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Türkiye Vizyonu 
27 Mayıs 2018 

 

Saadet Partimizin çok değerli adayları, 

İyiliğin, adaletin, güzelliğin tesisi için gece gündüz çalışan dava kardeşlerim,  

Azim, gayret ve fedakârlık timsali hanımefendiler, beyefendiler, 

Geleceğimizin teminatı sevgili gençler, 

Televizyonları başında bizleri izleyen güzel ülkemin güzel insanları. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 

Bugün burada “Türkiye Vizyonu”muzu aziz milletimize sunmak üzere bir ara-

ya gelmiş bulunuyoruz. 

Bu önemli buluşmanın ülkemizin, milletimizin hayrına vesile olmasını diliyo-

rum. 

Bugün 27 Mayıs… 

27 Mayıs 1960 meşum darbesinin 58. Yılı. Sözlerimin hemen başında Şehit Baş-

bakanımız Adnan Menderes’i, Fatin Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyo-

rum. Mekânları cennet, ruhları şad olsun. 

Maalesef 1960 Darbesi kötü bir geleneğin başlangıcı oldu. 60 İhtilali, 71 muhtı-

rası, 80 darbesi, 28 Şubat post-modern darbesi, 15 Temmuz hain kalkışması. Nere-

deyse her 10-15 yılda bir demokratik hayatımız kesintiye uğratıldı. Bu darbelerle sa-

dece demokrasinin değil Türkiye’nin önü kesildi. Çalışanın emeği, fakir fukaranın 

ekmeği çalındı. Bir milletin umudu, geleceğe ilişkin hayalleri yok edildi. Darbelerin 

alternatifi millet, ilacı sandıktır. 
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Demokrasiye saygı, milletin iradesine teslimiyettir. İster asker, ister sivil, ister 

silahlı, ister silahsız Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ideolojinin, hiçbir kurumun, hiçbir 

yapının, hiçbir partinin ve hiçbir kişinin vesayet ve tahakkümü altına sokulamaz ve 

sokulmamalıdır. Türkiye’nin bir tek sahibi vardır, o da millettir. 

Bu ülke Kürt’üyle,    Türk’üyle,    Alevi’siyle Sünni’siyle, sağcısıyla, solcusuyla bir 

bütündür. İnşallah 24 Haziran seçimleri millet iradesinin kayıtsız şartsız, hilesiz hur-

dasız tecelli ettiği demokrasi şöleni olacaktır. 

24 Haziran Tarihi Bir Seçimdir 

Her seçim önemlidir. Ancak bu seçim gerçekten önemlidir ve tarihi bir özelli-

ğe sahiptir. 24 Haziran uçurumdan önceki son çıkıştır. Şundan emin olunuz. Bu se-

çimlerde bizler sadece milletvekili, sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Vereceğ i-

miz her bir oyla Türkiye’nin yönünü belirleyeceğiz, geleceğine karar vereceğiz.  

Tamam mı, devam mı diyeceğiz! 

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe tamam mı, devam mı, diyeceğiz! 

Yandaşlığa, partizanlığa, adam kayırmaya tamam mı, devam mı, diyeceğiz!  

Yolsuzluğa, rüşvete, iltimasa tamam mı, devam mı, diyeceğiz! 

Biz, Saadet Partisi olarak, “Yeter artık! Bu düzen böyle gitmez! Tamam, inşallah.” 

diyoruz. 

Türkiye’de Yeni Siyasetin Adı Saadet Partisidir 

Değerli arkadaşlar Türkiye’miz tıkanmıştır; 

 Siyaseten tıkanmıştır. 

 Ahlaken tıkanmıştır. 

 Ekonomide tıkanmıştır. 

 Dış politikada tıkanmıştır. 
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Türkiye’nin yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var-

dır. Bu ihtiyacın adresi Saadet Partisi’dir. 

Çünkü Saadet Partisi: 

 Tertemiz bir mazi’nin, 

 Tertemiz bir kadronun, 

 Tertemiz bir geleceğin adıdır. 

Bizler Tertemiz Bir Maziye Sahibiz 

Saadet Partisi; yolsuzluğun, rüşvetin, adam kayırmanın olmadığı, yetim hakkı-

nın yenmediği tertemiz bir mazinin adıdır. 

Saadet Partisi; yolsuzlukla zenginleşenlerin, zadegânların değil, fakir fukaranın 

hakkının korunduğu şerefli bir mazinin adıdır. 

Saadet Partisi; Anadolu’yu kilim dokur gibi bir uçtan bir uca fabrikalarla do-

natmış üreten bir mazinin adıdır. 

Saadet Partisi; işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretlinin yüzünün güldü-

ğü müreffeh bir mazinin adıdır. 

Saadet Partisi Tertemiz Bir Kadronun Adıdır 

Saadet Partisi kadroları, siyaseti 

 Mal ve ikbal için değil, 

 Şan ve şöhret için değil, 

 Makam ve mevki için değil, 

 Allah rızası için yapan bir kadrodur. 

Bu kadro kimseye tuzak kurmaz. Kimseye kumpas yapmaz. Kimse ile gizli ka-

paklı işlerde bulunmaz. Bu kadronun tek bir derdi vardır, o da bu ülkeye, bu millete 

olan aşkıdır, sevdasıdır. Allah sizlerden razı olsun. Sizler Türkiye’nin umudusunuz. 

24 Haziran seçimlerinin yıldızı da sizler olacaksınız inşallah. 
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Türkiye vizyonumuza geçmeden önce ülkenin mevcut durumuna kısaca de-

ğinmek istiyorum: 

Ülke kutuplaşmış ve kamplara ayrılmıştır. 

Olağanüstü hâl, olağan hâle gelmiş; baskı ve tahakküm artmıştır. 

Farklı ve muhalif sesler susturulmuş, devletin omurgasını oluşturan kurumlar 

yıpratılmıştır. 

Ekonomi dar boğaza girmiş, tarım ve hayvancılık bitmiştir. 

İsraf ve yolsuzluk had safhaya ulaşmıştır. 

İşsizlik artmış, borçlar ödenemez hale gelmiştir;  İnsanımız gıda da bile dışarıya 

muhtaç hale getirilmiştir. 

Dış politikada büyük bir karmaşa yaşanmaktadır. Koskoca bir ülke, sabah bir 

yana akşam bir yana savrulur hale gelmiştir. 

Adalet sistemi iflas etmiş, mağdurlar ordusu oluşmuştur. 

Rüşvet, iltimas, adam kayırma, torpil, partizanlık sıradanlaşmıştır. 

Eğitim, yazboz tahtasına dönmüş, aile yapısı bozulmuş, suç ve şiddet artmış-

tır. 

Aziz milletimizin geleceği tüketime yönelik yatırımlar nedeniyle ipotek altına 

sokulmuştur. 

Gençlerimiz gelecekten ümitsizdir ve yarınlara dair umutları azalmıştır. 

Her şeyden önemlisi bugün bu ülkede inançlı insanların itibarı zedelenmiştir. 

Onlar Ne Diyor, Biz Ne Diyoruz? 

Biz bu eleştirileri yaptığımız zaman bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, “Başörtü 

problemini çözdüler.” Biz de diyoruz ki, “Ahlaki değerleri dejenere etmeden de çözebilir-

lerdi.” 
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Diyorlar ki, IMF'nin borcunu sıfırladılar.” Biz de diyoruz ki, “ dış borcu 460 milyar 

dolara çıkarmadan da sıfırlayabilirlerdi.” 

Diyorlar ki, “Yol yaptılar, köprü yaptılar, tünel yaptılar.” Biz de diyoruz ki, 

“Borçlanarak, geleceğimizi ipotek etmeden de yapabilirlerdi.” 

Diyorlar ki, “Okul yaptılar, hastane yaptılar.” Biz de diyoruz ki, “Üretime dönük 

tesisler inşa ederek de bunları yapabilirlerdi.” 

Diyorlar ki, “Kişi başına düşen milli geliri 15 bin dolara çıkardılar.” Biz de diyo-

ruz ki, “Borcu gelir gösterip şişirerek değil, üreten bir ekonomiyle, gerçek ve daha 

yüksek bir gelir düzeyine ulaştırabilirlerdi.” 

TÜRKİYE VİZYONUMUZ 

Bugün adaylarımızla birlikte seçim beyannamemizi, Türkiye vizyonumuzu da aziz 

milletimize arz ediyoruz. Biz inanıyoruz ki bu beyanname, bu program, Türkiye’nin pu-

sulasıdır. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak inancın, kararlılığın, plan ve projelerin yol hari-

tasıdır. 

Kardeşçe Yaşanılan Bir Türkiye Kuracağız 

Saadet iktidarında kimsenin kimseye tahakküm kurmadığı, insanlarımızın 

kendi inanç ve düşünceleri ile özgürce ve kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye inşa et-

mekte kararlıyız. 

Kaynakları Gösterişe Değil, Üretime Ayıracağız 

Saadet iktidarında büyük bir ihtimamla kaynakları kendi şahsi çıkarlarımız ve 

itibarımız için  değil, milletimizin ihtiyaçları için kullanacağız .  

Tüketime ve gösterişe ayrılan kamu kaynaklarını üretime ve istihdama tahsis 

ederek hızlı ve yaygın bir kalkınma hamlesi başlatacağız. 
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Torpil Kaldırılacak, Liyakat Esas Alınacak 

Saadet iktidarında eğitimden istihdama, kamu ihalelerinden atamalara kadar 

her alanda adam kayırma, torpil ve iltimas ortadan kaldırılacak. Liyakati esas alan 

adil bir sistem kuracağız. İster bizden olsun ister olmasın, işi ehline vereceğiz. Parti 

devletini ortadan kaldıracak, milletin partisi konumunda 80 milyona hizmet  edece-

ğiz. 

Emanete İhanet Etmeyeceğiz 

Saadet iktidarında bize emanet edilen kamu mallarına ve imkânlarına, yetim ma-

lına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız. Bunları ne yiyeceğiz ne de yedireceğiz. Milletimizin 

kutsal emanetlerine ihanet etmeyeceğiz. 

Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. 

Mahallelere, belediyelere, üniversitelere, bölgelere hizmet götürürken ayrım-

cılık yapmayacağız. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırak-

mayacak ve hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız. 

Eşimize, dostumuza kamu ihalelerini dağıtmayacak, ulufe verir gibi devletten 

makam ve mevki tahsis etmeyeceğiz! 

Denetim Raporlarını Milletten Kaçırmayacağız 

Saadet iktidarında şeffaflığı ve hesap verilebilirliği kamu yönetiminin vazgeçil-

mezi haline getireceğiz. Hiçbir işimizi kapalı kapılar ardında kamuoyundan gizli yapma-

yacağız. Vatandaşın bilgisine ulaşamadığı hiçbir ihale, sözleşme ve benzeri işlem bırak-

mayacağız. 

Güçlü iç ve dış denetim mekanizmaları kuracağız. Denetim raporlarını milletin ve 

meclisin bilgisinden kaçırmayacağız. Milletin emanetine ihanet edenleri ‘bizden’  ‘bizden 

olmayan’ şeklinde ayırmayacağız. 
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Kutuplaşmaya Fırsat Vermeyeceğiz 

Bugün en önemli problemimiz kutuplaşmadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor 

ki farklı düşüncedeki insanlar çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını dahi istemi-

yor. Biz bunu ortadan kaldıracağız. 

Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldırmayı ve tüm vatan-

daşlarımızla kucaklaşmayı en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz. 

Mutlaka Adaleti Tesis Edeceğiz 

Herkes bilmeli ki “Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta durmaz.” 

Devletin bekası da milletin refahı da ancak adalet ile mümkündür. 

İdare ve iradede temel ölçütümüz hukukun üstünlüğü olacaktır. Tüm iş ve ic-

raatlarımız hukuki norm ve ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk, istisna 

gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır. 

Saadet iktidarında hiçbir şart ve konjonktür adaletin ve evrensel hukuk ilke-

lerinin çiğnenmesini meşrulaştırmayacaktır. 

Adalet Kurumları Mağduriyetlerin Merkezi Olmuştur 

Ülkemizde ne yazık ki adalet dağıtması gereken kurumlar mağduriyetlerin 

merkezi konumuna getirilmiştir. 

Talimatla harekete geçen ve karar veren bir yargı mekanizması ülkeyi felakete 

götüren yanlışların en büyüğüdür. 

Tarafsızlığı noktasında yeterli olmayan HSK, 16 Nisan Referandumu ile birlikte 

tarafsızlığını ve bağımsızlığını bütünüyle yitirmiştir. 

Yargının siyasallaşmasıyla birlikte, hâkim ve savcıların kararlarında tarafsızlıktan 

ve bağımsızlıktan uzaklaşması kamu vicdanını yaralamakta, devletle milleti karşı karşıya 

getirmektedir. 
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Saadet iktidarında herkes “Ankara’da hâkimler var” diyebilecektir! Siyasetten 

talimat bekleyen hâkimler dönemi son bulacaktır. 

Adalet mekanizmasında yapacaklarımızın bir kısmı şunlardır: 

İddia ve savunma işlevini yerine getiren savcılar ile avukatların konumları 

denk hale getirilecektir. Böylece savunma hakkı güçlendirilecek ve adalet mekaniz-

masına daha fazla işlerlik kazandırılacaktır. 

Avukatların delillere ulaşmasının ve delil toplamasının önündeki engeller tü-

müyle kaldırılacaktır. 

Yargıya ayrılan bütçe payı artırılıp kadro sorunları çözülecektir. 

Hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerine önem verilecek ve mesleklerindeki ih-

tisaslaşmaları teşvik edilecektir. 

İstinaf mahkemelerinin etkili bir şekilde çalışması sağlanacaktır. 

İnsan hakları ihlallerini ele alan İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacak-

tır. 

Kuvvetler Ayrılığı İlkesini Uygulayacağız 

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle birlikte meclisin, yürütme üzerindeki de-

netim gücü elinden alınmış, yürütmeyi denetlemesi gereken yargı da yürütmenin 

etkisine girmiştir. Kuvvetler ayrılığı Saadet Partimizin vazgeçilmez prensiplerden 

biridir. 

Saadet iktidarında kamu yararını, halkın menfaatini, insanların temel hak ve 

hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetle-

yen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemini tesis edeceğiz. 

Sultanlarda dahi olmayan bir yetki ile bu ülkenin yönetilmesine müsaade et-

meyeceğiz. 

Haksızlık yapan cumhurbaşkanı da olsa, karşısında hakkın söylenebileceği bir 

düzen inşa edeceğiz. 
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Kürt Meselesi’ni Hak ve Adalet Ekseninde Çözeceğiz 

Biz inanıyor ve savunuyoruz ki bütün insanlar haysiyet ve haklar bakımından 

hür ve eşit doğarlar. 

Yine biz inanıyor ve savunuyoruz ki bütün insanlar akıl ve vicdan sahibidirler. 

İşte insanı insan kılan bu özelliklerinden ötürü birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti 

ile hareket etmelidirler. 

Bu topraklar farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, aynı çatı altında farklı 

inanışların, etnik ve mezhepsel yapıların bir arada yaşama erdemini insanlarına ka-

zandırmıştır. 

Hem inanç hem de kültür itibariyle ülkemizde etnik gruplar arasında yüksek bir 

uyum ve güçlü bir birliktelik vardır. Kürtler ve Türkler aynı dinin mensubu, ortak bir 

tarihin çocukları, aynı kültürün renkleri ve aynı vatanın  evlatlarıdır. 

Türkler ve Kürtler bir vücudun azaları gibidir. Aslına bakılırsa Türk’ün Kürt 

diye, Kürt’ün Türk diye bir meselesi yoktur. Mesele milletimizde değildir. Mesele bu 

milleti bölmeye, ayrıştırmaya çalışan yaklaşım ve politikalardadır. 

Kürt Meselesi’nin çözülememiş olması hak, adalet, ahlak, ekonomi, eğitim, 

güvenlik gibi birçok alanda ortaya konan yanlış anlayış ve yapılan ihmallerin ortak 

sonucudur. Dolayısıyla yaşanan eksiklikleri bir bütün halinde ele almadan Kürt Me-

selesi’nde çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır. 

Saadet iktidarında bu meseleyi sadece güvenlik eksenli mücadeleden ziyade 

sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik, ekonomik alanlarda topyekûn yapacağımız reform-

larla çözeceğiz. 

Üreten ve Hakça Bölüşen Bir Ekonomik Sistem Kuracağız 

Mevcut ekonominin adı rant ekonomisidir. Vergi, zam, faiz, düşük ücret ve dü-

şük taban fiyatları vasıtasıyla halkın sahip olduğu bütün imkânlar elinden alınmakta-

dır. Özelleştirme adı altında, milletin tasarrufları ile oluşturulmuş milli kuruluşlar bir 

şekilde yabancı ve yerli tekellere haraç mezat satılmış ve hâlâ satılmaktadır. Bunun 



 

10 
 

neticesinde ülke ekonomisinin bel kemiği durumundaki tesisler, güvenlik ve savun-

mamızla ilgili sektörler dâhil tüm birikimlerimiz milletimizin elinden çıkarılmış du-

rumdadır. 

Saadet iktidarında üreten ve hakça bölüşen adil bir ekonomik sistemi el birli-

ği ile inşa edeceğiz. 

Vergide Adaleti Sağlayacağız 

İktidarın yaptığı sorumsuz harcamalar ve akılsız yatırımlar neticesinde devle-

tin gelirleri giderlerini karşılayamamaktadır. Bunun sonucunda da fatura vatandaşa 

kesilmektedir. 

Büyük çoğunluğu dar gelirli vatandaş ve çalışan kesimden alınan vergilerin çeşidi 

50’yi bulmuş, oranları %160’a kadar çıkmıştır. Bu vergiler yüzünden zengin ile fakir 

arasındaki adaletsizlik daha da derinleşmiştir. 

Nihayetinde vergiler vatandaş için bir ödev olmaktan çıkmış adeta zulüm hali-

ne gelmiştir. 

2018 yılında aylık 2.700 lira maaş alan en düşük kamu çalışanı ortalama %20 

oranında vergi öderken Süper Lig’de yıllık 24 Milyon lira ücret alan bir futbolcu sabit 

%15 oranında vergi ödeyecektir. Bu oran İngiltere’de %45, Fransa’da %50, İspanya’da 

%52’dir. 

Çiftçimiz traktörüne alacağı mazota litre başına 1 lira 80 kuruş ÖTV ödemesi ge-

rekirken yat sahibi ÖTV ödemeden mazot alabilmektedir. 

Geldiğimiz noktada parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisini ise 

ülke olarak biz bulmuş durumdayız. 

Artık neredeyse soluduğumuz havadan dahi vergi alınacaktır.  

Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü hafifletmek ve vergide adaleti sağ-

lamak olacaktır. 
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Asgari Ücretliden Vergi Alınmayacak 

Saadet iktidarında çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü reformlar ger-

çekleştirilecektir.  

Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olacak ve asgari ücret vergiden muaf 

tutulacaktır. Asgari ücret her yıl reel olarak %7-10 civarında artırılacaktır. Hedef 

yoksulluk sınırını yakalamak olacaktır. 

Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranları azaltılacaktır. 

Ülkemizin En Büyük Gücü Gençliğidir 

Genç, bir ülkenin hem bugünü hem de yarınıdır. Gençliği hesaba katmayan ya 

da gençliğe müşteri gözüyle bakan her adım ülkemizi geriye götürecektir. 

Üretimin en önemli öznesi ve gücü gençlerimizdir. Ülkemizde toplam işsiz sayısı 

3,5 milyon civarında olup 15-24 yaş arası genç işsiz oranı toplam işsizlik oranının 

yaklaşık %21’idir. Yani bugün 718 bin gencimiz işsizdir ve bu rakam her geçen gün 

artmaktadır. 

Saadet iktidarı gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek; gençlerimiz için 

yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirecektir. 

Eğitim Sistemi Koşu Parkuruna Dönüştü 

Eğitim sistemi bir yarış atı maratonu mantığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi 

LGS, YKS, KPSS, ALES, YDS parkurlarında nefes almaksızın koşturmaktadır. 

Saadet iktidarında bu sistem değiştirilecek, gençlerimizin yetenek, karakter 

ve eğilimlerine göre yönelebilecekleri meslek seçimine ve değerler eğitimine dayalı 

bir eğitim sistemi kurulacaktır. 

Gençlerimizin hayata ve üretime katılma süreci eğitim süresi ile ötelenerek 

toplum yalnızlaşan ve tüketen bireylerden oluşmuş kalabalıklara dönüştürülmekte-

dir. 
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Eğitimin niteliği artırılarak, süresi kısaltılacak böylece gençlerin hayata geç 

kalmadan beceri ve niteliklerini üretime aktarmaları sağlanacaktır.  

Eğitimde değerler öne çıkarılacak, bunun için müfredata ve öğretmen kalite-

sine önem verilecektir. 

Ehliyeti dikkate almayarak ve partizanlığı ölçü olarak benimseyen, partiye 

üye kaydeder gibi yapılan öğrenci ve memur alımlarıyla gençlerin 20-25 yıllık emeği 

hiçe sayılmaktadır. 

Lisansüstü öğrenim ve kurum mülakatlarında temel prensibimiz dünya görü-

şü, yaşam tarzı, inancı, partisi ne olursa olsun işi en iyi yapabilene teslim etmektir.  

Saadet iktidarında siyasi tutumundan dolayı kimse işinden, kariyerinden 

mahrum bırakılmayacaktır. 

Üniversitelerimizi Asıl Amaçlarına Kavuşturacağız 

Saadet iktidarında asıl amacı bilim ve bilgi üretmek olan ancak siyasi çekişme-

lerin nesnesi haline getirilen üniversitelerimizi işsizler ordusu yetiştirmekten kurta-

racağız. 

Üniversitelerin asli görevi olan eğitim, araştırma, uygulama, bilgi üretme ve yay-

ma işini sağlıklı şekilde yapabilmeleri için özgür bir ortam sağlayacağız. 

Üniversitelerde siyasi baskı ve vesayetten uzak bir idari yapı oluşturacağız. 

YÖK'ü kaldıracak, Üniversitelerarası Kurulun yapısını yeniden düzenleyece-

ğiz. 

Rektör seçimlerini yeniden belirleyeceğiz. 

Öğrencilerin barınma, kredi ve burs imkânlarını genişleteceğiz. 

Üniversitelerin arazi ve makam rantına kurban edilerek bölünmesine ve şehir 

dışına itilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 

 



 

13 
 

Kadına Değer, Türkiye’ye Huzur 

Günümüzde en temel sorunlardan biri kadının toplumsal konumu ve hakları-

dır. Bir yerde cinsiyet ayrımından dolayı bir ayrıştırma, aşağılama veya şiddet varsa 

orada insanlık sorunu var demektir. Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik, 

cinsel şiddetin ve ayrımcılığın karşısında duracak, bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. 

Şiddet mağdurlarının mağduriyetlerini gidermek adına uygulamada mevcut 

olan her türlü gerekli düzenlemeleri, kadınların katılımı ile ve ivedilikle yapacağız. 

Çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı sözel, fiziksel ve psikolojik taciz ve 

“mobbing” gibi kadının maruz kaldığı uygulamalarla etkin şekilde mücadele edece-

ğiz. 

Çalışan kadınların çocuğunu yetiştirme konusunda kendilerine her türlü des-

tek sağlanacaktır. 

Doğum yapan çalışan annelere, istemeleri halinde doğum izni verilecektir.  

Ailenin korunması, neslin korunmasıdır. Aile içi ihtilafların giderilmesi makul bir 

düzene oturtulacaktır. 

Emeğiyle Emeklilerimiz 

Ülkemizde 12 milyon emekli bulunmaktadır. Uzun yıllar emek vermiş ve prim 

ödemiş olmalarına rağmen emeklilerimizin aldığı aylıklar bazı durumlarda çok dü-

şüktür 

Saadet iktidarında yoksulluk sınırı altında aylık alan emeklimiz kalmayacaktır. 

Emeklilerimizin maaşlarına her yıl “Refah Payı” adı altında o yılın büyüme oranı kadar 

ilave zam yapılarak ekonomik büyümeden pay almaları sağlanacaktır. 

Aynı gün ve aynı kazanca sahip emeklilere ödenen farklı emekli aylıkları ara-

sındaki eşitsizlik giderilecektir. 

Emeklilerimiz tedavi, tıbbi cihaz ve ilaçtan alınan katılım payından muaf tutu-

lacaktır. 
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Engellilerin Önündeki Engelleri Kaldıracağız 

Saadet iktidarında engelliler için engelsiz bir Türkiye gerçekleştirilecektir. 

Engelli vatandaşlarımızın kamuda yönetici olmalarının önündeki kanunî en-

gelleri kaldıracağız. 

Engelli vatandaşlarımıza yaptığımız hiçbir hizmeti bir lütuf olarak görmeyece-

ğiz. Bizim temel bir vazifemiz olduğu bilinci ile çalışacağız. 

Erdemli Toplum, Güçlü Aile 

Tüm toplumlarda geçmişle gelecek arasında köprü olan aile, bireylerin kişili-

ğinin oluşmasında, toplumsallaşmada, kültürün aktarılmasında en temel ve etkili 

kurumdur. 

İçinde yaşadığımız zaman diliminde aile mefhumu en badireli dönemlerinden 

birini yaşamaktadır. Küresel ölçekteki değişiklikler, gayri insani üretim ve tüketim 

ilişkileri, savaşlar, göç, çarpık kentleşme gibi baskın unsurlar , aile üzerinde önemli 

çözülmelere ve yıkımlara sebep olmaktadır. Ekonomik ve sosyal sorunların yetersiz-

lik ve çelişkilerle besleyip büyüttüğü aile huzursuzlukları, yalnız kalan yaşlılar ve 

çocuklar, aile bölünmeleri, toplumsal çözülmelerin açık tezahürleridir. 

Sağlıklı aile yapısını etkileyen en temel problemlerden biri işsizliktir. İşsizlik 

oranının yüksek olduğu ülkemizde bu sebepten dolayı aile içi şiddet, boşanmalar, 

psikolojik bunalımlar sıklıkla görülmeye başlanmıştır. İşsizlik ailede ciddi çatışmala-

rı beraberinde getirmektedir. Eve ekmek götüremeyen baba rolü, açlığa ve sefalete 

tahammülü kalmamış anne modeli, bu durumun sonuna kadar etkisinde kalan ço-

cuklar, milletimizin bir gerçeği haline gelmiştir. 

Saadet iktidarında aile ve evlilik kurumu güçlendirilecek ve sorunlar sistemli 

bir şekilde ele alınacaktır. 

Dar gelirli aile fertlerinin eğitimi desteklenecek ve eğitim gören çocuklara 

burs verilecektir. 

Ekonomik gerekçelerden dolayı evlenemeyen gençlerimize faizsiz kredi im-

kânları verilecektir. 
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Sağlık En Temel İnsan Hakkıdır 

Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir toplum oluşturmak hedefimiz ola-

caktır. 

Beşikten mezara kadar herkesin herhangi bir ek ödemeye gerek kalmadan 

sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması sağlanacaktır. 

Şehir hastaneleri ile halkın gözü boyanmaktadır. Şehir hastaneleri gibi büyük 

yatırımlar kronik hastalık yükünü hafifletmez. Mevcut sistem 5 yıldızlı otel konforu 

içinde hastalık üretmektedir. Asıl olan halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleridir.  

“Hastane”ler asli görevi olan “Şifahane”lere dönüştürülecektir. Hasta bir müşteri 

olarak değil, bir özne olarak ele alınacak, hasta odaklı ve korumanın öncelikli olduğu bir 

sistem geliştirilecektir. 

Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz her türlü madde bağımlılığından koruna-

cak, gerekli tedbirler en ciddi şekilde alınacaktır. 

Rant Odaklı Değil, İnsan Odaklı Çözümler Üreteceğiz 

Saadet iktidarında hastalık üreten şehirlere ve kibir kulelerine izin vermeyeceğiz. 

Büyük şehirlere göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanması için maddi ve 

manevi kalkınma dengeli ve planlı bir şekilde yürütülecek, Türkiye’nin tamamı ya-

şanılır hale getirilecektir. 

Yatay, dengeli, ölçülü, insani şehirler inşa edilecektir. Ucuz ve kaliteli konut 

projeleri ile vatandaşlarımızın barınma sorununa rant odaklı değil, insan odaklı ve 

ihtiyaca göre çözümler üretilecektir. 

“Sosyal Devlet Projesi” kapsamında evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailele-

re her yıl belli sayıda sosyal konut yapılacaktır. 

Kentsel dönüşümde amaç rant değil, yörede yaşayanların yaşam kalitesinin ar-

tırılması olacaktır. 
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Tarımsal araziler heba edilmeden tarihi ve doğal doku korunarak estetik ve 

şahsiyetli şehirler oluşturulacaktır. 

Kentleşme, sanayileşme ve yapılaşmada ormanlar, meralar ve tarım alanları 

kullanılmayacaktır. 

Kıyı alanları, sahil şeridi ve koylar tüm halkımıza aittir. Bu alanların mülkiyeti 

belli bir süreliğine de olsa gerçek veya tüzel kişilere devredilemez. Böyle bir tahriba-

tın önüne geçilecektir. 

Çalışma Hayatı: 

Vatandaşın Geleceği Günübirlik Ranta Kurban Edilmeyecek 

Türkiye’de her 100 işçiden biri iş kazası sonucu yaşamını yitirmektedir. 2003-

2016 yılları arasında 16.925 işçimiz iş kazalarında hayatını kaybetmiştir.  

Hiçbir kâr, işçinin canından daha kıymetli olamaz. 

Saadet iktidarında ciddiyet ve kararlılıkla bu alanda denetimler artırılacaktır.  

İşyeri çalışma koşulları ve ücretler uluslararası normlara uygun hale getirile-

cektir. 

Herkese eşit çalışma karşılığında eşit ücret verilecektir. Çalışanın hakkı alnının 

teri kurumadan verilecektir. 

Asgari ücreti, açlık sınırı altından kurtararak milli gelirden adil pay alan “İn-

sanca Yaşam Ücreti”ne dönüştürülecektir. 

Memur, işçi tüm çalışanlarımıza Ramazan ve Kurban bayramlarında “Bayram İk-

ramiyesi” ödenecektir. 

Sosyal güvenlik sisteminde orta ve uzun vadeli projeksiyonlar Türkiye’nin ger-

çeklikleri ile uyumlu şekilde yenilenecek, uygulamada disiplin esas alınacaktır. 

Vatandaşın geleceği günübirlik siyasi ranta kurban edilmeyecektir.  

Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecektir. 
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Emeklilik yaşla değil, hizmet yılı ile olacaktır. Kadınlar 25, erkekler 30 yıl çalıştık-

larında isterlerse emekli olabileceklerdir. 

Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülecektir. 

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza 

Saygın Bir Yaşam Temin Edeceğiz 

Vatanlarından yüzlerce kilometre uzakta, memleket hasretiyle ve birçok zor-

luğa göğüs gererek hayatlarını sürdüren milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. 

Gözden uzak olsalar dahi gönüllerimizden uzak olmayan vatandaşlarımız için hak 

ettikleri onur ve saygınlığı kazandırmak ve problemlerini çözmek boynumuzun bor-

cudur. 

Saadet iktidarında yurt dışı seçim bölgesi oluşturulup yurt dışındaki seçmenle-

re belirli sayıda milletvekili kontenjanı verilecektir. Bu şekilde yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın problemleri bölge milletvekilleri tarafından daha yakinen ele alı-

nabilecektir. 

Ülkemizde ve Bölgemizde  

Barış ve Sükûneti Sağlayacağız 

Saadet iktidarında komşularımızla ilişkilerimizde barış esas olacaktır. Şahsi-

yetli bir dış politika takip edilecektir. 

AB ile masaya oturulup ilişkilerimiz yeniden ele alınacaktır. 

D-8 etkin hale getirilecektir. 

Ülkemiz “Büyük Ortadoğu Projesi”nin bir parçası olmaktan kurtarılacaktır. 

Karadeniz havzasındaki ülkelerin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve teşki-

lat (KEİB) içinde Türkiye’nin etkinliği arttırılacaktır. 

Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarımızda ve havzasında yabancı ülkelerin 

savaş gemileri bulundurması engellenecektir. 
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#Değiştir 

Sözü uzatmaya gerek yok. Bu arkadaşlar yoruldu. Bunu kendileri de “Biz metal 

yorgunuyuz” diye söylüyorlar. O halde değişime ve değiştirmeye hazır mısınız? 

24 Haziran’da; 

Adaletsizliği adaletle değiştirmeye hazır mısınız? 

Umutsuzluğu umutla değiştirmeye hazır mısınız? 

Tüketen ekonomiyi, üreten ekonomi ile değiştirmeye hazır mısınız? 

Yandaşlığı, liyakat ile,  

Tek aklı, ortak akıl ile,  

Kibri, tevazu ile,  

Öfkeyi, şefkat ile değiştirmeye hazır mısınız? 

24 Haziran değişim için bir fırsattır. 

O zaman işte fırsat. Seçimlere bir aydan az kaldı. Yılmak yok, bıkmak yok, yorul-

mak yok. 24 Haziran’a kadar bütün ülkeyi dolaşacağız. Dağ, mezra ayırmayacağız. Sokak-

tan caddeye, twitter’dan youtube’a her yerde olacağız. 

Her sahada en aktif çalışmayı biz yapacağız. Her kapıya gideceğiz. Her eli tuta-

cağız. Her yüreğe dokunacağız. 80 milyonu kucaklayacağız. 

İnşallah, 25 Haziran sabahı yeni bir güne, yeni bir döneme, yeni bir Türkiye’ye 

uyanacağız. 

Allah şimdiden mübarek etsin. 

Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. 


