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26. Yasama Döneminde Gerçekleşen Taahhütlerimiz
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletimize taahhüt ettiği konular; 26. yasama döneminde milletvekillerimiz tarafından her ortamda ve her
fırsatta dile getirilmiş, TBMM gündemine taşınmıştır. Bu
taahhütlerimizin birçoğu, kısmen veya tamamen gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda; anayasanın ilk dört maddesinin korunacağı taahhüdümüz, 16 Nisan Halkoylamasıyla kabul
edilen anayasa değişikliklerinde aynen yerine gelmiştir.
Anayasa değişikliğinde, anayasanın ilk dört maddesi ve
bu maddelerin odağında yer alan devletimizin üniter
millî yapısıyla beraber, “Türklük”, “Türkçe”, “Atatürk” ve
“Cumhuriyet” ile ilgili hükümler anayasamızdaki yerini
güçlendirerek korumuştur.
Milletimizin terör belasından kurtarılması Parti olarak
milletimize en önemli taahhütlerimizdendir. Bu nedenle
MHP, özellikle 20 Temmuz 2015’ten sonra başlatılan PKK,
PYD ve IŞİD gibi terör örgütlerine yönelik amansız mücadeleye açık ve net bir şekilde destek vermiştir.
Böylelikle; bölücü terörün tüm unsurlarıyla kökünden kazınacağı ve vatandaşlarımızın terör örgütünün
tasallutundan kurtarılacağı konusundaki taahhüdümüz
hükümete verdiğimiz güçlü destekle birlikte uygulama imkânı bulmuştur. Ayrıca, terörle mücadelede ileri
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teknolojik imkânlardan yararlanılması, vatandaşla teröristin birbirinden ayrılması, mücadelenin ekonomik ve sosyal
projelerle desteklenmesi gibi Partimizin terörle mücadeleye ilişkin diğer vaatleri de karşılık bularak uygulanmaya
başlanmıştır.
Terörle mücadeledeki net tavrımız ve bu konuda hükümete verdiğimiz destek devam edecek, Türkiye terörden tamamen temizlenerek huzurlu ve güvenli bir ülke
haline gelecektir. Nitekim, terör örgütünün hamiliğini
yapan belediyelere kayyum atanması, iç savaş hazırlığı
için kurulan hendeklerin yerle bir edilmesi, terörün tahrip ettiği yerleşim yerlerinin yeniden imar edilmesi, terör
eylemlerinin ve mağdurlarının sayısında ciddi azalma
yaşanması gibi birçok olumlu gelişme, verdiğimiz destek
sürecinde devletimizce elde edilen başarılardır.
15 Temmuz 2016’da Türk tarihinin en büyük ihanetlerinden birisi ile karşı karşıya kalınmıştır. TSK’ya sızmış
FETÖ mensubu teröristler milletimizin üzerine kurşun
yağdırmış, bomba atmıştır. Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyenlerin bu işgal girişimi, milletimizin devletine,
demokrasisine ve millî iradeye sahip çıkmasıyla engellemiştir. MHP, hain darbe girişiminin anlaşılmasıyla birlikte
herkesten önce demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkmış, devletin ve seçilmiş hükümetin yanında olduğunu
kamuoyuna ilan etmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetlerine, yargıya, eğitim ve sağlık kurumlarına, devletin tüm hücrelerine sızmış olan FETÖ’cü
hainlerin devlet kurumlarından temizlenmesi Türkiye’nin
öncelikli meselesi haline gelmiştir. Hükümetin olağanüstü
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hal ilanı tezkeresine MHP destek vermiştir. Zira karşılaşılan olağandışı durumla mücadelenin anayasal bir kurum
olan “Olağanüstü Hal” uygulamasıyla mümkün olabileceği değerlendirilmiştir. MHP, FETÖ ile yapılan mücadeleye her aşamasında destek vermiş, bu destek FETÖ
mücadelesine güç katmış ve etkili sonuçların alınmasını
kolaylaştırmıştır.
Türkiye içeride PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör
örgütleri ile mücadele ederken ayrıca güney sınırlarımızda Türkiye’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini tehdit
eden bir terör devleti oluşturulmak istenmiştir.
MHP başta Irak’ın kuzeyindeki gayrimeşru yapılanma
girişimi olmak üzere Suriye’deki kanton yapılanmalarına
karşı ikazını yapmış, bunlarla yapılacak mücadelede
devlete en güçlü desteği vereceğini ilan etmiştir. Türkiye
önce Irak’taki gayrimeşru referandumu etkisiz hale
getirmiş, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla da bu
oyun bozulmuş, Türkiye’nin egemenlik haklarını, huzur
ve güvenliğini tehdit eden terör yapılanması bertaraf
edilmiştir.
Türkiye’nin yedi düvele karşı mücadele etmek durumunda kaldığı bu süreçte MHP, başta terörle mücadele
olmak üzere dış politikada ve Türkiye hasmı çevrelerin
Türkiye’yi ekonomik olarak abluka altına alma girişimleri
karşısında devletin ve hükümetin yanında olmuştur.
Bunlarla birlikte, diğer konulardaki taahhütlerimizden de gerçekleşenler olmuştur. Ekonomik ve sosyal konulara ilişkin taahhütlerimizden;
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• Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten kesintilerin kaldırılacağı, firmalar üzerindeki harç ve
damga vergisi gibi işlem vergilerinin azaltılacağı,
• KOBİ’lerin makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV alınmayacağı, makine teçhizat alımları için
kredi kullanımında BSMV alınmayacağı,
• Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin ödüllendirileceği,
• Yatırımlara dönük teşvik ve desteklerin artırılacağı,
• Yeni işyeri açan esnafa vergi ve prim avantajı sağlanacağı,
• Esnaf ve sanatkârın emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyeceği,
• Şoför esnafının yenilemek için alacağı ticari araçtan vergi alınmayacağı,
• Gübre ve yem üzerindeki vergilerin kaldırılacağı,
• Hazine ile olan arazi uyuşmazlıklarının giderileceği
ve 2/B sorununun adil ve hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulacağı,
• Ecrimisil uygulamasından kaynaklanan sorunların
giderileceği,
• Net asgari ücretin artırılacağı,
• Taşeron işçiler, 4/C’liler ve geçici işçilerin kadroya geçirileceği,
• Emeklilere yılda iki defa “Emekli Destek Ödeneği”
verileceği,
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• Emeklilerin banka promosyonu alabilmelerinin temin edileceği,
• 65 yaş aylığının yükseltileceği,
• Asker ailelerine yapılan ödemenin artırılacağı,
• Kadına yönelik şiddetin ve çocuk istismarının
önlenmesi için tedbirlerin alınacağı ve cezaların ağırlaştırılacağı,
• Uzman çavuşlara zati silah verileceği,
gibi birçok taahhüdümüz 26. Yasama Döneminde
kısmen ya da tamamen gerçekleştirilmiştir.
27. Yasama Dönemindeki Başlıca Taahhütlerimiz
Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi sonucunda TBMM’de güçlü bir şekilde
temsil edilecektir. Tüm çalışmalarımız, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı’nın ilke ve esaslarına
göre planlanıp uygulanacaktır.
24 Haziran 2018 seçimlerini takip eden beş yıl süresince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kurum ve
kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek,
üstlendiğimiz sorumluluk, gösterdiğimiz açık tavır samimiyet ve sürekliliğini koruyacaktır.
Partimiz cumhuriyetin temel niteliklerini ve devletin
kuruluş esaslarını düzenleyen anayasanın ilk dört maddesini ilelebet koruyarak; anayasanın genel sınırlama
hükümlerinden daha çok genel koruma hükümlerine yer
vermesini, özgürlükleri esas almasını ve bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını öngörmektedir.
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Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin sistemsel yapılanmasında üzerine düşeni demokratik ölçülerde yerine
getirecektir.
Önümüzdeki en temel konu başlıklarından birisi
FETÖ’yle mücadele olmalıdır. Zira FETÖ terör örgütünün
kripto damarı kesilmemiştir. İyi organize edilmiş devlet
aklı ve etkili planlanmış mücadele stratejisiyle bu musibet gündemden çıkarılmalıdır. Şüphesiz ki mücadelede,
hukukun üstünlüğüne ve adalet ilkelerine riayet gösterilmeli, suçluyla suçsuz ayırt edilmelidir.
Ticaret savaşlarının ortaya çıktığı, ekonomik operasyonların kur, faiz, sıcak para üzerinden tetiklendiği bu
dönemde, ekonomik güvenlik de önceliğe alınmalıdır.
Türkiye her alanda üretim şuurunu teşvik etmeli, bağımlılığın tutsaklık getireceği akıldan çıkarılmamalıdır.
Küresel ve bölgesel ittifakların çatırdadığı ve müttefik gördüğümüz ülkelerin terörist gruplarla dahi işbirliği
yaptığı bir süreçte, yurt içinde millî birlik ve beraberliği
temin edip ilerletmek hepimiz için bir vatan görevidir.
Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen
ve amacına ulaşmak için bunları meşru gören anlayışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına, milletimizin huzuruna, güvenliğine ve insanlığa ciddi bir tehdit olarak
görmekteyiz.
Terörü, insanımızın can ve mal güvenliğini, millî birliğimizi, demokrasimizi ve ekonomik gelişmemizi tehdit
eden en büyük tehlike olarak kabul eden Partimiz, terörle
mücadeleyi hiçbir şartta ihmal edilmemesi gereken millî
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bir politika olarak ele almaya devam edecektir. Bu kapsamda terör belasından ülkemizi kurtarılması ve bölücü
terörün tüm unsurlarıyla kökünden kazınması konusunda verdiğimiz destek tavizsiz sürdürülecektir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yolsuzlukla mücadeleyi siyaset anlayışının temel unsurlarından birisi olarak
görmekteyiz. Bu doğrultuda, siyasette ve kamu yönetiminde, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyasında,
sporda ve sanatta toplumsal tüm alanlarda yaşanan yozlaşma ve yolsuzluklara karşı etik kuralları aktif bir şekilde
gündelik hayatımıza sokacak gerekli yasal düzenlemelerin aciliyetine inanmaktayız.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağlayacağı
güçlü yönetim sayesinde refah ve kalkınma hız kazanacak, millî gelir artacak, gelir grupları arasındaki dengesizlik azalacak, bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak, ihracattaki
artış hızlanarak devam edecek, enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak, yüksek teknolojili ürünlerde
yerlilik oranı artacaktır. Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda, küresel bir güç
olarak dünya sahnesindeki yerini alacaktır.
Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümü olan 2023’te, büyükşehirleri kapsayacak şekilde yüz il, bin ilçeden oluşan
bir idarî sistemle, ekonomide yerli ve millî diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de
sözü dinlenen bir ülke seviyesine mutlaka çıkarılacaktır.
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27. Yasama Döneminde, çeşitli toplum kesimlerinin
yasal düzenlemeler ile karşılanabilecek olan talep ve
beklentilerine ilişkin olarak;
• Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,
• Vatandaşlarımızın, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,
• Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,
• Esnaf ve sanatkârların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı verilmesi,
• AVM yasasının, esnafı koruyacak şekilde yeniden
düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketlere
yönelik tedbirler alınması,ayrıca esnafın rekabet gücünü
olumsuz etkileyen belediye işletmeciliğinin yeniden düzenlenmesi,
• Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,
• Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz
akaryakıt verilmesi,
• Şoför esnafına yıpranma payı hakkı verilmesi,
• Çiftçinin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin
kaldırılması,
• Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması; tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin
vergi yükünün düşürülmesi,
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• Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,
• Emniyet çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma
şartlarının iyileştirilmesi, üniversite mezunu polislerimizin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi, haftada 40 saat
üzerindeki çalışmaları için fazla mesai ödenmesi,
• Uzman erbaşların tümünün kadroya alınması, mali
ve sosyal haklarının iyileştirilmesi,
• Kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B’li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi,
• Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli
aylığına yansıtılması,
• Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,
• Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,
• Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel
idare hizmetlere geçirilmesi,
• Önlisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı
sağlanması,
• Üniversite giriş sınavının kaldırılması
• Mübaşir, zabıt kâtibi ve diğer adalet çalışanlarının
özlük haklarının iyileştirilmesi,
• Engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve
engelli aylığı ödenmesinde, aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması,
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• Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanların, malul şartlarından yararlandırılması,
• Gazilere, 3600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi,
• Ordu ve polis vazife malullerinin özlük haklarının
iyileştirilmesi,
• Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılması,
• Muharip gazilere ödenen şeref aylığının, geliri olsun olmasın tüm muharip gazilere aynı tutarda
ödenmesi,
• Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi,
• Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması,
• Gazilerimize ikinci istihdam imkânı sağlanması ve
ÖTV’siz araç imkânı verilmesi,
• Öğretmenlerin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi,
• Atanamayan öğretmenlerintamamının kademeli
olarak atanmasını sağlayacak şekilde kadro ihdası yapılması,
• İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,
• İşsiz gençlerimizin ailelerinin sağlık sigortasından
yararlandırılması,
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• Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,
• Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,
• Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi,
• Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için de doğum borçlanma hakkı verilmesi,
• Sağlık hizmetlerinin kalitenin artırılması için yardımcı sağlık personelinin kamu ve özel sektörde istihdamının
yaygınlaştırılması,
• Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması,
adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması,
için gerekli yasaların çıkarılması konusunda çalışmalar yürütülecektir.
PKK’lılar, FETÖ’cüler ve diğer teröristler ile çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere,
demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarına af çıkarılması
için girişimler sürdürülecektir.
Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi ve ülkemize kabul edilenlerin geldikleri ülkeye sınır
olan alanlarda ikametlerinin sağlanması, sığınmacıların
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yurt içine dağılımlarının kayıt altında ve belirlenen yerlere yapılması, yeme, içme, barınma ve giyinmelerinin
sağlıklı şartlarda temin edilmesi, sığınmacılardan süratle
vatanlarına kavuşturulmaları yönündeki politikalarımız
aynen devam ettirilecektir.
Bize göre Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşması, küresel meydan okumalara karşı durabilmesi, Millî Birlik Ruhu’nun güçlenmesi ve milletimizin kök
değerlerine yönelmesiyle mümkün olabilecektir.
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Gelecek Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye’dir.
Gelecek, Türk-İslam toplumlarının küflü prangalarını söküp
atmasına sahne olacaktır. Din tacirlerinden kurtulup, hainleri yok
edip, taassup bekçilerini ayıklarsak Türk-İslam ülküsü Türkiye’nin
ve komşu coğrafyaların bayraktarlığı göreviyle İ'lây-ı Kelimetullah
mührünü cihana vuracaktır. İşte Kızılelma, o zaman cevabını bulacak,
o halde amacına ulaşacaktır.
Devlet BAHÇELİ
18 Mart 2018
12. Olağan Büyük Kurultay, Ankara
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