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GİRİŞ 

Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül 2020’de 
“Memleket Hareketi” olarak “halk için halkla birlikte 
siyaset” diyerek yola çıktık. Memleket Partisi, ülkenin her 
yanında gönüllü olarak harekete geçen kitlelerin inancı, 
isteği ve güveni sonucunda doğdu. Siyasete inancını 

yitirmiş, siyasetten dışlanan herkes için bir umut oldu. 

Partimiz, toplumsal sorunları çözme kapasitesine sahip, 

doğru politikaları kararlılıkla ve cesaretle uygulayacak bir 

iradenin vücut bulmuş halidir. Layık olmadığı şekilde dar 

bir alana hapsedilen halk iradesinin kendisiyle birlikte 

akacak bir mecra bulmasıdır. Kurumaya yüz tutmuş farklı 

nehirleri yeniden coşturacak ve maviliklerde buluşturacak 

bir hayata geçirme kudretidir. 

Köklerimizi Cumhuriyetimizin anti-emperyalist, kamucu, 

halkçı, devrimci ve laik dünya görüşünden alıyoruz. 

Gövdemizi çağdaş, demokratik ve bilimsel dünyanın 

evrensel değerleri oluşturuyor. Dallarımızdaki çiçekler ise 

Anadolu’nun hümanist ve kadim aşk bilgeliğiyle hayata 

kucak açıyor. 

-Ebedi yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
muasır medeniyet hedefi ile yol almak; 

-Terörün her türlüsünü reddetmek; 

-Dil, din, ırk, mezhep başta her türlü ayrımcılığa karşı 

çıkmak; 

-Doğaya ve çevreye saygılı olmak; 

-Siyasetten rant elde etmeye dur demek; 

-Kadına şiddete  ve çocuk istismarına tavizsiz olmak 

duruşumuzu belirliyor ve bu altı ilke yolumuzu aydınlatıyor. 
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“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bütündür, 

parçalanamaz!” kararlılığıyla yüreklerimiz atıyor. 

Ülkesine bağlı, milli egemenliği esas alan, toplumun 

değerleriyle barışık kadrolarımız halkın iktidarını kurmak 

ve halka hizmet için gün sayıyor. 

Partimiz, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir felsefeyi 

benimsemektedir. Cumhuriyetçi demokrasi anlayışıyla, 

anayasal devleti, temel hakları, kuvvetler ayrılığını, 

düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, 

toplumsal örgütlenmeyi, kadın haklarını, farklı yaşam 

tarzlarına saygıyı, ekonomik ve sosyal hakları korumayı, 

yereli güçlendirmeyi içeren laik demokratik bir cumhuriyeti 

amaçlamaktayız. 

Milli iradeyi hâkim kılacak, “Halkın Yönetimi”ni 

kuracağız. Yüce Meclis’i yasama ve denetleme yetkisini 

kullanan, temsilde adalet ilkesinin gerçekleştiği kurum 

olarak güçlendireceğiz. Yargıyı tarafsız ve bağımsız 

kılacağız. 

Planlı Demokratik Ekonomi, 3D Devlet Modeli, Mavi-

Yeşil Politikalar, Hayal Kurduran Nitelikli Eğitim 

Sistemi, Dayanışmacı/Bölüşümcü   Sosyal    Refah    Ağı,   

Cumhuriyet Sözleşmesi ile ülkemize umut olacağız. 

“Planlı Demokratik Ekonomi”, dar çıkar çevrelerinin 

değil, geniş halk kesimlerinin tercihlerini göz önüne alan, 

katılımcı, sürdürülebilir ve kalkınma odaklı bir yönetimi 

ifade etmektedir. Ülkemizin üretici güçlerine yol 

gösterecek uzun dönemli kalkınma planları yaparak, onları 

kuralsız ve haksız rekabete dayalı, siyasi patronaj ilişkileri 

ile işleyen ekonomik sistemden kurtaracağız. Kurumların 

kendilerini değişen ve gelişen koşullara uygun olarak 

yenileyebilmelerini sağlayacağız. Endüstri 5.0 ve Toplum 

5.0 devrimlerinin 
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ilkelerini evrensel ölçütler olarak koyacağız. Bu ölçütlere 

yerel birikimlerimizi ve deneyimlerimizi katacağız. 

Kamu yönetimi için benimsediğimiz Dürüst, Dijital, 

Denetlenen (3D) devlet modelimiz ile yolsuzlukları 

önleyecek, devletin her türlü eylem ve işlemini yargının, 

yasamanın, kamuoyunun denetimine açacak, hayatı 

kolaylaştıracak; üretim, ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, 

güvenlik altyapısını güçlendirecek, kırsal-kentsel gelişim 

farkını azaltacak, kentleri yaşanabilir kılacağız. Tüm atama 

ve hizmet içinde yükselmelerde liyakati temel alacağız. 

Vatandaşların devlete tekrar “güven” duymasını 

sağlayacağız. Dijitalleşmeyi, bireylerin hayatını 

denetlemek, özgürlüklerini sınırlamak için değil, hayatı 

kolaylaştırmak, mal ve hizmet üretmek, büyük ve güvenilir 

veri sağlamak ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek 

için demokratik bir araç olarak kullanacağız. 

Kamu öncülüğünde tarım ile gıda, ulaşım, sağlık, su ve 

enerji kaynakları, ekolojik işletmeler alanlarında bütüncül 

ve akıllı bir dönüşüm başlatacak; üretim, istihdam, refahın 

adil dağılımı konularında özel sektör, yerel yönetimler ve 

üçüncü sektörle birlikte çalışacağız. Ekolojik bütünlüğü 

korumayı amaçlayan “Mavi-Yeşil Politikalar” üreteceğiz. 

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan depreme 

hazırlıklı olmayı hedefleyen bir afet yönetimi politikası 

oluşturacağız. 

Fırsat eşitliğine dayalı, ücretsiz ve kesintisiz, bilimsel, 

çağımızın teknolojik gelişmeleriyle uyumlu, gençlere 

hayal kurduran ve hayallerini gerçekleştirme imkânı veren 

nitelikli bir eğitim modellemesi için seferberlik başlatacağız. 

Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. 
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Küresel eşitsizlik olgusu nedeniyle en çok zararı sosyal 

refah devleti görmüştür. Sosyal yurttaşlık anlayışı 

çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan her yurttaşımıza sosyal 

güvence sağlayacak, eğitim ve sağlık hizmetlerinde 

kamucu anlayışı benimseyeceğiz. Kimsenin açlıktan, 

yoksulluktan, işsizlikten dolayı sosyal ve insani felakete 

sürüklenmediği “Dayanışmacı/Bölüşümcü Sosyal Refah Ağı” 

nı sivil toplum ve yerel yönetimlerle birlikte oluşturacağız. 

Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve kuruluş ilkelerini 

benimseyen yeni, sivil ve özgürlükçü bir “Cumhuriyet 

Sözleşmesi” ile toplumsal barışı sağlayacağız. Her türlü 

dinsel, mezhepsel, etnik kimliğin üzerinde yer alan, 

bütünleştirici ulus anlayışını sahipleneceğiz. “Yarınlar 

hepimizin!” anlayışıyla toplumun mutsuzluğunu, sisteme 

duyduğu güven bunalımını, gelecek kaygısını aşacak, 

insani gelişmişlik endeksinde üst sıralarda yer alarak özgür 

bir ülke olacağız. 

Böylece Türk Milleti olarak; “Barışacağız, Bölüşeceğiz, 

Büyüyeceğiz!” 

SLOGANIMIZ MAVİ 

Hayalimiz toplumsal barış ve mutluluğumuzun gökyüzü 

enginliğinde, toplumsal adaletimizin deniz duruluğunda 

MAVİ olduğu bir Türkiye’dir. 

Partimiz, büyük Türk Milleti’nin zorlukları ve engelleri her 
zaman aşmasını bilmiş çelikten iradesinin yansımasıdır. 
Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara MEMLEKET-
ADALET- VİCDAN-İŞ (“MAVİ”) ekseninde verilen aydınlık 

yanıttır. 
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Memleket Partisi, el birliğiyle, yürek birliğiyle, akıl birliğiyle 

bir uygarlık hikâyesi yazmak üzere siyaset sahnesinde 

yerini almıştır. 

Bizler yürekli, onurlu insanların yaşadığı, mutlu, barış 

içinde ve adil bir memleketin hayalini canlandıracağız; o 

hayal için hep birlikte çalışacağız ve halkımızla birlikte; 

GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ! 
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BİLİŞİM, TEKNOLOJİ VE AR-GE 

Dijitalleşmenin ürünü olan nesnelerin interneti, sensör 

teknolojileri, akıllı otomasyon teknolojileri, robotik, veri 

analitiği ve yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, bulut 

teknolojisi, blok-zincir ve eklemeli üretim gibi yeni 

teknolojiler artık hayatımızda başrol oynamaya 

başlamıştır. Gelecekte ekonomik ve sosyal alanda güçlü 

olacak ve rekabetçiliğiyle öne çıkabilecek ülkeler ancak 

dijitalleşmenin getirdiği dönüşüm sürecini yakalayabilenler 

olacaktır. 

 

-Teknolojik dönüşüm ve yenilikçiliğin önünü açacak 

politikaları ve düzenlemeleri; fikir ve düşünce özgürlüğünü 

kısıtlamayacak, kişisel verileri koruyacak, şeffaflığı, fırsat 

eşitliğini ve adil rekabet ortamını sağlayacak, toplumsal 

güveni oluşturacak, tüm paydaşlara faydayı gözetecek 

şekilde, dijital etik değerlere saygılı, sürdürülebilir ve 

kapsayıcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz. 

 

-Endüstri 5.0 sanayi devriminde hak ettiğimiz yeri 

alabilmek için Ar-Ge yatırımlarının GSYH içindeki payını 

ileri teknoloji üreten ülkeler seviyesine çıkartacağız. 

 
-Yüz yüze iletişim gerektiren hizmetler haricinde, kamu 

hizmetlerinin tamamının e-devlet platformunda yer 

almasını sağlayacağız. 
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-Sadece üretim süreçlerine değil, üretim öncesi ve sonrası 

süreçlere de odaklanarak dijital dönüşümün getirdiği 

katma değeri artıracağız. 
 

-Yenilikçi ve sürdürülebilir iş modeli girişimlerini teşvik 

ederek, dünyada girişimcilik ekonomisi içinde ülkemizin 

payını artıracağız. 
 

-“Açık kaynaklı” teknoloji platformlarının yaygınlaşmasını 

sağlayacağız. 
 

-Kişisel verilerin korunmasını, güvenlik ve dijital etik 

ilkelerini gözeterek, kamu bünyesinde merkezi bir açık veri 

platformu oluşturacağız. Bu çerçevede oluşturulacak açık 

verileri, dijital dönüşüm odaklı, verimlilik ve etkinliği 

artıracak, veri ile akıl üreten ve çözüm geliştiren 

girişimlere ve özel sektörün kullanımına açacağız. 
 

-Kuruluş aşamasındaki teknoloji girişimlerini ücretsiz 

internet bağlantısı, büyüme ve nitelikli istihdam artışına 

bağlı olarak vergi ve prim teşvikleri yoluyla 

destekleyeceğiz. 

-Yüz yüze eğitimin yapılamadığı pandemi gibi dönemlerde 

eğitimin etkinlikle devamı için aynı anda milyonlarca 

öğrencinin  kesintisiz  bağlanabileceği  zengin  içerikli  yeni 

bir çevrimiçi eğitim portalı kuracağız. 
 

-Uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme ve her yerde 
öğrenme gibi uygulamaları hayata geçireceğiz. 
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-Kurulacak Dijital Eğitim Platformları ile eğitimde ve yeni 

beceri kazanmada fırsat eşitliği sağlayacak, toplumun 

kolayca ücretsiz ulaşabileceği kitlesel çevrim içi kurslar 

hazırlayacağız. 
 

-Milli Teknoloji üretimi için bilimin teknolojiye, teknolojinin 

ürüne dönüştüğü uygulama ağırlıklı Ar-Ge ve proje bazlı 

üniversite  modeline geçeceğiz.  Üniversitelerimizi  

sanayimizle birlikte “Bilim ve Üretim” üssüne 

dönüştüreceğiz. 
 

-İnternet erişiminin yaygınlaştırılması için internet ÖİV ve 
telsiz kullanım ücreti gibi diğer yan vergilerin tümünü 
kaldıracağız. 

 

-İnternet hızını artırmak amacıyla fiber ağları ülke çapında 
yaygınlaştıracağız. 

 

-Yapay zekâ, nesnelerin interneti, büyük veri analizi, 

biyoteknoloji, robotik sistemler ve mühendisliği, malzeme 

bilimi, nanoteknoloji, temiz teknolojiler gibi gelişmekte 

olan, ticari uygulama alanı geniş yeni teknoloji 

platformlarına odaklanacağız. 

 

-Merkezi yönetim, ona bağlı yerel yönetimlerin destekleri 

ve üniversite-sanayi   iş  birlikleri   ile  tüm  ülke  sathında  

dijital teknoloji yetenek merkezleri, inovasyon ve tasarım 

merkezleri, akıllı atölyeler, akıllı ofisler, akıllı Ar-Ge 

merkezleri, bilişim vadileri ve bölgesel girişimcilik 

merkezleri kuracağız. Bazı bölgelerimizi ve kentlerimizi 

dijital teknoloji ve yazılım merkezi haline getireceğiz. 
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-Finans, enerji, sağlık, ulaşım, tarım, kamu hizmetleri, 

gayrimenkul gibi birçok sektörde verimlilik, etkinlik, sosyal 

fayda ve son kullanıcıya fayda odaklı dijital teknolojilerin 

kullanımının yaygınlaşması için bu faaliyet alanlarında 

engelleri kaldıracağız ve rekabeti artıracak düzenlemeler 

yapacağız. 

 
-Veri bilimi, kodlama, makine dili, yapay zekâ, bilişim gibi 

farklı dallarda, teknolojinin etkin kullanımına yönelik 

yetkinlikleri, üniversite eğitiminde disiplinler arası 

müfredata entegre ederek, teknolojik dönüşüm alanında 

ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını büyüteceğiz. 

 
-Yapay zekâ teknolojisinin artan önemi nedeniyle, bilişim 
teknolojileri, yazılım, donanım faaliyet alanları ve yapay 
zekâya ilişkin üretimde, zaman içinde azalan oranda vergi 
muafiyeti sağlayacağız. 

 

-Yeni teknolojilerin getirebileceği riskleri göz önünde 

bulundurarak siber saldırılara, gizlilik ile veri güvenliğinin 

ihlaline karşı gerekli önlemleri alacağız. 

 
-Her sektörde ihtiyaçları, potansiyel uygulama alanlarını 

ve öncelikleri belirlemek amacıyla sivil toplum kuruluşları 

ile iş birliği içerisinde geniş katılımlı “Bilişim Kurulu” 

oluşturacağız. 

 
-Yapay zekâ, endüstriyel internet, büyük veri, veri analitiği, 

süper bilgisayarlar, blok-zincir gibi Endüstri 5.0 dijital 

uygulama alanlarında yerli teknolojileri üretecek ve sanayi 

üretiminde kullanacağız. 
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-Blok-zincir teknolojisinin güvenli hale getirilmesi 

hususunda girişimde bulunacağız. Özellikle blok-zincir 

alanında yenilikçi teknolojilere yer açacak serbest bölgeler 

kuracağız. 

 

-Yurtdışındaki kalifiye ve yetkin araştırmacı bilim 

insanlarının Türkiye’deki Ar-Ge projelerine katılımı, 

üniversitelerde ve enstitülerde görev almaları için gerekli 

düzenlemeleri yapacak, teşvik programlarını 

başlatacağız. 

 

-Ar-Ge destekleri ile inovasyon yapan ve ürün geliştiren 

şirketlerimize, ürünlerin ticarileşme sürecine kadarki başta 

fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere markalaşma ve 

yönetim danışmanlığı konularında etkin destek 

sağlayacağız. 

 
-Yüksek teknoloji sınıflandırmasında bulunan ilaç, tıbbi 

cihazlar, telemedicine, havacılık ve uzay, yarı-iletkenler, 

elektronik ve bilişim sektörlerinde kamu-özel sektör iş 

birliği ile teknoloji geliştiren şirketlerin kurulmasını 

destekleyeceğiz. 

 

-Dijital teknoloji üreticileri için cazip ve uzun vadeli yatırım 

finansmanı sağlayacak, teşvik sistemi oluşturacağız. 

 

-Uydu ve uzay teknolojilerine yönelik Ar-Ge, tasarım, 

üretim alanları ve uluslararası işbirliklerini destekleyeceğiz. 

Ülkemizin ilgili uluslararası politikalarda söz sahibi ve 

şirketlerimizin ilgili pazarlarda pay sahibi olmalarını 

sağlayacağız. 
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