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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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TURİZM
-Ülke turizmini ve tüm turizm paydaşlarımızı sürdürülebilir
çevre şartlarını dikkate alarak geleceğe hazırlayacağız.
Yenilikçi projeler üreterek turizm sektörünü günümüz
teknolojisiyle uyumlu hale getireceğiz.
-Ülkemizi dünyada ilk 3 turizm destinasyonu arasına
yükselteceğiz.
-Anadolu’nun her noktasında yerel temelli “Turizmde Halk
Sanayisi” seferberliğini başlatacağız.
-“Ulusal Turizm Kanunu” ve “Ulusal ve Global Seyahat
Sigortası Kanunu” çıkaracağız.
-Türk Kültürünü ve Turizmini uzun vadeli dönüşümlere ve
yeniliklere hazırlayacağız.
-Türkiye turizmini oluşturan seyahat acenteleri, konaklama
tesisleri, rehberler, taşımacılar, müze ve ören yerleri,
restoran ve eğlence mekânları işletmeleri, yöresel ürün
üretimi ve satışı, gıda, giyim sektörü, halı ve kilim, seramik
ve doğal taş gibi bütün sektörler ve yöneticileri, çalışanları,
üreticileri, satıcıları ile tüm turizm işletmecileri ve
aktörlerini birlikte geliştirerek güçlendireceğiz. Turizmi var
eden her bir birimin sektörel değerini büyüteceğiz.
-“Yurtta barış, dünyada barış!” ilkesi doğrultusunda
geliştirilecek büyük dostluk seferberlikleriyle, bir açık hava
müzesi olan ülkemize ilgiyi artıracağız.
-“Sanatsız ve sanatçısız turizm olmaz.” görüşünden
hareketle ülkemizin kimliğini yansıtan el sanatları, sanat
dalları ve
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nadide sanatçıları ile müşterek, yeni ürün ve tanıtım
modelleri gerçekleştireceğiz.
-Ülkemizin tanıtımında sahiciliğe ve samimiyete önem
vererek, özgün kültürel ürünlerimizi doğru bir reklam
süreciyle tanıtacağız.
-Dünyadaki bilinen tüm emekli, öğrenci, sporcu dernek ve
kulüpleriyle bağlantı kuracak, bu kurumlara özel turizm
programları hazırlayacağız. Düşük sezonda kârlılığı
artıracak kültür, sanat, sağlık, üçüncü yaş, kruvaziyer,
kongre ve fuar etkinlikleri düzenleyeceğiz.
-Sağlıklı ve doğal beslenme, vegan yaşam, işlenmemiş
gıda, temiz kaynak suyu gibi dünyada yeni ana akım
turizm beklentilerine karşılık verecek projeler geliştirenleri
destekleyeceğiz.
-Antik ve kültürel alanlara yönelik kesintisiz bisiklet rotaları
oluşturacak ve bisiklet yolları yapacağız. Ülkemizi çevre
dostu bisiklet yollarıyla öreceğiz. Dünyanın en uzun
bisiklet yolunu ülkemizde inşa edeceğiz.
-Yerel, otantik değerlerimizi ve çeşitliliğimizi ortaya
çıkaracağız.
-Tesislerin fiziki büyüklüklerinden çok sahici, özgün yerel
tatları, gastronomi kültürünü ve konukseverliğini ön plana
çıkaran aile işletmelerini destekleyeceğiz.
-Aile işletmeleriyle birlikte dış alan yatırımlarına öncelik
vererek turizmde sürdürülebilir gelişme ve kalkınma
hedefini büyüteceğiz.
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-Dört mevsimi yaşayan ülkemize sadece yaz aylarında
değil, her mevsim turist gelmesini sağlayacak, kültürel ve
çevresel turizme dönüş yapacağız.
-Turizm biyoçeşitliliği ve doğal ekosistemleri dikkate
alarak turizm sektörüne 12 aya yayılacak şekilde
entegrasyon sağlayacağız.
-Turizm sektöründe faaliyete geçen ya da geçmek isteyen
KOBİ’lere verilecek kredilerde/sübvansiyonlarda eşit ve
adil dağıtım yapacağız.
-Sektördeki teşviklerin adil dağılımı ve artırılması ile daha
güçlü ve devamlılığı olan bir turizm sistemi kuracağız.
-Tüm paydaşlara her bölgede eşit haklar ve kazançlar
sağlamak için danışmanlık hizmeti vereceğiz.
-Turizm gelirlerinin ihracat sayılmasını, buna göre teşvik
ve vergi oranlarının düzenlenmesini sağlayacağız.
-Turizm sektörüne yeni pazarlar ve destinasyonlar
sağlamak için yoğun ve zengin içeriklerle tanıtım
faaliyetleri yürüteceğiz.
-Anadolu’da turizm faaliyeti sürdürmeye
paydaşları yalnız bırakmayacağız.

çalışan

-Acenteler, oteller, rehberler, taşımacılar ve diğer turizm
paydaşları için yapılan mevzuatı tek bir yasal düzenleme
altında birleştirerek, turizm sektörünün tüm aktörlerinin
örgütlenmesini ve korunmasını sağlayacağız.
-Paydaşların, ilgili odalara ve birliklere birden çok aidat
ödemeleri konusunda düzenleme yapacağız.

163

-Fuarlarda yetersiz ve yetkin olmayan tanıtımlar yerine
rehberler odasından da destek alarak sistemli ve etkili
tanıtımlar yapacağız. Böylece liyakatli, bilgiye ve beceriye
dayanan bir tanıtım atağına geçeceğiz.
-Turizm sektöründe istihdam ve iç eğitim politikalarını
tekrar ele alacağız. İşyerlerinin kendi dinamikleri ile nitelikli
eleman yetiştirmeleri, sürdürülebilir istihdam ve kariyer
politikaları üretmeleri için destekler sunacağız.
-Turizm politikalarında yerelliği vurgulayarak yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer karar alıcılarla
iş birliği içinde yeni markaların ortaya çıkmasını
sağlayacağız. Böylece tatilin ötesinde yeni yaşam
merkezleri oluşturarak sürdürülebilir çevre ve doğa
şartlarını koruyan bir turizm anlayışı geliştireceğiz.
-Aşçılarımız, tesis yöneticilerimiz, spor hocalarımız,
diyetisyenlerimiz arasından marka değeri taşıyabilecek ve
tüm dünyada tanınabilecek uzmanlar yetiştireceğiz.
-Her yıl aralık ayının sonunda “Turizm Değerlendirme
Zirvesi”ni toplayacağız. Sektörün gelecek yıllara sağlıklı
bir iletişimle aktarılmasını sağlamak üzere mevcut tüm
bilgi
ve
tecrübeleri
çok
yönlü
bir
biçimde
değerlendireceğiz.
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