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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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ULAŞTIRMA 
 

Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı yüzyıllardır 

uluslararası ticaretin önemli bir geçiş yolu olmuştur. Bu 

konumun operasyonel ve finansal cazibesini artırmak için 

hem ulusal hem de uluslararası ihtiyaçları gözeten alt ve 

üstyapı çalışmaları yapacağız. Bu çalışmaları yaparken 

dört kavram (Sürdürülebilir, Teknoloji Destekli, Çevreci, 

Yenilikçi) temel ilkelerimiz olacaktır. 
 

Bu doğrultuda ilgili kamu kurumlarımız, yurtiçi ve 

yurtdışındaki üniversitelerle ve sektörde hizmet veren tüm 

paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacaktır. 

Oluşturacağımız bu koordinasyon; sadece ulaşım ağından 

faydalananlara kaliteli bir hizmet sağlamakla kalmayıp, 

ayrıca ülkemizin kaynaklarının en verimli şekilde 

kullanımını sağlayarak israfı engelleyecektir. 

KARAYOLU 
 

-Türkiye’de ilk defa tüm paydaşların katılımı ile bir “Lojistik 

Master Plan” hazırlayacak, bütüncül bir lojistik mevzuatını 

yürürlüğe koyacağız. 
 

-Ülkemize, yedi bölgede konumlandırılmış; demiryolu, 

liman ve havalimanları ile bütünleşmiş ulaşıma sahip 

“Karayolu Lojistik Üsleri” kazandıracağız. Bu üslerde 

üniversitelerimiz ile iş birliği içinde “Akıllı Ulaşım Sistemi”ni 

geliştirecek, ülkemizin dört bir yanına kurulumunu 

sağlayacağız. 
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-Karayolu lojistik üslerinde üretilen teknoloji ile yerleşim 

bölgelerine rahatsızlık vermeyen, doğal ve mimari dokuyu 

bozmayan, gürültü ve kirlilik yaratmayan, yağmur ve kar 

suyunu koruyup sulama ihtiyaçları için kullanıma elverişli 

hale getiren, kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretebilen, akıllı 

araçlarla internet aracılığı ile iletişim halinde olabilen, üst 

düzey güvenlik önlemlerine ve otonom alt yapıya sahip 

kara yolları inşa edeceğiz. 
 

-Bölünmüş yol yapımlarını, güzergâhların trafik değerlerini 

dikkate alarak bir ağ bütünlüğü kavramı çerçevesinde 

değerlendireceğiz. Başta bölünmüş yollar olmak üzere 

günde 

1.000 aracın üzerinde ağır taşıt trafiği bulunan karayolu 

güzergâhlarını asfalt beton (BSK) kaplamalı hale 

getireceğiz. 

 
-Bugüne kadar Doğu-Batı aksında “koridor ülkesi” olarak 

tanımlanan ülkemizi, özellikle zor coğrafyanın hakim 

olduğu Kuzey-Güney koridorlarında yapacağımız tünel, 

köprü̈ ve viyadük yatırımları ile “üç kıtanın birleştiği 

dünyanın en kritik kavşağı” konumuna getireceğiz. 
 

-Büyükşehir statündeki illerimizde “Akıllı Şehir Lojistik 

Merkezleri” kurarak, şehre gün içinde dağıtım için giriş 

yapan araç sayısını kontrol altına alacağız. Böylece 

büyükşehirlerimizde trafik yoğunluğunu ve karbon 

salınımının negatif etkilerini azaltacağız. Bu merkezlerle 

sadece karayolu değil, demiryolu ve deniz yolları 

entegrasyonunu sağlayacağız. 
 

-Yerel yönetimlerle koordineli çalışarak, başta 

büyükşehirlerimizde “Toplu Ulaşımı” daha yaygın ve 
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konforlu 
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bir seviyeye getireceğiz. Bu çalışmalarla şehiriçi ulaşımda 

kişisel araç kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye 

getireceğiz. 
 

-Toplu taşımacılık ve yük taşımacılığında karayolu 

ulaştırmasının toplamdaki payının azaltılmasını hedef 

alacak ve fosil yakıtlı araç satısını 2035 yılına kadar 

sonlandıracağız. 
 

-Sınır kapılarında meydana gelen TIR kuyruklarının sona 

erdirilmesi için güncel otomasyon uygulamalarını hayata 

geçireceğiz. Sınır ülkelerle çift taraflı çözümler için iş birliği 

modelleri geliştireceğiz. 
 

-Ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanabilmek ve 

vatandaşlarımızın günlük konforunu artırmak için HGS 

gibi sistemleri çatı yapı haline getirerek, bunların ülke 

genelinde ilgili tüm kamusal alanlarda kullanımını 

sağlayacağız. 
 

-Kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin en üst düzeyde 
sağlanması için yazılım geliştirilmesini teşvik edeceğiz. 

 
-Karayolu taşımacılığındaki denetim faaliyetlerini daha 
etkin, sürdürülebilir, etkili ve ekonomik olarak 
gerçekleştireceğiz. 

DEMİRYOLU 
 

-Demiryolları altyapısını güçlendirecek, ülkemizin Doğu-

Batı ve Kuzey-Güney aksında önemli merkezleri ve 

limanları birbirine bağlayacak bölünmüş bir demiryolu ağı 

planını hızla hayata geçireceğiz. 
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-Blok tren uygulaması ile kombine taşımacılığın 

geliştirilmesine öncelik vereceğiz. 
 

-Türkiye’nin yedi bölgesinde, karayolu lojistik üsleri ile 

bütünleşmiş, büyükşehirler için hızlı demiryolu ulaşımını 

mümkün kılacağız. 
 

-Avrupa ile kesintisiz ve uyumlu demiryolu ulaşımının 

sağlanmasına yönelik teknik ve idari karşılıklı işletilebilirlik 

düzenlemelerine uyum sağlayacak, demiryolu ağımızın 

uluslararası entegrasyonunu tamamlayarak Asya ile 

Avrupa arasında hızlı yük ve yolcu taşıma geçiş güzergâhı 

oluşturacağız. 
 

-Demiryolu işletmeciliğinde taşımacılık ayağının 

özelleştirilmesi ile yolcu ve yük taşımacılığında 

uluslararası platformda rekabet edebilen, kaliteli 

donanımlar üreten ve işleten bir demiryolu politikasını 

hayata geçireceğiz. 
 

-Yüksek hızlı, hızlı ve konvansiyonel demiryolu projelerinin 

ve sektöre ait tüm makine ve teçhizatın yerli olarak 

yapılması, dünya ülkelerine pazarlanması için 

üniversitelerimiz ile iş birliğini önceleyerek Ar-Ge 

çalışmalarına gerekli desteği vereceğiz. 
 

-Demiryollarımızda elektrifikasyon ve sinyalizasyon 

sistemlerindeki eksiklikleri gidereceğiz. 
 

-Yolcu ve yük taşımacılığında demiryolu payını azami 

oranda artıracağız. 
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-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nı (TCDD) 

sektöründe dünyadaki teknolojik gelişmelerle uyumlu, 

çağdaş bir işletme olarak yeniden yapılandıracağız. 
 

-Başta metropoller olmak üzere tüm büyükşehirler ve 

büyük kent merkezlerinde, metro ve raylı-hafif raylı 

sistemler; orta ölçekli kentlerde hafif raylı sistemler gibi 

alternatifler geliştirecek, raylı sistemlerin elektro-mekanik 

donanımlarının ülkemizde üretilmesini hedefleyeceğiz. 
 

-Demiryolu taşımacılığını cazip hale getirecek depolama, 

aktarma ve elleçleme gibi hizmetleri teşvik edeceğiz. 

Bununla beraber “Intermodal” ulaşım yönteminin 

kullanımını daha cazip hale getireceğiz. 
 

-Demiryolu ağını sanayi bölgeleri ve limanlarla entegre 
edeceğiz. 

 

-Hızlı tren seti, lokomotif, vagon ve rayların yerli imkânlarla 

ve yüksek kalitede üretilmesini destekleyerek ülkemize 

demiryolu bakım, onarım ve yenileme (MRO) üssü kimliği 

kazandıracağız. 
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HAVACILIK 
 

-Türk Sivil Havacılığı’nın uyum sürecini tamamlayıp, 

eğitimsel ve yönetimsel bakımdan EASA(European 

Aviation Safety Agency)’nın tam bir parçası haline 

getireceğiz. 
 

-Ülkemizin sivil havacılıkta bölgesinde lider ülke, kargo, 

bakım, onarım, yenileme üssü olmasını sağlayacağız. 
 

-2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nu, uluslararası 

havacılık kanunlarıyla uyumlu hale getireceğiz. 
 

-“Havacılık Meslek Kanunu”nu çıkaracağız. 
 

-Sivil havacılıkla ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları, 

STK’lar, konularının duayenleri ve bilim adamlarının 

katılımlarıyla, belirli aralıklarla toplanan bir “Sivil Havacılık 

Üst Kurulu” oluşturacağız. Bu kurulu, Türkiye’deki 

havacılık sorunlarının çözülmesi ve stratejik planlamaların 

hazırlanmasında Cumhurbaşkanlığı’na  bilgi 

desteği/danışmanlık hizmeti verecek

 şekilde teşkilatlandıracağız. 
 

-Sivil havacılık alanında tek yetkili ve bağımsız “Sivil 

Havacılık Başkanlığı (SHB)”nı kuracağız. Bu başkanlıkta 

havayolu işletmelerinin uluslararası standartlarda 

operasyon yapmalarını sağlayacak denetim ve kontrol 

sistemini kuracağız.   Denetimlerde   IOSA    (International 

Operational Safety Audits) gerekliliklerini arayacağız. 

Devlet 
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Emniyet Programı’nı yayınlayıp tüm havayolları 

işletmelerinin Emniyet Yönetim Sistemlerinin 

denetlenmesini sağlayacağız. 
 

-Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme 

Merkezi (UEİM) kuracağız. Kaza raporlarının belirlenen 

standartlarda ve uygun süre içinde kamuoyuna bilgi 

amaçlı yayımlanmasını sağlayacağız. 
 

-Havayolu pilot ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik, 

öncelikle ülkemiz gençlerinin pilot olabilmelerini 

sağlayacağız. Pilot eğitimi veren uçuş okullarına devlet 

desteği (pist yapımı, uçak alımı ve eğitim ücretlerinde vergi 

indirimi) vereceğiz. Pilot adaylarına kredi kolaylığı 

sağlayacağız. 
 

-Pilotlar, kabin memurları, teknisyenlerin kendi meslek 

grupları içerisinde sendikal faaliyet göstermelerini 

sağlayacağız. 
 

-Tüm Türk Hava Sahası içinde hava trafik kontrol merkezi 

ile uçaklar arasında geleceğin hava seyrüsefer dijital 

haberleşme sistemini (Future Air Navigation System 

(FANS), CPDLC vb.) tesis edeceğiz. 
 

-Havalimanlarımızın kapasite ve standartlarını yükselteceğiz. 
 

-Bölgesel havayolu kargo ve yolcu taşımacılığını 

destekleyeceğiz. 
 

-Havacılık uçak ve parça üretimini destekleyecek, Ar-Ge 

faaliyetlerine öncelik vereceğiz. 
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-Ülkemizde hava sahasına katılan yeni hava araçlarının 

(drone, insansız hava araçları) oluşturacağı tehditlerin 

analizinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasını 

sağlayacağız. 
 

-Havacılık kültürünü geliştirmek için amatör ve sportif 

amaçlı havacılık faaliyetlerini destekleyeceğiz. 
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