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BİRİNCİ BÖLÜM-KURULUŞ VE İLKELER
KURULUŞ
Madde-1
Memleket Partisi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ilke ve devrimleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu diğer uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.
Önderi ve yol göstericisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Genel Merkezi Ankara’dadır.
Memleket Partisi’nin amblemi,

şeklinde mavi renkli, döngüsel, birbirinden bağımsız yedi spiral ve nokta
ikonundan ve içinde nazar boncuğundan oluşmaktadır.
Memleket Partisi’nin kısa adı “Memleket”tir.

İLKELER
Madde-2
Memleket Partisi, Atatürk ilke ve devrimleri üzerine inşa edilen, hukukun
üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, eşitliği, özgürlüğü, emeği, toplumsal barışı ve
refahı, hakça bölüşümü, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve muasır
medeniyet seviyesini hedefleyen çağdaş, “Cumhuriyetçi Demokrat” bir
partidir.
Hedefi 4 Eylül 1919 Sivas Kongresinde birleştirilen Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin kurtuluş ve kuruluş felsefesini ve Kuva-yi Milliye
anlayışını yeniden egemen kılarak, “Yarınlar hepimizin!” anlayışıyla,
ulusumuzla birlikte çağdaşlaşma yolunda geleceğimizi geri almaktır.
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AMAÇ
Madde-3
Partinin amacı, parti programında yer alan politikaların gerçekleştirilmesi
suretiyle;
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş esaslarını belirleyen, Anayasanın
değiştirilemez hükümlerinin tartışmaya açılamayacağını kayıtsız şartsız kabul
etmek,
-Üzerinde yaşadığımız toprakların binlerce yıllık geçmişine, tarih ve milli kültür
mirasına gurur ve onurla sahip çıkmak,
-“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda onurlu ve ulusal çıkarlarımızı
gözeten bir anlayış ile hareket etmek; bölgesel sorunların çözümünde anahtar
rol oynayan, ülkemizin dünyadaki etkinliğini artıran bir dış politika
oluşturmak,
-“Anavatan, Yavruvatan, Mavivatan, Gökvatan bir bütündür, parçalanamaz!”
ilkesini savunmak,
-Vatan için can veren şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hak ettikleri
değeri vermek, haklarını korumak ve geliştirmek,
-Ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinden hareketle,
millet iradesinin tek belirleyici güç olduğuna inanmak ve bu yönde siyaset
yapmak,
-Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi olduğunu
benimseyerek, bağımsız, özgür, eşit ve egemen bir ülke olarak ulus-üniter
devlet ilkesini korumak,
-Tam bağımsızlığın temelini
oluşturduğunu benimsemek,

ekonomik

bağımsızlık

ve

kalkınmanın

-Hak, hukuk, adalet kavramlarını özümseyerek her alanda hâkim kılmak, insan
haklarını savunmak,
-“Siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezidir, parti içi
demokrasi partimizin vazgeçilmezidir.” ilkesine kayıtsız şartsız bağlı
kalmak,
-Devletin temelinin adalet olduğu inancıyla; hukukun üstünlüğünü, yargı
bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını benimsemek ve hukuk devleti idealini
gerçekleştirmek,
-Düşünce ve ifade özgürlüğünü akademi, medya ve sosyal medya başta olmak
üzere toplumsal yaşamın her alanında korumak, farklı yaşam tarzlarına,
inanç biçimlerine saygı duymak,
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-Başta cinsiyetçi ayrımcılık olmak üzere her türden ayrımcılığa karşı
çıkmak, mücadele etmek, kadın haklarını her alanda koşulsuz korumak ve
savunmak,
-Toplumun en önemli görevinin çocukları korumak ve yetiştirmek gerçeğinden
hareket ederek, evrensel çocuk hakları doğrultusunda politikalar geliştirmek,
-Çağdaş ve bilimsel eğitim politikalarının, geleceğimizin teminatı gençliğin
yetişmesinde en önemli unsur olduğunu bilmek; genç kuşakların, yaşamın her
alanında başarılı olabilmeleri için gerekli politika ve düzenlemeleri hayata
geçirmek,
-Gelişmenin ve kalkınmanın bilim, teknoloji ve inovasyon ile gerçekleşeceğini
bilmek ve buna uygun sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma stratejileri
uygulamak,
-Liyakat ilkesini kamu yönetiminin merkezine almak,
-Devletin planlayıcı rolünü artırmak,
-Katılımcı ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışı geliştirmek,
-Üniversitelerin idari, mali ve akademik özerkliğini sağlamak,
-Gençlerin karşısına çıkan fiziksel, ekonomik, toplumsal ve dijital engelleri,
internet ortamındaki sansür ve yasakları kaldırmak,
-Bilim, kültür, sanat ve spora hak ettiği değeri vermek,
-Dezavantajlı bireyler ve sosyal gruplar için devletin sosyal hizmet veren
kurumlarını güçlendirmek,
-Gezegeni ve ekosistemi korumak,
-Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol üstlenmek ve yenilenebilir
enerji kaynaklarına öncelik tanımak,
-Öngörülemeyen koşullar (pandemi, deprem, kaza vb.) karşısında yurttaşlarını
güvencesiz bırakmayacak sosyal politikalar geliştirmektir.

SİYASAL ETİK
Madde-4
Parti üyeleri, partinin tüzük ve programında yer alan ilkelere ve amaçlara
uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
Partili için siyaset, ancak ülkeye ve millete hizmet için bir araçtır. Siyasi
görevler, asla kişisel çıkarları gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılamaz.
Aynı şekilde partinin yetkili organları da alacakları her türlü kararda adalet ve
liyakat ilkelerine uygun hareket edeceklerdir.
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