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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, MaviYeşil 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 MEMLEKETADALET- 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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DIŞ POLİTİKA, ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
Dış siyasetin işlevi, sanılanın aksine devletlerin ve
ülkelerin yurt dışı ilişkilerini yönlendirip yürütmekten ibaret
değildir. Dış siyaset, yönü ve uygulamaları itibariyle
devletlerin güvenliğini, ulusal savunmasını, ekonomisini,
sosyal yapısını, kısacası bekasını doğrudan etkileyen
kapsayıcı bir siyaset disiplini ve bilim alanıdır.
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu 1923 yılından bu
yana anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümlenmesine
öncelik veren barışçıl bir dış politika izlemiştir. Bunu
yaparken, bölge ülkeleriyle ikili ve çok taraflı iş birlikleri
geliştirmek için çaba sarf etmiş, muhataplarına karşı din
ve mezhep ayrımı gütmeyen laik bir yaklaşım
benimsemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gerçekçi dış
politikasını yeniden uygulayacak, dış politikada milli
çıkarları temsil eden yetkin bir akıl siyasetini hâkim
kılacağız. Önceliğimiz toprak bütünlüğümüz, ulusal
egemenliğimiz, ulusal güvenliğimiz ve uluslararası
çıkarlarımızın hiçbir taviz verilmeden tam bağımsızlık
ilkesi çerçevesinde korunmasıdır.
-Uluslararası sözleşmelere ve evrensel prensiplere saygılı
bir dış politika izleyeceğiz. Türkiye’nin ikili ilişkilerini ilkeler,
karşılıklı dengeler, karşılıklı çıkarlar ve yapıcı iletişim
üzerine
kuracak,
bozulmuş
ilişkileri
onaracak,
güçlendirecek ve güven üzerine yeniden tesis edeceğiz.
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-İmzacısı olduğumuz tüm uluslararası anlaşmalar, üyesi
veya aday üyesi olduğumuz tüm uluslararası kurumlar ile
ilişkilerimizi, milli çıkarlarımızı gözeterek mütekabiliyet
esası ile sürdüreceğiz.
-Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın taşıdığı risk ve tehdit
yükü, hemen sınırlarımızın yanı başında yaşanan iç
savaş, mülteci, göç ve terör sorunları, ulusal güvenliğimiz
açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede
askeri güvenliğimizi sağlamlaştırırken bir yandan da
bölgesel ve uluslararası iş birlikleri tesis edecek etkin bir
diplomasi yürüteceğiz.
-“Yurtta Sulh Dünyada Sulh” ilkesi gereği dünyada ve
bölgemizde barışı savunacak, komşularımızla barış içinde
yaşayacak, barışın temelini oluşturacak ekonomik, kültürel
ve sosyal ilişkileri geliştireceğiz. Bölgesel iş birliklerini,
bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve çok eksenli
uluslararası iş birliklerini aynı zamanda ülkemizin
uluslararası ticaretine, kalkınmasına ve refah toplumuna
geçişine katkı sağlaması temelinde geliştireceğiz.
-Orta Doğu farklı inançlara, sosyal ve etnik yapılara sahip
halklardan oluşan ve Körfez’den başlayarak, Irak, Suriye,
Lübnan ve özellikle bölgede kalıcı bir barışın anahtarı
sayılabilecek Filistin’i içeren geniş bir bölgeye yayılmıştır.
Bu bölgede akılcı ve dengeli bir dış politika izleyecek ve
istikrarın tesis edilmesi yönünde çalışacağız.
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-Anadolu’nun denizle jeopolitik, siyasi, ekonomik, kültürel
boyutlarda buluşmasının ve bütünleşmesinin; devlet ve
halkıyla denizcileşmesinin sembol adı Mavivatan’dır.
Mavivatan doktrini, Türkiye’nin denizlerdeki ulusal
çıkarlarının tanımıdır ve partiler üstüdür. Bu konuyu beka
meselesi olarak ele alacağız.
-“Milli Dış Politika” yaklaşımının uygulanmasında ve
belirlenmesi süreçlerinde tüm partiler, sivil toplum
örgütleri, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer tüm
paydaşlara istişare ve danışma kanallarını sonuna kadar
açık tutacağız.
-Global köye dönüşen dünyanın her bölgesindeki
gelişmeleri izleyeceğiz. Latin Amerika’dan Avustralya’ya,
Afrika’dan Uzak Asya’ya kadar jeostratejik ve jeopolitik
yaklaşımlar geliştireceğiz.
-Sözde Ermeni Soykırımı iddiası ile ülkemizin haksız
önyargılarla suçlanmasına karşı duracağız.
-Bölgesel sorunların çözümü için İran, Irak, Mısır, İsrail,
Ürdün, Körfez ülkeleri ve diğer bölgesel aktörlerle
geleneksel politikamızı sürdürerek iş birliği geliştireceğiz.
Suriye: Suriye ile diyaloğu doğru şekilde işleteceğiz.
Bölgede barış ve istikrarı sağlayacak girişimleri, Suriye’nin
toprak bütünlüğü çerçevesinde destekleyeceğiz. Bu süre
içerisinde bölge insanlarının su, yiyecek, barınma,
güvenlik, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının Suriye’de
karşılandığı bir çözümü uluslararası toplumla birlikte
hayata geçireceğiz.
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Türkiye’de sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik sorunlar
yaratan beş milyon civarındaki Suriyeli sığınmacının
yurtlarına gönüllü ve güvenli dönüşünü sağlayacağız.
Avrupa Birliği: AB’ye tam, eşit, onurlu üyelik
hedefindeyiz. Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini
başlatmasına rağmen, çifte standart uygulamalarından
vazgeçmeyen Avrupa Birliği ile ilişkileri kesmeyecek, ama
mütekabiliyet ilkesine dayalı politikalarla yolumuza devam
edeceğiz.
-Avrupa Birliği’nin başta vize muafiyeti olmak üzere
Türkiye’ye verdiği, ama tutmadığı sözlerinin yerine
getirilmesini sağlayacağız.
-Türk insanı, birinci sınıf demokrasiye layıktır. Özgürlükler
ve hukukun üstünlüğüne ilişkin reformları Avrupa Birliği
şart koştuğu için değil, ülkemiz ve milletimiz hak ettiği için
yapacağız. Avrupa Birliği sürecinden, bu amaç
doğrultusunda yararlanacak, daha özgürlükçü ve adil bir
düzen kuracağız.
Gümrük Birliği: Gümrük Birliği’nin güncellenerek tarım,
hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsamasını
Türkiye’nin öncelikli taleplerinden biri haline getireceğiz.
Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest
ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin mağdur edilmesine izin
vermeyeceğiz.
Amerika Birleşik Devletleri: İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından başlayan ve sonraki dönemde artan müttefiklik
bağlarının
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bulunduğu ABD ile ilişkilerin düzelmesi her iki devletin de
çıkarınadır.
ABD’nin bölgemizdeki politikalarına bağımsızlığımızı, milli
çıkarlarımızı,
toprak
bütünlüğümüzü
gözeten
mütekabiliyet çerçevesinde yaklaşacağız.
Rusya: Suriye ve Libya krizlerinin çözümünde, Doğu
Akdeniz’deki haklarımızın korunmasında Rusya ile ortak
hareket noktaları bulacak ve Türkiye’nin yalnızlığa
itilmesini önleyecek politikalar üreteceğiz. Bu noktada
mevcut ittifaklarımızın devamı da Rusya ile denge ve
karşılıklı çıkar açısından önem taşımaktadır.
Çin: Dünya ekonomisinin motor gücü haline gelen Çin ile
iyi ilişkiler geliştirmeye özen göstereceğiz.
Çin ile ilişkilerimizde Uygur Türklerine yönelik baskı
politikalarına tepkimizi canlı tutacağız.
Kıbrıs: Kıbrıs’ta bir araya gelmeleri artık mümkün olmayan
iki toplumu, yeni çatışmalara sürükleyecek, belirsizlik
süreçleri yaratacak önerilerin sorunu çözmeyeceğini
anlatacağız. Kıbrıs’ta iki devletli çözümü benimseyeceğiz.
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Yunanistan: Yunanistan'ın emrivaki politikalarına karşı
Ege’de haklarımızdan ödün vermeyecek, karasuları ve
FIR hattı, münhasır ekonomik bölge (MEB) konularındaki
dayatmalarını, oldubittilerini kabul etmeyeceğiz.
-Doğu Akdeniz ve Ege’de, mülkiyeti kendisine
anlaşmalarla devredilmemiş kısaca “EGAYDAAK” olarak
bilinen yüz elli iki
(152) ada, adacık ve kayalığın Yunanistan tarafından
yerleşime açılmasına dur diyeceğiz.
Yunanistan’ın, uluslararası hukuka aykırı şekilde el
koyduğu EGAYDAAK statüsündeki on sekiz (18) adayı
terk etmesi için gerekli mücadeleyi başlatacağız.
Libya: Libya Türkiye’nin denizden komşusudur. Libya’da
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru
hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz.
Libya ile ticaret hacmimiz çok büyüktür. Türkiye’nin
Libya’da çıkarlarını ve alacaklarını teminat altında tutmaya
devam edeceğiz. Savunma sanayi ürünleri satılmasını
ticari bir başlık olarak sürdüreceğiz.
Türk Dünyası ve Akraba Topluluklar: Komşu ülkelerde
yaşayan soydaşlarımızla, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan
ülkeleriyle ilişkilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi
açılardan geliştirilip güçlendirilmesi dış politikamızın
öncelikli hedeflerindendir. Bu hedefi ırk, din, dil, mezhep,
etnik ve diğer farklılıkları göz ardı ederek uygulayacağız.
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Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları, soydaşlar ve
akraba topluluklarla, uluslararası hukuk ile uyumlu şekilde
ilgilenecek kurumsal yapılanmalar oluşturacağız.
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