
güvenli ve ucuz bir ulat›r
ma sistemi tesis edilecektir.

Bu amaçlar çerçevesinde;
√ Rekabetçi piyasa eko
nomisi gelitirilecek ve
hukuki alt yap›s› güçlendi
rilecektir.
√ Katma de¤eri yüksek

 	 √ Kamu mali yöne
timi ve mali kontrol sistemi
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etkin hale getirilecektir.

yarat›lacakt›r.

√ Ekonomide kay›t d››
l›k azalt›lacakt›r.

√ Enflasyon kal›c› bir
ekilde düürülerek be y›l
l›k bir dönem sonunda yüz
de 3’e çekilecek ve fiyat
istikrar› kal›c› bir ekilde
sa¤lanacakt›r.

√ Tar›m sektörü moder
nize edilerek verimlilik art›
r›lacakt›r.
√ KOB‹’lerin finansman
imkanlar› art›r›lacakt›r.

lVergi politikalar› ile;
√ Herkesin mali gücüne
göre vergi ödedi¤i adaletli
bir vergi sistemi tesis edi
lecektir.

√ ‹hracattaki art›› sür
dürülebilir k›lacak gerçek
çi bir döviz kuru politikas›
uygulanacak, tevik sistemi
etkin hale getirilecektir.

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

√ Ekonomi Bakanl›¤›
kurulacakt›r.

√ Asgari ücretliden vergi
al›nmayacakt›r. Bütün çal›
anlar›n gelirlerinin asgari
ücret kadar k›sm› vergi d››
b›rak›lacakt›r.

l Ekonomik büyüme,
para ve fiyat istikrar› politi
kalar›m›z çerçevesinde;
√ Her y›l ortalama yüzde
7 büyüme gerçekletirilecek
ve 700 bin yeni i imkan›

_ Para ve maliye politi
kalar›yla uyumlu, sürdürü
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lMali sisteme ilikin
politikalar›m›z kapsam›nda;

lebilir, effaf ve hesap veri
lebilir bir borçlanma politi
kas› izlenecektir.

√ Ziraat Bankas› yeniden
yap›land›r›larak kamu ban
kas› olarak kalacak ve tar›m
sektörünün modernlemesi
ne ve tar›msal üretime des
tek sa¤layacakt›r.

lÖzelletirmede, halka
arz yoluyla yap›lacak sat›
larla sermaye tabana yay›la
cakt›r. Elde edilecek gelir
ler, dar ve sabit gelirlilere
yönelik sosyal politikalar›n
finansman›nda kullan›la
cakt›r.

√ Halk Bankas›n›n sat›
›nda halka arza ve sektörü
ilgilendiren meslek kuru
lular›na öncelik verilecek,
blok sat›a izin verilemeye
cektir.

lKamu yat›r›mlar›nda
ülkenin ihtiyac› bulunan
ekonomik ve sosyal altyap›
hizmetlerinde yo¤unla›
lacak ve toplumun ihtiyaç
duydu¤u acil ve öncelik
li hizmetlerin bir an önce
sunulmas› temel ilke ola
cakt›r.

√ Türkiye Kalk›nma
Bankas› yeniden yap›land›
r›larak, etkin çal›t›r›lacak
ve KOB‹ finansman›nda
etkin bir ekilde kullan›la
cakt›r.
l‹hracatta; katma de¤eri
yüksek, bilgi ve teknolo
ji yo¤un ürünler ihrac›na
önem verilecek, dünya tica

√ Gerçekçi etüde dayan
mayan projelere kaynak
tahsis edilmeyecektir.
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retinde önemi artan, al›m
gücü yüksek, genç nüfuslu
ve dinamik pazarlara yöne
linecek, komu ülkelerle
ticaret gelitirilecektir.

amac›yla, do¤rudan yabanc›
sermaye ve özel sektör yat›
r›mlar›na gerekli kolayl›klar
sa¤lanacakt›r.
√ Ancak hiçbir sektör
de yabanc› sermayenin milli
güvenlik ve ekonomik istik
rar› olumsuz etkileyecek ve
rekabeti engelleyecek ekil
de hakim konuma gelme
mesi için gerekli önlemler
al›nacakt›r.

lDo¤rudan yabanc› ser
maye yat›r›mlar› politikala
r›m›z u hedeflere yönelik
olacakt›r:
√ K›sa vadeli portföy
yat›r›mlar›n›n piyasalardaki
dalgalanmalar sonucu h›z
l› ve yüksek miktarda yurt
d››na ç›kmamas›n› sa¤la
yacak tedbirler al›nacakt›r.
√ Uluslararas› rekabet
gücüne sahip yüksek kat
ma de¤erli mal ve hizmet
üretmek, ileri teknoloji
transferini gerçekletirmek,
istihdam art›› sa¤lamak,
yönetim kapasitesi ve igü
cü kalitesini gelitirmek

√ Yabanc›lara mülk sat›
›n›n esaslar›; kar›l›kl›
l›k ilkesi dikkate al›narak
ve milli güvenli¤i tehdit
etmeyecek ekilde, yerle
im birimleri baz›nda s›n›r
lar› ayr› ayr› tespit edilerek
belirlenecektir.
lYüksek ölçüde katma
de¤er ve istihdam  sa¤layan
yat›r›m projelerine yüksek
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hidroelektrik enerji üretimi
art›r›lacakt›r.

oranl› yat›r›m indirimi veri
lecek, sigorta pirimi iveren
pay› belirli oran ve süreyle
devlet taraf›ndan kar›lana
cakt›r.

√ Petrol, do¤algaz, k›y
metli madenler gibi do¤al
kaynaklar›m›z›n ekonomik
de¤ere dönütürülmesi için
kamu-özel sektör ibirli¤iy
le tüm imkanlar harekete
geçirilecektir.

√ Sanayinin kulland›¤›
girdilerin fiyatlar›n› yüksel
ten fon ve benzeri kesintiler
gibi maliyet d›› unsurlar
kald›r›lacakt›r.

√ Enerjinin transit geçii
ne imkan sa¤layan bir ülke
olman›n ötesinde; Türki
ye’nin katma de¤erli enerji
ürünleri üretim alt yap›s›
na sahip olarak piyasan›n
önemli aktörlerinden biri
olmas› sa¤lanacakt›r.

lAlt›n, bor, toryum ve
benzeri k›ymetli madenle
rin yüksek katma de¤erli
yeni ürünlere dönütürüle
rek sat›lmas› sa¤lanacakt›r.
√ Nükleer enerji üretim
teknolojisine sahip olmak
öncelikli hedeflerimiz için
de olacak, enerji arz güven
li¤inin sa¤lanmas› için nük
leer santraller kurulacakt›r.

Say›n Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Arkadalar›m,

√ Su   potansiyeli   en
üst düzeyde kullan›larak
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“Üreten Ekonomi Prog
ram ›m ›z”
çerç ev es ind e
uygulamaya konulacak poli
tikalar ve projelerin mali

kaynaklar› bütün yönleriy
le hesaplanm› ve kar›l›¤›
belirlenmitir.

s›n›r› alt›nda yaayan kesi
mi, bata e¤itim, sa¤l›k ve
temel g›da olmak üzere,
zaruri ihtiyaçlar›n› yeter
li nitelik ve nicelikte kar
›layamamaktad›r. Sosyal
devlet olman›n bir gere¤i
olarak, toplumun yoksul
kesimlerinin devlet taraf›n
dan desteklenmesi Milliyet
çi Hareketin önceli¤idir. Bu
kapsamda, Programda yer
alan sosyal destek projeleri
için yap›lacak harcamalar›n
mali boyutu, 2008 y›l› fiyat
lar›yla 12,5 milyar YTL ola
rak hesap edilmektedir.

lProgram kapsam›nda
yap›lacak vergi düzenleme
leri sonucunda, ekonomi
de üretim, yat›r›m ve ticari
faaliyetler tevik edilecek;
vergi politikalar›, sosyal
adaleti ve vergi adaletini
sa¤lama yönünde kullan›
lacakt›r. Bu çerçevede, 12,5
milyar YTL’lik vergiden
vazgeçilecek, ancak, kay›t
d›› ekonominin azalt›lmas›
ve vergilerde tahsilat›n art›
r›lmas› suretiyle vergi gelir
lerinde art› sa¤lanacakt›r.
Vergi düzenlemelerinin ve
kay›t d›› ekonomiyle etkin
mücadelenin olumlu etkisi
nin 2008 y›l› için 6,8 milyar
YTL vergi art›› sa¤laya
ca¤› tahmin edilmektedir.
lToplumun yoksulluk
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lProgram›n di¤er önemli
bir unsuru, reel faiz oranla
r›n›n makul düzeylere indi
rilmesidir. Bu kapsamda,
Faiz D›› Fazla/GSMH ora
n›nda 2,3 puanl›k bir düü
sa¤lanacak ve bu suretle
sosyal destek projelerinde

zorunlu e¤itim kapsam›na
al›nacakt›r.

kullan›lmak üzere yakla›k
16,8 milyar YTL tutar›nda
bir kaynak oluacakt›r. Bu
tasarruf kalemine bir defa
ya mahsus olarak 2008 y›l›
için yer verilmitir. Buna
göre; vergi ve prim indirimi
ile sosyal destek projeleri
için gereken ilave kaynak
25,1 milyar YTL’dir. Vergi
düzenlemeleri ve faiz d››
fazlan›n azalmas›n›n kay
nak sa¤lay›c› etkisi de 25,1
milyar YTL’dir.

√ Türklü¤ün ve ‹slam›n
milli ve manevi de¤erlerini
yaayan ve yaatan Hoca
Ahmet Yesevi, Hac› Bek
ta› Veli, Mevlana, Hac›
Bayram Veli ve Yunus
Emre gibi önder ahsiyetle
rin hayat› ve felsefesi ilkö¤
retim okullar›nda seçmeli
ders olarak okutulacakt›r.
√ E¤itimin hiç bir  kade
mesinde yabanc› dille e¤i
time imkan verilmeyecek,
ö¤rencilere en az bir yabanc›
dilin iyi bir ekilde ö¤retil
mesinin alt yap›s› oluturu
lacakt›r.

Say›n Bas›n Mensuplar›,
lE¤itim politikam›z u
hedeflere yönelik olarak
belirlenecektir.
√ ‹lk etapta orta ö¤retim
kademesinin dahil edilme
siyle zorunlu temel e¤itim
süresi 12 y›la ç›kar›lacak
t›r. Daha sonra tedrici ola
rak okul öncesi e¤itim de
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√ Üniversite giri s›nav›
kald›r›lacak, bunun yerine,
orta ö¤retim baar›s›n› ve
orta ö¤retim sonunda yap›
lacak “Olgunlama s›na

k› ön plana ç›kart›lacakt›r.

v›n›” esas alan ve f›rsat eit
li¤ini gözeten üniversiteye
geçi sistemi uygulamaya
konulacakt›r.

lAile kurumu güçlendi
rilecek, aile bireyleri aras›n
daki ba¤l›l›¤› ve aile bütün
lü¤ünü koruyucu politikalar
gelitirilecektir.

√ Ö¤retmenlere arat›r
ma ve kendini gelitirme
faaliyetlerine katk› olmak
üzere “5.000” göstergenin
memur maa katsay›s› ile
çarp›m› tutar›nda her ay
yakla›k (230 YTL) “Geli
tirme tazminat› “ verilecek
tir.

√ ‹stihdam imkân› geli
tirilerek her ailenin yeterli
ve sürekli bir gelire sahip
olmas› sa¤lanacakt›r.  
√ Özürlü çocuklar ve
korunmaya muhtaç çocuk
lar›n öncelikle aile yan›nda
korunup yetimesi sa¤lana
cak ve muhtaç durumdaki
ailelere sosyal destek veri
lecektir.

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

l Türkçe’nin, e¤itim,
ö¤retim, sanat, kültür, bilim
kurulular› ve medyada
do¤ru kullan›lmas›na önem
verilecektir.

√ Sporda baar› kadar
sevgi, ahlak, disiplin, azim
ve gayret gibi erdemler ile
toplumsal kaynamaya kat
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tas› kapsam›na al›nacakt›r.
Prim esas›na dayanan sa¤l›k
sigortas› yoksul vatandala
r›m›z› da kapsayacakt›r. Bu
kesimin sigorta primi devlet
taraf›ndan kar›lanacakt›r.

√ Geleneksel el sanatlar›
ve milli kültür ürünlerinin
d› sat›m›n› gelitirecek bir
projeyle önemli bir ekono
mik de¤er oluturulacakt›r.
√ Kitle iletiim araçlar›
n›n kültürel de¤erlerimizin
yaanmas›nda ve yaat›lma
s›nda toplumsal sorumluluk
içinde yay›n yapmalar› sa¤
lanacakt›r.

√ Vatandalar›m›z hasta
ne ve hekim seçme hakk›na
sahip olacakt›r.
lD› politikam›z›n esas
lar› unlar olacakt›r;

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

√ Ülkemizin, 21. yüzy›l
da, bölgesinde bar› ve istik
rar›n teminat› olan, ulusla
raras› ilikilerde söz ve iti
bar sahibi güçlü konumuna
gelmesi için gerekli bütün
artlar›n haz›rlanmas›, Mil
liyetçi Hareket Partisi’nin
stratejik hedefidir. Tür
kiye’nin milli ç›karlar›n›n
korunarak her alanda geli
tirilmesi, bar›, dostluk ve

√ Koruyucu sa¤l›k hiz
metleri ve temel sa¤l›k hiz
metleri, eitlik ve hakka
niyet prensiplerine uygun
olarak; kolay ula›labilir
ve kullan›labilir bir ekil
de devlet taraf›ndan ücretsiz
olarak sunulacakt›r.
√ Herkes sa¤l›k sigor
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ibirli¤ini hedef alan etkili
bir d› politika anlay››n›n
hakim k›l›nmas›, MHP’nin
“Lider Ülke Türkiye” viz
yonunun önemli bir boyutu
nu oluturmaktad›r.

de koridorlar›n›n kesiti¤i
ula›m ve enerji köprüsü ve
kap›s› olan Türkiye ekono
mik aç›dan da stratejik bir
konumdad›r.
√ Türkiye’nin manevi
de¤erleri ile laik ve demok
ratik devlet tecrübesi de
önemli bir güç kayna¤›d›r.

√ Türkiye, tarihi mira
s›yla, engin devlet tecrü
besiyle, milli ve manevi
de¤erleriyle, yüksek milli
kültür ve ahlak uuruyla ve
insan kaynaklar›yla büyük
ve güçlü bir ülkedir. Çok
de¤erli bir tarih ve kültür
miras›na, köklü bir dev
let gelene¤i ve tecrübesine
sahiptir.

√ Tarih süreci içinde
Balkan’lardan Kafkasya’ya,
Ortado¤u’dan Orta-Aya’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
kiye’nin önemli bir stratejik
birikimidir.

√ 21. yüzy›l›n stratejik
oda¤› olan Avrasya jeopoli
ti¤inin merkezinde yer alan
Türkiye’nin çok hassas bir
jeo-stratejik konumu bulun
maktad›r. Petrol ve do¤al
gaz gibi stratejik hammad
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√ Bu özellikleri, de¤er
leri ve ayr›cal›kl› konumuy
la Türkiye çok önemli bir

√ Uluslararas› ilikilere
yön veren yeni dinamikler
››¤›nda, bu nitelikleri ta›
yan bir d› politika izlene
bilmesi için yeni ve gerçek
çi bir stratejik bak› aç›s›
gelitirilmesi kaç›n›lmazd›r.

bölgesel güç potansiyeli
ne sahiptir. Bu potansiyel
bütün unsurlar›yla harekete
ve hayata geçirilecektir.
√ Türkiye, dünya siya
setinde ve uluslararas› ili
kilerde; güçlü, itibarl›, sözü
dinlenen, dostlu¤u aranan
ve dostlu¤una güvenilir bir
ülke olacakt›r.

√ D› politikam›z›n temel
hedefi Türkiye’nin milli
güvenli¤inin ve ç›karlar›n›n
korunmas› ve gelitirilmesi
olacakt›r. Milli d› politika
Türkiye’nin milli ç›karlar›
na ve stratejik hedeflerine
göre belirlenecektir.

lMilliyetçi Hareket’in
“Lider Ülke Türkiye” ülkü
sünün en önemli unsurlar›n
dan birisi, Türkiye’nin etkili
ve sonuç al›c› bir d› politi
ka izleyebilmesinin artla
r›n› haz›rlamaktad›r.

√ Bar›, dostluk ve ibir
li¤ini hedef alan d› poli
tikam›z›n amac›, Türki
ye’nin çevresinde istikrar
ve güvenlik kua¤› yarat
mak ve Türkiye’nin hak ve
hukukunu koruyarak, bata
komular›m›z olmak üze
re bütün ülkelerle kar›l›kl›

√ Çok yönlü, hassas den
geleri gözeten etkili bir d›
politika anlay›› Türkiye’yi
dünya milletler toplulu¤u
içinde itibarl› ve güçlü bir
konuma ta›yacakt›r.
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yarara dayal› ilikiler geli
tirmek olacakt›r.

ciddiyeti, uslubu ve anla
y››yla hareket edilmesini
sa¤layacakt›r.

√ Komular›m›zla mev
cut sorunlar›n Türkiye’nin
hak ve ç›karlar› korunarak
uluslararas› hukuka uygun
olarak adil ve kal›c› çözüm
lere kavuturulmas› için iyi
niyetle çaba gösterilecektir.

lTürk dünyas›, d› poli
tikam›z›n öncelikli ve ayr›
cal›kl› ilgi alan› olacakt›r.
K›br›s, Kafkasya ve OrtaAsya Türk Cumhuriyetleri
ile Balkan ülkeleriyle iliki
lerin her alanda gelitirilme
si ve derinletirilmesi temel
hedeflerimizin ba›nda yer
alacakt›r.

√ Yurtd››ndaki vatan
dalar›m›z›n hak ve hukuku
korunacak, sorun ve s›k›n
t›lar› öncelikli d› politika
hedeflerimizden birisi ola
cakt›r.

√ K›br›s, Türkiye’nin
en önemli milli davas›d›r.
K›br›s Rum taraf›n›n Avru
pa Birli¤i üyeli¤i sonras›
yaanan gelimeler ››¤›n
da K›br›s politikas›n›n kap
saml› bir ekilde gözden
geçirilmesi ve yeni artlar›n
gerekli k›ld›¤› yeni esaslara
ba¤lanmas› kaç›n›lmaz hale
gelmitir.

√ Türkiye d››ndaki soy
da ve akraba toplulukla
r›yla, uluslararas› hukuk ve
devletleraras› ilikilere yön
veren esaslar çerçevesinde
yak›ndan ilgilenilecektir.
√ Milliyetçi Hareket, d›
politikada köklü bir devlet
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√ Bu çerçevede, K›br›s
sorununun çözüm zemini
nin Avrupa Birli¤i’ne kay
mas›n›n ve BM’nin “iyi
niyet misyonunun” a›nma
ya u¤ramas›n›n önlenmesi
için aç›k ve kararl› bir tav›r
sergilenecektir.

bir ekonomik dönüüm
ve gelime plan› haz›rlan
mas› ve bu plan›n milli bir
heyecanla uygulanmas› için
somut ad›mlar at›lacakt›r.
√ Türkiye ile KKTC ara
s›ndaki ekonomik ibirli¤i
ve ticaretin önündeki bütün
engellerin kald›r›lmas› ve
Savunma ve ‹birli¤i Ant
lamas›n›n imzalanmas›
için çal›malara süratle ba
lan›lacakt›r.

√ Gelinen bugünkü
noktada, K›br›s’ta buluna
cak çözümün iki bölgeli,
iki milletli ve iki devletli
bir ortakl›k yap›lanmas›na
dayanmas›n›n tek gerçek
çi model olaca¤› aç›kl›kla
ortaya konulacakt›r.

√ Kafkasya ve Orta
Asya’da dil, kültür, etnik
köken ve tarih birli¤imiz
bulunan ülkelerle ilikile
rimiz son dönemde ihmal
edilmi, arka plana itilmi
tir.

√ 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 amaçla, Türkiye’nin
mali destek imkanlar›n›n
azamiye ç›kar›lmas›, yeni
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√ Bu amaçla bölge ülke
lerine yönelik d› politika
m›za stratejik vizyon kazan
d›r›lmas› ve uygulama esas

kurulmas› için yeni bir proje
hayata geçirilecektir.

lar›n›n bu temelde yeniden
belirlenmesi büyük önem
ta›maktad›r.

√ Bu alanlarda yürütüle
cek Türk Dünyas›-Avrasya
‹birli¤i politikalar›n›n ve
projelerinin koordinasyonu
için “Türk Dünyas› Bakan
l›¤›” kurulmas› dahil olmak
üzere yeni kurumsal yap›
lanma ihtiyac› bütün yönle
riyle de¤erlendirilecektir.

√ Kafkasya ve Orta-As
ya Türk dünyas›yla ilikile
rimizin her alanda gelitiril
mesi ve güçlendirilmesi için
yeni ve kapsaml› bir siya
si-ekonomik program haz›r
lanacakt›r. Bu program›n
ilgili ülkelerle yak›n isti
are yap›larak ortak eylem
plan›na dönütürülmesi için
somut giriimlerde bulunu
lacakt›r.
√ Bu çerçevede, global
planda son dönemde özel
bir önem kazanan enerji ve
ileri teknoloji alanlar›nda
ibirli¤ini gelitirmek ama
c›yla “Türk Dünyas› Enerji
Konseyi” ve “Türk Dünyas›
Bilim ve Teknoloji ‹birli
¤i ve veri Taban› Kurumu”
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lTürkiye-AB ilikileri
nin yak›n geçmii; antaj
lar, önartlar, dayatmalar,
haks›z talep ve bask›lar
la dolu bir hayal k›r›kl›¤›
hikayesidir. AB, Türkiye’yi
adeta özürlü bir ülke ola
rak görmektedir. Bu süreçte
Türkiye sürekli d›lanm›
t›r. AB’nin Türkiye’yi eit
haklara sahip bir ülke olarak
içine kabul etmek istemedi
¤i art›k anla›lm›t›r.

AB ile aç›k, dürüst ve sami
mi biçimde ele al›nacakt›r.

√ Bugün geldi¤imiz nok
tada Türkiye-AB ilikileri;
bask›, dayatma ve antaj
üçgeninde, ön art ve ipo
teklere ba¤l› bir “açmaz
ilikisi”, “vesayet” ilikisi
niteli¤i kazanm›t›r.

√ AB ile ilikiler Türki
ye için bir “kimlik ve kader
sorunu” olarak görülemeye
cektir. Bu bak›mdan, Türki
ye ne pahas›na olursa olsun
Avrupa Birli¤i’nin yörün
gesinde sürüklenmeye mec
bur, mahkûm ve muhtaç
de¤ildir.

√ Türkiye-AB ilikile
rinin içine hapsedildi¤i bu
sakat denklem de¤imedi¤i
takdirde, sürecin ilerletil
mesi mümkün olamayaca¤›
gibi bu hastal›kl› yap› kang
ren haline gelecek ve iliki
lerde derin bir kriz ve kop
ma kaç›n›lmaz olacakt›r.
√ Temel sorun, AB’nin
Türkiye’ye dayatmak iste
di¤i bu denklemdir. Bu
bak›mdan, Türkiye-AB ili
kilerinin niteli¤i, zemini
ve çerçevesinin aç›kl›¤a ve
yeni bir tan›ma kavuturul
mas› elzemdir. Bu konular

√ Bugünkü artlarda, her
iki taraf›n da bu konuda sa¤
l›kl›, gerçekçi ve iyi niyetli
bir de¤erlendirme yapmas›
için “stratejik düünme
dönemine” ihtiyac› bulun
maktad›r.
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√ Avrupa Birli¤i, ilk
önce, ciddi ve samimi bir
de¤erlendirme yaparak Tür
kiye’nin milli birli¤i ve
bütünlü¤ü; terör ve bölü
cülük; K›br›s, Yunanistan

ve Ermenistan konular›nda
Türkiye’den taleplerine ili
kin tutumunu gözden geçi
rerek aç›kl›¤a kavuturma
l›d›r.

setini etkili k›lacak yapt›r›m
gücü olan imkanlar› azami
ölçüde kullanacakt›r.
√
Türk iy e,
Kuz ey
Irak’tan kaynaklanan fiili
bir güvenlik tehdidi ve terör
sald›r›s›yla kar› kar›yad›r.

lIrak’taki gelimeler
Türkiye’nin kar›s›na çok
boyutlu bir güvenlik teh
didi ç›karm›t›r. Bu durum
Türkiye’nin askeri güçle
desteklenen etkili bir siyasi
cayd›r›c›l›k stratejisi uygu
lamas›n› gerekli hale getir
mitir.

√ Bir ülkenin kendi top
raklar›n› baka bir ülkeye
sald›r› amaçl› kulland›r
mas›, uluslararas› hukuka
göre meru mukabele hakk›
do¤uran hasmane bir eylem
dir. Bu fiili tehdit ve sald›r›
lar kar›s›nda, Türkiye’nin
uluslararas› hukuktan kay
naklanan meru savunma
hakk› bütün unsurlar›yla
do¤mutur.

√ Bu çerçevede, terör
kart›n› Türkiye’ye kar› bir
tehdit silah› olarak kullanan
ve milli birli¤imizi hedef
alan tahriklerde bulunan
Kuzey Irak’taki gruplar›n
kesin bir dille uyar›lmas›
elzemdir.

√ Bu artlar kar›s›nda,
Türkiye milli güvenli¤ini
korumak için gereken tüm
tedbirleri almak durumun
dad›r.

√ Türkiye, bu konularda
izleyece¤i cayd›r›c›l›k siya
39

borcumuzdur.

Say›n Bas›n Mensuplar›,
De¤erli Dava
Arkadalar›m,

Bu borcun ödenece¤i
gün gelmitir.

Ana hatlar›yla aç›klad›
¤›m bu hedeflerin, Milli
yetçi Hareket’in ilkeli ve
temiz siyaset anlay››, yeti
mi kadrolar› ve Cenab’›
Allah’›n yard›m› ile gerçek
letirilece¤ine olan inanc›
m›z tamd›r.

Sözlerime son verirken,
vatan›n› ve milletini gönül
den seven herkesi, aya¤a
kalkarak devletimize ve
demokrasimize sahip ç›k
maya ve Türk milletinin bir
li¤i, kardeli¤i, mutlulu¤u,
refah› ve huzurlu ve onurlu
bir gelece¤i için balatt›
¤›m›z iktidar yürüyüüne
kat›lmaya davet ediyorum.

Türk iy e,
Mill iy etç i
Hareket’in inançl› kadrola
r›n›n elleri üzerinde mutlu,
huzurlu, güvenli ve onurlu
bir gelece¤e mutlaka ta›
nacakt›r.

Gayret bizden, takdir
Büyük Türk Milletindendir.
Yüce Allah bizleri mah
cup etmesin.

Bu bizim erefli Türk
tarihine, Anadolu Türklü
¤ünün son ba¤›ms›z devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti
devletine ve asil Türk mil
letine olan eref ve namus

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