








9 Şubat 1969’da millet vicdanında filizlenen Milliyetçi Ha-
reket Partisi tam 52 uzun yıl içinde kökleşerek, gücüne güç 
ekleyerek, engelleri birer birer ekarte ederek bu zamana ka-
dar ulaşmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi;

Müstesna bir şuurun aklıdır.

Muazzam bir duruşun adıdır.

Geçmişten geleceğe bir nehir gibi akan millî yolculuğun 
son yüzyılında söz sahibi olmuş Türk Milliyetçilerinin ve son 
52 yılına damgasını vurmuş Milliyetçi Hareket Partisinin ön-
celikli varlık nedeni, kahramanların taşıdığı millî bekanın yı-
kılmadan devamını sağlamaktır.

Türk tarihinin bize yüklediği misyon budur.

İSTİKLAL İÇİN BİRLİK,
İSTİKBAL İÇİN DİRLİK…
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK…
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Bu misyon, büyük Türk milletinin elden ele taşınan mukad-
des bir emaneti ve her neslin diğerine devretmek zorunda ol-
duğu bir ata yadigârıdır.

Kendi aklını kullanacak cesareti gösterenler, milletin ruh 
köküyle eklemlenmeyi bilenler ne bir engele takılırlar ne de 
zifiri bir karanlığa teslim olurlar.

Millî ve manevi hasletleri kafasında mayalandırıp istikbalin 
haysiyetini canlı bir resim gibi gönlünün hisarına asanlar için 
çileler azıktır, çetin yollar aşılmak için vardır.

Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat 
eder ki her akşamın bir sabahı, her yokuşun bir inişi, her zor-
luğun bir kolayı, her kahrın da bir lütfu olacaktır.

Muhteşem fecirlerin doğuşu belalara sabredenlerin, nime-
te şükredenlerin, milletine, vatanına ve mukaddesatına mu-
sallat olan hainleri defedenlerin hak edilmiş mükâfatıdır.

Milliyetçi Hareket Partisinin asil mensupları bu mükâfatın 
ikramıyla yarım asırdır siyaset meydanındadır, siyasi mücade-
le hâlindedir.

Hamd olsun mahcup olmadık, mağlup düşmedik.

Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahis-
lerin oynandığı, “ne kazanırım, ne kaybederim” çetelesinin tu-
tulduğu bir hipodrom değildir.

Bizim içim siyaset koltuk, makam ve para aracı değildir.

Bizim için siyaset basit heveslerin yekûnu, nesillerden ziya-
de nefislerin doyumunu önceleyen bayağı hedeflerin yekvü-
cudu değildir.
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Bilahare bizim için siyaset, millete hizmet gayesinin bir aşk-
la, bir adanmışlıkla taçlanmış Ülkücü eylemidir.

Milliyetçi Hareket Partisi klasik siyaset mücadelesinin öte-
sinde; davasının hukukunu, Türk milletinin tarihî, kültürel ve 
ekonomik haklarını hem savunmak hem de sonuçlandırmak-
la mükelleftir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket; Türk siyasetinde ilkenin ve istik-
rarın simgesidir.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket; Türk siyasetinde sağlam duruşun 
sedası, devleşmiş dirayetin sembolüdür.

Nitekim Milliyetçi-Ülkücü Hareket; milletin gür sesi, Türklü-
ğün güçlü nefesidir.

Her adımımızı, her tavrımızı, her kararımızı milliyetçi aklın 
imbiğinde damıtan yılmaz bir iradenin sahibiyiz.

Bu akıl, Ergenekon’da dağları eriten demirci ustasının aklı-
dır.

Bu akıl, bengü taşlara Türk milletinin hasret ve hedeflerini 
emek emek kazıyan şuurun aklıdır.

Bu akıl, Söğüt’ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen obasından 
bir cihan imparatorluğu çıkaran görkemli başarının aklıdır.

Bu akıl, Çanakkale’de şehadete koşan, Samsun’da bağımsız-
lığın adımını atan, Dumlupınar’da zaferi kucaklayan, İzmir’de 
vatanı kurtaran, Ankara’da Cumhuriyet’i kuran Millî Mücade-
le’nin aklıdır.

Bu akıl ki Türk-İslam asırlarının bereket, birlik, beka ve zafer 
aklıdır.
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Ülkemizin, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı, uluslara-
rası ilişkilerde söz ve itibar sahibi güçlü bir “Lider Ülke” konu-
muna gelmesi için gerekli bütün şartların hazırlanması hede-
fimizdir.

Bu kapsamda, millî kalkınmayı gerçekleştirerek, Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023 yılında 
“Lider Ülke Türkiye”yi inşa etme vizyonu doğrultusunda bü-
tün gücümüzle mücadele edeceğimizin ifadesi aynı zamanda 
bir namus sözüdür.

Üstlendiğimiz tarihî sorumluluğun farkında olmak şöyle 
dursun, elbette fevkindeyiz.

Bizim için istikbal, ikbale feda edilemez mahrem bir hazi-
nedir.

İstiklalimiz hiçbir güç odağının insafına, gözetimine, dene-
timine, nefsine bırakılamaz haysiyet değeridir.

Kısaca millî bekamız hayat pırıltımız, varlık nişanemizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa umut vardır.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa huzur vardır.

İstiklalde birlik, istikbalde dirlik, istikrarda süreklilik önceli-
ğimizdir. Sözümüz söz, duruşumuz nettir.

Tarih yazan, tarih yapan büyük Türk milleti geleceğin kud-
ret ve kuvveti mevkiine çıkacaktır.

Bu çerçevede İstiklal Marşı’mızın mesajlarıyla perçinlene-
cek 13. Olağan Büyük Kurultayımız düşmana korku, dosta gü-
ven aşılayacaktır.
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Aziz milletimizin sadece bugününün değil, geleceğinin de 
partisi olan Milliyetçi Hareket, bütün hedeflerine ulaşmak için 
insanüstü bir çabayı ant olsun gösterecektir.

Durmayacağız, yorulmayacağız, beklemeyeceğiz, gecik-
meyeceğiz, kızılelmanın ilkeleriyle, ülkülerimizin heyecanıyla 
mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi; Türk milletinin istiklal ve istikbal 
güvencesidir. İşimiz çok, görevimiz kutlu, hedeflerimiz büyük-
tür.

Milliyetçi Hareket Partisi; mazlumların sesi, mağdurların 
ümidi, kardeşliğin ilelebet teminatıdır.

İstiklal için birlik diyoruz.

Çünkü istiklal namustur.

İstikbal için dirlik diyoruz.

Çünkü istikbal bizimdir.

Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı
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Milliyetçi Hareket Partisi, kökü Türklüğün tarih sahnesine 
çıkışına kadar uzanan muazzam bir tarih şuuruna, geçmişle 
geleceği bu şuurla buluşturan fikrî ve zihnî ihtişama sahiptir.

Bizi biz yapan millî değer ve manevi emanetlerle yoğrulan 
siyasi müktesebatımız milletimize duyduğumuz büyük bağlı-
lık ve muhabbetle temellenip diğer bir anlatımla içerik, ifade 
ve irade kazanmaktadır.

Milliyetçiliğimiz Türk milletine mensubiyet bilincinin taç-
lanmış, hatta bengü taşlar gibi anıtlaşmış hâli ve kıvancıdır.

Hayata ve hadiselere bakışımızın mihrak noktası aziz mil-
let varlığının görüş, kavrayış ve kader mevkiiyle tıpatıp bir ve 
aynıdır.

İstiklal İçin Birlik, İstikbal İçin Dirlik…
Kazanan Türkiye Olacak…
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İstismarlara kapalı tutumumuz, ihanetlere karşı net duru-
şumuz, istikrarsızlık ve iftiralara kararlı durumumuz hiç aksa-
madan süreklilik içinde muhafaza edilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisinin siyaseti, kalın çizgilerle ihata 
edilmiş akıl ve ahlak sınırları çerçevesinde dengeli, derinlikli, 
sabırlı, tutarlı ve ilkelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi; büyük Türk milletinin birliğinin, 
aziz Türk devletinin dirliğinin teminatıdır. Dün istiklal için 
ödediğimiz bedellerle birlikte bugün verdiğimiz beka müca-
delesi,istiklalimizin güvencesidir.

İstiklal, her çağda Türk milletinin karakteri olmuştur. Büyük 
Hun Devleti’ni kuran Mete, kendisinden toprak isteyenleri 
topraksız bırakarak Türk milletinin bağımsızlığına saygı du-
yulması gerektiğini binyıllar sonrasına bir uyarı olarak miras 
bırakmıştır.

Çiçi Yabgu’nun MÖ 58 tarihi ile kayıt altına alınan istiklale 
dair sözlerindeki ruh ile “Bağımsızlık benim karakterimdir.” di-
yen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün taşıdığı ruh arasında bir 
fark söz konusu değildir.

Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin sonsuza dek ya-
şayacak abidesi olan İstiklal Marşı’mızda Âkif’in ifade ettiği 
üzere ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Bu uğurda 
her dönemde olduğu gibi şuurlu vatan evlatlarına büyük bir 
görev düşmektedir.

Türk milletinin güçlü bir istikbale olan inancının bu yüzyıl-
daki yansıması kuşkusuz ki Milliyetçi Hareket Partisidir.
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Türk devletini istiklale kavuşturan azim ve kararlılık, onu 
yaşatmak için bugün de diridir ve Milliyetçi Hareket’in her bir 
şerefli ferdinde tartışmasız bir şekilde yaşamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi millî bekayı, millî varlığı, millî hu-
zuru, millî refahı, millî tarihi ve millî haklarını müdafaaya so-
nuna kadar yeminlidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, kurulduğu günden bugüne Türk 
siyasetinde önemli hizmetler görmüş, kapalı kilitleri millet 
adına açmış bir partidir. Halkın demokratik haklarının kulla-
nılmasının engellenmesine ve Türk demokrasisine dışarıdan 
müdahale teşebbüslerine tek başına da kalsa karşı durmuş-
tur. Bu yüce tavır, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in temel değerle-
rindendir.

Demokrasiyi paravan olarak kullanıp kişisel menfaatleri 
uğruna Türkiye Cumhuriyeti’ni müstemleke hâline getirme-
ye çalışanların karşısında duracak en sağlam irade aziz Türk 
milletinin desteğiyle Milliyetçi Hareket Partisidir. Partimizin 
ilkesel beyanı hiç değişmemiştir: “Demokrasi, milliyetçiliğin 
ikiz kardeşidir.” Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir. Şehit 
kanlarıyla sulanmış kutsal vatan topraklarında “millî irade”nin 
dışında bir iradenin hükmü olmadığını eksik ezberleyenler, 
idrak edemeyenler; isimlerinin tarihin kirli sayfalarında yer 
alacağını bilmelidir.

“Ya İstiklal Ya Ölüm!” parolası ile bedeller ödenerek kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin istikbalinde yine büyük Türk milleti-
nin azim ve kararı belirleyici olacaktır.
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Türkiye, 2023’e güçlenerek girmenin hazırlığını yapmakta-
dır.

2023 Lider Ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeye-
ceğiz.

Milliyetçi Hareket Partisi bu kutlu amaca ne pahasına olur-
sa olsun onurla ve yılmayan bir mücadele azmiyle hizmet 
edecektir. “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” an-
layışımıza uygun hareket etmeyi vicdan görevi sayarız.

Konu vatandır.

Konu millettir.

Konu Türkiye’dir.

Yürüyüşümüz, korkaklara karşı cesurların yürüyüşüdür.

Yürüyüşümüz, ahlaksızlığa karşı namusluların yürüyüşüdür.

Yürüyüşümüz, Türkiye’nin istiklal ve istikbal yürüyüşüdür.

Sözümüz söz, duruşumuz nettir.

İstiklal için birlik, istikbal için dirlik… Kazanan Türkiye ola-
caktır.

İsmet BÜYÜKATAMAN
MHP Genel Sekreteri
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18 Mart 2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı-
mızda yeni MYK seçilmiştir. 24.03.2018 tarihinde düzenlenen 
MYK toplantısında yeni Başkanlık Divanı oluşturulmuş ve bi-
rimimiz görevine başlamıştır. 18.03.2018-18.03.2021 tarihleri 
arasında birimimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve ça-
lışmalar aşağıda belirtilmiştir.

 

GÖREV VE HEDEF

Birimimiz Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Prof.Dr. E.Semih YALÇIN başkanlığında; Ahmet YÜKSEL, 
Alper TOPALGÖKÇELİ, Ekrem UYSAL, Fatma Aldemir MURSAL, 
Gökhan GÜMÜŞBAŞ, İsmail ARSLAN, Kadir UYSAL, Osman 
SAĞSÖZ ve Zahide GÜÇYETMEZ’den oluşan 9 kişilik çalışma 
grubu ile Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in iktidarı için hizmet ver-
mektedir. 
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Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Lideri Genel Başkanımız Sayın 
Devlet BAHÇELİ önderliğinde, kurumumuzun iktidar yürüyü-
şüne, yöneticilerimizi hazır hâle getirmek,

Büyük Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanacak etkinlik-
ler yapılmasını sağlamak,

Sevgi ve güvenin sandığa oy olarak yansıtılması ve sandıkta 
muhafazasıyla ilgili yönetim birimlerimizi hazır hâle getirmek,

Bu çalışmayı yapacak yönetici kadrolarımıza; Liderimizin 
ilkeleri, Kurumumuzun tüzük ve teamülleri ve görevli olan yö-
neticilerimizden; sıfatının kutsiyetine uygun, yönetici modeli 
olarak görevini yapmaları talimatı vermek ve takibini yapmak,

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Lideri Genel Başkanımız                           
Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “Önce ülkem ve milletim, sonra 
partim” ilkesi ile bütün faaliyetlerimiz; kurumumuzun, mille-
timize hizmet sunabilmesi için, iktidar olması gerçeği üzerine 
tanzim edilmiştir.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

1- Teşkilat çalışmaları ve gerekli yapılandırmalar gözden 
geçirildi.

2- Milliyetçi Hareket Partisi politikaları dâhilinde 24 Haziran 
2018 Milletvekilliği Genel Seçimleri ve 31 Mart 2019 Ye-
rel Seçimleri çalışmaları kapsamında tüm teşkilatlar ko-
ordine edilmiştir. Miting, açık hava toplantılarının sağlıklı 
bir şekilde düzenlenebilmesi için il ve ilçe teşkilatlarıyla 
çalışmalarda bulunulmuştur. 

3- Başkanlık Divanımızın almış olduğu tavsiye kararı, ardın-
dan Merkez Yönetim Kurulumuzun 10 Şubat 2021’de bu 
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tavsiye kararı onaylamasıyla 13. Olağan Büyük Kurulta-
yımızın 18 Mart 2021’de yapılması kararlaştırılmıştır. 9 
Ağustos 2020 tarihinden itibaren başlayan 13. Olağan 
Kongre sürecinde 920 ilçe ve 81 il kongresi tamamlan-
mıştır. Gerçekleşen ilçe kongreleri sonrasında 159 il-
çemizde yeni isimler ilçe başkanı olarak seçilmiş, 763 
ilçemiz mevcut başkanlarıyla devam kararı almıştır. Ger-
çekleşen il kongreleri sonrasında 5 ilimizde yeni isimler 
il başkanı olarak seçilmiş, 76 ilimiz mevcut başkanlarıyla 
devam kararı almıştır.

4- 920 ilçe kongresi sonucu 28.280 parti üyesi ilçe yöne-
tim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 81 il kongresi sonucu 
4.927 parti üyesi il yönetim kurulu ve disiplin kurulu üye-
si olarak seçilmiştir.

5- Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
bünyesinde çalışmalarına devam eden Üye Sicil Kayıt 
Birimi tarafından yeni üyeler, üye kayıt sistemine kayıt 
edilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Parti-
ler Sicil Bürosu kayıtlarına geçirilmiştir. Güncel aktif üye 
sayımız 499.755 kişidir.

6- Göreve başladığımız tarihten itibaren tebrik ziyaretleri 
ve gruplar dâhil Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcılığı makamına ziyaretlerde bulunan ve sek-
retarya tarafından kayıt altına alınan; 

• 1689 vatandaş, 

• 3380 teşkilat mensubu,

• 802 sivil toplum kuruluşu mensubu, 

• 992 bürokrat,

• 824 mevcut yerel yönetim mensubu 
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• 947 milletvekili ve aday adayı,

• 2581 eski yönetici olmak üzere toplam 11.215 kişi ma-
kama kabul edilmiş, bu kişilerle birebir görüşülmüştür.

Amacımız, hedefimiz Milliyetçi Hareket Partisinin iktidar 
olmasıdır.
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HUKUK VE 
SEÇİM İŞLERİNDEN SORUMLU  
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 

Feti YILDIZ
Genel Başkan Yardımcısı
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18 Mart 2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı-
mızda göreve gelişimizden sonra ülkemizde demokratik meş-
ruiyetin en önemli kaynağı olan üç büyük seçim yapılmıştır.

A) 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi,

B) 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri,

C) 28 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenile-
me Seçimidir.

 Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cılığı olarak seçimler için geriye dönük bütün arşivlerimiz 
incelemeye alınmış, gerçekleştirilen iş ve işlemler üzerinde 
geniş bir değerlendirme ve raporlama yapılmıştır.  Seçimlerle 
ilgili yapılacak hukuki ve siyasi çalışmalar belirlenmiştir.
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A) 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi

24 Haziran 2018 tarihinde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Genel 
Merkezimizde yapılması gereken bütün hazırlıklar birimimiz 
tarafından sağlanmıştır. YSK’nın 30.04.2018 tarihinde yayım-
lamış olduğu takvim doğrultusunda yapılması gereken iş ve 
işlemlerle ilgili teşkilatlarımıza bilgilendirmeler yapılmış, seçi-
me hazırlık süreci tamamlanmıştır.

Bu süreçte il ve ilçe teşkilatlarımıza gönderilen genelge-
lerimiz özetle şu şekildedir:

1. İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARINDA GÖREV YAPAN TEMSİL-
Cİ VE ÜYELER: 

28.05.2018/03-221 tarih ve sayılı genelgemizle; il ve ilçe teş-
kilatlarımız bilgilendirilmiş olup bu genelge kapsamında; 2018 
yılı Ocak ayı içerisinde oluşturulan İlçe ve İl Seçim Kurullarında 
Milliyetçi Hareket Partisi adına görev yapacak ancak listede ek-
sik olan İlçe Seçim Kurulu üyeleri ile temsilcilerimizin tamamla-
tılması sağlanmıştır.

 2. SEÇİM KOMİSYONLARININ KURULMASI: 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan seçim takvimi 
ile birlikte Teşkilatlarımızda İl ve İlçe Seçim Komisyonlarının fa-
aliyete geçirilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin zamanında, eksik-
siz yapılması sağlanmıştır.

3. “MHP TEKÇATI” SİSTEMİNİN KULLANIMI: 

Yapılan seçimlerde “MHP TEKÇATI” sistemimizin tüm teşki-
latlarımızda daha etkin biçimde kullanılması amacıyla gerekli 
ağ sistemi kurulmuştur. Sistem sürekli güncellenmiş, il ve il-
çelerimizde görev yapacak operatör kullanıcılarımızın bilgileri 
Genel Merkezimizde detaylı bilgi bankası oluşturulmak suretiy-
le kayıt altına alınmıştır.
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4. ADAY ADAYLARININ MÜRACAATLARI: 

Teşkilatlarımıza gönderdiğimiz 21.04.2018/05-153 tarih ve 
sayılı genelgemizle; Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı 
olmayı düşünen kişilerin bağlı oldukları kamu kurumlarından 
veya teşkilattaki görevlerinden 26 Nisan 2018 Perşembe günü 
saat 17.00’ye kadar -mevzuat gereği- istifa etmeleri gerektiği 
bildirilmiştir. 

 Merkez Yönetim Kurulumuzun 21.04.2018 tarihinde yapı-
lan toplantısında alınan karar doğrultusunda 26 Nisan 2018 
Perşembe saat 09.00’dan itibaren 27. Dönem Milletvekilli Ge-
nel Seçimleri için aday adaylığı başvurularının kabulüne baş-
lanılmasına, başvuruların 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 
17.00’de sona erdirilmesine ilişkin duyuru yapılmış, aday aday-
larının bu tarihler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Mer-
kezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen müracaat etmeleri 
hususu 25.04.2018/05-164 tarih ve sayılı genelgemizle il ve ilçe 
teşkilatlarımız başta olmak üzere bütün kamuoyuna duyurul-
muştur. 

Aday adaylığı başvuruları, tarafımızca kurulan sistem vasıta-
sıyla Genel Merkezimizde 20 kişiden oluşan personelimiz tara-
fından alınmıştır. 

Kayıt kabul büromuzda çalışan personelimizin aday aday-
larımızdan temin ettikleri başvuru evrakları, 10 kişiden oluşan 
teknik ekibimiz tarafından “MHP TEKÇATI” sistemimize günlük 
olarak işlenmiştir. MHP TEKÇATI sistemimize verileri işlenen 
aday adaylarının başvuru evrakları daha sonra, 20 hukukçu-
muzun görev aldığı hukuk birimine gönderilmiştir. Hukuk biri-
mi, aday adaylarımızın başvuru evraklarını, ilgili Kanun ve YSK 
mevzuatı uyarınca seçilme yeterliliği çerçevesinde kapsamlı 
biçimde incelemiştir.
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5. MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ: 

Yüksek Seçim Kurulu tarafından muhtarlık bölgesi askı lis-
telerinin genelgeyle yayımlanmasından sonra teşkilatlarımıza 
27.04.2018/05-165 tarih ve sayılı genelgemizle muhtarlık böl-
gesi askı listelerinde ismi çıkmayan veya bulunmayan seçmen-
lerin askı listelerinin bulunduğu muhtarlıklara yönlendirilmesi 
sağlanmıştır.

YSK’dan seçmen kütüklerinin temini sağlanmış, il ve ilçe teş-
kilatlarımızın çalışabilecekleri formata çevrilmiş ve “MHP TEK-
ÇATI” sistemi üzerinden tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza ulaştırıl-
mıştır. 

Teşkilatlarımız adına itiraza yetkili kişilerin isimlerinin İl ve 
İlçe Seçim Kurullarına bildirilmesi sağlanmıştır. İtirazlar için hu-
kuk birimimizce örnek itiraz dilekçeleri hazırlanarak teşkilatları-
mızla paylaşılmış, itiraz durumunda teşkilat mensuplarımızdan 
kimin, hangi durumda ne tür bir itiraz gerçekleştireceği husus-
ları belirlenmiştir.

6. PROPAGANDA YASAKLARI: 

Yüksek Seçim Kurulunun yayımlamış olduğu propaganda 
yasakları hakkında teşkilatlarımızın bilgilendirilmesi sağlanmış, 
seçim bürolarının açılması, ilan ve reklam yerlerinin usul ve kai-
deleri konularında ilgili Kanun ve YSK mevzuatları uyarınca teş-
kilatlarımıza bilgilendirmeler yapılmış, bu konuyla ilgili örnek 
dilekçeler hazırlanmıştır.

7. HUKUKÇU EĞİTİMİ:  

İl teşkilatlarımızda yönetimden veya partililerimizden teşek-
kül eden hukukçu grubu oluşturulmuş, Genel Başkan Yardım-
cılığımızla koordinasyonu sağlanmıştır. Teşkilatlarımızdaki hu-
kukçu gruplara gerekli destek eğitimleri verilmiştir.
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Başkanlığımız tarafından il ve ilçe teşkilatlarımızın eğitim-
lerinde kullanılmak üzere çok sayıda eğitim dokümanı hazır-
lanmıştır. Bu dokümanlar; yurt içi ve yurt dışı için ayrı ayrı olup 
sesli, sessiz eğitim CD’leri, sandık görevlileri için eğitim broşür-
leri, seçim rehberleri ve müşahit kartları gibi materyallerden 
oluşmuştur. Tüm materyallerin yurt içi ve yurt dışına gönderimi 
sağlanmıştır.

8. SANDIK BAŞI GÖREVLİLERİNİN TESPİTİ VE EĞİTİMİ: 

01.05.2018/05-169 tarih ve sayılı genelgemizle tüm il, ilçe ve 
belde teşkilatlarımızdaki sandık görevlilerimizin, Genel Başkan 
Yardımcılığımız bünyesindeki uzman hukukçularımız tarafın-
dan eğitimleri sağlanmış ve YSK’nın Halk Eğitim Merkezlerinde 
düzenlediği eğitimler de takip edilmiştir. Bu eğitimler, Yurt Dışı 
İlçe Seçim Kurulunda görevli üyelerimize de verilmiştir. 

Sandık görevlilerimizin bilgileri Genel Merkezimizde “MHP 
TEKÇATI” sisteminde toplanmış olup görev yerleri tebligatları 
ile diğer hususlar hakkındaki bildirimler anlık olarak yapılmıştır.

9. SEÇİM SONUÇLARININ TAKİBİ VE İTİRAZLARI: 

24 Haziran 2018 seçimleri neticesinde, Genel Başkan Yar-
dımcılığımız tarafından görevlendirilen hukukçular oyların sa-
yımları esnasında parti gözlemcisi olarak oy sayımlarını takip 
etmişlerdir. Aynı zamanda hukukçularımız seçim günü Genel 
Merkezimizde hazır bulunarak il ve ilçe teşkilatlarımızdan ge-
len talepleri karşılamış, ilgili il ve ilçe teşkilatlarına hukuki des-
tek vermişlerdir.

27. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına Elazığ, Düzce, Ha-
tay, Niğde ve Aydın illerinde itirazların yapılması için Hukuk ve 
Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığımız bünyesindeki uzman 
hukukçular görevlendirilmiş ve belirtilen illerde gerekli itiraz-
ların yapılması sağlanmıştır. Bu sayede itiraz süreçleri Genel 
Başkan Yardımcılığımız tarafından anlık olarak takip edilmiştir.
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10. SONUÇ:

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları incelenerek Genel Baş-
kan Yardımcılığımız tarafından kapsamlı raporlar hazırlanmış-
tır. 24 Haziran 2018 seçimleri sonucuna göre 18 Mart 2021’de 
yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultayımız için delegasyon 
sayıları hesaplanarak Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığımıza teslim edilmiş, il ve ilçe kongrelerimiz bu veri-
ler doğrultusunda tamamlanmıştır. 

B) 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Mahalli 
İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile ortak hare-
ket edilmiştir. YSK’nın 13.12.2018 tarih ve 1105 sayılı kararıyla 
seçim takviminin yayımlanmasından sonra teşkilatlara gönder-
diğimiz 15.12.2018/05-684 tarih ve sayılı genelgemizle aday 
belirleme süreci başlatılmıştır.

YSK’nın seçim takvimi doğrultusunda; 

1. İlçe Seçim Kurullarında görev yapan bütün üyelerimize 
ilgili genelgelerimizle duyurular yapılarak eksik olan gö-
revlilerimiz tamamlanmış.

2. Yeniden Seçim Komisyonlarının oluşturulması sağlan-
mıştır.

3. Genel Merkezimizde kullanılan MHP TEKÇATI programı 
Mahalli İdareler Seçimlerine göre güncellenerek kullanı-
ma hazır hâle getirilmiştir.

4. Genel Merkezimizin talimatlarıyla il ve ilçe teşkilatla-
rımızda Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel 
Meclisi Üye Aday Adaylarının ilgili teşkilatlara müracaat-
ları başlatılmıştır.
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5. YSK’nın Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerini yayınlamasının 
ardından YSK’dan temin edilen seçmen listeleri bütün 
teşkilatlarımıza il, ilçe ve belde bazında gönderilerek si-
yasi çalışmaların yapılması sağlanmıştır.

6. Propaganda sürecinde YSK’nın seçim takvimi doğrultu-
sunda siyasi çalışmalar takip edilmiştir. 

İl ve ilçe teşkilatlarımızın eğitimlerinde kullanılmak üzere bir-
çok eğitim dokümanı hazırlanmıştır. Bu dokümanlar; sesli, ses-
siz eğitim CD’leri, sandık görevlileri için eğitim broşürleri, seçim 
rehberleri ve müşahit kartları gibi materyallerden oluşmuştur. 
Tüm materyallerin il ve ilçe teşkilatlarımıza gönderimi eksiksiz 
olarak sağlanmıştır.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sonuçlara yönelik itiraz-
ların çok fazla olması nedeniyle, Genel Başkan Yardımcılığımız 
bünyesinde 30 hukukçunun yer aldığı bir grup oluşturulmuş-
tur. Genel Merkezimizde seçim hukuku uzmanları tarafından 
eğitim verilen hukukçu grup, Genel Başkan Yardımcılığımızın 
planlaması doğrultusunda tüm il teşkilatlarımıza yerinde eği-
tim vermek üzere bölgelere gönderilmiştir. Verilen eğitimlerle 
seçimlerde yaşanabilecek hukuka aykırı iş ve işlemlerin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır.

Aynı zamanda hukukçularımız seçim günü Genel Merkezi-
mizde hazır bulunarak il ve ilçe teşkilatlarımızdan gelen talep-
leri karşılamış, ilgili il ve ilçe teşkilatlarına hukuki destek vermiş-
lerdir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Se-
çimlerinde; 1 büyükşehir belediye başkanlığı, 10 il belediye 
başkanlığı, 135 ilçe belediye başkanlığı, 89 belde belediye baş-
kanlığı partimizce kazanılmıştır. Bu veriler sonraki seçimlerde 
kullanılmak üzere birimimizin arşivine tüm detaylarıyla birlikte 
alınmıştır.
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C) 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ara Seçi-
mi

23 Haziran 2019 tarihinde ilanı yapılan, yenileme seçimleri 
için Cumhur İttifakı’nın amaçlarına uygun olarak bir seçim tak-
vimi hazırlanmış ve faaliyete geçilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti (Cumhur ittifakı) 4.156.036, 
CHP (Millet ittifakı) 4.169.765 oy almıştır. Aradaki oy farkı 
13.729’dur.

31 Mart 2019 tarihinde Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığımızca alanda gözlenen eksiklikler ve 
seçim mevzuatı konusunda yapılması gerekenler İstanbul İl Baş-
kanlığımız eliyle AK Parti İstanbul il Başkanlığına bildirilmiştir.

Bildirilen hususlar şu şekildedir:

1. İstanbul ili nezdinde teşekkül ettirilen 31.186 sandık ku-
rulunda AK Parti tarafından görevlendirilen “sandık kuru-
lu üyelerinin”  oy verme ve tasnif işlemlerinde daha aktif 
olmaları ve bu kurulun nitelikli kişilerden oluşturulması 
gerektiği belirtilmiştir.

2. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan ve iptal edilen İstanbul 
seçimlerinin iptal nedenlerinden biri, bazı sandık baş-
kanlarının kamu görevlisi olmamasıydı. Söz konusu san-
dıklarda denetimin daha fazla yapılması konusunda uya-
rılar yapılmıştır.

3. İstanbul İl ve İlçe Seçim Kurullarında görevli  “AK Parti”  İl/
İlçe Seçim Kurulu üyeleri ve temsilcilerinin şikâyet-itiraz 
ve mevzuat konusunda bilgilendirme çalışmalarının ya-
pılması tavsiye edilmiştir.
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4. Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım’ın saha çalışmaları-
na yardımcı olmak amacıyla; tüm ilçe başkanlıklarımızda 
gruplar oluşturularak il başkanlığımız kontrolünde AK 
Parti teşkilatına katkı sağlamak üzere görevlendirilmiştir. 
Hemşehri derneklerinde toplantılar yapılarak Cumhur İt-
tifakı politikaları anlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenileme seçimlerinde Tür-
kiye’deki tüm teşkilatlarımız İstanbul’a sevk edilerek hemşehri 
hareketi başlatılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığımız, İstanbul seçimlerinde yaşanan 
hukuksuzluklara karşı Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 1.500 hu-
kukçuyu 23 Haziran 2019 günü İstanbul’da sandıklarda görev-
lendirmiştir. 1.500 hukukçunun görev yaptığı sandıklarda se-
çim esnasında ve oyların sayımındaki tüm gelişmeler Hukuk ve 
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımızla anlık 
olarak paylaşılmış ve gerekli müdahale ortamı sağlanmıştır. Se-
çim mevzuatı ve hukuki yardım için AK Parti’nin hukuk gurubu-
na destek olarak gönderilmiştir.

Oy vermek kamusal bir görev olduğu kadar kişiliğe bağlı bir 
haktır. Millî egemenlik bu görevin yerine getirilmesi ve bu hak-
kın kullanılması sayesinde vücut bulur.
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18 Mart 2018’de yapılan 12. Olağan Büyük Kongre sonra-
sında yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir:

Parti Tüzüğümüzde hükme bağlandığı gibi Genel Başka-
nımıza yardımcı olmak üzere, Genel Başkanımızın belirlediği 
politikalar, çizdiği çerçeve ve verdiği görevler ile Tüzük’te ve 
Program’da belirtilen ilkeler doğrultusunda partimizin siyasi 
işler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet ilişkileri ile ilgili 
faaliyetler yürütülmüştür.

Bu kapsamda; 

Partinin politika ve söylemlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak amacıyla bilimsel çalışma ve araştırmalardan da 
yararlanılarak çalışmalar yapılmış, parti görüşü oluşturulma-
sına yardımcı olmak amacıyla iç ve dış siyasi gelişmeler takip 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yönetimi ve Milletvekille-
ri ile parti politika, program ve uygulaması bakımından Genel 
Başkanımızın talimatları çerçevesinde koordinasyon sağlan-
mıştır.
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Partimizin kuruluşunun 50. yıldönümü münasebetiyle ha-
zırlanan etkinlikler kapsamında partimizin geçirdiği siyasi sü-
rece ilişkin yaptığımız çalışmalarla, etkinliklere katkı sağlan-
mıştır.

TBMM’nin açılışının 100. yılında partimizin millî irade, millî 
hâkimiyet ve demokrasi anlayışını ortaya koyan “TBMM’nin 
Açılışının 100. Yılında Millî İrade, Millî Hâkimiyet ve Milliyetçi 
Hareket Partisi” isimli kitap hazırlanmıştır. Kitap ile Milliyetçi 
Hareket Partisinin yarım asrı aşan siyasi hayatı boyunca yü-
rüttüğü demokrasi mücadelesini ortaya koymak ve Türk de-
mokrasisinin gelişiminde oynadığı önemli rolün anlaşılması-
na katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşası ve sağlıklı bir 
şekilde yürütülmesine ilişkin olarak yapılan partiler arası ça-
lışmalara Genel Başkanımızın talimatı ile iştirak edilmiş, siste-
min duyurulması ve parti politikamızın anlatılması yönünde 
hazırlık, yayın ve sunumlar gerçekleştirilmiş, TBMM’deki Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmalarına katkı 
sağlanmıştır. 

Hükümet faaliyetleri takip edilerek bu faaliyetlere ilişkin 
değerlendirmeler yapılmış, parti politikalarımız doğrultusun-
da dokümanlar hazırlanmıştır.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 
23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeni-
leme Seçimi ve partimizin kongre faaliyetleri kapsamında ça-
lışmalar yürütülmüş, parti seçim beyannamesi çalışmalarına 
iştirak edilmiş, parti politikalarımız doğrultusunda basın ve 
yayın organlarında siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmeler 
yapılmıştır. 
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Partimizi temsilen Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve bazı 
Bakanların yurt dışı seyahatlerine ve heyetler arası görüşme-
lere iştirak edilmiştir.

Genel Başkanımızın talimatları, Başkanlık Divanında veya 
MYK’da alınan ve görev alanımızı ilgilendiren karar süreçleri 
takip edilmiştir.

TBMM’de MHP Grubu olarak etkin bir çalışma dönemi ge-
çirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem yasama 
yıllarına girerken partimizin yasama ve denetim faaliyetleri 
kapsamındaki öncelikleri ve politikalarımıza yönelik çalışma-
lar yapılmıştır. 

1, 2 ve 3. dönem yasama yılları tamamlanan 27. Dönem 
TBMM’nin 4. yasama yılı çalışmaları Kovid-19 salgını nede-
niyle yoğun tedbirlerle devam etmektedir. Meclis Grubumuz 
Genel Başkanımızın talimatları, parti politikaları ve Cumhur 
İttifakı’na uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir.

27. Dönem 1, 2, 3 ve 4. yasama yıllarında Genel Başkanımız 
toplam 30 adet Grup Toplantısı yapmıştır.

Partimizin milletvekilleri 27. Dönem 1, 2, 3 ve 4. dönem 
yasama yıllarında, 4 Şubat 2021 tarihi itibariyle, toplam 279 
adet kanun teklifini, 202 adet Meclis araştırma önergesini ve 
1.028 adet yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sunmak 
suretiyle yasama ve denetim faaliyetlerine etkin bir şekilde 
katılmışlardır. 

MHP’nin imzası bulunan ve Cumhur İttifakı olarak ortak-
laşa verilen beş kanun teklifi TBMM’de kanunlaşmıştır. MHP 
olarak kamuoyuna taahhüt ettiğimiz hususlara ilişkin düzen-
lemeler içeren söz konusu kanunlar şunlardır: Ceza ve Güven-
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Avukatlık Kanunu ile Bazı 
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Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, İnternet Orta-
mında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun, Devlet Mezarlığı Hakkında Ka-
nun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 1924 Tarih ve 
491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Kal-
dırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici 
Kanun’un Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Ne-
den Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun.

Milletvekillerimiz Meclis Genel Kurulunda 70 adet gündem 
dışı konuşma yapmıştır. Aynı zamanda 2019, 2020 ve 2021 
bütçe görüşmeleri çerçevesinde Genel Kurul’da yoğun müza-
kerelere katılmışlardır.

Milletvekillerimizce Cumhur İttifakı çerçevesinde Meclis 
faaliyetlerine yapıcı katkı sunulmuş, parti politikalarımız doğ-
rultusunda milletimizin ve ülkemizin meseleleri gündeme ge-
tirilmiş ve çözüm için katkı sunulmuştur. 

Genel Başkanımız tarafından verilen diğer görev ve tali-
matlar yerine getirilmiştir. 
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EKONOMİK VE 
SOSYAL POLİTİKLARDAN SORUMLU 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI 

Emin Halûk AYHAN
Genel Başkan Yardımcısı
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18 Mart 2018 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 12. 
Olağan Büyük Kurultayını müteakiben görev dağılımlarından 
sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ekonomi ve Sosyal Politikalar-
dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca Parti Programı ve 
Tüzüğü çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür.

Bu çerçevede;

Aylık ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin hususları kap-
sayan göstergeler düzenli olarak izlenmiş, raporlanmıştır.

Toplumu ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ülke gün-
demi ve ülke meselelerine ilişkin basın toplantıları düzenlen-
miştir.

Partimizin çeşitli konulardaki görüşlerini içeren makale ve 
söyleşiler yazılı basında yayınlanmıştır.

12. Olağan Büyük Kurultayın yapıldığı 18 Mart 2018 tari-
hinden bu yana çeşitli konularda yerel ve ulusal programlara 
iştirak edilmiştir.
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Hükümet Programları, Yıllık Programlar, Bütçeler, Orta Va-
deli Programlar, Orta Vadeli Mali Planlara ilişkin değerlendir-
meler yapılmış, bu değerlendirmeler gerek basın toplantıları 
gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşmeler sırasın-
da yazılı ve görsel olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Hükümet, Bakanlık ve kamu kuruluşlarının icraat ve hedef-
lerine ilişkin risk ve performans izlekleri, aylık ve yıllık olarak-
gerek AR-GE faaliyetleri gerekse danışmanlık hizmetleri ile 
değerlendirilmiştir.

Adalet, hukuk sistemi, eğitim, sağlık ve güvenlik konularına 
ilişkin hususlar takip edilmiş ve bu hususlardaki gelişmeler ve 
bu gelişmelerin ekonomiye etkileri izlenmiştir.

Kamu personel rejimine ilişkin gelişmeler yakından takip 
edilmiş, bu konuda sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişi 
yapılarak partimizin ve kamu personelinin ekonomik konula-
ra ilişkin duyarlılıkları kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmıştır.

Ekonomik istikrar faktörleri açısından değerlendirmeler ya-
pılmış, sonuçları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Enerji, hammad-
de temin politikaları, para, kredi ve sermeye piyasaları,  halkın 
geçimine dair gelişmeler, özel kesim ve sektörler itibariyle ge-
lişmeler takip edilmiş ve değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, Orta Vadeli Programlar (2019-2021, 2020-
2022, 2021-2023) incelenmiş ve değerlendirmelerimiz TBMM 
ve kamuoyu gündemine taşınmıştır.

Çeşitli kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarına ilişkin değer-
lendirmeler yapılmıştır.

Olağan kongre süreci çalışmalarında partimiz yetkili kurul-
larına sunulmak üzere ekonomik ve sosyal politikalara ilişkin 
öneriler hazırlanmıştır.
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Dünyada, bölgemizde, komşularımızda meydana gelen ge-
lişmelerin ülkemize etkilerinin ekonomik ve siyasi yansımala-
rına ilişkin çalışmalar yapılmış ve raporlar hazırlanmıştır.

Partimizi temsilen çeşitli toplantı ve forumlara iştirak edil-
miş ve görüşlerimiz anlatılmıştır.

Araştırma kuruluşları ve uluslararası ilişkilerde siyasi, sos-
yal, ekonomik alanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla temas 
edilmiştir.

Bu kapsamda, 74 ve 75. TOBB Genel Kurulu’na Sayın Genel 
Başkanımızı temsilen iştirak edilmiş,  partimizin politikaları ve 
güncel konularla ilgili görüşleri iş âlemi ve kamuoyu ile pay-
laşılmıştır.

Dış politik ve ekonomik aktörlerle ilişkiler, ABD, Ortadoğu, 
Rusya ve çevre ülkeleri, AB, Birleşmiş Milletler ve diğer ulus-
lararası kuruluşlar ve bazı ülkelerle olan ilişkilerimiz incelen-
miştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesine ilişkin ta-
ahhütlerimizin takibi yapılmış ve bu hususların TBMM’de gün-
deme taşınması, yasalaşma veya topluma anlatılması husu-
sunda girişimlerde bulunulmuştur. Bu konulara ilişkin tasarı 
ve teklifler takip edilmiş, önerilerde de bulunulmuştur.

Özellikle, makroekonomik gelişmeler, kamu maliyesi, cari 
işlemler, tarım, sanayi, hizmetler, konut, iç ve dış ticaret, enerji 
alanlarındaki gelişmeler yakından takip edilerek bu konudaki 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Programı ve Tüzüğü doğrultusun-
da çalışma ve raporlar siyasi, sosyal, ekonomik ve teknik alan-
lardaki son gelişmeleri de kapsayacak şekilde ele alınmıştır.
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2018 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 
Milliyetçi Hareket Partisinin seçimlerde vatandaşlara vaatleri-
ni içeren seçim beyannamesine baz teşkil edecek çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

21 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimleriile 2019 yılında 
yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları bölgeler bazında 
da detaylı olarak analiz edilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ekonomik ve siyasi sonuçları analiz edilmiştir.

Kovid 19, küresel ekonomik gelişmeler ve bunların Türkiye 
ekonomisine etkileri yakından izlenmiş,  raporlar hazırlanmış 
ve sunumlar yapılmıştır.

Parti organlarında ve parti toplantılarında bilgilendirme 
amaçlı sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Kovid 19, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’deki 
makroekonomik gelişmeler konusunda Sayın Genel Başka-
nımıza ve katılımcılara aşağıdaki toplantılarda sunumlar ger-
çekleştirilmiştir:

* 26.06.2020 tarihli Milletvekilleri Toplantısı,

* 12.01.2020 tarihli MYK Toplantısı,

* 14-15.12.2019 tarihli Siyaset Okulu,

* 20.04.2019 tarihli Belediye Başkanları Toplantısı,

* 14.04.2019 tarihli MYK Toplantısı,

* 28.09.2018 tarihli MYK Toplantısı,

* 12.09.2018 tarihli İl Başkanları Toplantısı,

* 20.01.2018 tarihli Kızılcahamam MYK Toplantısı.
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Genel Başkan Yardımcılığımız tarafından düzenli olarak ha-
zırlanan bilgi notları ve raporlar aşağıdaki gibidir:

* Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan ve Yeni 
Ekonomi Programlar (YEP) hakkında hazırlanan değerlendir-
me raporları,

* Merkezî yönetim bütçesi hakkında değerlendirme raporu,

* Ekonomik istikrar kalkanı paketine ilişkin değerlendirme 
raporu,

* Ekonomik gelişmeler ve finans kesiminden alınan izle-
nimler raporu,

* Dış ticaret, enflasyon ve fiyat endeksleri,

* GSYH-büyüme verileri değerlendirmesi,

* Merkezî yönetim bütçe gerçekleşmeleri, 

* İşsizlik, sanayi üretimi, cari işlemler, kamu maliyesine iliş-
kin raporlar,

* BDDK ve TCMB’nin çeşitli kararları,

* TCMB Para Politikası Kurulu Kararlarına, Bankalar Birliği 
Genel Sekreteri ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu 
görev alanına giren gelişmelere ilişkin çalışmalar,

* Merkez Bankası rezervleri ve kredilere ilişkin notlar,

* Bankacılık sektörü yapısı ve gelişmelere ilişkin aylık de-
ğerlendirme raporları,

* TCMB üçer aylık enflasyon raporları hakkında değerlen-
dirmeler,

* Kredi derecelendirme kuruluşlarının gözden geçirme ra-
porlarına ilişkin düzenli değerlendirme notları.
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MEDYA TANITIM VE 
HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Mustafa KALAYCI
Genel Başkan Yardımcısı
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18 Mart 2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Büyük Kurulta-
yımızda yeni MYK üyeleri seçilmiştir. 24 Mart 2018 tarihinde 
yapılan MYK Toplantısında Başkanlık Divanı Üyeleri belirlen-
miştir. 25 Mart 2018 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın ten-
sipleri ile Medya Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı olarak Mustafa Kalaycı görev almıştır.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Basın Temsilcileri ile İlişkiler

Bu dönemde özellikle basın kuruluşları temsilcileri ve yö-
neticileri ile dostluk ilişkileri güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Bu kapsamda Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcımız tarafından ulusal gazete ve te-
levizyonların Ankara temsilcilerine ziyaretler yapılmıştır. Bu 
ziyaretlerde siyasi gündem de paylaşılmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın katılımları ile ulusal basının An-
kara temsilcileri ile geleneksel kahvaltılı basın toplantısı ve 
ulusal gazete ve televizyonların Milliyetçi Hareket Partisini 
takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli akşam toplan-
tıları yapılmıştır. 
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Sayın Genel Başkanımızın katılımları ile aşağıdaki toplantı-
lar tertip edilmiştir:

• 26 Aralık 2018 tarihinde ulusal basının Ankara temsilcileri 
ile geleneksel kahvaltılı basın toplantısı, 

• 26 Nisan 2018 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı,

• 23 Mayıs 2018 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle iftar progra-
mı,

• 19 Eylül 2018 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı,

• 19 Şubat 2019 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı,

• 10 Mayıs 2019 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle iftar progra-
mı,

• 9 Haziran 2019 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı,

• 11 Eylül 2019 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı,

• 16 Ocak 2020 tarihinde ulusal gazete ve televizyonların 
MHP’yi takip eden gazeteci ve muhabirleriyle yemekli ak-
şam toplantısı.
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Bu toplantılarda Türk siyaseti ve Milliyetçi Hareket Partisi 
açısından muhasebe yapılırken yazılı ve görsel basınla da sı-
cak ilişkiler kurulmuştur. Ayrıca, bu toplantılarda Sayın Genel 
Başkanımız tarafından gündemle ilgili yapılan değerlendir-
meler ile soru ve cevaplar bir metin hâline getirilerek ajanslar, 
gazeteler ve televizyonlarla paylaşılmıştır.

Ülkemizde Mart 2020’de görülen Kovid 19 salgını nedeniy-
le bu tarihten sonra ulusal basının temsilcileri ile geleneksel 
kahvaltılı basın toplantısı ve yemekli toplantılar yapılamamış-
tır. 

Basın Açıklamaları

Sayın Genel Başkanımızın Meclis Grup Toplantılarının günü 
ve saati ile ücretsiz canlı yayın için gerekli frekanslar, toplantı 
ve ziyaret programları, seyahat programları, miting program-
ları ve katıldığı televizyon programları ile ilgili bilgiler duyu-
rulmakta, açıklamaları ve konuşmaları paylaşılmaktadır.

Basın mensupları tarafından Genel Merkezimizde, TBMM 
kulislerinde ve seyahat programlarında Sayın Genel Başka-
nımıza yöneltilen sorulara Sayın Genel Başkanımızın verdiği 
cevap ve açıklamalarının paylaşımı yapılmaktadır. 

Yine, Sayın Genel Başkanımızın basın toplantıları, basın 
açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları du-
yurulmaktadır.

Ayrıca, Başkanlık Divanı Üyelerimizin basın toplantıları, ba-
sın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarının yazılı ve gör-
sel medya ile paylaşımı ve takibi de Medya, Tanıtım ve Halkla 
İlişkiler Birimi Başkanlığınca yapılmaktadır.
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Başkanlık Divanı Üyeleri, MYK ve MDK Üyeleri ve Milletve-
killerinin katıldıkları televizyon programları SMS sistemi ile 
duyurulmakta, tüm parti yöneticilileri haberdar edilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisinin toplantı, miting ve programla-
rının bütün ülkeye duyurulması ve vatandaşlarımız tarafından 
rahatlıkla izlenebilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Partimizin çeşitli program, seyahat, miting gibi organizas-
yonlarından basın mensupları haberdar edilerek talep etme-
leri hâlinde katılmaları sağlanmakta; ayrıca ücretsiz canlı ya-
yın hizmeti verdiğimiz bu tür programlarımızda görsel basın 
takip edilerek programlarımıza ne kadar yer verdikleri rapor-
lanmaktadır.

Medya Takibi

Yazılı basın takibi; “Devlet BAHÇELİ”, “Milliyetçi Hareket Par-
tisi”, “MHP Milletvekilleri”, “Başkanlık Divanı”, “Gazete Manşet-
leri”, “AK Parti Haberleri”, “CHP Haberleri”, “HDP Haberleri”, “İç 
Politika Haberleri”, “Dış Politika Haberleri”, “Genel Ekonomi 
Haberleri” başlıkları altında; görsel basın takibi “MHP”, “Devlet 
BAHÇELİ”, “akil insanlar” başlıkları altında yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı “devlet 
enformasyon sistemi” de takip edilmekte, yabancı basında 
partimiz ve Sayın Genel Başkanımız hakkında çıkan haberler 
basın bültenimize alınmaktadır.

Ayıca aldığımız İnternet medyası takibi hizmeti de Divan 
Üyelerinin hizmetindedir.

Aynı medya takip firması ile partimizin, MHP (MÇP dahil), 
Devlet BAHÇELİ ve Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ arşivi oluşturul-
muştur.
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Basın Bülteni

Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler 
Biriminde günün ilk çalışması bülten odasında yapılmaktadır. 
Bu esnada günlük yaklaşık 32 ulusal gazete, dergi ve İnternet 
sitesi basın bülteni görevlileri tarafından değerlendirilerek 
gerekli görülenler elektronik ortamda basın bültenine alın-
maktadır.

Ayrıca, yabancı basında partimiz ve Sayın Genel Başkanı-
mız hakkında çıkan haberler, basın bültenimize alınmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi basın bülteni daha kapsamlı, ko-
nularına göre bilgiye ulaşılması daha sistematik hâle getiri-
lerek öncelikle parti birimlerinin faydasına sunulmuştur. Yine 
bu basın bülteni sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Merkezi bünyesinde bir basın arşivinin oluşması sağlanmıştır. 
Arşivimiz basılı ve dijital olarak hem Sayın Genel Başkanımızın 
hem de Divan Üyelerimizin hizmetine sunulmaktadır.

18 Mart 2018 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar Mil-
liyetçi Hareket Partisi basın bülteninde 42.058 adet haber, 
29.437 köşe yazısı olmak üzere toplam 71.495 haber ve yorum 
arşivlenmiştir.

1 Ocak 2019 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar Mil-
liyetçi Hareket Partisi basın bülteninde 71.492 adet haber, 
57.359 köşe yazısı olmak üzere toplam 128.851 haber ve yo-
rum arşivlenmiştir. 

1 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar 68.760 
adet haber, 43.241 köşe yazısı olmak üzere toplam 112.001 
haber ve yorum arşivlenmiştir. 

1 Ocak 2021 tarihinden 3 Şubat 2021 tarihine kadar 6.426 
adet haber, 1.802 köşe yazısı olmak üzere toplam 8.228 haber 
ve yorum arşivlenmiştir. 
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18 Mart 2018 tarihinden 03 Şubat 2021 tarihine kadar 
188.736 adet haber, 131.839 köşe yazısı olmak üzere 320.575 
haber ve yorum arşivlenmiştir.

Bu sayede tespit edilen belirli kriterler çerçevesinde arşivi-
mizde bulunan her konuya rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

MHP Çağrı Merkezi 

9 Mart 2011’de kurulan merkezimiz, 7 gün 24 saat vatan-
daşlarımıza hizmet vermektedir.

Bir yılda ortalama 678.342 çağrıya cevap verilmiştir. (2018-
2021 yılı)

34.765 çağrıya geri dönüş yapılmıştır.

Bir günde en fazla 9.000 çağrı alınmıştır. 

2018 Haziran ve 2019 Mart seçimlerinde günlük ortalama 
2.500 kişiyle görüşülmüştür.

Merkezimize gelen çağrı, mail ve mesajlar değerlendirilip 
günlük olarak takip edilerek ilgililere yönlendirilmektedir.

Haber, yorum ve iletilen veriler değerlendirilerek hafta-
lık-aylık gündem raporları oluşturulmaktadır.

Merkezimizde daimi 4 personel, vardiyalar hâlinde 7 gün 
24 saat hizmet vermektedir.  (Zamanla personel sayısında 
azalma meydana gelmiştir.)

Santral sistemimiz ile birleştirilen çağrı merkezimiz, aynı za-
manda partimizin sosyal medya hizmetlerini de üstelenmiştir.

Çağrı merkezi standartlarında hizmet vermek için bütün 
çalışanlarımız, alanında uzman kişiler tarafından gerekli eği-
timlerden geçirilerek nitelikli bir hizmet verecek şekilde ye-
tiştirilmiştir.
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Ulusal televizyonlarda ve medyada çağrı merkezimizle ilgi-
li çıkan haberler kısa sürede bilinirliğini artırmış, Sayın Genel 
Başkanımızın birimimiz üzerinde gösterdiği hassasiyet ilgiyi 
ve güveni artırmıştır.

Sayın Genel Başkanımız raporlar dâhilinde önemli gördüğü 
bazı çağrılara geri dönüş yapmaktadır. Genel Başkan Yardım-
cılarımız iletilen konularla bizzat ilgilenmektedir.

Alınan çağrılar kullanılan sistem tarafından otomatik sesli 
olarak kayıt altına alınmaktadır.

Görüşmeyi yapan çalışanımız tarafından görüşmelerin içe-
riği hakkında kısa notlar tutularak görüşmeler yazılı olarak da 
kayıt altına alınmaktadır.

Günlük, düzenli olarak hazırlanan raporlar titizlikle incelen-
mektedir. Bu raporlar yetkililerle paylaşılmakta ve değerlen-
dirmeler yapılmaktadır. Sıklıkla sorulan sorulara ve aktarılan 
sorunlara; ilgili ve yetkili kişilerden bilgi alınarak cevap veril-
me yoluna gidilmektedir.

Alınan çağrılarda seçmenin sorunlarına ve sorularının ta-
mamına geri dönüş yapılarak cevap verilmektedir. Problemler 
çözülene kadar süreç takip edilmektedir.

MHP Sosyal Medya Merkezi 

Facebook, Twitter, Google Buzz, Yahoogrops, WhatsApp ve 
diğer sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile sanal ağ oluşturmak, 
sosyal medyada yapılan iletişimi partimizin iletişim stratejileri 
ile paralel bir şekilde uzun dönemli olarak planlamakla görev-
lidir.

Partimizin iletişim hedefleri doğrultusunda görevimiz; sos-
yal medya iletişim planı hazırlamak, partimizin sosyal medya 
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platformlarında kurumsal kimliğini oluşturmak, sosyal medya 
platformunda aktif olarak yer almak, sosyal medya platform-
larını takip etmek, sosyal medya platformlarını yönlendirmek, 
sosyal medya iletişim stratejileriyle uyumlu projeleri hayata 
geçirerek sosyal ağlarda gündemi belirlemektir.

Sosyal medyada özellikle Facebook’taki etkinliğimiz resmî 
sayfadan ibaret değildir.

Yürütülen çalışmaların hassasiyeti bakımından isimlerini 
veremediğimiz diğer yayın organlarımızın üye sayısı 5 mil-
yondan fazladır.

Yürütülen çalışmalarla toplumsal kitlelere doğru veya do-
laylı yoldan partimizin propagandasını yapmak amaçlanmak-
tadır.

Partimizin miting ve toplantıları sosyal medya görevlileri-
miz tarafından takip edilerek partimizle ilgili haberler, miting-
lerde çekilen video ve fotoğraflar düzenlenerek sosyal medya 
kanallarımıza yüklenmektedir. Seçim müzikleri, videolar oluş-
turularak yine bu kanallar üzerinden seçmene ulaştırılmakta-
dır. 

Sayın Genel Başkanımızın miting konuşmaları bölümlere 
ayrılarak düzenlenmekte, seçim gezileri esnasında çekilen fo-
toğraflar, albümler oluşturularak paylaşılmaktadır. Basın açık-
lamaları, televizyon programları, haber programlarına yansı-
yan gelişmeler sosyal medyaya da kısa sürede servis edilerek 
daha geniş bir kitleye ulaşılması hedeflenmektedir. Bir yan-
dan medyanın uyguladığı sansür, yapılan yayınlarla kırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Sosyal medya ortamlarındaki en büyük sorunlardan birisi 
partimizle ilgili oluşturulan bilgi kirliliğidir. Bilinçli olarak or-
ganize edilen ya da partimize gönül veren bazı vatandaşları-
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mızın kurduğu sayfalardan yapılan yayınların resmî politikala-
rımızla bağdaşmadığı görülmüştür.

Bu sayfalar üzerinden yapılan yayınlarda resmî politikala-
rımızla bağdaşmayan yayınlar yapıldığı gibi zaman zaman 
provokatif söylemlere de yer verilmiştir. Genellikle MHP ya da 
Milliyetçi Hareket Partisi adını kullanan ve partimizin resmî 
sayfası gibi algılanan Facebook sayfaları kontrol altına alınmış 
ya da kapattırılmıştır.

Facebook sayfamız yayına başladığı günden bugüne 
2.245.000 üyeye ulaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli’nin konuşmaları pasajlar hâlinde grafik tasarım yapı-
lıp sosyal medya araçlarımız üzerinden vatandaşlarımıza ulaş-
tırılmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarına, Başkanlık Divanı 
Üyelerimizin açıklamalarına, parti çalışmalarına, parti faaliyet-
leri ve milletvekillerimizin çalışmalarına sayfamızda yer veril-
mektedir.

Resmî Twitter hesabımız 2014 yılında 175.000, 2017 yılında 
1.000.000, 2019 yılında ise 2.100.000 takipçiye ulaşmış olup 
yapılan yayınlar ise ayda ortalama 12.000.000 kişiye ulaşmış-
tır. Twitter üzerinden yapılan gündem çalışmalarının sayısı 
2.000’den fazladır. Bu çalışmalarla partimizin etkinlikleri du-
yurulmuş, bu mecrada partimize yöneltilen saldırılara karşı 
konulmuştur.

Resmî Youtube hesabımız 92.000 takipçiye ulaşmış, yapılan 
yayınlar 3 yılda 42.723.525 kez izlenmiştir.

Instagram hesabımız 747.000 takipçiye ulaşmıştır. 

Hazırlanan çalışmaların altına yazılan yorumlar, tavsiyeler, 
şikâyetler, eleştiriler de büyük bir hassasiyetle takip edilmek-
tedir. Çağrı merkezi olarak hazırladığımız raporlarda buralar-
dan aktarılan bilgiler de önem arz etmektedir.
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Sosyal Medya Merkezi’miz tarafından oluşturulan Whats-
App bilgi ve bilgilendirme ağı sayesinde partimiz hakkında 
oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı cevaplar 
verilmiş olup doğru bilgi doğru kaynaktan yani Genel Merke-
zimiz tarafından verilmektedir.

Hedefimiz bilgi ve bilgilendirme ağımızı 2021 yılı içerisinde 
tüm il ve ilçe teşkilatlarımızda tamamlamaktır.

MHP Resmî İnternet Televizyonu: AlpTürk TV

AlpTürk TV, Genel Koordinatör Sayın Metin Özkan’ın yöneti-
minde çalışmalarına devam etmiştir.

Bu çalışmalar kapsamında; 

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi, uyum yasaları, ittifak 
düzenlemesi, ittifak arayışları, Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı 
karşısında oluşan blok, 

Erken seçim kararı, 24 Haziran 2018 seçimleri, siyasi partile-
rin seçim beyanname ve söylemleri, Cumhurbaşkanı adayları 
ve yapılan açıklamalar, 

2019 yerel seçimleri, yerel seçimlerde ittifak yapılması, İs-
tanbul seçim tekrarı ile ilgili gelişmeler ve yapılan açıklamalar,

Sayın Genel Başkanımızın, kader mahkûmlarına yönelik 
şartlı ceza indirimi önerisi, MHP’nin Şartlı Ceza İndirimi Kanun 
Teklifi, 

Toplumun büyük bir beklenti içinde olduğu, terör, çocuğa 
şiddet gibi suçlar için idamın yeniden getirilmesi konusunda 
MHP’nin ortaya koyduğu irade,

Toplumda artan şiddete dair MHP’nin görüşleri, MHP tara-
fından TBMM’ye sunulan Ruh Sağlığı Yasa Teklifi,
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Kamuoyunun yalan yanlış bilgilerle yanıltılmasının önlen-
mesi amacıyla anketler ve anket şirketleri konusunda MHP’nin 
hazırladığı kanun teklifi,

Sayın Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalar ve açıklama-
lar,

MHP’nin toplumsal olaylara bakış açısı, esnaf, çiftçi, öğren-
ci, işçi, memur, emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler gibi 
toplum kesimlerinin çözüm bekleyen sorunlarına dair yapılan 
çalışmalar, MHP Milletvekillerinin verdiği Meclis araştırması 
önergeleri ile kanun teklifleri, 

9 Eylül 2020 tarihinde Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla 
Ülkü Ocakları tarafından 9’arlı sıralar hâlinde, her biri 81 kişilik 
ve 12 Ada’yı temsilen 12 ada şeklinde gerçekleştirilen İstiklâl 
İçin Kararlılık Yürüyüşü,

Terörle mücadele operasyonları, sınır ötesinde gerçekleşen 
operasyonlar,

Ülkemize yönelik baskı ve dayatmalara karşı Devletimizin 
ve partimizin gösterdiği dik duruş, muhalefetin kararlı ve millî 
bir duruş sergileyememesi, 

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saf dışı bırakma girişimleri ve 
Yunanistan’ın tacizkâr politikalarına karşı partimizin yaptığı 
açıklamalar, 

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs 
salgınıyla mücadelede, hükumetin attığı olumlu adımlar ve 
vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için yapılan girişimler 
gibi gündem konularında değerlendirmeler yapılmış, milleti-
mize doğru bilgileri belgeleriyle birlikte ulaştırabilmek ama-
cıyla çeşitli video, görsel ve diğer öğelerden oluşan paylaşım-
lar hazırlanarak izleyicilerimize aktarılmıştır.
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Medya Yapım

Sayın Genel Başkanımızın 2018-2021 yılları arasında yaptığı 
il seyahat ve programları kamera ve fotoğraf makinası ile ta-
kip edilmiş olup görüntüler sosyal medyada da paylaşılmış ve 
gerekli medya birimlerine teslim edilmiştir.

Başlıca Faaliyetleri:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden kişi 
ve heyetlerin fotoğraf makinası ve kamera ile görüntülenmesi 
ve bu görüntülerin paylaşımı,

VHS, Betacam, DVcam ve CD-DVD arşivinin dijital ortama 
aktarılması,

Teşkilatlardan ve dışarıdan gelen fotoğraf ve görüntü ta-
leplerinin karşılanması sağlanmış,

Çeşitli konularda belgesel ve kısa metrajlı filmler yapılarak 
bu çalışmalar MYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, İl/İlçe Baş-
kanlıklarımız başta olmak üzere partililerimizle paylaşılmış, 
sosyal medya vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırılmıştır.

Toplantılarımıza gelemeyen medya temsilcilerine fotoğraf, 
video ve haber desteği verilerek daha geniş kitleler faaliyetle-
rimizden haberdar edilmiştir.
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A. FAALİYET DÖNEMİNDEKİ ULUSLARARASI OLAYLAR VE  
POLİTİKALARIMIZ: 

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket 
Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı sonrasında 26 Mart 2018 
tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Baş-
kanlık Divanı oluşmuştur,  Sayın Genel Başkanımızın takdirle-
riyle Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı görevine geldiğimiz günden bu yana kü-
resel ve bölgesel ölçekli birçok gelişme yaşanmıştır.

Dış politikamızın içerisinde bulunduğu durum son yılların 
en zorlu dönemlerinden birini teşkil etmekle birlikte, geliş-
melerin çok boyutlu ve karmaşık yapısından dolayı hem iç 
gelişmelerle hem de küresel aktörlerin yapısal değişiklikleriy-
le dış politika stratejimizin eşzamanlı bir değişiklik içerisine 
girdiğine tanıklık etmekteyiz.

Faaliyet dönemimizde ülkemizin güvenliğini tehdit eden 
terör faaliyetleri,  ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak ve bö-
lünmez bütünlüğüne yönelik tehditleri bertaraf etmek için 
yaptığımız operasyonlar, yıllardır istikrarın sağlanamadığı Irak 
ve Suriye başta olmak üzere ülkemize akın eden mülteciler, 
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya ile yaptığımız Hava Sa-
vunma Sistemi (S400) anlaşması üzerine uyguladığı ekono-
mik ve siyasi baskılar, Avrupa Birliği’nin mülteci krizi, Libya 
gibi konularda ülkemiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışma-
sı, Yunanistan’la yaşanan Doğu Akdeniz ve Ege krizleri, Azer-
baycan’ın topraklarını Ermeni işgalinden azad etmesi yaşanan 
gelişmelerin ana eksenini ve partimizin uluslararası politikala-
rının temelini oluşturan konulardandır.

Sayın Genel Başkanımızın bilgi birikimi, tecrübesi ve üstün 
öngörüleri ışığında partimizin tüm kademeleriyle küresel ve 
bölgesel gelişmeler takip edilerek ülkemize yönelik suçlama, 
tahrik ve tehditleri bertaraf etmek adına her türlü adım şeffaf 
ve cesur bir şekilde atılmıştır. Kendilerinin çift başlı Selçuklu 
kartalı sembolüyle ifade ettikleri gibi, bir başıyla Doğu’yu yani 
insanlığın kaynağını ve değerlerimizi unutmadan diğer başıy-
la muasır medeniyetlerin ötesini yani bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin zirvesini yakalama zorunluluğumuz her geçen 
gün daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisinin dış politika görüşlerinin ana 
hatlarını oluşturan Türkiye’nin millî egemenlik haklarının ve 
menfaatlerinin korunması; ülkemizin tüm dünyada etkin ve 
saygın bir şekilde temsil edilmesi gerçeklerinden öte, her 
türlü karşıt politika ve propagandaya karşı plan, program ve 
eylemler belirlemek ve bunların ışığında vatandaşlarımızın 
refahını sağlamak adına proaktif adımlar atılmıştır.

Partimiz millî egemenliğimize, ülkemizin birlik ve bekasına 
yönelik terörist oluşumlar dışında uluslararası güvenliğe teh-
dit oluşturabilecek terörist oluşumların da tümüne karşı ka-
rarlı bir tutum sergilemektedir. Faaliyet dönemimizde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülen ve kabul edilen Afganis-
tan, Irak, Suriye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Aden Kör-
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fezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi, Libya, Lübnan 
tezkerelerine verdiğimiz destekle partimizin her türlü terör 
oluşumuna karşı duruşunun nişanesi olarak göz önüne seril-
miştir.

ABD’nin sözde demokrasi havarisi kesilerek Orta Doğu’da 
döktüğü kan, yerini vekalet savaşlarına bırakmış, sözde IŞİD/
DAEŞ’e karşı PKK, PYD/YPG’ye sınırsız lojistik destek sağla-
mıştır. Amerika’nın teröre karşı bu iki yüzlü tutumuyla cesa-
retlenen terör örgütü, sınırlarımıza saldırılar düzenlemiş, bir 
oluşumun yok edilmesi için başka bir terör oluşumunun des-
teklenmesinin absürt sonuçlarını ortaya koymuştur.

PKK, PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini sınırlarımızdan 
uzaklaştırmak, sınırımıza inşa edilmeye çalışılan terör korido-
runu yok etmek, bölge halkının güvenliğini sağlamak için baş-
lattığımız Zeytin Dalı Operasyonu/Afrin Harekâtı, PKK, PYD/
YPG terör örgütlerini sözde IŞİD/DEAŞ’a karşı mücadelede 
müttefiki olarak gören ABD’yi rahatsız etmiş ancak Trump’ın 
Suriye’den asker çekme kararı geçici de olsa Türkiye-ABD iliş-
kilerindeki olumsuz etkileri azaltmıştır. Kahraman ordumuz 
18 Mart 2018’de Afrin merkezine girdiğini açıklamış, Rusya ile 
bölgede varılan anlaşmayla da terör örgütlerinin bölgeden 
uzaklaştırılması karara bağlanmıştır. 

Açıklamalarında Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü-
ne kastettiğine yer veren Avrupa Birliği temsilcileriyle yaptığı-
mız görüşmelerde bir terör örgütüne karşı başka bir terör ör-
gütünü beslemenin bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasına 
yol açtığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin 
her zaman komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğu-
nu ancak sınırlarımıza dayanan ve vatandaşlarımızın canına 
kasteden terör odaklarına göz yumulmayacağı belirtilmiş, söz 
konusu ülkemizin bekası olduğunda her türlü siyasi kazanımı 
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elimizin tersiyle iterek devletimizin üstün çıkar ve menfaatle-
rine bağlı olarak politika üreteceğimiz aktarılmıştır.

Avrupa’nın ve Amerika’nın ikircikli yaklaşımı ortadayken 15 
Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından terör örgütü 
mensuplarının devlet kadrolarından uzaklaştırılmasıyla dış 
politikada kazanılan ivme, Rusya ile gerilen ilişkilerin düze-
ne girmesi açısından önemlidir.  Uçak krizinden sonra FETÖ 
mensuplarınca Rus Büyükelçi’nin öldürülmesinin ardından 3 
Nisan 2018’de Türk ve Rus Devlet Başkanları iki ülkenin zor 
sınavları atlattığını, artık stratejik ortaklık adımlarının atılaca-
ğını bildirmişlerdir. Bu anlamda partimizin görüş ve düşünce-
leri ülkemizin menfaatleri çerçevesinde şeffaf, adil ve eşit bir 
ortaklığın kurulmasındaki faydalarımızı göz önünde tutmak 
olmuştur. 

Ülkemiz coğrafyası itibariyle çatışmanın, kargaşanın ve 
belirsizliğin denkleminde sahada ve masada güçlü olmanın 
yollarını ararken “enerjinin İpekyolu” olarak kabul ettiğimiz 
TANAP doğal gaz boru hattının açılışıyla, 21. yüzyılda gittikçe 
daha fazla önem arz eden enerji ve enerji güvenliği, jeo-politi-
ğimizin vazgeçilmezliğini farklı bir boyutta ortaya koymuştur.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletve-
kili Genel Seçimlerinin Cumhur İttifakı’nın mutlak zaferiyle so-
nuçlanmasının ardından ülkemize karşı dış baskılar yoğunlaş-
mış, her alanda köşeye sıkıştırma ve hatta el çektirme çabaları 
başlamıştır. Uluslararası mücadelelerin gerçeği ışığında, par-
timizin tüm unsurlarının destekleriyle olası dış saldırı, taciz 
ve çatışmaları engellemek adına başlatılan operasyonlar, her 
türlü dış tehdide karşı yapılan hamleler Türkiye’nin her durum 
ve şartta köklü devlet olma özelliğini ortaya koymuştur. 

Seçimlerin ardından ABD’nin birbiri ardına gelen yaptırım 
kararları, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla cezaevinde tu-
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tulan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson davasına müdahil 
olmasıyla Amerikan yönetimi; İçişleri, Adalet ve Savunma Ba-
kanlarımıza dahası Türkiye’ye karşı uyguladığı finansal yap-
tırımlarla ülkemizi kaos ortamına sokmaya yönelik hamleler 
sergilemiştir. Aynı şekilde ABD İstanbul Başkonsolosluğu gö-
revlisinin FETÖ soruşturmasında tutuklanmasının ardından 
Washington’dan gelen açıklamaların Türkiye-ABD ilişkilerini 
germesi sonucu devletimiz ve milletimiz tarafından sergile-
nen dik duruş, bu köklü millet-devlet olmanın en güzel ör-
neklerinden birisi olarak gösterilmektedir. 

3 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolos-
luğuna gittikten sonra öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı sui-
kastının ardından açılan soruşturma Arabistan ile gerilime ve 
ardından uluslararası sorunlara neden olmuştur. Partimiz, su-
ikast ile ilgili yapılan soruşturmanın derinleştirilmesini hukuk 
devletinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulamış, ger-
çeklerin her ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarılması ge-
rektiğini savunmuştur. Özellikle Kaşıkçı cinayetinin ardından 
Suudi Arabistan yönetimi uluslararası alanda ülkemize karşıt 
politikalar izlemiştir. 

Faaliyet dönemimizde terör örgütlerinin sınırlarımızdan 
uzaklaştırılması, yok edilmesi, halkın güvenliğinin sağlanması 
için gerçekleştirilen Zeytin Dalı; güney sınırımızda oluşturul-
maya çalışılan terör koridorunu yok etmek, ülkemize yönelik 
terör tehdidini bertaraf etmek ve mülteci akınını durdurarak 
mültecilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak amacıyla gerçek-
leştirilen Barış Pınarı; Adana, Astana ve Soçi Mutabakatları 
çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve sınır gü-
venliğimizi sağlamak için gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Ha-
rekâtları ile aynı nedenlerle Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen 
Pençe Operasyonları ülkemizin son yıllarda gerçekleştirdiği 
en büyük operasyonlar olmakla birlikte, her biri müttefik ola-
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rak kabul ettiğimiz birçok ülkenin aslında terör oluşumlarına 
verdiği desteğin gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır. Birbirleri 
ardına açıklamalar yapan NATO müttefiklerimiz, Birleşmiş 
Milletler temsilcileri, Avrupa Konseyi üye ülkeleri, Amerikalı 
politikacılar söz konusu Türkiye olunca uluslararası güvenlik 
stratejilerini bir kenara bırakıp terör yanlısı tutum sergilemiş-
lerdir. Partimizin “bekle-gör” politikası izlemek yerine sahada 
ve masada pro-aktif olmayı önceleyen, köşeye sıkışmadan, 
zaafa uğramadan müdahale etmeyi hedefleyen yaklaşımlara 
“amasız, fakatsız” destek olması Devletimizin dış politikasına 
yeni bir heyecan katmış, hem savaştan kaçıp ülkemize sığınan 
Türkmen kardeşlerimizi hem de bulundukları ülkelerde varlık 
mücadelesi veren soydaşlarımızı motive etmiştir.

Mavi vatan olarak tanımladığımız denizlerimizdeki hakları-
mız da üzerinde durulması gereken önemli konu başlıkların-
dan birisidir. Yıllardır kriz yaşadığımız İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ve Yunanistan, Avrupa Birliği’nin de desteğini 
alarak Türkiye’yi enerji kaynaklarından uzaklaştırma çabasına 
girişmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin garantör ülkelerin 
dışındaki ülkeleri bölgeyle ilişkilendirme uğraşları, ülkemizin 
Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından da meşru kabul edilen 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yanında gösterdiği tu-
tum ve imzaladığımız deniz yetki sınırı anlaşması akabinde 
Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa 
Birliği ile oluşan sorunlar daha da derinleşmiş, Yunanistan ile 
karşılıklı olarak iki yüzün üzerinde navtex ilan edilmiştir.  Mil-
liyetçi Hareket Partisi tüm kadrolarıyla Mavi vatanımızın her 
zerresinde egemenlik haklarımızın ve millî menfaatlerimizin 
sonuna kadar korunmasından yana tutum sergilemektedir.

Yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında hava savunma sis-
temlerinin yetersiz ve tek yönlü kaldığı düşünülerek ülke-
miz ihtiyaçları doğrultusunda sistemlerin temini için ihale 
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gerçekleştirmiş ve Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri 
satın almaya karar verilmiştir. Bu durum kendisinden başka 
ülkelerden silah satın alınamayacağını ileri süren başta ABD 
olmak üzere tüm NATO ortaklarımızı rahatsız etmiştir. Türkiye, 
konumu itibariyle Avrupa’nın ve NATO’nun en fazla güvenlik 
kaygısı taşıyan ülkesidir. Ülkemizin güvenlik kaygılarını kendi 
imkânlarıyla aşma çalışmalarına destek vermek yerine, böl-
gede zayıflaması için mücadele eden sözde müttefiklerimizin 
tutumu izaha muhtaçtır. Türkiye, millî güvenliğini korumak 
için her türlü lojistik ve askerî malzemeyi istediği ülkeden 
temin etme hakkına sahiptir ve bunun için kimseden icazet 
alma yükümlülüğünde değildir. Türkiye aba altından sopa 
gösterilebilecek, tehditvari tavırları dikkate alacak bir ülke 
olmadığını her platformda göstererek meşru haklarını kullan-
mış ve hava savunma sistemlerinin bir kısmını teslim alarak ilk 
denemelerini yapmıştır.

İslam karşıtlığı Avrupa ülkelerinde hükümetlerin kışkırtma-
sıyla yeniden yükselişe geçmiş, yaşanan olaylarda büyük artış-
lar gerçekleşmiş ve geneli Avrupa’da olmak üzere son üç yılda 
yaklaşık beş bin vaka yaşanmıştır. Avrupalı siyasetçiler, İslam 
karşıtlığını siyasi bir araç olarak görmüş, Avrupa’da ortaya çı-
kan değer ve kültür çöküşünden kurtuluşun yegâne yolunu 
İslam karşıtlığı olarak göstermişlerdir.  Dinî motiflerden bes-
lenen terör örgütlerini “İslami terör örgütü” olarak tanımlamış 
ve bu sayede toplumları da İslam karşıtlığına sürüklemişler-
dir. Bu propagandaların esiri hâline gelen Avustralya vatan-
daşı bir gencin, 51 kişinin hayatını yitirmesiyle sonuçlanan 
Christchurch’teki El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezi’ne 
saldırısıyla İslam karşıtlığı bambaşka bir boyut kazanmıştır. 
Avrupa’da İslam karşıtı denilebilecek birtakım düzenlemeler 
Fransa ve Almanya’da hayata geçirilmeye çalışılmakta, Müs-
lümanlar kültürel, siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunları için 
günah keçisi olarak gösterilmektedir.
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İstanbul’un fethinin sembollerinden birisi olan Ayasofya 
Camii’nin 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan Cuma namazıyla 
ibadete açılmasını ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya provokas-
yon olarak algılamıştır. Avrupa’da birçok şehirde tek bir cami 
bile bulunmaması, hatta Yunanistan’ın başkenti Atina’da ya-
şayan Müslüman azınlığın ibadet etmek için farklı mekânlar 
aramak zorunda kalması yine Avrupa’nın ikiyüzlü yaklaşımı-
nın bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, Cezayir’de bulunan Keçi-
ova Camii, Fransızlar tarafından kiliseye çevrilmiş ve 130 yıl 
boyunca kullanılmış, İspanya’daki Kurtuba Camii ise katedral 
olarak kullanılmıştır. Ayasofya Camii’nin açılışı Türk milletinin 
kim ne derse desin, ne pahasına olursa olsun inanç ve ege-
menlik haklarını korumakta kararlı olduğunu ortaya koymuş-
tur.

Uluslararası toplantılarda Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak 
adına önümüze sürülen konulardan birisi de tutuklu olan 
gazeteciler, siyasetçiler ve ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Bu ko-
nularda yine çifte standartlı ve ikircikli yaklaşımlar gözlerden 
kaçmamaktadır. Adli kurumlar, meslek gruplarına göre değil, 
kişilerin eylemlerinin kanuni boyutlarıyla ele alıp değerlendir-
me yapmaktadır. Gazetecilerin veya siyasetçilerin işledikleri 
suçlar mesleki durumlarıyla eşleştirilemez. İsveç’in başkenti 
Stockholm’de tecavüz suçuyla yargılanarak cezaevine atılan 
bir papazın işlediği suçu dinî haklara saldırı olarak değerlen-
dirmek ne kadar saçma ise; terör örgütü mensubu olmak, 
suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek 
suçlarından hüküm giyerek tutuklanan bir siyasetçi veya ga-
zetecinin suçlarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendir-
mek de o kadar saçmadır.

Birleşmiş Milletlere bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organi-
zasyonunun yayımladığı rapora göre ülkemizde bulunan top-
lam göçmen ve mülteci sayısı 2019 yılı sonu itibariyle 5 mil-
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yon 678 bin 800’e ulaşmıştır. Göçmen ve mültecilerin genelini 
Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, İranlı kökenliler oluşturmak-
tadır. Ülkelerindeki savaş, kaos ve ekonomik bunalımdan ka-
çan mülteci ve göçmenleri kabul etmeyen “gelişmiş ülkeler”, 
imzalanan mülteci anlaşmalarına da riayet etmemektedir. Bu 
devasa mülteci ve göçmen sayısının ülkemizin ekonomik ve 
sosyokültürel dokusuna olan etkileri ortadadır. Göçmen ve 
mülteci sorunu için en etkin çözüm yolu ise bunların geldik-
leri ülkelere geri dönüş ortamlarının sağlanması olarak görül-
melidir.

Sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizin geliştiril-
mesini öncelediğimiz Türk Dünyası, Milliyetçi Hareket Partisi-
nin ayrıcalıklı ilgi alanını oluşturmaktadır. Türk Konseyi (Türk-
soy/Türk-Pa) ile ete kemiğe büründürdüğümüz bir millet, çok 
devlet olma anlayışıyla ortaya koyduğumuz ilişkiler, tarihî 
bağlarımızın ve kültürel kodlarımızın doğasıyla güçlenmiş ve 
yeni bir sistemle ortaya konulmuştur.

Özellikle gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekâtı sürecin-
de yaptıkları birliktelik açıklamalarıyla kendilerini her an yanı-
mızda hissettiren soydaşlarımız, ülkemize ve kahraman Meh-
metçiğe üstün bir motivasyon desteği sağlamışlardır. 

Balkanlarda soydaşlarımızın yaşadığı kimlik ve dil sorunları 
faaliyet dönemimizde de devam etmiştir. Bu anlamda sosyal 
medya başta olmak üzere yazılı ve görsel etkinlikler düzenle-
nerek sorunlara çözümler sunulmaya çalışılmış, elde edinilen 
kitap, dergi, çizgi romanlar çeşitli kanallarla bölgede yaşayan 
soydaşlarımıza ulaştırılmıştır. Bulgaristan, Makedonya, Bos-
na-Hersek, Macaristan, Karadağ ve Macaristan’a düzenlenen 
ziyaretlerle bölgede yaşayan soydaşlarımızın durumları ele 
alınmış, yapılan resmî görüşmelerde kendilerinin  hakları dile 
getirilmiştir.



100

Çin Halk Cumhuriyeti’nin egemenliği altında bulunan 
Doğu Türkistan konusunda toplumu yanlış yönlendirme adı-
na bilinçli bir bilgi kirliliği oluşturulmakta, aslolan Doğu Tür-
kistan davası unutturulmaya çalışılmaktadır. Konu ABD-AB-
Çin çatışmasının bir boyutu olarak ele alınmak istenmekte; 
zulüm gören, toplama kamplarında insani olmayan şartlarda 
zorla barındırılan, kendilerinden haber dahi alınamayan soy-
daşlarımız perdenin diğer tarafında bırakılmaktadır. Milliyetçi 
Hareket Partisi tüm varlığıyla dünyanın neresinde olursa ol-
sun soydaşlarımızın yanında, gönül birlikteliği içerisindedir. 
Özellikle Doğu Türkistan konusunda yapılan her yanlış pro-
pagandanın bölgede yaşamını sürdüren soydaşlarımıza daha 
derin baskılar getirebileceğinden hareketle; partimiz tarafın-
dan konu ile ilgili yapılan tüm görüşmeler, toplantılar kamuo-
yuyla paylaşımı açısından üzerinde daha hassas davranılması 
gereken hususlardandır. Doğu Türkistan ile ilgili durum anlık 
takip edilmekte, ülkemize göç eden soydaşlarımızın güven-
liği, sosyal düzene uyum sağlaması ve refahı için tarafımıza 
gelen bildirimler kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır.

Türk Dünyası’nın faaliyet dönemimizde yaşanan en önem-
li gelişmelerinden birisi de Azerbaycan’ın 1993 yılından beri 
Ermeni işgali altında bulunan topraklarını geri kazanması-
dır. 27 Eylül 2020’de Azerbaycan sınır hattı boyunca birçok 
noktaya saldıran Ermeni güçleri püskürtülmüş, daha sonra 
Azerbaycan’ın ilerleyişiyle birçok yerleşim yeri işgalden kurta-
rılmıştır. 10 Kasım 2020’de Ermenistan yenilgiyi resmî olarak 
kabul etmiş ve Rusya’nın öncülüğünde ateşkes anlaşması im-
zalanarak Ermenistan’a 1993 yılında işgal ettiği bölgelerden 
el çektirilmiştir. Bu anlaşmanın diğer önemli bir boyutu da 
Azerbaycan’ın Nahçıvan üzerinden Türkiye ile karayolu bağ-
lantısının garantilenmiş olmasıdır.  Milliyetçi-Ülkücü Hareket, 
Sayın Genel Başkanımızın işaret ettiği üzere “kanıyla, canıyla, 
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tüm varlığıyla Azerbaycan’ın yanında”  olmuş, çatışma önce-
sinde olduğu gibi sonrasında da bölgenin kalkınması, eğitim 
ve kültürel faaliyetlerin bir an önce başlaması için öncülük et-
miş, işgalden kurtarılan Şuşa şehrine bir okul yaptırılması için 
harekete geçmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından emperyal güçler 
tarafından kullanıldığı ortaya konmuş olan FETÖ terör örgü-
tünün tüm yapılanmalarının ortaya çıkması, gerek bağımsız 
gerekse özerk Türk devletleri tarafından buralardaki faaliyet-
lerine son verilmesi, Türk Dünyası için oldukça önemli konu-
lardandır. Kırgızistan’da yaşanan olaylarda şirketleri vasıtasıyla 
eylemci gruplara verdiği destek, kendisine bağlı radyo kanalı 
vasıtasıyla eylemleri kışkırtma çalışmaları ve farklı grupların 
içine sızarak geliştirdiği Gezi olayları senaryosunu yeniden 
sahneye koyması FETÖ’nün, ülkede oluşan kaosu besleyerek, 
başarabilirse ülkelerin yönetimini ele geçirmeye çalıştığının 
açık bir göstergesidir. 

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelerek ülkemizde yaşayan 
ancak henüz yasal vatandaşımız olamamış soydaşlarımızla il-
gili çalışmalarımız da devam etmektedir. Göçmen ve mülteci 
olarak ülkemizde bulunan ve bir şekilde partimizle iletişime 
geçen soydaşlarımızın başta ikamet, eğitim ve çeşitli sorunla-
rı için yaptığımız girişimlerle, önce kayıt altında tutulmaları ve 
hayatlarını daha rahat idame edebilmeleri için kamu kurum-
larına ve eğitim çağındakilerin eğitim kurumlarına yönlendi-
rilmeleri sağlanmıştır.

B. FAALİYETLERİMİZ

Dış politikamızın oldukça zor, hızlı, karmaşık ve çok boyut-
lu bir dönemden geçmekte olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
Milliyetçi Hareket Partisi; devletimizin bekası ve ülkemizin 
bölünmez bütünlüğünün teminatı, kendini ispatlamış kad-
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rolarıyla, milletimizin her alandaki menfaatleri için çalışmalar 
yapmayı kendisine görev edinmiştir.

Faaliyetlerimiz Parti Programımızla eşgüdümlü olarak Sa-
yın Genel Başkanımızın işaret ettiği üzere şekillenmiş; faali-
yetlerimizin zamanlama açısından güncel, içerik bakımından 
şeffaf, yalın ve tutarlı olmasına özen gösterilmiştir.

Genel Başkanımızın “Önce ülkem ve milletim, sonra partim 
ve ben” düsturundan yola çıkılarak gerçekleştirilen toplantı, 
program ve görüşmelerde ülkemizin âli menfaatlerini koru-
yucu, yüceltici açıklamalar yapılmış, izlenen politika yine aynı 
minval üzerine gerçekleştirilmiştir.

İlgili uluslararası toplantılara katılan tüm milletvekillerimiz 
bölgede sadece ülkemizin bekası, güvenliği, refahı ve huzuru 
için değil aynı zamanda bölge ülkelerinde barış ve istikrarın 
sağlanması için faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Bölgesinde ve dünyada “Lider Ülke Türkiye” ülküsünden 
hareketle bağımsız, etkili ve sonuç odaklı bir politika izleyen 
partimiz, uluslararası hak ve hukukumuzu korurken, bağımsız 
ve özerk Türk devletleriyle de ilişkilerini güçlendirmiş; başka 
ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın da haklarını gündeminde 
tutmuş, onların haklarını savunmak adına girişimlerde bulun-
muştur. 

Faaliyet dönemimizde ülkemiz bölgesel ve küresel çapta 
hamleler yapmış, uluslararası platformda öne çıkmış, aynı za-
manda Türk savunma sanayisinin dünyadaki savaş teorilerini 
altüst eden çalışmaları ile savaş sanayii yeni bir boyut kazan-
mıştır. Türk diplomasisinin gelişmesine, tüm dünyada saygın 
ve etkin bir yer kazanmasına katkı sağlayan değerli milletve-
killerimiz, çeşitli uluslararası temaslarla ülkemizin ve partimi-
zin stratejilerini ortaya koymuşlardır. 
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Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz şu şekildedir:

• Sayın Cumhurbaşkanımızın 60 yurt dışı seyahatine 32 
milletvekilimiz katılmıştır.

• Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızca düzen-
lenen 7 yurt dışı seyahate 7 milletvekilimiz katılmıştır.

• Sayın Bakanlarımızın 1 yurt dışı seyahatine 1 milletvekili-
miz eşlik etmiştir.

• Uluslararası komisyonların düzenlediği 22 yurt dışı ko-
misyon toplantısına 7 milletvekilimiz katılmıştır.

• Dostluk gruplarınca düzenlenen 6 yurt dışı toplantıya 5 
milletvekilimiz katılmıştır.

• Parlementolar arası birlik gruplarının düzenlediği 3 yurt 
dışı seyahate 2 milletvekilimiz katılmıştır.

• Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi’nin 1 
yurt dışı programına 1 milletvekilimiz katılmıştır.

• Avrupa Karma Parlamenterler Meclisi’nin 16 yurt dışı top-
lantısına 3 milletvekilimiz, NATO Parlamenterler Asamb-
lesinin 10 yurt dışı toplantısına 2 milletvekilimiz, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamble-
si’nin 3 yurt dışı toplantısına 2 milletvekilimiz katılmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 28 Şubat 2020 tarihinde 
Sağlık Bakanımızca duyurulan ilk koronavirüs vakasının ardın-
dan ülkemizde de yurt dışı seyahatlere kısıtlama getirilmiştir. 
Uluslararası kurumlar Mart 2020 itibariyle video-konferans 
yöntemiyle toplantılarına devam etmiş, çevrimiçi olarak dü-
zenlenen 14 uluslararası toplantıya 5 milletvekilimiz ve yine 
çevrimiçi olarak düzenlenen 177 uluslararası komisyon top-
lantısına 3 milletvekilimiz katılım sağlamıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ile diğer 
uluslararası komisyonlarda görevli milletvekillerimiz büyük 
bir özveri ve sorumluluk anlayışıyla partimizin dış politika 
konularında partimizi temsil etmiş, bu kapsamda çoğu ulus-
lararası anlaşmanın onaylanmasına dair 190 civarında kanun 
teklifi görüşülmüştür.

TBMM’de Grup Başkanvekillerimiz tarafından milletvekille-
rimizin de katılımıyla 6 uluslararası heyet kabul edilmiş, ayrıca 
komisyonlarda bilgilendirme toplantıları yapılarak yabancı 
heyetlerle görüşmeler sağlanmıştır.

C. GÖRÜŞMELER

Görevimizin ilk gününden bugüne kadar yapılan görüşme-
ler Sayın Genel Başkanımızın üstün görüş, tecrübe ve bece-
rileriyle işaret ettiği üzere şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiş 
olup partimizin görüş ve stratejileri ışığında paylaşılmıştır. 
Türk Dünyası’na dair sorunlar irdelenerek ele alınmış,  çözüm 
önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakla birlikte; 
fırsatlar ya da kazanıma dönüştürülebilecek durumlar için 
katkılar sunulmuştur. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu ile 
yapılan görüşmelerde ülkemizin ve partimizin duruşu ve po-
litikaları aktarılmış, ülkemize yöneltilen suçlamalara ve karşıt 
propagandalara açıklık getirilmiştir. ABD temsilcileriyle yapı-
lan görüşmelerde ise müttefikliğin doğasına aykırı tavırları ve 
bölgesel ayrışmalar masaya yatırılmış, S-400 problemi başta 
olmak üzere çeşitli itilaflara değinilmiştir. Suriye ve Irak Türk-
menlerinin temsilcileriyle bir araya gelinmiş, bölgesel konular 
ele alınarak soydaşlarımızın bölgesel haklarına dair düşünce-
lerimiz dile getirilmiştir. Tüm bu görüşmelerin yanı sıra yurt 
dışından gelen soydaşlarımız tarafından kurulan ve ülkemiz-
de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler 
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yapılmış, ilgili STK’lardan alınan bilgilerle ülkemizde yaşayan 
soydaşlarımızın sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılmıştır. 
Düzenlenen uluslararası programlara iştirak edilmiş, partimi-
zin dış politikaları, Türk Dünyası’na dair eylem ve stratejiler; 
açık ve net bir şekilde kamuoyuna aktarılmıştır. 

Bu kapsamda yapılan başlıca görüşmeler şu şekidledir:

Kabuller:

• Muhammed Veciz Cuma, Suriye Türkmen Meclisi Başka-
nı, 02.04.2018

• Erkin Emet, Dünya Uygur Kurultayı E. Genel Sekreteri, 
02.06.2018

• Gabriel Munuera Vinals, Avrupa Birliği Türkiye Delegas-
yonu Maslahatgüzarı, 31 Ağustos 2018

• Jacob Anthony Chew, Singapur Büyükelçiliği Dış Politi-
kadan Sorumlu Misyon Şefi, 31 Ağustos 2018

• Mel Lawrance, İngiltere Büyükelçiliği Siyasi İşler Müste-
şarı, 12 Eylül 2018

• Kevin Boyd, ABD Büyükelçiliği Siyasi Bölüm Diplomatı, 
12 Eylül 2018

• Anders P.B: Siegumfeldt, Danimarka Büyükelçiliği Müste-
şarı ve Misyon Şefi Yardımcısı, 14 Eylül 2018

• MarcInnes-Brown, Avustralya Büyükelçisi, 18 Eylül 2018

• Michael Sonntag, Almanya Büyükelçiliği İç Politikadan 
Sorumlu İkinci Kâtibi, 18 Eylül 2018

• Mehmet Bazyar, CréditIndustriel et Commercial (CIC) 
Bankası Türkiye Direktörü, 4 Aralık 2018
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• Makedonya “Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu yetkilile-
ri” 16 Ocak 2019

• Ahmed Ahmedov, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hare-
keti Genel Başkan Yardımcısı, Bulgaristan Meclisi Bulga-
ristan Dostluk Grubu Başkanı, 14 Mart 2019

• Dr. Ömer Dede, Türkmen Arap Birliği Genel Başkan Yar-
dımcısı, 17 Mayıs 2019

• Sayit Yusuf, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan 
Yardımcısı, 3 Haziran 2019

• Dr. Nasir Hariri, Suriye Muhalefeti İtilaf Hareketi Genel 
Başkanı, 19.06.2020

• ABD Temsilciler Meclisi Üyesi John Garamendı ile video 
konferans görüşmesi, 13 Ekim 2020 - 07 Aralık 2020

• Ruşen Abbas, Dünya Uygur Hareketi Başkanı ve berabe-
rindeki heyet, 22 Aralık 2020

Sivil Toplum Kuruluşları ile Gerçekleştirilen Görüşmeler:

• Uluslararası Eğitim ve Yönetim Derneği, 18 Nisan 2018

• Bulgaristan Türkleri Derneği, 1 Haziran 2018

• Kırgız Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

• Orta Asya Türkleri Derneği

• Azerbaycan Şehit ve Gazileri Derneği

• Afganistan Türkleri Derneği

• Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

• Turan Yolu Göçmen ve Sığınmacılar Derneği
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Ziyaretler ve Programlar: 

• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ziyareti, 8 Mayıs 2018

• Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği 11. Uluslararası 
Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, 8 Eylül 2018

• 26-28 Ekim 2018 “Göç, Mültecilik ve İnsanlık” konulu 
Uluslararası Kartepe Zirvesi

• Giresun Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Hocalı 
Katliamı ve Türk Dünyası Sempozyumu, 27 Şubat 2019

• Sakarya TÜRKAV Şubesinin düzenlediği “Hocalı Katliamı 
ve Türk Dünyası” konulu panel, 4 Mart 2019 

• Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin İstanbul Yenikapı’da 
düzenlediği etkinlik, 21 Haziran 2019

• KÖKSAV tarafından düzenlenen “Orta Doğu’da Cereyan 
Eden Son Gelişmeler Işığında Irak’ın Geleceği” konulu 
panel, 20 Ekim 2019 

• Kazakistan Büyükelçiliği’nin düzenlemiş olduğu Kazakis-
tan Cumhuriyeti’nin 28. Bağımsızlık Günü Resepsiyonu, 
12 Aralık 2019

• Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası ve Böl-
gesel Gerçekler Işığında Türkiye’nin Durumu ve İzlenen 
Politikalar Paneli, 25 Aralık 2019

• Bulgaristan Türklüğünün simgesi hâline gelen Türkân 
Çeşme Anma Programı, 27 Aralık 2019 

• İstanbul Rumeli Üniversitesi, “Covit 19 Salgın Süreci ve 
Sonrasında Ülkemiz ve Dünya” konulu İnternet söyleşi 
programı, 29 Mayıs 2020
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• Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi(TASC) tara-
fından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin CO-
VID19 Sürecindeki Uluslararası Dayanışması ve COVID19 
Sonrası Yeni Dünya Düzeninde Türk Devletlerinin Yeri” 
konulu programı, 11 Haziran 2020

D. DİĞER FAALİYETLER

Ülkemizin çeşitli şehirlerinde, ilçelerinde ve mezralarında 
partimizin ülke ve dünya gündemine ilişkin politikalarını ve 
görüşlerini dile getirmek, bölgelerdeki il ve ilçe teşkilatları-
mızın çalışmalarına destek vermek ve onların güçlerine güç 
katmak adına 62 ayrı seferde 34 şehir merkezinde ve 96 il-
çede partililerimizle ve Ülküdaşlarımızla bir araya gelinmiş, 
Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe başkanlıklarımız ayrıca Ülkü 
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il ve ilçe başkanlıklarımız ziya-
ret edilmiş, ziyaret ettiğimiz şehirlerde 8 televizyon programı-
na katılınmış, 11 ilde ise ulusal  ve yerel medyaya röportajlar 
verilmiştir.

Sayın Genel Başkanımızın teşrif ettikleri 20 seyahatte ken-
dilerine eşlik edilmiş, bu seyahatlerde milletimize verdikleri 
güven ve özveri dolu mesajlar çalışılmış ve her fırsatta mil-
letimizle paylaşılmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçim sürecindeki 
Cumhur İttifakı açık hava toplantıları esnasında 6 televizyon 
programına iştirak edilerek partimizin görüşleri aktarılmıştır.

Partimizin duruş ve görüşlerini aktarmak adına 8 yabancı, 
38 ulusal, 5 bölgesel televizyon programına konuk olunmuş; 
22 televizyon programına görüntülü İnternet bağlantısı, 9 te-
levizyon programına ise sesli olarak bağlanılmıştır.

Seçim bölgemiz Erzurum’da teşkilat ziyaretleri, resmî gö-
rüşmeler ve toplantılar, açık hava toplantısı, kapalı salon top-
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lantısı, açılış, nezaket ziyareti gibi programlar düzenlenmiş,  
17 Erzurum seyahatinde yöresel sorunların tartışıldığı 11 
televizyon programına iştirak edilmiştir. Özelde Erzurum’un 
genelde ise Doğu Anadolu bölgesinin ulaşım, enerji maliyet-
leri, işsizlik, bölgesel gelişimi konularında kanun teklifleri ve-
rilerek, ayrıca TBMM’de düzenlediğimiz basın açıklamalarıyla 
bölgenin sorunlarına çözüm arayışında bulunulmuştur. Ayrı-
ca, seçim bölgemizdeki vatandaşlarımızla ve partililerimizle 
yapılan 5.700 üzerinde gerek yüz yüze gerekse telefon, e-mail 
veya sosyal medya araçları üzerinden görüşmelerde tarafımı-
za iletilen 1.379 talep titizlikle değerlendirilmiş, konularla ilgi-
li girişimlerde bulunulmuştur. 

Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin Samsun’da düzenlediği 
“Millî Mücadele’nin 100. Yılında Gençlik Kongresi” sempoz-
yum ve etkinliklerinde gençlerimizin çalışmalarına eşlik edil-
miştir.

Bingöl’de yaşanan 5,7 şiddetindeki depremin ardından 
bölgedeki MYK üyelerimiz,  il ve ilçe başkanlarımızla birlikte 
depremin ana üssü olan Elmalı bölgesine gidilerek vatandaş-
larımızla görüşülmüş, Milliyetçi Hareket Partisinin tüm kadro-
larıyla depremde zarar gören vatandaşlarımızın yanında ol-
dukları hatırlatılarak, yaraların sarılması için devletimizin tüm 
imkânlarıyla seferber olduğu yerinde izlenmiştir. 

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Konya, Rize, Tekirdağ ziyaretle-
rinde Erzurumlular Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği, Tüm Gazi ve Şehit Aileleri Derneği;  
Ankara’da Ankara Erzurum Dernekleri Federasyonu, İLKSAN 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kooperatifler Fuarı, Erzurum’da 
ise Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, 
Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl Temsilciliği, Erzurum Güvenlik 
Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği, Erzurum Hizmet-İş Sen-
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dikası gibi sivil toplum kuruluşları ziyaret edilmiş, partimizin 
politikaları dile getirilmiştir. 

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultayı çerçe-
vesinde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının 
görevlendirmesi ile il ve ilçe kongreleri takviminde yer alan 
Malatya, Kayseri, Gümüşhane, Erzurum, Iğdır, Artvin il kong-
relerimizin ve Erzurum iline bağlı İspir, Yakutiye, Palandöken, 
Aziziye, Aşkale Pazaryolu ilçe kongrelerimizin divan başkanlı-
ğı gerçekleştirilmiştir.
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AR-GE’DEN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İzzet Ulvi YÖNTER
Genel Başkan Yardımcısı
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18 Mart 2018 tarihinde yapılan ana teması “Millî Duruş-Şü-
hedaya Vefa-Millete Beka” olan, Milliyetçi Hareket Partisi 12. 
Olağan Büyük Kurultayımızın ardından Sayın Genel Başkanı-
mızın takdirleri ile görev dağılımı yapılmış ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi Araştırma-Strateji Geliştirme’den (AR-GE) Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcılığı’na görevlendirmemiz yapılmıştır.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalarımız özet olarak şu şe-
kildedir:

Aylık ekonomik veri raporları düzenli olarak hazırlanmış ve 
yayınlanmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın talimatları ile Sınırı Aşan Göçler 
Komisyonu kurulmuş, komisyon toplantılar düzenlenmiş ve 
müteakiben “Sınırı Aşan Göçler Komisyonu Raporu” kitaplaş-
tırılmıştır.

Toplum ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görsel ve 
yazılı basına mülakatlar verilmiştir.
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Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin düzenle-
miş olduğu olumsuz faaliyetler raporlanmıştır.

Sayın Genel Başkanımızın talimatları ile İnsanlığın Huzuru 
Projesi kapsamında alanlarında söz sahibi, birbirinden kıy-
metli bilim insanlarından oluşan heyetimiz kurulmuş, toplan-
tılar yapılmış ve “İnsanlığın Huzuru Projesi” kitaplaştırılmıştır.

Mahalli İdareler ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçla-
rı, geçmişteki seçim sonuçları ile mukayese edilerek detaylı 
bir şekilde raporlanmıştır.

Çocuk ve kadın istismarı hakkında veriler toplanmış, sebep 
ve sonuçları rapor hâline getirilmiştir.

Dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 salgını günbegün ta-
kip edilmiş, salgının verdiği tahribat raporlanmıştır.

Suriye, Irak, Karabağ ve Libya’ya yapılan operasyonlar takip 
edilmiş, bu operasyonların sonuçlarının ülkemize ekonomik 
ve siyasi yansımaları analiz edilerek raporlanmıştır.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin raporları incelenmiş ve ra-
por edilmiştir.

Ülkemizin makro ve mikro ekonomik göstergeleri rapor-
lanmıştır.

CHP Genel Başkanı’nın, ülkemizi güç durumda bırakmayı 
amaçlayan söylemleri hakkında çalışma yapılarak Savcılığa 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

İstanbul’un imar sorunu, muhtarlarımızın yaşadıkları sorun-
lar, Uzman Jandarma ve Uzman Çavuşlarımızın özlük hakları 
ile ilgili kanun teklifleri verilmiştir. Ayrıca, partimize mensup 
bir milletvekili tarafından, TBMM’de partimizce temsil edile-
meyen illerin sorunları giderilmeye ve çözüme ulaştırılmaya 
çalışılmıştır.
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Araştırma-Strateji Geliştirme Birimimizin hazırladığı ra-
porlar şu şekildedir:

1. Sınırı Aşan Göçler Komisyonu Raporu

2. Aylık Ekonomik Veriler Raporu

3. İnsanlığın Huzuru Projesi Raporu

4. Geçmiş Yerel Seçim Sonuçlarının Karşılaştırılmalı Raporu

5. Kemal Kılıçdaroğlu Suç Duyurusu Raporu

6. Çocuk ve Kadın İstismarı Hakkında Rapor

7. TTB Hakkında Rapor

8. TBB Hakkında Rapor

9. Makro-Mikro Ekonomik Göstergeler Raporu

10. Covid 19 Hakkında Rapor

11. Arifiye 1. Ana Bakım Fabrikası Raporu

12. Kanun Teklifleri
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YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU 
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Sadir DURMAZ
Genel Başkan Yardımcısı
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Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin veciz ifadele-
rinde belirttikleri gibi vatan sevgisi, millete hizmetin en bü-
yük gücüdür. 

Bu sevginin en iyi gösterileceği zeminlerden birisi de hiç 
şüphesiz yerel yönetimlerdir.

Ayrıca, partimizin görüş ve politikalarının hayata geçirildiği 
ilk alan da yerel yönetimlerimizdir.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
olarak, Milliyetçi Hareket’e özgü “Üretken Belediyecilik” viz-
yon belgemizi milletimizin istifadesine sunmuştuk.

Yerel Yönetimlerimizin çalışmalarında önemli bir kaynak ve 
rehber olan bu belge, yerel yönetimlerde Milliyetçi Hareket 
Partisi adına farkındalık yaratmıştır.

Bilindiği gibi 16 Nisan 2017 Pazar günü, Cumhurbaşkanlı-
ğı Hükümet Sistemi’ni öngören anayasa değişikliği milletimiz 
tarafından kabul edilmiş ve Sayın Genel Başkanımızın mimarı 
olduğu yeni sistemin ilk seçimi de 24 Haziran 2018’de gerçek-
leştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimleri olmuştur.
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Söz konusu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti 
arasında Cumhur İttifakı kurulmuş, seçimlere ittifak anlayışı 
içerisinde girilmiştir.

Yeni sistemin ilk yerel seçimi de 31 Mart 2019 Mahalli İdare-
ler Seçimleri olmuştur.

Sayın Genel Başkanımız, 22 Kasım 2018’de Cumhurbaşka-
nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş, 31 Mart 
2019’da yapılacak yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı’nın de-
vam etmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bu doğrultuda, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla AK 
Parti heyeti ile 8 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.

Sonrasında AK Parti yetkilileriyle müteaddit defa bir araya 
gelinerek ittifak çalışmaları sürdürülmüş ve nihayet 20 Şubat 
2019 tarihinde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile hazırladığı-
mız ortak listeler İl ve İlçe Seçim Kurullarına teslim edilmiştir.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hare-
ket Partisi olarak 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçe ve 89 belde be-
lediye başkanlığı olmak üzere toplam 235 belediye başkanlığı 
elde edilmiştir.

Ayrıca, 3.423 belediye meclis üyesi ile partimizin bugüne 
kadarki en yüksek meclis üyesi sayısına erişilmiştir. Yine parti-
miz 188 il genel meclis üyesi ile AK Parti’nin ardından en fazla 
il genel meclis üyesi çıkartan ikinci parti olmuştur.

İttifak çalışmaları ve yerel seçim süreci dışında;

• 13 Eylül 2018’de Genel Başkanımız Sayın Devlet BAH-
ÇELİ’nin teşrifleriyle düzenlenen Polatlı Belediyesi Toplu 
Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katılım sağlandı.
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• 24 Kasım 2018’de Antalya/Belek Sueno Hotel’de Beledi-
ye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tertip 
edildi.

• 24 Ocak 2019’da Belediye Başkan Adayları Tanıtım Top-
lantısı tertip edildi.

• Mart 2019’da Ankara İl Başkanlığımız ile birlikte tüm ilçe-
lerimizde istişare toplantıları gerçekleştirildi.

• Nisan 2019’da Antalya/Side Sueno Hotel’de Belediye Baş-
kanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı tertip edildi.

• Haziran 2019’da Afyonkarahisar İl Başkanlığının düzenle-
diği Belediye Başkanları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

• Temmuz 2019’da Düzce ilimizde meydana gelen sel fe-
laketi sonrası Akçakoca Belediyemiz ve vatandaşlarımız 
ziyaret edildi.

• Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası 
belediyelerimizin depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik 
yardımları organize edildi.

• Şubat 2020’de Ankara İl Başkanlığımızın haftalık olağan 
yönetim kurulu toplantısına katılarak gündeme ilişkin is-
tişarelerde bulunuldu.

• 20 Mart 2020’de Belediye Başkanlarımıza koronavirüs 
tedbirlerine yönelik bir genelge gönderildi.

• Ağustos 2020’de Samsun/İlkadım ilçe kongremiz gerçek-
leştirildi.

• Ağustos 2020 Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası be-
lediyelerimizin yardımları organize edildi.

• Eylül 2020’de Keçiören ilçe kongremiz gerçekleştirildi.

• Eylül 2020’de Altındağ ilçe kongremiz gerçekleştirildi.
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• Eylül 2020’de Polatlı’da yaşanan kum fırtınasından zarar 
gören köylerimiz ve tarım işçilerimiz ziyaret edildi.

• Eylül 2020’de Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla 
“739. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri”ne 
partimizi temsilen katılım sağlandı.

• Eylül 2020’de Çubuk ilçe kongremiz gerçekleştirildi.

• Eylül 2020’de Niğde il kongremiz gerçekleştirildi.

• Ekim 2020’de Hatay’da meydana gelen yangın felaketi 
sonrası bölgenin tekrar ağaçlandırılmasına yönelik bele-
diyelerimizin yardımları organize edildi. 

• Ekim 2020’de Manisa il kongremiz gerçekleştirildi. Yunu-
semre ilçe teşkilatımızın yeni binasının açılışı yapıldı.

• Ekim 2020’de Bartın il kongremiz gerçekleştirildi.

• Ekim 2020’de Trabzon il kongremiz gerçekleştirildi, ilçe 
belediyelerimize ziyaretlerde bulunuldu.

• 30 Ekim 2020’de İzmir’de yaşanan deprem felaketi son-
rası belediyelerimizin depremzedelere yönelik yardım 
faaliyetleri organize edildi.

• Kasım 2020’de Düzce il kongremiz gerçekleştirildi.

• Kasım 2020’de Karabük il kongremiz gerçekleştirildi.
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MALİ İŞLERDEN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA
Genel Başkan Yardımcısı
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1- GİRİŞ

18 Mart 2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Büyük Kurultayı-
mızda yeni Merkez Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından ya-
pılan ilk MYK toplantısında oluşturulan Başkanlık Divanında, 
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi Prof. 
Dr. Mevlüt KARAKAYA’ya yeniden tevdi edilmiştir.

18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 13. Büyük Ku-
rultayımıza sunulacak faaliyet raporuna esas teşkil edecek, 18 
Mart 2018-18 Mart 2021 tarihleri arasında birimde gerçekleş-
tirilmiş olan faaliyetler özet olarak aşağıda arz edilmiştir.

2-  GÖREV VE YETKİ

Mali İşlelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının gö-
rev ve yetkileri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun; İkinci 
Kısım Dokuzuncu Bölümünde “Parti Defterleri”, Üçüncü Kısım 
Birinci Bölümünde “Partilerin Gelirleri”, Üçüncü Kısım İkinci 
Bölümünde “Partilerin Giderleri”, Üçüncü Kısım Üçüncü Bö-
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lümde “Parti İçi Mali İşlemler” ve Üçüncü Kısım Dördüncü Bö-
lümde “Anayasa Mahkemesince Yapılacak Mali Denetim” ve 
Üçüncü Kısım Beşinci Bölümde “Mali Hükümlerin Müeyyide-
leri” alt başlıklarında belirtilmiştir. Bununla birlikte, Parti Tüzü-
ğümüzün 48’inci maddesinde; “Parti merkez teşkilatının mu-
hasebe ve mali işlerini, parti gelirleri ve giderlerinin mevzuata 
uygun olarak yapılmasını, parti bütçesi ve kesin hesabının 
hazırlanmasını menkul ve gayrimenkullerin ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre sevk ve idaresini üçüncü şahıslara yapılacak 
ve mali sorumluluk yükleyen sözleşmelerin parti menfaatleri 
ve mevzuata uygun olarak tamamlanmasını; il teşkilatlarının 
muhasebe ve mali işlerinin denetimini; Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı yürütür.” denilmektedir.

3- FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 
Parti Tüzüğünün 48’inci maddesinde belirtilen görev ve yetki-
ler kapsamında 18 Mart 2018-18 Mart 2021 tarihleri arasında 
ilgili birim tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler aşağıda 
özet bir biçimde verilmiştir.

3.1. Defter, Kayıt ve Finansal Raporlama İş ve İşlemleri

• Parti defter, gelir-gider kayıt ve finansal rapor hazırlama-
ya ilişkin iş ve işlemler:

• İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019, 2020 ve 
2021 mali yıllarına ilişkin parti merkez teşkilatına ait def-
terler, bilanço esasında ve bilgisayar ortamında kullanı-
lacak biçimde zamanı içerinde tasdik ettirilmiş ve kulla-
nılmıştır/kullanılmaktadır.
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• Parti gelir, gider ve demirbaş kayıtları mevzuatına uygun 
olarak ilgili defterlere kaydedilmiştir. Yevmiye defterine 
yapılan yıllık kayıt sayısı ortalama 1.300 civarında ger-
çekleşmiştir.

• Aylık ve yıllık genel mizanlar, dönem sonlarına ilişkin Bi-
lanço ve Gelir-Gider Farkı tabloları ile Nakit Durum Tab-
loları hazırlanarak istenildiğinde ilgili mercilere arz edil-
miştir.

• Taşra teşkilatlarının defter kayıt ve raporlarına ilişkin 
kontrol ve denetim faaliyetleri yürütülmüştür.

3.2. Bütçe ve Kesin Hesap İş ve İşlemleri

Parti merkez bütçe ve kesin hesapları ile taşra teşkilatları 
kesin hesaplarına ilişkin iş ve işlemler:

• Merkez teşkilatına ilişkin 2019, 2020 ve 2021 mali yılla-
rına ait bütçeler, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına kesin he-
saplar hazırlanmış; kesin hesaplar mevzuata uygun bir 
biçimde zamanında Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına 
sunulmuş, Merkez Yönetim Kurulu sırasıyla; 28 Haziran 
2018, 25 Haziran 2019 ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde, 
bir önceki yıllara ait kesin hesapları oy birliği ile onamış-
tır.

• Taşra teşkilatlarına ilişkin bir önceki yıla ait kesin hesap-
lar, devam eden yılın mart ayından itibaren genel mer-
kezde toplanmış ve iller bazında fizyon raporlara dönüş-
türülmüş, il raporları da genel merkez kesin hesapları ile 
mevzuata uygun bir biçimde birleştirilmiştir.
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•	 Parti	Menkul	ve	Gayrimenkullerinin	İdaresine	İlişkin	İş	
ve İşlemler

Parti merkez menkul ve gayrimenkullerine ilişkin iş ve iş-
lemler:

• Parti menkul ve gayrimenkullerinin idaresi parti menfa-
atleri doğrultusunda; tasarruf, karlılık, verimlilik ve bütçe 
ilkeleri çerçevesinde yürütülmüştür.

• Nakit akışları, gereklilik ve ihtiyaç olmadığı sürece banka 
hesapları üzerinden yapılmıştır.

• Parti nakitleri çok sayıda bankanın katılımı sağlanarak 
yapılan ihalelerin sonucuna göre vadeli hesaplarda de-
ğerlendirilerek parti menfaatleri öncelenmiştir. Bu mak-
satla yıllık ortalama 40 civarında ihale gerçekleştirilmiş-
tir.

• Gayrimenkul ve demirbaşların verimliliğini sürekli kıl-
mak maksadıyla gerekli bakım-onarımları koordineli bir 
biçimde gerçekleştirilmiştir.

•	 Mali	Denetim	ve	Kontrole	İlişkin	iş	ve	İşlemler

Anayasa Mahkemesinin mali denetimi ve parti mali işlem-
lerinin kontrolüne ilişkin iş ve işlemler:

• Anayasa Mahkemesinin mali denetimine esas teşkil ede-
cek Genel Merkez ve taşra teşkilatlarına ait 2017, 2018, 
2019 yıllarına ait kesin hesaplar mevzuatta öngörüldü-
ğü biçimde zamanında Anayasa Mahkemesine ve eş za-
manlı olarak da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına su-
nulmuştur.

• Faaliyet dönemi kapsamında, detaylı denetime esas teş-
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kil edecek 2017 ve 2018 yıllarına ait olan tüm kayıt ve 
belgeler Sayıştay Başkanlığına tevdi edilmiştir.

• Faaliyet dönemi kapsamında 2014 ve 2015 yıllarına iliş-
kin detay denetimler sonuçlanmış ve Anayasa Mahke-
mesi tarafından kesin karara bağlanmıştır.

• Faaliyet dönemi kapsamında Anayasa Mahkemesince 
kesin karara bağlanan yıllara ilişkin tüm mali iş ve işlem-
ler usulüne uygun bulunmuş, partimiz bu konuda ceza 
almayan tek siyasi parti olmuştur.

•	 Taşra	Teşkilatlarına	Yapılan	Eğitici	ve	Hatırlatıcı	İş	ve	İş-
lemler

Mali konulara ilişkin hatırlatıcı ve eğitim maksatlı iş ve iş-
lemler:

• Her yılın sonunda bir sonraki yılda mali konulara ilişkin 
dikkat edilecek hususları hatırlatan bir genelge il baş-
kanlıklarına gönderilmiştir.

• İl Başkanları Toplantısında “Partilerde Mali Denetim” 
konulu sunum yapılmıştır.

• Mali işler uzman personeli gerektiğinde taşra teşkilatla-
rına gönderilerek mali işlerle ilgili iş ve işlemler konusun-
da çalıştaylar yapmışlardır.



146



147





AİLE, KADIN VE 
ENGELLİLERDEN SORUMLU 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Deniz DEPBOYLU
Genel Başkan Yardımcısı





151

Hızla değişen ve gelişen dünya üzerinde yaşayan her mil-
letin bekası; kurduğu devletin gücüne, devletin bekası ise 
temsil ettiği milletin güçlü ve dirayetli olmasına bağlıdır. Bir 
milletin sahip olduğu karakteri koruyarak dirayetli durabilme-
sinin şifresi, kaçınılmaz değişimlerle meydana gelen gelişme-
leri takip ederken, öz kimliğinin temelleri olan millî ve manevi 
değerlerini muhafaza ederek kültürüne yabancılaşmadan ge-
lişebilmek, ilerleyebilmektir. 

Bu sebeple toplumu oluşturan çekirdek yapı ailenin korun-
ması ve aileye mensup olan her bireyin ihtiyaçlarının dikka-
te alınarak nitelikli, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar 
oluşturulması şarttır. 

Giderek daha karmaşık yapıya bürünen yaşam şartları kar-
şısında özellikle dezavantaj yaşayan gruplara daha çok has-
sasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Kapsayıcı bir çatı olan 
aileyle ilgili çalışmalarımız; kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm aile 
üyelerinin refahı hedef alınmak suretiyle önem arz etmekte, 
mevcut çalışmalarımızın önemli bir kısmını kapsamaktadır. 
Ekonomik ve sosyal yaşamda çoğu zaman sorunlarla karşıla-
şan ve bu sorunları aşmakta zorlanan kadınlarımız ve engel-
lilerimiz içinse ayrı çalışmalar planlanmış ve çalışmalarımızda 
bu planlara öncelik verilmiştir.
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AİLE POLİTİKALARI

Aile; bir toplumun çekirdek yapısı, koruyucu ve kurucu un-
surudur. Türk tarihi boyunca ailenin kutsal, aile ve ordunun 
toplumun ana unsurları olarak kabul edildiği yaşam tarzında 
aile; maddi ve manevi tüm değerlerin aktarıcı ve koruyucu ro-
lünü üstlenmiş; aile güçlü olduğu sürece devletin de güçlü 
olduğu anlayışı benimsenmiştir. 

Türkler devlet kurma becerisi ve tecrübesiyle dünya top-
lumları içerisinde, güçlü öğreti ve uygulama yeteneğine sahip 
olma özelliğiyle farklılaşmaktadır. Toplumun siyaseti, siyasetin 
de toplumu şekillendirdiği gerçeğinden yola çıkarsak; aile ya-
pısının siyasetteki etkisini, siyasetin de etkin ve sürdürülebilir 
politikalar geliştirebilmesi için birleşerek toplumu meydana 
getiren en küçük topluluk birimi olan aileyi dikkate almasının 
zorunluluğunu da kavramış oluruz.

Her toplumun kendi kültürel yapısına göre biçimlenmiş 
aile yapısı ve aile kurma geleneği vardır. Aile kültürün bir öğe-
sidir ve aynı zamanda kültürün gelecek kuşaklara aktarıldığı 
önemli bir kurumdur. Birey, içinde yaşayacağı toplumun ma-
nevi ve kültürel değerlerini ilk olarak içinde doğduğu ailede 
öğrenip benimseyecektir. Yine bireyin fiziksel ve ruhsal sağlı-
ğı, içinde yaşadığı ailenin sosyal, kültürel ve ekonomik koşul-
larıyla desteklenecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi aile yapısının ve aileyi oluşturan 
her yaştaki ferdin haklarının gözetilerek korunması amacıyla 
etkin ve sürdürebilir politikalar geliştirmeyi görev edinmiştir. 
Son yıllarda ailelerde yaşanan sorunları dikkate alarak; aile içi 
şiddet, boşanma, erken yaş evliliklerinin, çocuk ihmali ve is-
tismarlarının önlenmesi başta olmak üzere birçok konuda ça-
lışmalarını devam ettirmektedir. Milletvekillerimizin sunduğu 
önergeler, kanun teklifleri, bilimsel çalışmalar ve projelerle 
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partimiz siyasette etkin bir rol üstlenmiştir. Günümüzde ya-
şanan sorunlar ve dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen 
değişmelerle birlikte bulaşıcı bir virüs gibi diğer toplumlara 
da sirayet eden; dinî, kültürel ve ahlaki değerlerimize uygun 
olmayan aile ve yaşam tarzlarının toplum yapımızı bozma-
ması için de önleyici ve koruyucu tedbirler alınmasının elzem 
olduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda partimiz; televizyon, 
İnternet ağları ve benzeri iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen 
sosyal, kültürel ve manevi değerlerimize uygun olmayan ve 
aile kurumuna zarar veren bazı programların kaldırılmasında 
öncülük etmiş, etkin rol oynamıştır. Partimiz; ailenin ve toplu-
mun korunması için geliştirdiği sosyal politikalarla yerel yö-
netimlerde, Meclis çalışmalarında ve tüm teşkilatlarıyla birlik-
te ekip ruhuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

KADIN POLİTİKALARI

Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin 
de ifade ettikleri gibi kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siya-
sal alandaki belirleyiciliği, olması gereken düzeye çıkarılmadan 
güçlü, istikrarlı ve sözü dinlenen bir Türkiye tablosuna ulaşmak 
imkânsızdır.

Türk kadınının kadim tarihimizin derinliklerinden günümü-
ze ulaşan şahsiyetli, dirayetli duruşunun, devletin ve milletin 
bekası için üstlendiği rolün devam etmesi; Türkiye’nin güçlen-
mesi, gelişmesi ve muasır milletlerin arasında yer almasının 
ve hatta lider konumuna yükselmesinin anahtarıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi kadınlarımızın zaman içinde de-
ğişen sorunları ve ihtiyaçlarına karşı her zaman duyarlı ol-
muştur. Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlamak ve aynı 
zamanda hızlı gerçekleşen bu değişimlerin beraberinde ge-
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tirdiği yeni sorunlarla birlikte, çözümü henüz gerçekleşmemiş 
mevcut problemlerin giderilmesi gerektiğinin bilincinde ha-
reket etmiştir.

Kadınların hak ettikleri değere uygun olarak ekonomik ve 
sosyal yaşam içinde aktif ve güçlü rol alabilmesi amacıyla, 
mevcut sorunlarının çözülmesi; yaşanabilecek muhtemel so-
runların neler olabileceği ve bu sorunların yaşanma ihtima-
linin engellenmesi amacıyla çalışmalarımız kadın sorunları 
üzerinde yoğunlaştırılmıştır.

ENGELLİ POLİTİKALARI

Tanımlar engellileri, doğumsal ya da sonradan olma sebep-
lerle bireyin kişisel veya sosyal yaşantına dair kendi başına 
yapması gereken işleri, bedensel veya zihinsel yoksunluk se-
bebiyle yapamaması olarak ifade eder. Yani engellilik toplum-
sal hayata katılmak üzere yapılacak faaliyetlere ilişkin hareket 
yeteneğinin sınırlı olmasıdır.

Herhangi bir fiziksel veya zihinsel engeli olmayan insanın 
da yapamayacağı işler veya aşamayacağı engellerle karşılaş-
ma ihtimali olduğunu hesaba katarsak; yaşanan sorunları, 
sağlıklı insanların yaşam şartlarına uymak zorunda olan en-
gelli bireyin karşılaştığı engellerin özel durumlarının yarattığı 
sıkıntıyı telafi edecek destek sistemlerinin noksanlığı olarak 
da görebiliriz.

Engellilerin varlığı ve yaşamda karşılaştıkları zorluklar; sağ-
lıklı bireyler ve özellikle de hizmet üretenlerin daima dikkate 
alması ve hassas olması gereken önemli bir sorumluluktur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak mevcut sorunlara bu bakış 
açısıyla yaklaşmamız gerektiği inancıyla ve siyasal sorumlu-
luğumuzun farkındalığıyla; engelli vatandaşlarımızın yaşam-
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larını kolaylaştıracak ve yaşadıkları sıkıntıların çözümünü 
sağlayacak etkin ve sürdürülebilir politikalar geliştirmeyi en 
önemli görevlerimiz arasında kabul ediyoruz.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMI

Taşıdığımız sorumluluk ve amaçlarımız doğrultusunda 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle 2 Aralık 2019 ta-
rihinde Parti Genel Merkezimizde siyasal partiler ve sivil top-
lum kuruluşları arasında bir ilk gerçekleştirerek, Türkiye’de-
ki tüm engelli federasyonları ve dernekleri davet edilerek 
farkındalığın ortaya konulması amacıyla yoğun katılımlı bir 
program tertip edilmiştir.

Programa 4 konfederasyon, 3 federasyon, 9 vakıf ve dernek, 
2 engelsiz yaşam merkezi, 6 spor kulübü katılım sağlamıştır. 
Ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden 
halter ve judo görme engelli dünya şampiyonumuz, Avrupa 
Şampiyonu Ampute Futbol Millî Takımımız, Bayan Hentbol 
İşitme Engelliler Millî Takımımız ve İşitme Engelli Bayan Vo-
leybol Millî Takımımız ve yöneticileri programımızı şereflen-
dirmiş; engellilerimiz ve aileleri yoğun ilgi ve alaka ile iştirak 
etmişlerdir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizde, Gün Sazak 
Konferans Salonunda gerçekleştirdiğimiz programa katılan 
konfederasyon, federasyon, engelsiz yaşam merkezleri, spor 
kulüpleri, vakıf ve dernekler şunlardır:

Konfederasyonlar:

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu

Türkiye Bedensel Engelliler Konfederasyonu
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Türkiye Engelliler Konfederasyonu 

Engelliler Konfederasyonu

Federasyonlar:

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Engelsiz Yaşam Federasyonu

Vakıf ve Dernekler:

Otizm Vakfı

SERÇEV (Serebral Palsli Çocuklar Derneği)

ZİÇEV (Zihinsel Engelliler Vakfı)

Karadeniz Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği

TEDAY (Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği)

Türkiye Sakatlar Derneği

Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı

Özel Eğitim Kurumları Derneği

Ankara/Çubuk Engelli Dostları Derneği

Engelsiz Yaşam Merkezleri:

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi

Polatlı Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi

Spor Kulüpleri:

Ampute Futbol Millî Takımı

İşitme Engelli Bayan Voleybol Millî Takımı 

İşitme Engelli Hentbol Millî Takımı
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15 Temmuz Görme Engelliler Spor Kulübü

Aydın İşitme Engelliler Spor Kulübü

Aydın Engelliler Spor Kulübü

ENGELLİ DERNEKLERİ ZİYARETLERİ

İstanbul, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Samsun, Osmaniye, 
Ankara’da bedensel ve zihinsel engelli dernekleri, engelli spor 
federasyonları ve işitme engelli okulları ziyaret edilmiştir.  Ya-
pılan ziyaretlerde engellilerimizin, engellilerimize destek ve-
ren profesyonellerin, gönüllülerin ve engellilerin ailelerinin 
sorunları belirlenmiş; rapor hüviyetlerine göre almış oldukla-
rı engelli aylığı miktarlarının artırılması ve yaşadıkları birçok 
sorunun çözümü için çalışmalar başlatılmıştır. Belirlenen so-
runlar milletvekillerimizce ifade edilmiş; vatandaşlarımızdan 
gelen istek, öneri ve talepler yasal normlar çerçevesince Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine ile-
tilmiştir.

ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI

Üniversitelerin öğrenci toplulukları ve öğretim üyelerimi-
zin davetlisi olarak Ankara, Adana, Osmaniye, Düzce, Bursa, 
Konya, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mersin ve Samsun’da gerçek-
leşen panel, kongre ve konferanslara katılım sağlanmıştır. 
Öğrencilerin, akademisyenlerin ve vatandaşlarımızın yoğun 
olarak katıldığı programlarda; Milliyetçi Hareket Partisinin 
aile, kadın, engelli, çocuk politikaları ve tarafımızca TBMM 
Başkanlığına verilmiş olan “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı” hakkında 
bilgiler sunulmuştur.
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İL TEŞKİLATLARI ZİYARETLERİ

Düzenlenen etkinlikler ve konferanslar münasebetiyle bu-
lunduğumuz Aydın, Ankara, İstanbul, Adana, Osmaniye, Bur-
sa, Konya, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mersin ve Samsun İl Baş-
kanlıklarımız, merkez ilçe başkanlıklarımızda yöneticilerimizle 
bir araya gelinmiş; teşkilat çalışmaları ve programları hakkın-
da kendilerinden bilgiler alınmış, il teşkilatlarımız tarafından 
belirlenen kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunulmuştur.

İL TEŞKİLATLARI ZİYARETLERİ

Düzenlenen etkinlikler ve konferanslar münasebetiyle bu-
lunduğumuz Aydın, Ankara, İstanbul, Adana, Osmaniye, Bur-
sa, Konya, Kayseri, Aksaray, Niğde, Mersin ve Samsun İl Baş-
kanlıklarımız, merkez ilçe başkanlıklarımızda yöneticilerimizle 
bir araya gelinmiş; teşkilat çalışmaları ve programları hakkın-
da kendilerinden bilgiler alınmış, il teşkilatlarımız tarafından 
belirlenen kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunulmuştur. 

ANKARA İLBİLGE HATUN ERİNÇ EVİ ZİYARETİ

21 Eylül 2018 tarihinde Etimesgut Belediye Başkanlığı yö-
neticilerimizle birlikte “İlbilge Hatun Erinç Evi”nde ikamet 
eden yaşlılarımız ziyaret edilerek yaşadıkları dönemsel sorun-
lar, beklentileri ve temennileri hakkında bilgi alındı. 

SAMSUN VALİLİĞİ SÜLEYMAN YANÇATORAL ÇOCUK EVLERİ 
SİTESİ ZİYARETİ

26 Ekim 2018 tarihinde Samsun İl Başkanlığımızın yöneti-
cileri ile birlikte Samsun Valiliği Süleyman Yançotoral Çocuk 
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Evleri Sitesine gerçekleştirdiğimiz ziyarette kurum yetkilileri 
ve kurumda kalan kız çocuklarımızla bir araya gelindi; çocuk-
larımızın ve kurum çalışanlarının karşılaştığı sorunlar, beklen-
ti, dilek ve temennileri hakkında bilgi alındı.

KUZEY MAKEDONYA ZİYARETLERİ

Farklı tarihlerde Kuzey Makedonya Uluslararası Vizyon Üni-
versitesi Türk Kültürü Sempozyumu, Balkan Türkleri Forumu, 
Uluslararası Hıdırellez Şenlikleri ziyareti çerçevesi içerisin-
de Kuzey Makedonya’da yaşayan soydaşlarımız ile bir araya 
gelinerek Türk partilerinin yetkilileri ile yakın çalışma ve isti-
şarelerde bulunulmuş, bölgede yaşayan kadınlar ve çocuk-
lar başta olmak üzere ailelerin sorunlarına ilişkin tespitlerde 
bulunulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik yetkilileri, 
Kuzey Makedonya Devleti yetkilileri, üniversite öğrencileri ve 
öğretim üyeleri katıldığımız programlar, gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretler ve yaptığımız çalışmalara ihtimam göstermişlerdir.

Yapılan ziyaretler kapsamında Makedonya’da yaşayan 
soydaşlarımızın sorunları partimizin hassasiyetleri doğrultu-
sunda ele alınarak raporlandırılmıştır. Saygıdeğer Genel Baş-
kanımızın talimatlarıyla, Ülkü Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı 
ile yapılan ortak çalışma ile Makedonya’da eğitim gören tüm 
Türk çocuklarına, talepleri doğrultusunda Türkçelerini geliş-
tirmeleri amacıyla dergi ve kitap yardımı yapılmıştır.

MHP KAÇEP BİRİMİ  
(Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları)

Saygıdeğer Genel Başkanımızın öngörüleri ve katkıları 
doğrultusunda aileyi merkeze alarak tüm kadınlarımız, ço-
cuklarımız ve engelli vatandaşlarımızla kucaklaşmak, onların 
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sorun ve ihtiyaçlarını belirlemek, parti politikalarımızı ve pro-
jelerimizi geliştirmek amacıyla Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli 
Politikaları Birimi kurulmuştur. Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli 
Politikaları Birimi olarak amacımız dayanışmayı, paylaşmayı 
ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal 
düzenin tesis edilmesidir. Bu birim içerisinde sürdürülen ça-
lışmalar Başkanlık Divanı Üyeleri ve oluşturulan Bilim Hakem 
Kurulunun fikir ve önerileri dikkate alınarak devam ettirilmek-
tedir.

KAÇEP biriminin faaliyete geçmesiyle birlikte; mevcut siya-
si partiler içerisinde çocuk politikalarına ilişkin ilk yapılanma 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi bünyesinde var ol-
muştur. Emanetçisi olduğumuz millî ve manevi varlığımızın 
aktarılacağı genç kuşakların sağlıklı, eğitimli, karakter sahibi, 
güçlü nesiller olarak yetiştirilebilmesi için gerekli olan etkin 
politikaların geliştirilmesi öncelikli hedefimizdir. Çocuklarımı-
zı her türlü tehlike ve istismardan koruyabilmek gayesiyle; ya-
şanan mevcut sorunların ve gelecekte yaşanabilecek sorun-
ların tespitiyle birlikte, alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi 
çalışmalarımızın öncelikli planları arasında yer almıştır. Etkin 
ve sürdürülebilir çocuk politikalarının oluşturulması için mil-
letvekillerimiz ile istişare edilerek hazırlanan önerge ve kanun 
tekliflerinin yanı sıra; yerel yönetimlerimizin projelerine des-
tek sunularak çalışmalarımız aktif olarak sürdürülmektedir.

KAÇEP Biriminde yer alan Engelli Koordinasyon ve İletişim 
Merkezi aracılığıyla; engellerin ortadan kaldırıldığı toplumsal 
yaşam içerisinde engelsiz yaşam idealimizin gerçekleştiril-
mesi amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür. Engelli vatandaşla-
rımız her zaman hassasiyetle ve ehemmiyet göstererek ihti-
mamla muhatap alınmış olup istekleri, önerileri ve sorunları 
dinlenmiş ve hukuki çerçeve içerisinde çözüm önerileri araştı-
rılıp ilgili konularda olumlu değişikliklerin gerçekleşmesi sağ-
lanmıştır. 



161

Vatandaşlarımıza daha fazla katkı sağlamak, erişilebilirliği 
kolaylaştırmak ve yapıcı politikalarımızı daha geniş kitlele-
re ulaştırmak için KAÇEP resmî İnternet sitesi ve Facebook, 
Instagram ve Twitter ağlarında sosyal medya sayfaları oluş-
turulmuştur. Telefon, e-mail ve şahsen başvurularla sosyal 
politikalarımıza vatandaşlarımız teveccüh göstermişlerdir. 
Milletvekillerimizle yürüttüğümüz çalışmalar ile aile, kadın, 
çocuk ve engellilerimizin yaşadığı sorunların çözümü ama-
cıyla çok sayıda soru ve araştırma önergesi, kanun teklifi ha-
zırlanmıştır. Milletvekillerimizin, teşkilatlarımız ve yerel yöne-
timlerimizin yapmış olduğu çalışmalar web sayfamız ve sosyal 
medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ PANELİ

Milliyetçi Hareket Partisinin kadına verdiği değer ve öne-
mi geniş bir şekilde ele alarak Ülküdaşlarımızı bilgilendirmek 
ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadın sorunlarını bilimsel 
açıdan ele alarak değerlendirmek amacıyla 8 Mart 2019 tari-
hinde Genel Merkezimiz Gün Sazak Konferans salonunda bir 
panel gerçekleştirilmiştir. 

Teşkilat üyelerimiz, üniversite öğrencileri, il ve ilçe kadın 
kolları başkanları ve üyelerinin konuk olarak teşrif ettikle-
ri programımıza farklı üniversitelerde görev yapmakta olan 
kadın akademisyenlerimiz ve Denizli Merkezefendi Belediye 
Meclis Üyemiz panelist olarak katılmışlardır. Hukuk, Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik, Tarih, Edebiyat ve Mimarlık alanla-
rında uzman olan panelistlerimiz; “Ceza Muhakemeleri Huku-
ku”, “Toplumsal ve Kültürel Bağlamda Kadına Yönelik Şiddet 
ve Kadının Güçlendirilmesi”, “Türk Tarihinde Kadın ve Savaş”, 
“Türk Edebiyatında Kadın” ve “Kentte Kadın, Kadında Kent”  
başlıkları altında bilgi, görüş ve deneyimlerini paylaşmışlardır.
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KAÇEP SEMPOZYUMLARI

Toplum Kadın ve Şiddet Sempozyumu

Bilginin eyleme geçmesi ve önerilerin muhataplarına ulaş-
ması konusunda siyaset kurumunun köprü vazifesi görece-
ğini biliyoruz. Bu düşünceyle Saygıdeğer Genel Başkanımız 
Devlet BAHÇELİ Beyefendi’nin himayelerinde, değerli bilim 
insanlarının ve alanlarında yetkin çalışmalar yapan araştırma-
cıların katıldığı bir bilgi şöleni düzenlenmiştir.

Çalışmalarına 2018 yılının sonunda engelli programımızın 
bitişiyle başladığımız ve Ankara’da 18-20 Ekim 2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiğimiz MHP KAÇEP “Toplum, Kadın ve 
Şiddet” Sempozyumumuza Türkiye genelinden ve yurt dışın-
dan öğretim üyeleri ve alanında uzman kişiler katılım sağla-
mıştır. 

Sosyal yaşamda başta şiddet olmak üzere, önemli prob-
lemlerin çözümüne yönelik sunulacak bilimsel bildirilerle ve 
katılımcıların değerli katkılarıyla “Toplum, Kadın ve Şiddet” 
konusunu birlikte ele alınarak mevcut sorunlara çareler aran-
mıştır.

Bilgi şölenimiz toplum, kadın ve şiddet temaları ile sınırlı 
tutulmuş ve çok farklı disiplinlerden bilim insanları, araştır-
macı,  milletvekili, basın ve STK temsilcilerinin katılımıyla 2 
panel ve 2 konferans gerçekleştirilmiş, 17 oturumda 66 bildiri 
sunulmuştur.

Üç gün boyunca sunulan bildirilerde, kadının Türk tari-
hindeki yeri ve  konumu, kadına yönelen şiddetin nedenleri 
analiz edilerek bir sorun tespiti yapılmıştır. Tespit edilen so-
runların sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hu-
kuk, ekonomi, işletme, iletişim, medya, tarih, yerel yönetimler, 
edebiyat, felsefe, ilahiyat gibi  alanlar açısından toplumdaki 
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yansımaları örneklerle ortaya konulmuş ve  çözüm önerileri 
üzerinde durulmuştur.

2019 yılının Mart ayında sempozyum programında teb-
liğde bulunan akademisyenlerin ve uzmanların bildirilerinin 
bir kısmının yer aldığı çalışmalar, TASAV Vakfının katkılarıyla 
uluslararası hakemli dergi TÜRKİZ’de özel sayı olarak yayınlan-
mıştır.

2020 yılının Kasım ayında MHP KAÇEP “Toplum, Kadın ve 
Şiddet” Sempozyumumuzda yer alan tüm bildirilerin yayın-
landığı 2 ciltlik kitap çalışmamız tamamlanmış akademi cami-
asının, öğrencilerin ve vatandaşlarımızın bu kaynak eserden 
faydalanması sağlanmıştır. Sempozyum kitabımız ülkemizin 
tüm üniversite kütüphanelerinde, il halk kütüphanelerinde, 
Millî Kütüphane, Külliye Millet Kütüphanesi, TBMM Kütüpha-
nesi, sendika, dernek ve vakıf kütüphanelerimizde bilimsel 
referans kitabı olarak yerini almıştır. Kitabımızın PDF forma-
tı www.mhpkacep.org adresli web sitemizde kullanıma açık 
olarak yer almaktadır. 

100. Yılında Balalar Bilgi Şöleni

Nisan 2020 tarihinde TBMM’nin 100. yılına ithafen gerçek-
leştirilmek üzere “100. Yılında Balalar Bilgi Şöleni”nin hazırlık-
ları çok sayıda başvuru arasından seçilen bildirilerle tamam-
lanmıştır. 

17-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi he-
deflenen bilgi şölenimizde 100 bildiri sunumu, bir panel ve iki 
konferans yapılması planlanmıştır.

Tüm hazırlıkları tamamlanan sempozyumumuz, tüm dün-
yayı etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle, sağlık koşullarının 
uygun olacağı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Pandemi (Covid-19) süresi boyunca; kadın, aile, çocuk ve 
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engelli alanları içerisine giren konulardaki çalışmalara dijital 
platformlarda hız verilmiş, birimimizin İnternet sistem alt ya-
pısı tamamlanmıştır.

PLANLANAN DİĞER SEMPOZYUMLAR

Kadın ve çocuk ana temalı olarak hazırlanmış iki sempoz-
yum haricinde, aile ve engellilerimize dair bildirilerin sunula-
cağı iki ayrı sempozyumun daha planlaması yapılmış, ön ça-
lışmaları başlatılmıştır.

MHP SİYASET VE LİDERLİK OKULU EĞİTİMLERİ

Saygıdeğer Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, 
Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımızın hazırlamış oldukları eğitim programına 
katılan değerli öğrencilerimize, “Milliyetçi Hareket Partisi Ka-
dın, Aile ve Nüfus Politikaları” ile ilgili eğitim verilmiştir.
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MESLEKİ VE
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YAŞAR YILDIRIM
Genel Başkan Yardımcısı
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Milliyetçi Hareket Partisi; ülkemizin ve toplumumuzun so-
runlarını yakından takip etmekte, başta kronikleşen sorunlar 
olmak üzere toplum refahı için her konuda çözüm önerileri 
sunmakta, politikalar üretmekte ve bunları kamuoyu ile çeşitli 
vasıtalarla paylaşmaktadır.

Görüşlerimizi, önerilerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak 
amacı ile demokratik hayatın en önemli unsurlarından olan 
sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile olan ilişkilere 
de bu bakımdan büyük önem verilmektedir. Tüm sivil toplum 
kuruluşları ile ilişki kurmak ve bu ilişkilerin daha da ilerlemesi 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Demokratikleşmenin devlet ve millet düşmanlığı karşısında 
bir örtü olarak kullanıldığı, demokrasinin devlet ve millet düş-
manları tarafından sadece ve sadece kendilerini mağdur gös-
termek amacı ile kullanılan bir araç olduğu dönemde, gerçek 
demokrasinin savunucusu olan Milliyetçi Hareket Partisi de 
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kendisini ifade ederken tüm yasal imkânları kullanmaktadır. 
Bu vesile ile Türk milletinin bilinçlenmesi, varlığına kasteden 
tüm riskleri ve tehlikeleri görmesi, mevcudiyetinin devam et-
mesi yolunda ilk adım olarak sivil toplum kuruluşlarının etkin 
olarak millî bir çizgide harekete geçmesi gerekmektedir.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşmanın ve Türk milletinin 
aleyhine yürütülen faaliyetleri durdurmanın en önemli yol-
larından biri de sivil toplum kuruluşlarının millî çizgide tavır 
sergilemelerinde yatmaktadır. Bu kapsamda il ve ilçe teşki-
latlarımızın; bulundukları yerlerdeki sivil toplum kuruluşları, 
sendikalar, meslek odaları ve derneklerle temasa geçmele-
ri ve ülkemizin içinde bulunduğu sorunların, tehlikelerin ve 
bunlara yönelik önerilerimizin tüm sivil toplum temsilcilerine 
anlatmaları ve tüm sivil toplum taraflarının problemlerinin de 
ele alınacağı çalıştay-konferans ve toplantılar düzenlemeleri 
hususundaki hassasiyetimiz iletilmiştir.

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri üst kuruluşları, 
dernekler, sendikalar ve işveren-işçi birlikleri ile sanayi oda-
larının (Türkiye Kamu-Sen, Türkav, Hak-İş, Türk-İş, Harb-İş, 
GİMAT, ASO, İstanbul İş İnsanları Konfederasyonu) genel ku-
rullarına katılım sağlanmış, partimizin fikirleri buralarda dile 
getirilmiştir.

Yine bu sivil toplum kuruluşları yerlerinde ziyaret edilmiş,  
temsilcilerinden brifing alınmış ve bu kuruluşların istekleri ve 
önerileri dinlenmiş, görüş alışverişi sağlanmıştır.

Milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz ile birlikte sendikala-
rımızın hak arama faaliyetlerine destek verilmiş, yürüyüş ve 
gösterilerinde yanlarında olunmuş, çalışanlarımızın hak ara-
ma mücadelelerinde her zaman yanlarında olduğumuz güçlü 
bir şekilde vurgulanmıştır.
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Başta Ankara olmak üzere ülkemizin birçok yerinde Organi-
ze Sanayi Bölgeleri, Esnaf Odaları ve esnaf ziyaretleri yapılmış-
tır. Kobilerimizin ve özellikle üreticilerimizin sorunları ilk ağız-
dan dinlenmiş, bu sorunlar Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
soru önergeleri, kanun teklifleri ve genel kurul konuşmaları 
ile ülke gündemine taşınmıştır.

Ülkemizin maruz kaldığı tehdit ve tehlikeleri daha iyi anlat-
mak üzere özellikle üniversitelerimizde öğrenci toplulukları 
ve öğrenci konseyleri ile iletişim sağlanmış ve gençlerimizin 
çalışmalarına iştirak edilmiştir. Gençlerimize demokratik mü-
cadelede sivil toplumun yeri ve önemi anlatılmıştır.

Maden kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, taşeron hakları gibi 
konuların gündeme getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış-
tır. Milletvekillerimiz tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile taşe-
ron işçilerin haklarına yönelik kanun teklifleri hazırlanmıştır.

Memur, işçi ve çiftçilerimizin sorunları her platformda gün-
deme taşınmış ve çözüm önerilerimiz toplum ile paylaşılmış-
tır.

Sivil toplum kuruluşları toplumun tüm kesimlerine ulaş-
mada ve millî reflekslerin harekete geçirilmesinde önemli bir 
işleve sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu gerçekliğin far-
kında olarak; sivil toplum kuruluşları ve mesleki örgütlerle ko-
ordinasyonu ve işbirliğini en üst düzeyde sürdürmeye devam 
etmektedir.
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Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcılığında görev değişikliği Eylül 2018’de 
gerçekleştirilmiştir.

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 14. dönem eğitim programı 
7 Ekim-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, yeni 
dönem eğitim programı Ekim 2019’a kadar yapılmamıştır.

Görev alanımızın sadece Siyaset ve Liderlik Okulu ile sınırlı 
olmadığı gerçeğinden hareketle partimizin eğitim ihtiyaçla-
rının hangi alanlarda olabileceğine dair yaptığımız araştırma 
sonuçlarına göre 6 ana alanda eğitim-öğretim planlaması ya-
pılmış ve eğitim-öğretim esasları, eğitimlere katılacaklar, ve-
rilecek dersler ve derslerin içerikleri ile ölçme-değerlendirme 
esasları belirlenmiştir. 

Eğitim planlaması yapılan 6 alan ile bu alanlarda verilmesi 
planlanan eğitim-öğretim programlarının kısa içerikleri aşa-
ğıdaki gibidir.
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1. MİLLETVEKİLLERİNİN EĞİTİMİ

a. Oryantasyon eğitimi

b. Yasama faaliyetlerinde diğer partilerle, hükümet men-
supları ile ilişkilerde uyulması gereken kurallar.

2. BELEDİYE BAŞKANLARININ EĞİTİMİ

a. MHP’nin belediyecilik anlayışı ve beklentileri

b. Temel eğitim

• Türk idari yapısı içinde mahalli idarelerin yeri ve önemi

• Belediyelerle ilgili mevzuat

• Personel yönetimi/İmar ve ihale mevzuatı

3. İL VE İLÇE BAŞKANLARI EĞİTİMİ 

a. İl Başkanları Eğitimi 

•  MHP Tüzüğü

•  İl teşkilatlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi ge-
reken ilkeler, teşkilat yönetimi ve ilçelerle verimli çalışma 
metotları

• Siyasi Partiler Kanunu ve il teşkilatlarının bu Kanun’da 
belirlenmiş görevleri

•  Seçim Kanunu ve seçimler

•  Seçim Kanunu’nda il yönetimlerine düşen görevler

•  Seçimlere göre yapılması gereken organizasyonun 
önemi
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•  Sandık görevlilerinin görevleri, tespiti, bildirilmesi, ta-
kibi ve sandık görevlilerinden sonuçların toplanmasında 
uygulanması gereken metotlar

•  İl yönetimlerinin tutması gereken kayıt ve defterler

•  İl protokolü ve yan kuruluşlar, STK’larla ilişkilerde dik-
kat edilecek hususlar

b. İlçe Başkanlarının Eğitimi

• MHP tüzüğü

• İlçe teşkilatlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi 
gereken ilkeler, yönetimde dikkat edilmesi gereken hu-
suslar

• İlçe teşkilatlarının çalışma metotları, yapmaları gere-
ken faaliyetler

• İlçe teşkilatlarının tutması gereken kayıt ve defterler

• İlçe yönetimlerinin seçimlerde yapması gereken faali-
yetler

- Seçim Kanunu’nda ilçe yönetimlerine düşen görevler

- Seçimlere göre yapılması gereken organizasyonun 
önemi

• Sandık görevlilerinin görevleri, tespiti, bildirilmesi, ta-
kibi ve sandık görevlilerinden sonuçların toplanmasında 
uygulanması gereken metotlar

• İlçe protokolü ve yan kuruluşlar-STK’larla ilişkilerde dik-
kat edilecek hususlar
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4. SİYASET VE LİDERLİK OKULU

Siyaset ve Liderlik Okulu eğitim-öğretim programının, 
herhangi bir eğitim merkezinin siyaset ve liderlik eğitimi 
formatından farklı olması ve Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Ülkücü dünya görüşünü merkeze alması gerektiği gerçe-
ğinden hareketle eğitim programımız yeniden düzenlen-
miş ve Sayın Genel Başkanımızın tensipleri ile uygulanabilir 
hâle getirilmiştir.

Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim ve öğretimi 12 haf-
talık temel eğitim ve 2 haftalık tamamlayıcı-bilgi yenileme 
eğitimi şeklinde ikiye çıkarılmıştır. 

a. Temel Eğitim (12 hafta - cumartesi/pazar günleri)

DERSLER

• MHP’nin Kuruluşu, Amacı, Temel Değerleri ve İlkeleri

• Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi ve MHP

• Temel Siyasi Kavramlar, İdeolojiler ve Türkiye’de Siyasi 
Kulvarlar

• Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi

• Cumhuriyetin Kurucu Değerleri

• Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumunun Millî 
Güvenliğimiz ve Siyasi Hayatımıza Etkileri ile MHP’nin Bu 
Konulara Yaklaşımı

• Demokrasi-Sivil Toplum Kamuoyu, Hak, Hukuk, Özgür-
lük ve MHP’nin Bu Kavramlara Bakışı

• Kadın-Aile, Nüfus ve Siyaset İlişkisi-MHP’nin Bu Konu-
daki Yaklaşımı



187

• Dış Politika, Uluslararası Kuruluşlar ve MHP’nin Temel 
Dış Politika Yaklaşımı

• Temel Ekonomik Kavramlar ve MHP’nin Temel Ekono-
mik Görüşü

• Sosyal Devlet-Hukuk Devleti-Laik Devlet Kavramları ve 
MHP’nin Bu Konudaki Görüşleri

• Siyaset Sosyolojisi

• Türk Toplum Yapısı ve Analizi, MHP’nin Türk Toplum Ya-
pısına Bakışı ve Hassasiyetleri

• İnsan, Toplum Davranışları ve Seçmen/Algı Yönetimi

• Siyasal İletişim, Propaganda ve Propaganda Teknikle-
ri-Hedef Kitle Analizi

• Medya, Sosyal Medya Kullanımı ve Medya Analizi,

• Milliyetçi-Ülkücü Sivil Toplum/Mesleki Kuruluşlar-Sen-
dikalar

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama-Yü-
rütme ve Yargı

• Liderlik

• Politik Psikoloji ve Kamu Diplomasisi

• Siyasi Partilerde Teşkilat ve Organizasyon

• Din Toplum ve Siyaset İlişkisi- MHP’nin Konuya Yaklaşı-
mı

• Türk Dış Politikasındaki Güncel Gelişmeler

• Kültür-Sanat ve MHP’nin Konuya İlişkin Temel Politika-
ları

• Çevre Sorunları ve MHP’nin Konuya İlişkin Yaklaşımı
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• Çağdaş Hükümet ve Devlet Sistemleri

• Siyasi Tecrübe Aktarımları

b. Bilgi Yenileme Eğitimi (2 hafta, cumartesi/pazar günleri)

• MHP’nin Kuruluş, Amaç, Temel Değerleri ve İlkeleri

• Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Tarihi

• Güncel Siyasi Gelişmeler

• Türk Dış Politikasındaki Güncel Gelişmeler

• Siyasal İletişim

5. SEÇMEN EĞİTİMİ

a. Ekim-Mayıs ayları arasında her hafta sonu cumartesi 
günleri

15.00-16.30 saatleri arasında (şubat ayı hariç) halka açık 
olarak düzenlenecek konferans ve paneller.

b. Kültür, Türk dili, Türk tarihi, güncel siyasi gelişmeler, Türk 
dış politikası, Türk ekonomisi, enerji, güvenlik, terör, siyasi 
tarih, önemli gün ve haftalar, çevre sorunları vb. konuların 
ele alınması planlanmıştır.

6. SANDIK GÖREVLİSİ-OKUL SORUMLUSU-MÜŞAHİT VE SE-
ÇİM İLETİŞİM MERKEZİ SORUMLULARININ EĞİTİMİ

Bu alandaki eğitim faaliyetlerinin seçim dönemlerinde, par-
timizin Genel Merkezinde ve illerde yapılması planlanmıştır. 

Eğitim en yaygın şekliyle “Bireylere önceden planlanmış 
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duygu, düşünce ve davranışları kazandırılma sürecidir.” diye 
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla partimizde açılan eğitim-öğ-
retim programlarının dışarıda herhangi bir eğitim-öğretim 
kurumunda uygulanan programlardan farklı ve partimizin te-
mel ilkeleriyle uyumlu ve ihtiyaçlarımıza cevap verecek özel-
liklerde olması gerektiğinden hareket edilmiştir. Bu yaklaşım 
içinde tüm program MHP merkezli olarak şekillendirilmiştir.

2019 yılının ilk yarısında Mahalli İdareler Seçimlerin yapıl-
ması nedeniyle, planlaması yapılan alanlardan sadece Siyaset 
ve Liderlik Okulu ile Siyaset ve Liderlik Okulunu daha önce 
tamamlamış olanların katılabildiği Siyaset ve Liderlik Okulu 
Bilgi Yenileme Eğitimi programı uygulanabilmiştir. 

Sayın Genel Başkanımızın tensip ve talimatları ile 31 Ekim 
2019-18 Ocak 2020 tarihleri arasında 15. Dönem Siyaset ve 
Liderlik Okulu eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
15. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulumuzdan 40 gencimiz ser-
tifika almaya hak kazanarak mezun olmuşlardır.

Coronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020 tarihinden itiba-
ren ülkemiz genelinde uygulamaya başlanılan kısıtlamalar, 
Mart-Haziran 2020 tarihleri arasında açılması için gerekli tüm 
hazırlıkları tamamlanan Siyaset ve Liderlik Okulu 16. Dönemi-
nin planlanan tarihte açılmasını mümkün kılmamıştır.

16. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu eğitim-öğretim faali-
yetleri, Coranavirüs salgını nedeniyle tedbiren sınıf mevcut-
ları 10 kişiye düşürülerek 31 Ekim 2020 tarihinde başlatılabil-
miştir. 4 hafta sonu ders yapılabilmiş, ancak 23 Kasım 2020’de 
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile uygulamaya soku-
lan sokağa çıkma yasağının eğitime katılan arkadaşlarımızın 
Ankara’ya geliş ve dönüş saatleri ile derslerin yapılacağı cu-
martesi-pazar günlerini de kapsaması nedeniyle zorunlu ola-
rak eğitim öğretim faaliyetleri dondurulmuştur. Coranavirüs 
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salgının kontrol altına alınması hâlinde aynı öğrenci kadrosu 
ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. 

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun başarı değerlendirme kri-
terleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre bir öğrencinin ba-
şarısı somut ve ölçülebilir kriterlere bağlanmış;  hazırladığı 
ödev, düzenlenen paneldeki başarısı ve dönem sonu sınav-
dan aldığı notların aritmetik ortalamasına göre belirlenir hâle 
getirilmiştir. Başarı sıralaması ise tüm öğrencilerin notlarının 
en yüksekten en düşük olana doğru sıralamasına göre belir-
lenmektedir. 

Ayrıca ileriki yıllarda yararlanılması için soru bankası, ders 
notları arşivi ile ödev arşivleri oluşturulmuştur. 

Siyaset ve Liderlik Okulunun eğitim-öğretim süresince Türk 
Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi (Prof. Dr. Osman Turan), 
Türkçülüğün Esasları (Ziya Gökalp), Türk-İslam Ülküsü (Ahmet 
Arvasi), Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (Ziya Gö-
kalp), 1944 Milliyetçilik Olayı (Alparslan Türkeş), Türk Millî Kül-
türü (İbrahim Kafesoğlu), Türkler ve İslam Tasavvuru (Sönmez 
Kutlu), 9 Işık (Alparslan Türkeş), Nutuk (Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk) isimli kitaplar temel kaynak olarak belirlenmiş, bu 
kitapların özetlenmesi ve yorumlanması ödevleri verilmiştir. 
Eğitim-öğretim süresince her öğrencimizin haftada en az bir 
kitap okuması ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılması 
hedeflenmektedir.  

Siyaset ve Liderlik Okulumuzun açılışından itibaren 15 dö-
nem tamamlanmış, 16. Dönem coronavirüs salgını nedeniyle 
yarım kalmış, bugüne kadar 555 ülküdaşımız sertifika almaya 
hak kazanmıştır. 

 Sayın Genel Başkanımızın tensip ve talimatları ile ilk defa 
Siyaset ve Liderlik Okulu Bilgi Yenileme Eğitimi 19-27 Eylül 
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2020 tarihleri arasında uygulamaya konulmuş ve 20 gencimiz 
bu eğitim-öğretim programına katılmıştır.

Coronavirüs salgını kontrol altına alındıktan sonra Siyaset 
ve Liderlik Okulu Bilgi Yenileme Eğitimine devam edilecek 
ve geçmiş yıllarda Siyaset ve Liderlik Okulundan mezun olan 
dava arkadaşlarımızdan istekli olanların bu eğitimden yarar-
lanması ve bilgilerini yenilemeleri sağlanacaktır. 

 Siyaset ve Liderlik Okulunun ikinci aşaması olan Bilgi Yeni-
leme Eğitimi programının temel hedefi, daha önceki yıllarda 
Siyaset ve Liderlik Okulundan mezun olmuş olan Ülküdaş-
larımızın bilgilerinin tazelenmesi ve teşkilatımız ile olan ba-
ğının devamının sağlanmasıdır. Bu program vasıtasıyla me-
zunlarımızın Genel Merkezimiz ile yeniden irtibat kurmaları 
sağlanmıştır. Söz konusu eğitim-öğretim programı Siyaset ve 
Liderlik Okulu mezunları arasında fevkalade ilgi uyandırmış 
ve yoğun talep ile karşılaşılmıştır. Bu talepler, her dönemden 
ikişer kişi alınarak karşılanmaya çalışılmıştır. Ülkemizde haya-
tın normal işleyişe dönmesi hâlinde bu programa yeni katı-
lımcılarla devam edilecektir.

Takdir edileceği üzere milletvekili, belediye başkanları ile 
il-ilçe başkanlarının eğitimi dönemsel faaliyetlerdir. Ne yazık 
ki Coranavirüs salgını bu eğitim çalışmalarımızı da engelle-
miştir. Sağlıklı günlerde planladığımız eğitimleri gerçekleşti-
rebilmek en büyük dileğimizdir.

Dönem içerisinde Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Bur-
sa, Yalova, Kastamonu ve Çorum’daki seçim çalışmalarına da 
iştirak edilmiştir. Cumhur İttifakı kapsamında Bursa’da Yenişe-
hir ilçesinde MHP adayının, diğer 16 ilçede AK Parti adayları-
nın; Yalova, Kastamonu ve Çorum’da ise partimizin adayları-
nın seçim çalışmalarına destek sağlanmıştır.
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Bursa’da Balkan Göçmenlerinin çatı kuruluşu olan Bal-
Göç’ün tertiplediği “Bulgaristan’dan Zorunlu Göç’ün 30. Yılı” 
programında panalist olarak tebliğ sunulmuş, Bursa’daki yerel 
TV’ler ile BengüTürk TV’deki programlara katılınmıştır.

Ayrıca partimizin düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu, İl 
Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantılarına iştirak edil-
miştir.
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İsmet BÜYÜKATAMAN
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18 Mart 2018 - 18 Mart 2021 tarihleri arasındaki zaman di-
liminde partimiz tarafından aşağıdaki konularda faaliyetler 
yürütülmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet 
BAHÇELİ’nin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimleri münasebetiyle katıldıkları kapalı spor salonu 
programları.

“24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, Neden, Nasıl” temalı Bölge İstişare Toplantıları 5 il 
merkezinde toplam 30 ilin teşkilatlarını kapsayacak şekilde 
büyük kapalı spor salonlarında düzenlenmiştir.

* 6 Haziran 2018 tarihinde Sivas Merkezli Bölge İstişare 
Toplantısı

Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya il teşkilatları ve mil-
letvekili adaylarının katılımıyla düzenlendi.

* 7 Haziran 2018 tarihli Kayseri Merkezli Bölge İstişare 
Toplantısı

Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 
il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlendi.
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* 8 Haziran 2018 tarihli Konya Merkezli Bölge İstişare 
Toplantısı

Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyon il teşkilat-
ları ve milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlendi.

* 9 Haziran 2018 tarihli Bursa Merkezli Bölge İstişare Top-
lantısı

Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişe-
hir il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla düzen-
lendi.

* 10 Haziran 2018 tarihli İzmir Merkezli Bölge İstişare 
Toplantısı

İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve 
milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet 
BAHÇELİ’nin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimleri münasebetiyle katıldıkları” miting program-
ları.

* Samsun’da 19 Haziran 2018 tarihinde “Çırpınırdı Karade-
niz Bakıp Türk’ün Bayrağına” mitingi

* Adana’da 21 Haziran 2018 tarihinde “Büyük Çukurova” mi-
tingi

* Ankara’da 23 Haziran 2018 tarihinde  “Büyük Türkiye” mi-
tingi

8-9 Şubat 2019 tarihlerinde partimizin kuruluşunun 50. yılı 
münasebetiyle Adana’da “Vazgeçilmez Yeminle 50. Yıl” is-
miyle büyük bir kapalı salon toplantısı tertip edilmiştir.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAH-
ÇELİ’nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri münasebe-
tiyle katıldıkları programlar.

* 10 Mart 2019 Söğüt Açık Hava Toplantısı

* 10 Mart 2019 Eskişehir Salon Toplantısı

* 11 Mart 2019 Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi Açı-
lışı

* 12 Mart 2019 Yozgat Açık Hava Toplantısı

* 12 Mart 2019 Kırıkkale Açık Hava Toplantısı

* 13 Mart 2019 Çankırı Açık Hava Toplantısı

* 14 Mart 2019 Aksaray Açık Hava Toplantısı

* 14 Mart 2019 Nevşehir Açık Hava Toplantısı

* 15 Mart 2019 Zonguldak Açık Hava Toplantısı

* 16 Mart 2019 Manisa Açık Hava Toplantısı

* 20 Mart 2019 Isparta Açık Hava Toplantısı

* 20 Mart 2019 Antalya Cumhur İttifakı Salon Toplantısı

* 21 Mart 2019 Tokat Açık Hava Toplantısı

* 27 Mart 2019 Adana Açık Hava Toplantısı

* 28 Mart 2019 Mersin Açık Hava Toplantısı

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri münasebetiyle Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’la birlikte 3 açık hava toplantısı gerçek-
leştirmiştir.

* 17 Mart 2019 İzmir Cumhur İttifakı Ortak Açık Hava 
Toplantısı
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* 23 Mart 2019 Ankara Cumhur İttifakı Ortak Açık Hava 
Toplantısı

* 24 Mart 2019 - İstanbul Cumhur İttifakı Ortak Açık Hava 
Toplantısı

Tertip edilen miting ve toplantılar öncesinde Başkanlık Di-
vanı Üyeleri, MYK Üyeleri ve Milletvekillerinin katılımıyla saha 
çalışmaları ve hazırlıklar organize edilmiş, yaşanabilecek ak-
saklıklara dair tedbirler alınarak programların sağlıklı bir şe-
kilde gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, 31 Mart 2019 Ma-
halli İdareler Seçimlerinin ardından seçimi kazanan Milliyetçi 
Hareket Partili Belediyelere “Takdir, Tebrik ve Teşekkür” ziya-
retleri tertip etmiş ve bu ziyaretlerde halkımızla buluşmuştur.

Bu kapsamda 10 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

* 13 Temmuz 2019 Söğüt

* 13 Temmuz 2019 Kütahya

* 14 Temmuz 2019 Kastamonu

* 14 Temmuz 2019 Çankırı

* 20 Temmuz 2019 Karabük

* 20 Temmuz 2019 Bartın

* 21 Temmuz 2019 Karaman

* 27 Temmuz 2019 Amasya

* 14 Eylül 2019 Bayburt

* 14 Eylül 2019 Erzincan
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Merhum Başbuğ’umuz Alparslan TÜRKEŞ’in vefatının se-
ne-i devriyesi olan 4 Nisan 2018 ve 2019 tarihlerinde her yıl 
olduğu gibi anma toplantısı tertip edilmiştir. 2020 yılındaki 
anma toplantısı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal 
edilmek durumunda kalınmış, Sayın Genel Başkanımız mezar 
ziyaretini heyetiyle birlikte gerçekleştirmiştir.

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen “Millî Duruş Şühedaya 
Vefa, Millete Beka” temalı 12. Olağan Büyük Kurultayımızın ar-
dından ilk MYK toplantımızda seçilen Başkanlık Divanımız her 
hafta düzenli toplantılarını Sayın Genel Başkanımızın başkan-
lığında yapmıştır.

MYK, MDK ve Milletvekilleri Müşterek Toplantıları periyodik 
olarak gerçekleştirilmiştir.

Koronavirüs pandemisi süreci hariç olmak üzere Sayın Ge-
nel Başkanımızın katılımları ile geleneksel kahvaltı ve iftar 
programları gerçekleştirilmiştir.
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Milliyetçi Hareket Partisinin 18 Mart 2018 tarihinde gerçek-
leştirdiği 12. Olağan Büyük Kurultayı’nın ardından, Merkez Yö-
netim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan seçimlerde Genel 
Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin görevlendirmeleriyle, 
Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak görevime başladığım günden bu 
tarafa, Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, aşağıda 
yer alan çalışmalar yürütülmüştür.

Bu kapsamda;

Değişik üniversitelerden, partimizi tanımak ve politikaları-
mızı öğrenmek amaçlı, Genel Merkezimizi ziyarette bulunan 
öğrenci grup ve toplulukları tarafımızca karşılanmıştır.

Bunlar;

• İstanbul Ticaret Üniversitesi

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci 
Topluluğu

• Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi

- Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Topluluğu

• Kırıkkale Üniversitesi

- Genç Liderler Öğrenci Topluluğu

• Başkent Üniversitesi

- Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Topluluğu
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Kendilerine partimizin tarihçesi, misyon, vizyon, temel de-
ğer ve ilkeler başta olmak üzere, parti programımız ve çalışma 
şekillerimiz tanıtılmıştır.

Ülkemizin iç ve dış politikasına bakışımız, ekonomik ve sos-
yal konularla ilgili görüşlerimiz paylaşılmıştır. Ayrıca, parti bi-
namız içerisinde salon bölümleri ve kütüphane gezdirilerek 
tanıtım yapılmıştır. 

Başka üniversitelerden de randevu talepleri olmuş, lakin 
Covit-19 salgını sebebi ile olumlu cevap verilememiş, salgın 
sürecinde alınan tedbirler nedeniyle bu konuyla ilgili prog-
ramlarımız gerçekleşememiştir.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla Ankara seçim 
bölgesinde çalışmalarımız olmuştur. Buna mukabil, 31 Mart 
2019 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri 
öncesinde,  Genel Merkezimizin düzenlediği program doğrul-
tusunda, ülke gündemi ile partimizin görüşlerini milletimizle 
paylaşmak için, il teşkilatlarımıza ve belediye başkan adayları-
na destek amaçlı Karabük, Karaman ve Niğde illerimiz ile ilçe-
lerinde çalışmalarda bulunulmuştur.

“İnsanımızın yaşatılması ve devletimizin ilelebet payidar ol-
ması öncelikli hedefimizdir.” sözlerinin sahibi olan Genel Baş-
kanımız Devlet Bahçeli’nin katıldıkları, başta Ankara olmak 
üzere tüm yurt genelindeki miting, açık hava ve büyük salon 
toplantıları ile gezi ve ziyaret programlarının bir düzen içeri-
sinde yapılabilmesi için kısmi hazırlıkları ve gerekli kontrolleri 
titizlikle yapılmıştır.

18 Ekim 2019 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli’nin himayelerinde kurulan ve başkanlığını Genel Baş-
kan Yardımcımız Deniz Depboylu’nun yaptığı KAÇEP’in (Ka-
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dın, Aile, Çocuk, Engelli Politikaları) düzenleme kurulunda yer 
aldık. Bu kapsamda dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği esas 
alan görüşler doğrultusunda, toplum huzuruna ve düzenine 
katkı sağlamak amacıyla, “1. MHP Toplum, Kadın ve Şiddet” 
Sempozyumunu gerçekleştirdik.

26 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerimizde yaşa-
nan deprem felaketi sebebiyle, Genel Başkan Yardımcımız Ya-
şar Yıldırım ile bölgeye intikal ederek, heyetimizle birlikte afet 
bölgesinde incelemelerde bulunduk. İl Afet Koordinasyon 
Merkezindeki çalışmaları takip ettik. Ayrıca hayatını kaybe-
den vatandaşlarımızın ailelerine taziye, hastanede yatan ya-
ralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Bölge esnafının sorunlarını dinledik.

7 Şubat 2020 tarihinde, Van Bahçesaray’da gerçekleşen çığ 
felaketi sonrası, Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Şekerci ve 
MYK Üyelerimiz Necmi Yıldırım, Özgür Bayraktar ve Umut Er-
türk ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittik.

Heyetimizle birlikte Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine taziyelerde 
bulunduk. Resmî kuruluşlardan bilgi alarak, hastanede yat-
makta olan yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edip vatandaşları-
mızın acılarını paylaştık. 

Hem deprem hem de çığ felaketi dolayısıyla ziyaret ettiği-
miz illerimizdeki vatandaşlarımıza, Sayın Genel Başkanımız 
Devlet Bahçeli’nin başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletil-
miştir. 

“İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik. Kazanan Türkiye ola-
cak.”  ilkesi ile 9 Ağustos 2020 tarihinde Genel Merkezimiz, 13. 
Olağan Büyük Kongre sürecini başlatmıştır. Bu münasebetle 
partimizin ilçe ve il teşkilatlarının seçimlerini yapmak üzere 
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divan başkanı olarak görev almış olduğum 3 ilçe ve 6 ilde 
kongrelerimiz disiplin ve düzen içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli zamanlarda Genel Başkanımızı ziyaret etmek üzere 
Genel Merkez binamıza gelen protokol misafirleri karşılanmış 
ve Sayın Genel Başkanımıza takdim edilmiştir.

Genel Merkezimizi ziyaret için gelen dernek, vakıf, odalar 
ile vatandaşlarımız kabul edilmiş, talep ve sorunlar dinlenmiş-
tir.
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İDARİ, MALİ VE 
TEKNİK İŞLERDEN SORUMLU 

GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI

Kadir ŞEKERCİ
Genel Sekreter Yardımcısı
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Milliyetçi Hareket Partisinin 18 Mart 2018 tarihinde yapı-
lan 12. Olağan Büyük Kurultayı sonrası 06.09.2018 tarihinde 
toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Kadir ŞEKERCİ 
“İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardım-
cılığı” görevine getirilmiştir.

Görevlendirme sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Tüzü-
ğü’nün vermiş olduğu yetki çerçevesinde, bugüne kadar par-
ti içi ve dışı faaliyetlerimizle ilgili olarak aşağıdaki çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

PARTİ İÇİ ÇALIŞMA KURALLARI (İÇ YÖNETMELİK)

Milliyetçi Hareket Partisinde çalışan personelin “uyması ge-
reken tüm usul, kural ve kaidelerle, mali haklar yanında diğer 
özlük işlerindeki usul ve esasları” Milliyetçi Hareket Partisi Ge-
nel Merkezi İç Yönetmeliği kapsamında yürütülmüştür.

İdari ve teknik faaliyet ihtiyaçlarını karşılama, Alparslan 
TÜRKEŞ Anıt Mezarı, Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı gibi 
Genel Merkez dışında bulunan tüm yerlerle beraber Genel 
Merkez binamızdaki tüm iç ve dış tadilatlar ve tespit ettiğimiz 
tüm eksiklerin tamamlanma noktasında Mali İşlerden Sorum-
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lu Genel Başkan Yardımcılığına bağlı Satın Alma Birimi ile bir-
likte koordinasyon sağlanarak yapılmıştır.

1. AKILLI KART SİSTEMİ UYGULAMASI (PERSONELİN DE-
VAM TAKİP SİSTEMİ)

Personel Devam Takip Sistemi, gerek kurumsal kimliğimi-
zin teknik açıdan yapılandırılması, gerekse çalışanlarımızın 
mesai takibi; sistemli ve düzenli bir şekilde kontrol edilmiştir. 

2. KAPALI ARAÇ PARKI-OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ      

Elektronik ortamda tanımlanmış çipli kartlar ve kumanda-
larla otoparka giren her aracın tanımlanması sağlanmış, böy-
lece garaj giriş ve çıkışlarının güvenliği sağlanmıştır. 

3. ELEKTRONİK DEVRİYE KONTROL SİSTEMİ

Bu sistem sayesinde, Genel Merkezimizin güvenliği hem 
fiziki hem de elektronik ortamda özel güvenlik görevlilerine 
verilen talimatla yerine getirilmiştir.

4. ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ 

4857 Sayılı İş Kanunu, çalışanların “çalışma şartlarını ve ça-
lışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını” düzenlemek-
tedir. Kadromuza almış olduğumuz “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
uzmanımız, haftalık olarak gerekli kontrolleri yapmakta, bu 
konuda “tespit ve öneri defterini” düzenli olarak doldurmak-
tadır.
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5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Organize ettiğimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ile ça-
lışanlarımızın karşılaşabilecekleri her türlü muhtemel iş ka-
zaları ve hastalıkları karşısında ne gibi önlemler almaları ve 
müdahale etmeleri hususu seminer olarak verilmiştir.

6. COVİD 19 SÜRECİ: 

COVİD sürecinde ve öncesinde tüm birimlerle ayrı ayrı peri-
yodik toplantılar yapılmıştır. Çalışmaları daha verimli hâle ge-
tirmek, uyum içerisinde çalışmak için hem toplantılarla hem 
de yazılı genelgelerle çalışma kuralları kapsamında hatırlat-
malarda bulunulmuştur.

Devam eden salgın sürecinde gerekli tüm önlemler alın-
mıştır.  Düzenli olarak personele “PCR testi” yapılmıştır. Bunun 
yanı sıra birimlerde işleyişi aksatmayacak şekilde dönüşüm-
lü çalışma sistemi uygulanmıştır. Her bir birimde dönüşümlü 
olarak bir kişi görev yapacak şekilde esnek çalışma düzenine 
geçilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm tedbirler 
alınarak personel bilgilendirilmiş; hijyen ve temizlik kuralları-
na azami ölçüde uyum sağlanmıştır.

 7.  İDARİ FAALİYETLER

Genel Merkezimizde yapılan bayramlaşma programları, 
basın toplantıları, ziyaretler, panel, konferans, eğitim ve si-
yaset okulu faaliyetleri gibi tüm toplantılarda yetkili kişiler 
görevlendirilmiş, ihtiyaca duyulacak malzemeler ile ağırlama 
ve sunumlardaki ikramlar eksiksiz olarak karşılanmıştır. Bu gö-
revlendirmeler teknik servis, büro elemanları, güvenlik görev-
lileri, danışma görevlileri, şoförler ve temizlik görevlilerinin 
arasında yapılmıştır. 
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Pandemi öncesi Genel Merkez çalışanlarımızı kapsayan 
“kahvaltılı toplantı ve iftar yemeği”, Genel Başkanlığımızın ev 
sahipliğinde düzenlenmiştir. 

8.  TEKNİK FAALİYETLER

Tadilat yapılması, değiştirilmesi ve yerine getirilmesi gere-
ken tüm işlerin ön tespiti ilgili firmalar ile temasa geçilerek 
sağlandı. Yapılan işlerdeki öncelik; her alanda tasarruf sağlan-
ması ve en az maliyetle uzun vadede kaliteli kullanım sağlan-
ması olmuştur ve amaca başarıyla ulaşılmıştır.

9.  PERSONEL YÖNETİMİ VE GENEL FAALİYET ALANLARI

Partimizin genel tasarruf ilkelerine dikkat edilmesi, uyma-
yanların uyarılması. 

Personel özlük dosyalarını kayıtlara güvenli bir şekilde ak-
tarmak ve arşivlemek.

Personelin mesai saatlerinin takibi, kullanmış oldukları ra-
por, saatlik, günlük ve yıllık izin kontrolü ve düzeni.

Mesai saatleri içerisinde ihtiyaç olan birimlere personel 
yönlendirilmesi.

Birimlerde mesaiye gelemeyen personelin yerine personel 
yönlendirme ve o birimin işlerinin aksamamasını sağlanması.

Gün içerisinde binamızın tüm alanlarını kontrol ederek dü-
zeni, güvenliği ve temizliği eksiksiz sağlamak.

Başta çay ocakları ve yemekhane olmak üzere kat görev-
lilerinin sorumlu olduğu alanların tertip ve düzenini kontrol 
etmek.
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Güvenlik zafiyetinin olup olmadığını kontrol için zaman za-
man kamera kayıtlarından tüm görevlilerin takibini yapmak.

Personelimizin çalışma kurallarına aykırı davranışlar sergi-
lememesini sağlamak.

Kurallara riayet etmeyen çalışanların tespit edip uyarmak.

Tüm parti personelinin kılık ve kıyafet, kişisel bakım husu-
sunda Genel Merkezimize yakışır bir şekilde özen gösterme-
sini sağlamak.

Makamlarda ve katlarda görevli çalışanların, gelen misafir-
lerimize karşı davranışlarında daha dikkatli olunması husu-
sunda uyarıcı olmak.

Genel Merkezimizin faaliyetleri içine giren tüm toplantıla-
rın her türlü teknik donanımının sağlanması, ihtiyaca teşkil 
edecek malzemelerin temin edilmesi ve bunlarla ilgili görev-
lendirilmelerin yapılmasının sağlanması. 

Çalışma arkadaşlarımıza tüm sosyal alanlarımıza karşı du-
yarlılık kazanmaları için yapılan bilgilendirmeler doğrultu-
sunda, çalışma alanlarımızda da sadece tasarruf sağlamak için 
değil, lüzumsuz olan her türlü araç gereç, ısınma soğutma, 
enerji, su vb. kullanımlarımızı bütçemize ve ülkemize fayda 
sağlayacağımız seviyeye gelmesi için de gerekli önlemler, ya-
pılan uyarılarla ve incelemelerle alınmıştır.

Yapılan bütün faaliyetler, ilgili çalışma arkadaşlarımızla is-
tişare edilerek yürütülmüş ve sonuca ulaştırılmıştır. Çalışma 
verimliliğinin artması, uyumun sağlanması maksadıyla görev 
yerleri ve tanımları aynı olan, aynı birimde görev yapan ça-
lışma arkadaşlarımızla ayrı ayrı periyodik toplantılar yapılmış; 
toplantıların personelin motivasyonunu artırdığı görülmüş-
tür.
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