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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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SAĞLIK 
 

Yaş, cinsiyet, etnik kimlik, din, ideoloji ve sosyo-ekonomik 

güç ayrıcalığı olmaksızın herkesin mümkün olan en 

yüksek düzeyde sağlık hizmetine kavuşması doğal 

hakkıdır. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin sağlanması 

devletin sorumluluğu altında olmalıdır. Bu amaçla devlete 

bağlı hastanelerde ve sağlık merkezlerinde, sağlık 

hizmetlerinin diş sağlığı hizmetleri dâhil kaliteli ve ücretsiz 

olmasını sağlayacağız. 
 

1. BASAMAK: Çağımızda hastalık yerine hastalanmadan 

önce “sağlıklı olma” ya da “sağlıklı yaşama” felsefesi 

ağırlık kazanmaktadır. İnsanlarımızı hastalık ve 

kazalardan korumak, tedavi edilmeleri kadar önemli ve 

gereklidir. 
 

Birincil koruma, çevremizde sağlığımızı olumsuz olarak 

etkileyen biyolojik, fiziki ve sosyal etkenleri kaldırma, 

aşılama, dengeli beslenme, kadınlarda istenmeyen 

gebeliği önleme ve kişilere sağlıklarını nasıl 

koruyacaklarını öğretmektir. 
 

-Obezite önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezite 

sorunu için, mobil sağlık teknolojisi ile aile bazlı, önleyici 

ve tedavi edici bilişsel davranış tedavisi planlayacağız. 
 

-Çevreye yönelik birincil koruma hizmeti olarak, sağlık 

kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile 

birlikte yeterince temiz içme suyu sağlanması, atık 

kontrolü, besin ve barınak hijyeni, hava kirliliği, gürültü, 

vektör kontrolü 



121  

ve hayvanlardan bulaşan hastalıklar (zoonoz) açısından 
da sağlık hizmeti vereceğiz. 

 

İkincil koruma, erken tanı ve tedavi, hastalık belirtileri 

ortaya çıkmadan veya önemsemeyecek kadar hafif iken, 

laboratuvar ve röntgen muayeneleriyle hastalığa tanı 

koymak demektir. Bu konu, işçi, çocuk, gebe kadınlar gibi 

sağlığı sürekli tehlike altında olanlar için önem arz 

etmektedir. Hastalığın erken tanı ve tedavisi, kişilere 

yararlı olmasının yanında tedavi maliyetini azalttığı için 

kaynakların etkili kullanımı açısından da önemlidir. Bu 

amaçla; 
 

-Aile Sağlık Merkezlerini, “Memleket Sağlığı Merkez”lerine 

dönüştürerek, hizmet verilen kişi sayısını nitelikli muayene 

amaçlı azaltacağız. Bireylere, yaş, cinsiyet, ailesel 

hastalıklar, mesleki riskler ve alışkanlıklara göre, 

yakalanabilecekleri hastalıklar açısından, erken tanı için 

tarama ve risk durumuna göre, sıklığı bütçeye göre 

belirlenerek, randevulu, ücretsiz check-up hizmeti 

vereceğiz. 
 

-Memleket Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi, Aile 

Planlaması Doktoru, Aşılama Birimi, Gebe Takibi Birimi, 

Diş Sağlığı Birimi (Diş çekimi, dolgu, tetkik ve tedavi ile 

sınırlı), Yeterli sayıda Hekim, Hemşire, Sağlık çalışanı ve 

Çevre Sağlığı Teknisyeni istihdam edeceğiz. 
 

-Ülkemizde en çok görülen diğer hastalıklar olan koroner 

kalp hastalıkları, felç, kanser, osteoporoz, trafik, iş ve ev 

kazaları için korunma, erken tanı ve tedavi yöntemleri 

konusunda, evde, Memleket Sağlığı Merkezlerinde veya 

ikinci basamak 
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sağlık kuruluşlarında ve işyerlerinde eğitim amaçlı 

görüşmelerin yapılmasını, yazılı veya görsel doküman 

temin edilmesini sağlayacağız. 

2. BASAMAK: Devlet Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastaneleri’nden oluşacaktır. 

3. BASAMAK:   Tıp   Fakülteleri ve Şehir 

Hastaneleri’nden oluşacaktır. 

4. BASAMAK: Huzurevi-Hasta ve Yaşlı Bakım

 Evi- Rehabilitasyon Merkezi’nden oluşacaktır. 
 

-Hastalık, yaşlılık ve sakatlık nedeni ile bakıma muhtaç 

vatandaşlarımıza her ilde tam donanımlı, en az bir veya 

ihtiyaca göre daha fazla Huzurevi, Hasta ve Yaşlı Bakım 

Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden oluşan tesisler 

açacağız. 
 

-Bu merkezler için gerekli doktor, hemşire ve yardımcı 

sağlık hizmeti ve destek personelini, kadrolu personel 

olarak istihdam edeceğiz. Böylelikle üniversitelerimizin 

“Evde Hasta Bakımı” bölümünden mezun olan 

gençlerimizin iş hayatına atılmalarının da önünü açacağız. 
 

ÖZEL HASTANE SİSTEMİ 

 
-Branş Hastaneleri açacağız. Kalp Damar Cerrahisi, Göz 

Hastalıkları, Kadın Doğum, vb. alanlarda özel hastanelerin 

hizmet vermesini sağlayacağız. 
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ACİL TIP MERKEZLERİ (112 Acil İstasyonları ile koordineli) 

 
-Her ilde nüfus yoğunluğuna göre, en az bir (1) veya 

ihtiyaç oranında artırıp azaltılabilecek şekilde Acil Tıp 

Merkezleri açacağız. 
 

-Bu merkezlerde Acil Poliklinikler, Acil Servis hizmetleri 

verecek, Acil Tıp Uzmanı, yeterli sayıda sertifikalı Acil 

Hekimi ve Anestezi Uzmanı, her branşta yeterli sayıda 

Uzman Doktor ve Hemşire istihdamı sağlayacak, bu 

personelin periyodik hizmet içi eğitimler almasını 

önemseyeceğiz. 
 

-Bu merkezlerde sağlık personeli ve hasta güvenliğini 

sağlamak için, emniyet güçlerimizden görevlendirilmiş 

personel birimi oluşturacağız. 
 

KURUMSAL DÜZENLEMELER 

 
-Eczaneler tarafından tahsil edilen veya emekli 
maaşından kesilen “Muayene Ücreti”ni kaldıracağız. 

 

-Hastaların, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının tamamının 

devlet tarafından karşılanmasını sağlayacak, “Katılım 

Payı” alınmasına son vereceğiz. 
 

-Kamu tarafından hastanelere ve eczanelere ödenecek 

olan muayene, tetkik, ameliyat ve ilaç gibi her türlü hizmet 

bedellerinin, hastalardan hastane veya eczanelerde ek 

ücret olarak alınmasına son vereceğiz. 
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-Özel muayenehaneleri talep etmeleri halinde, Sağlık 

Bakanlığı ile anlaşmalı kurumlar haline dönüştüreceğiz. 
 

-Sağlık hizmetlerinde taşeron sistemini kaldırıp, 

çalışanların tamamını o hastanelerin kadrolu personeli 

yapacağız. 
 

-Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinin sadece 

Devlet Üniversitelerinde eğitim vermelerini sağlayacağız. 

Ancak; Vakıf Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerin de ilgili 

fakültelerini liyakate uygun olarak, sisteme entegre hale 

getirip, eğitimde devamlılıklarını sağlayacağız. 
 

-Yönetici pozisyonundaki kişilerin, objektif kriterlerle, 

sınava ve liyakate göre belirlenmiş uygun adaylar 

arasından personelin yapacağı seçimle atanmasını 

sağlayacağız. 
 

-“Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü”nü yeterli sayıda 

şubesiyle tekrar açacağız. Yerli aşı ve ilaç üretimi için 

gerekli Ar-Ge Projelerini ve bu alanda yapılacak bilimsel 

çalışmaları destekleyeceğiz. Bu sayede giderlerin 

azaltılmasını sağlayacağız. Salgın ve pandemi 

koşullarında ilçe, il veya ülke çapında oluşturulacak 

“Hıfzısıhha Kurulu” veya Bilimsel Kurulların alacağı 

kararların tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacağız. 
 

-Sağlık Kuruluşlarına gelemeyecek kadar yaşlı, engelli ve 

sağlık problemi olan hastalara, sağlık hizmetlerini evde 

ücretsiz vereceğiz. 



125  

 

-Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirerek, topluma belirli 

aralıklarla düzenlenecek seminerler ile “Bilinçli Sağlık 

Eğitimleri” vereceğiz. Bu seminerler sayesinde 

hastalıkların oluşması ve yayılmasını engelleyerek, iş 

gücü kaybının önüne geçilmesini, sağlık kuruluşlarındaki 

yoğunluğun azalmasını ve tedavi edici sağlık hizmetleri 

maliyetlerinin düşmesini sağlayacağız. 
 

-Atama bekleyen sağlık personelini göreve başlatacağız. 
 

-Sağlıkta eğitimin kalitesini artırmak için, hemşirelik eğitimi 

sonrasında uzmanlaşmanın yolunu açacağız. Böylelikle 

sürekli rotasyonun önüne geçerek, alanında uzman 

hemşireler sayesinde bilinçli, doğru ve hızlı tedavi süreci 

sağlayacağız. 
 

-Sağlık çalışanlarının özlük haklarını yeniden 

düzenleyerek, uluslararası standartlara uygun hale 

getireceğiz. Ücret düzeylerini tüm sağlık çalışanlarını 

mutlu edecek şekilde yükselteceğiz. 
 

-Memleket Sağlığı Merkezleri ve Acil Tıp Merkezleri 

oluşturulmasıyla hastaların büyük çoğunluğunun ayakta 

tanı ve tedavisinin yapılması ile hastanelerimizin amacına 

uygun ve yalnızca yatış gerektiren hastalarımız için hizmet 

vermesini sağlayacak, dolayısıyla maliyeti azaltacağız. 
 

-İnşa edilen Şehir Hastaneleri, yeni sorunlar ve büyük 

maliyetler getirmiştir. Bu hastanelerin sağlık sistemine 

entegrasyonunu doğru bir şekilde sağlayıp, yeni bir şehir 
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hastanesi yatırımına girmeyeceğiz. Mevcutta bulunan 

hastanelerimizi yenileyip, iyileştireceğiz. 
 

-Uluslararası kabul görmüş olan hasta haklarını, sağlık 

personelinin de haklarını koruyarak her hastaya eşit 

olarak sağlayacağız. 
 

-Eczacılık hizmetlerinde “Bütünleştirici Eczacılık” politikası 

izleyeceğiz. 
 

-İş yeri hekimlerini, iş yerinde olası kazaların önlenmesi, 

bulaşıcı hastalıkların engellenmesi, çalışanların genel 

sağlık kontrollerinin yapılması, işverenlere rehberlik 

sunulması konularında iş sağlığı güvenlik uzmanları ile 

koordineli çalışıp çözüm odaklı olmaları için etkili 

konumlara getireceğiz. 
 

-Sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulayanların en ağır 

şekilde cezalandırılması için gerekli yasal düzenlemeleri 

yapacağız. 
 

-Doktorların sadece mesleklerine odaklanması için 

hastane içinde sevk ve idareden kaynaklanan yüklerini, 

yardımcı destek elamanları ile azaltacağız. 

 

-Asistanların özlük hakları ve eğitimini geliştiren önlemler 
alacağız. 

 

-Kamucu ve toplumcu sağlık politikamız kapsamında 

tedavide kullanılan tıbbi cihazların ücretsiz verilmesini 

sağlayacağız. 
 

-Hemşirelere 3600 ek gösterge vereceğiz. 
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-Döner sermaye ödemelerini genel bütçeye bağlayıp, 

bütün personele doğrudan ve adil bir biçimde ödeyeceğiz. 

Ele geçen gelirlerin tamamını emeklilik haklarına 

(ikramiye, maaş, vb.) yansıtacağız. 
 

-Asker hastanelerini günün şartlarına göre en ileri teknoloji 

ve nitelikli personelle donatarak yeniden açacağız. Bu 

hastanelerde görev yapacak olan askeri hekimleri ihtiyaç 

oranında yetiştireceğiz. 
 

-Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Tıbbı İlaç ve Cihaz 

Kurumu’nu özerkleştireceğiz. Ülkenin ihtiyacı oranında 

yerli ilaç ve cihaz üretimini teşvik edeceğiz. Kurumun ithal 

ilaçlar ve cihazlar konusunda özgür karar verebilmesini 

sağlayacağız. 
 

-Çalışma ortamındaki sağlık sakıncaları belirlenmiş 

etmenlerin çalışanlarla teması sonucu ortaya çıkan her 

hastalık ya da sağlık sorunu meslekle/işle ilgili hastalıklar 

olarak değerlendirilmektedir. Sağlık çalışanları bulaşıcı 

hastalıklar, radyasyon gibi mesleki risklerle karşı 

karşıyadır. Bu riskleri “Meslek Hastalığı” olarak 

değerlendirecek, çalışanların özlük haklarını bu 

doğrultuda düzenleyeceğiz. 
 

-Adli Tıp Kurumu’nun özerk, bilimsel, teknolojik 
gelişmelerle uyumlu çalışmasını sağlayacağız. 
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