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1969 yılında doğdum. Çocukluk ve gençlik yıllarımın bir bölümü 
İzmir’in Hatay ve Karşıyaka semtlerinde, bir bölümü de Ankara’da 
geçmiştir.

Üniversite eğitimimi Ankara Üniversitesi Sosyal Antropoloji 
(Kültür Bilimi) Bölümünde tamamlayarak mezun olduğum yıl aynı 
bölümde asistan olarak göreve başladım.

Yüksek lisans tezimi “Ankara Kapalı Cezaevlerindeki Cinsel 
Suçlular”,  doktora tezimi ise cezaevlerindeki ensest, namus 
ve aile içi şiddet nedeniyle cinayet işleyen “Kadın Hükümlüler” 
konusunda hazırladım. Suç ve toplumsal yapı, kadının kültürel 
konumu, aile içi şiddet konularıyla ilgili bilimsel makalelerim ve 
tebliğlerim bulunmaktadır.

Doktoranın ardından 8 yıl öğretim elemanı olarak görev yaptığım 
Ankara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, siyasi danışmanlık 
görevlerinde bulunarak iş hayatına özel sektörde kamuoyu 
araştırmaları konusunda üst düzey yönetici olarak devam ettim.

2011 yılından beri İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı 
şirketinin kurucu ortağı olarak çalışmalarıma devam etmekteyim.

Bugüne değin kamu kuruluşları, belediyeler, siyasi partiler için 
siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanda pek çok bilimsel 
araştırma çalışmaları ve siyasal iletişim projeleri gerçekleştirdim.

2009 -2011 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı olarak görev 
yaptım.

Haziran 2011 ve Haziran 2015 Millevekili Genel Seçimlerinde 
Milliyetçi Hareket Partisi’nden, İzmir 2. Bölge 3. sıra Milletvekili 
Adayı oldum.

Evli ve bir çocuk annesiyim.

ÖNSÖZ
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Büyük milletimizin engin feraseti, muazzam irade ve hissiyatı 
1 Kasım’da tüm tahmin ve beklentileri alt üst edecektir.

Bölücü terör Türkiye’yi yıkıp yok etmeden sandıktan yetki almış
MHP,  terörün ve hainlerin kökünü kazıyacaktır.

1 Kasım çözülme sürecine son darbe olacaktır.

1 Kasım hırsız ve rüşvetçilerin mahkeme önüne çıkacağı karar ve 
kader anı olacaktır.

İnsanlığın suskun kalarak izlediği kıyılarımıza vuran minicik 
bedenlerin katillerine dik durmak, emperyalizmin oyunlarını yarmak 

için 1 Kasım tarihi fırsattır.

Artık kan duracaksa, şiddet sonlanacaksa, ihanet tepelenecekse 
bunun yolu milli ve güçlü iktidardır.

Artık terör bitecekse, bunun çaresi milliyetçi kadrolar, devası 
Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Unutulmasın ki, Milliyetçi Hareket Partisi huzurun adresi, milli 
birliğin kalesi, ekonomik ve sosyal refah ümidi, milletimizin güvenli 

gelceğinin teminatıdır.

Gelecek MHP’dir, MHP ise gelecek demektir.

Türk milleti MHP’dir, MHP de millet kadar kutlu, millet kadar ulvi 
değerlere sırtını yaslamıştır.

ÖNSÖZ

Devlet BAHÇELİ
Milliyetçi Hareket Partisi

Genel Başkanı
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ANAYASA VE YARGI
Anayasa, genel koruma hükümlerini esas alacak ve “Toplum 
Sözleşmesi” niteliğinde olacaktır. 

Parlamenter demokratik sistem sürdürülecektir. 

Anayasanın ilk dört maddesi ilelebet korunacaktır.

Yargı sistemi etkin, erişilebilir, hızlı ve adil bir yapıya kavuşturulacaktır.

Tüm vatandaşlarımızı kapsayan aile avukatlığı sistemi oluşturulacaktır.  

TERÖRLE MÜCADELE VE ASAYİŞİN  TESİSİ
Toplumsal huzur ve güven tesis edilecek, önleyici kolluk hizmetine 
ağırlık verilecek, güvenlik ve istihbarat zaafı giderilecektir.

Asayişsizliklerin önlenmesi amacıyla “kent timleri” oluşturulacaktır. 

“Çözüm süreci” rezaleti tamamen bitirilecektir.

Bölücü terör tüm unsurlarıyla kökünden kazınacaktır.

Terörle mücadelede vatandaşla terörist birbirinden ayrılacak, 
vatandaşlarımız bölücü örgütün tasallutundan kurtarılacaktır.



3

GÜVENLİK ÇALIŞANLARI
Polislerin ek göstergesi 3600’e yükseltilecektir.

Emniyet çalışanlarının çalışma şartları ve özlük hakları 
iyileştirilecektir.

Özel güvenlik görevlileri en az 2.100 TL aylık alacaktır.

Astsubayların yükseköğrenime bağlı intibakları yapılacak, eksik 
kalan hakları verilecektir.

TERÖRLE MÜCADELE VE ASAYİŞİN  TESİSİ

Terörle mücadele, ekonomik ve sosyal projelerle desteklenecektir.

Terörle mücadelede teknolojik imkânlardan en ileri düzeyde 
yararlanılacak ve istihbarat ağının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

Terörle mücadelede yetki, sorumluluk karmaşası giderilerek 
güvenlik ve istihbarat birimlerine etkinlik kazandırılacaktır.

Çözüm süreci çerçeve kanunu yürürlükten kaldırılacaktır.

Büyükşehir sınırını mülki sınır yapan düzenleme kaldırılacaktır.

Kapatılan belde belediyeleri, özel idare ve köyler özellikleri 
dikkate alınarak yeniden kurulacaktır.
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Uzman jandarmaların özlük hakları iyileştirilecek ve bir yıllık 
askeri eğitimleri emeklilikten sayılacaktır. 

Uzman erbaşların mali ve sosyal hakları yeniden düzenlenerek 
iyileştirilecektir. 

SIĞINMACILAR
Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi ve 
ülkemize kabul edilenlerin geldikleri ülkeye sınır olan alanlarda 
ikametleri sağlanacaktır. 

Sığınmacıların yurt içine dağılımları kayıt altında ve belirlenen 
yerlere yapılacak, yeme, içme, barınma ve giyinmeleri sağlıklı 
şartlarda temin edilecektir. 

Sığınmacılardan süratle vatanlarına kavuşturulmaları için 
uluslararası girişimlere derhal başlanacaktır.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE
17-25 Aralık Rüşvet, Yolsuzluk ve Kara Para  dosyası başta olmak 
üzere tüm yolsuzlukların hesabı sorulacaktır.

Yolsuzluktan elde edilen servete, zaman aşımı gözetilmeksizin el 
konulması sağlanacaktır. 



5

Yolsuzlukla Mücadele Kurulu kurulacak, denetim sistemi 
etkinleştirilecektir.

Kamu ihale sistemi ve imar mevzuatı yolsuzluklara meydan 
vermeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.

SANAYİ, TİCARET VE TURİZM
Nitelikli yeni endüstri bölgeleri oluşturulacaktır. 

Belli malların üretimini teşvik için Merkez Bankası tarafından 
reeskont kredisi verilecektir.

Sanayinin kullandığı girdilerin fiyatlarını yükselten fon ve benzeri 
kesintiler kaldırılacaktır.

Firmalar üzerindeki harç ve damga vergisi gibi işlem vergileri 
azaltılacaktır.

Makine teçhizat alımları için kredi kullanımında BSMV 
alınmayacaktır.

Üretim ve ticarete ilişkin harcamaların gider konusu yapılması 
sağlanacaktır.

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve özel sektörün; Ar-Ge ve 
teknoloji üretimi yatırımları desteklenecektir. 
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Vadeli satışlarda KDV erteleme sistemi getirilecektir.

Vergisini düzenli ödeyen mükellefler ödüllendirilecektir.

KOBİ’lerin makine-teçhizat ve donanım yatırımlarından KDV 
alınmayacaktır.

Dar bölgeli ve sektörel teşvik sistemine geçilecektir.

Turizm yatırımcılarına dönük teşvikler ve destekler artırılacaktır.

Turizmde çalışan personelin kalıcılığı için sigorta prim desteği 
sağlanacaktır.

ESNAF VE SANATKAR
Yeni işyeri açan esnafa beş yıl vergi ve prim avantajı sağlanacaktır.

AVM yasası, esnafın haklarını koruyacak şekilde yeniden 
düzenlenecektir.

Esnafın gelirinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi 
uygulanacaktır.

Esnafın ve sanatkarın emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek 
primi kesilmeyecektir.
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Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı 
verilecektir.

Şoför esnafının yenilemek için alacağı ticari araçtan vergi 
alınmayacaktır.

Şoför esnafına yıpranma payı hakkı verilecektir.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt 
verilecektir.

TARIM
Mazot 1 Lira 75 Kuruş olacaktır.

Gübre, tohum, ilaç ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacaktır. 

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV 
alınmayacaktır.

Yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan geliştirilmesi ve 
üretimi desteklenecektir.

Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanacaktır.

Hazine ile olan arazi uyuşmazlıkları giderilecek ve 2/B sorunu adil 
ve hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecektir.
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Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, incir, üzüm, 
kayısı, zeytin, yerfıstığı ve enerji bitkileri için fiyat garantisi 
verilecektir. 

Ecrimisil uygulamasından kaynaklanan sorunlar giderilecek,  
vatandaşlarımızın mağduriyetleri önlenecektir.

Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri 
olan “Tarım Kentleri” kurulacaktır.

ÇALIŞANLAR
Net asgari ücret 1.400 liraya çıkarılacaktır.

Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar 
geliri vergi dışı bırakılacaktır.

Asgari ücretlilere, büyük şehirlerde aylık 100 lira ulaşım desteği 
verilecektir.

Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacaktır.

Kamuda çalışan taşeron işçiler, 4/C’liler, vekil, sözleşmeli ve geçici 
statüde çalışanlar kadroya geçirilecektir.

Müdür yardımcıları, şef, memur ve yardımcı hizmetlilerin mali ve 
sosyal hakları ile ilgili mağduriyetleri giderilecektir.

Kamu çalışanlarına yapılan tüm ek ödemeler emekli aylığına 
yansıtılacaktır. 
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Kamuda çalışan şube müdürü ve müdürlerin ek göstergesi 3000 
olacaktır.

İmam ve müezzini olmayan cami kalmayacak, vekil imam ve 
müezzinlere kadro verilecektir.

İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkı yeniden 
verilecektir. 

Mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük hakları 
iyileştirilecektir.

İhtiyar heyeti üyelerine her ay 150 lira huzur hakkı verilecektir.

Belde ve köy mülki idare temsilciliği oluşturulacak, yörenin 
potansiyeline uygun mesleklerde personel alınacaktır. 

GENÇLER
Yıllık ortalama 700 bin kişiye iş imkanı sağlanacaktır.

Her ailenin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacak, iş sağlanana 
kadar 700 lira “Aile Desteği” verilecektir.

Askerliğini yapan gençlere, iş kurabilmeleri amacıyla yarısı hibe 
olmak üzere 50 bin liraya kadar girişimcilik kredisi verilecektir.

İşsiz gençlerimiz ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılacaktır.
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Mesleki eğitimi veya yüksek öğrenimi tamamlayan gençlerin 
beklemeden işe girmeleri temin edilecektir. 

Her öğrenciye yurt ya da yurt şartlarıyla barınma imkanı temin 
edilecektir.

Her öğrenciye öğrenim süresince 10 bin liraya kadar 
yükseköğrenim kuponu verilecektir. 

Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacaktır.

Evlenecek gençlere 10 bin lira tutarında faizsiz kredi verilecektir.
  

KADIN VE AİLE
Kadının konumu ve aile kurumu güçlendirilecektir.

Kadınların istihdam edilebilirlikleri geliştirilecek, işgücüne katılım 
oranı yükseltilecektir.

Girişimci kadınlara yüzde ellisi hibe olmak üzere finans desteği 
verilecektir. 

Ev hanımlarına mesleki beceri kazandırılarak aile bütçesine ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Kadınlara sigortalılık öncesi doğumlar için doğum borçlanma 
hakkı verilecektir.
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Şiddete maruz kalan kadınlara adli yardım desteği sağlanacak, 
davalar zaman aşımından ve mahkeme masraflarından muaf 
tutulacaktır.

Çocuk istismarı önlenecek, çocuğa karşı suçlarda cezalar 
ağırlaştırılacak, dava açma zaman aşımı kaldırılacaktır.

EMEKLİLER
Emeklilere Mart ayında 1.400 lira ve Eylül ayında 1.400 lira “Emekli 
Destek Ödeneği” verilecektir.

Emeklilerin banka promosyonu alabilmeleri temin edilecektir.

Emekli aylıklarındaki eşitsizlik giderilecek, refah payı yükseltilecektir. 

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecektir.
  

YOKSUL AİLELER
Vatandaşımızın aldığı sosyal yardım ve destekler devam 
ettirilecektir. 

Muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama 
kartı “HİLALKART” verilecektir.

Asker ailelerine yapılan ödeme aylık 500 liraya çıkarılacaktır.
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TOKİ’den ev alan vatandaşlarımızın ödeme güçlerinin üstüne 
çıkan taksitlendirme uygulamasından doğan mağduriyetleri 
giderilecektir.

Evi olmayan ailelere 250 lira kira yardımı yapılacaktır.

Aylık 200 kilovatsaatin altında elektrik tüketen ailelere yüzde 75 
indirim uygulanacaktır.

Vatandaştan elektrik kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedeli 
alınmayacaktır.  

İcra ve haciz uygulamaları hiç kimsenin gelirini asgari ücretin 
altına düşürecek şekilde uygulanamayacaktır.

Vatandaşlarımız, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç 
ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından 
kurtarılacaktır.

ENGELLİLER VE YAŞLILAR
65 yaş aylığı 300 liraya, üç aylığı 900 liraya yükseltilecektir. 

Engellilere işe yerleştirmede öncelik verilecek, kamudaki engelli 
kotasının tamamına atama yapılacaktır.

Engelli ve engelli yakını aylığı 400 liraya, üç aylığı 1.200 liraya; ağır 
engelli aylığı 600 liraya, üç aylığı 1.800 liraya yükseltilecektir.
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Engellilere muhtaç aylığı bağlanmasında kendi gelirleri esas 
alınacaktır.

Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanlar, malul 
şartlarından yararlandırılacaktır.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER
Gazilere, 3.600 günde emekli olabilme hakkı verilecektir.

Ordu ve polis vazife malullerinin özlük hakları iyileştirilecek, gaziler 
arasındaki eşitsizlik giderilecektir. 

Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme 
yapılacaktır.

Muharip gazilere ödenen şeref aylığı 1.400 liraya yükseltilerek, 
geliri olsun olmasın tüm muharip gazilere ödenecektir. 

Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilecektir. 

Gazilerimiz ve çocuklarının işe yerleştirilmelerine öncelik 
verilecektir.
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EĞİTİM
Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerlerimiz ile çağın gereklerine 
uygun bir şekilde planlanacak ve uygulanacaktır.

“Temel eğitim” hedefimiz, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılarak 
zorunlu temel eğitimin kademeli olması ve süresinin artırılmasıdır. 

Okul öncesi eğitim 4-5 yaş grubundaki nüfus için tedricen zorunlu 
hale getirilerek zorunlu eğitimin süresi 13 yıla çıkarılacaktır.  

Üniversitelerin bilgiyi sanayileştiren ve ticarileştiren bir yapıda 
olmaları temin edilecektir.

Öğretmen eksiği olan hiçbir okul bırakılmayacak, derslik ihtiyacı 
tamamlanacaktır. 

Atanmayı bekleyen öğretmenlerin tamamı kademeli olarak 
atanacaktır.

Öğretmenlerin ek göstergesi 3600’e çıkarılacaktır.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile tazminatları yükseltilecektir. 

Üniversite giriş sınavı kaldırılacaktır. 
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SAĞLIK
Koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulacaktır.

Hastaneler tam gün–tam kapasite çalıştırılacaktır.

Sağlık hizmetinde alınan ek ücret ve katılım payı uygulaması 
kaldırılacaktır.

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilecektir. 

İhtiyaç olan her yerde yeterli sayıda doktor ve yardımcı sağlık 
personeli bulundurulacaktır.

Kan ve kan ürünleri ihtiyacının karşılanması için Büyük Bölgesel 
Kan Merkezleri kurulacaktır. 

Her bölgemizde tam teşekküllü “Kanser Teşhis ve Tedavi 
Merkezleri” kurulacaktır.

Her il ve büyük ilçede kemoterapi merkezi ve diyaliz merkezi 
kurulacaktır.

“Serbest Sağlık Bölgeleri” oluşturulacaktır. 

Yaşlı, yatalak ve engelli hastaların bakımı için “Özel Bakım 
Hastaneleri” kurulacaktır. 
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