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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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ÇEVRE VE KENTLEŞME 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 
 

Tüm ülkeler, iklim değişikliği ve bununla birlikte gelişen 

küresel ısınma tehdidine çözüm üretme çabasındadır. 

Türkiye’de ise hızlı ve dengesiz nüfus artışı, göç 

hareketleri, plansız sanayileşme, plansız kentleşme, doğal 

kaynaklarımız ve çevreye ilişkin yanlış ve rant amaçlı 

uygulamalar, çevreyi, ekolojik dengeyi tehdit eder noktaya 

gelmiştir. Bu çerçevede yanlış uygulamalara bir an önce 

dur denilmesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol 

açtığı sorunlara hazırlıklı olunması, çevre politikalarımızın 

merkezinde yer almaktadır. 
 

-Çevrenin sürdürülebilirliği ilkesini ekonomik kalkınma 

politikalarının merkezine yerleştirecek, yanlış 

uygulamaları sona erdirecek ve küresel çevre sorunları 

olarak ele alınan “iklim değişikliği”, “küresel ısınma” ve 

“ozon tabakasında tahribat” kategorilerinde çözüm 

önerileri geliştireceğiz. 
 

-İklimle ilgili politikalar ile stratejilerin tasarlanmasını ve 
uygulanmasını yakından takip edeceğiz. 

 
-Uluslararası iklim müzakerelerinde ülkemizin de önemli 
roller üstlenmesini sağlayacağız. 

 

-Uluslararası çevre programları ve iklim değişikliği çerçeve 

sözleşmelerine uyumlu politikalar geliştirecek ve 

uygulayacağız. 
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-Doğayı ve doğal kaynaklarımızı öncelikli koruyacağız. 
 

-Topraklarımızın çölleşmesine, yanlış gübre ithalatı-

gübreleme politikaları yüzünden tarım soykırımı 

yapılmasına izin vermeyeceğiz. 

 
-Verimli topraklarımızın yanlış imar izinleri ve imar 
uygulamaları ile yok edilmesine son vereceğiz. 

 

-Doğaya yapılan bilinçsiz müdahale ile artan sel ve taşkın 

zararlarına karşı önlem alacağız. 
 

-Zengin bitki örtüsünün ve endemik bitkilerin tahribatına 
izin vermeyeceğiz. 

 

-Bütüncül planlama anlayışından uzak mevzi yoğun 

yapılaşma kararlarına karşı caydırıcı önlemler alacağız. 
 

-Mera, tarım ve orman alanlarını rant ve haksız 

zenginleşme aracı olmaktan çıkaracağız. 
 

-Mavi Yeşil-Temiz ekonomi ve çevre dostu teknoloji 
üretimine geçişi destekleyeceğiz. 

 

-Yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşacak, 

yatırımlarını önceleyeceğiz. 
 

-Sanayi tesislerinde hava ve atık kirliliğini önleyici her 

türlü önlemi alacağız. 
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Geri dönüşüm, tekrar kullanım ve enerjiye dönüştürerek 

ekonomik değer oluşturma, sorumlu çevre politikamızın 

bir gereğidir. 
 

-Evsel ve sanayi atık suyunun yüksek teknoloji arıtma 

tesisleri vasıtasıyla yeniden kullanımı için kamu yatırımı ve 

finansmanı sağlayacağız. 
 

-Toplu taşımada elektrikli araçları tercih edeceğiz. 
 

-Çevreyi ve ekolojik yaşam dengesini korumaya yönelik 

bilinç kazandırıcı eğitimleri, milli eğitim politikamızın bir 

parçası kılacağız. 
 

SU POLİTİKALARI 

 
-Su kaynaklarımızın, nehirlerimizin ve denizlerimizin 

kirlenmemesi için her türlü önlemi alacağız. 
 

-Deniz taşımacılığının neden olduğu petrol kirliliğiyle ve 

düzensiz balıkçılıkla mücadele ederek, deniz suyumuzu 

ve içindeki canlıları koruma altına alacağız. 
 

-Çevre politikalarımızda AB’nin temel ilkeleri olan, 

“Kirleten öder”,”Bütünleyicilik”, “Yüksek seviyede koruma”, 

“Kaynakta önleme”, “Önleyicilik” ve “İhtiyat”ı 

benimseyeceğiz. 

 

Suyun korunması, savunulması, doğru kullanılması, 

herkesin temiz ve sağlıklı suya ulaşım hakkı olduğu 

uluslararası sözleşmelerde de belirtilmiştir. Yeterli 

miktarda ve iyi kalitede suyun varlığı, tatlı su 

ekosistemlerinin olduğu kadar, gıda 
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güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın, dolayısıyla 

insanlığın geleceğinin de temel koşuludur. Su 

güvenliğimiz, su kıtlığı ve artık su fakiri ülkeler arasında 

bulunduğumuz gerçeği, çok önemli bir ekonomik ve sosyal 

sorun olarak gündemimize kaydedilmiştir. 
 

-Artık bir güvenlik sorunu olan su konusunda devletçi ve 

milli su politikamızı oluşturacak, yasalarla güvence altına 

alacağız. 
 

-Mevcut kanun ve yönetmelikler, su varlıklarının 

korunması için yeterli değildir. Tek bir yasa altında ve 

katılımcı bir yaklaşımla yönetilecek “Su Kanunu” 

hazırlayacağız. Bu kanun, su kaynakları yönetimini 

günümüz gerçeklerine göre değerlendirecek ve idari ve 

hukuki anlamdaki dağınıklığı ortadan kaldıracak, su 

yönetimine daha etkin ve sürdürülebilir bir anlayış 

getirecek, ayrıca AB mevzuatının ulusal mevzuatımıza 

uyumlaştırılmasını sağlayacaktır. 
 

-Su yönetimindeki çok başlılığa son verecek, dağınık 

halde bulunan kurumları su havzalarında teşkilatları da 

olan bir Genel Müdürlük veya Ajans yapılanmasında 

toplayacağız. Politika geliştirme, su izinleri, izleme, tarife 

belirleme, suyun tahsisi ve havza bazındaki planlamaları 

bu kurumlarda toplayacak, su yatırımlarını ve bu 

yapılarının işletilmesini, havza yönetim planlarına uygun 

olarak DSİ, İlbank ve Belediyelere devredeceğiz. 
 

-Su havzalarında, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın 

Yönetim Planları, Kuraklık ve Sektörel Tahsis Planlarını 



101  

ivedilikle bitireceğiz. Kurumların su ile ilgili yapacakları 

bütün çalışmalarda bu planlara uymalarını sağlayacağız. 
 

-Sektörel Su Tahsis Planlarında su havzalarında bütün 

kuraklık şartlarında (normal, hafif, orta, şiddetli ve çok 

şiddetli) su miktarlarına göre, içme suyu çevresel ihtiyaç, 

tarım, hayvancılık vd.’ne su tahsisi yapılmaktadır. Bu 

planlarda kuraklık şartlarına göre ürün deseni belirlenmesi 

ve tarımsal desteklerin Sektörel Tahsis Planlarında 

belirlenen ürün desenine göre yapılmasını sağlayacağız. 
 

-Su verimliliğini artırmak amacıyla, sulamada ve içme ve 

kullanma suyu şebekelerinde kayıp kaçağın önlenmesi 

için havza bazında eylem planları hazırlayacağız. Bu 

planların uygulanmasını denetleyeceğiz. Yağmur suyu 

hasadı yapılması ve yeraltı su kaynaklarının yapay olarak 

beslenmesi için gerekli çalışmaları destekleyeceğiz. 
 

-Sulama kooperatiflerini sulama birlikleri altında 

birleştireceğiz. 
 

-Su ve toprak varlıkları üzerindeki geri döndürülemez 

etkisi nedeniyle enerji ve maden projelerini yakından takip 

edeceğiz. Ekosistem üzerinde olumsuz etki yaratacak 

projelere izin vermeyeceğiz. 
 

-Su havzalarını koruma altına alacak ve imara yasaklayacağız. 
 

-İvedilikle yeni yerel su kaynaklarını araştıracağız. 
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-Yağmur sularından etkili bir şekilde faydalanılabilmesi 

için toprağın ve yeraltı su kaynaklarının beslenmesinde 

önem arz eden yeşil alanları artıracağız. 
 

-Akıllı su teknolojilerinden faydalanacak, kullanılan suyu 

yeniden kazanacak, deniz suyundan tuz arındırma işlemi 

ile yararlanacağız. 
 

-Evsel atık sular ve sulamadan dönen kullanılmış suların, 

başta sulama olmak üzere yeraltı suyu, sulak alan, vb. 

beslemelerde tekrar kullanılması için çalışmalar 

başlatacağız. 

 

-Sosyal adaletin sağlanması için su kullanım miktarına 
göre fiyatlandırma uygulayacağız. 

 

-Su hizmetlerinden kazanılan paranın su hizmetlerine 

harcanması için “tam maliyet esaslı tarife” belirleyecek, su 

tarifelerini düzenleyen bir kurul veya kurum oluşturacağız. 
 

-Su tasarrufu sağlamak amaçlı sorumlu tüketime geçeceğiz. 
 

-Çevreci-akıllı, tasarruflu dijital su sayaçlarının kullanımını 

yaygınlaştıracağız. 
 

ATIK POLİTİKALARI 

 
-Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen plastik kirliliği ile 

mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz. 
 

-Yeni bir “Küresel Plastik Sözleşmesi” oluşumunu ve 

atıkları kaynağında ayırma projelerini destekleyeceğiz. 
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-Plastik poşet ve şişe gibi doğada çözülemeyen 
maddelerin kullanımı ile ilgili gerekli tedbirleri alacağız. 

 

-Geri kazanılabilir atıklar konusunda sivil toplum örgütleri 

ve kentliler ile ortak çalışmalar yapacağız. 
 

-Sahil ve denizlerdeki atıkları toplama amacıyla “Sıfır Atık 

Mavi Deniz Projesi” başlatacağız. 
 

-Katı atıklardan ve çöpten yenilenebilir enerji sağlamak 
için gerekli depolama, bertaraf ve üretim tesisleri 
kuracağız. 

HAYVAN HAKLARI 
 

Çağdaş ekoloji felsefesinde her canlının yaşam hakkı 

vardır. Sürdürülebilir bir ekosistem ve yaşamın 

homeostatik dengesinin korunmasında hayvanların 

sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi önem arz 

etmektedir. 
 

-Hayvanların yaşam haklarını Anayasal güvence altına 

alacağız. “Duygulu varlıklar” olarak yasada tanımlayacak, 

hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında 

“sahipli-sahipsiz hayvan” ayrımını kaldıracağız. 
 

-Çalışmalarımızı başta UNESCO tarafından yayınlanan 

“Hayvan Hakları Bildirgesi” olmak üzere ilgili uluslararası 

bildirgeler ve sözleşmeleri göz önünde tutarak ilgili sivil 

toplum örgütleri ile birlikte yürüteceğiz. 
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-Hayvanlara yönelik gerçekleşen öldürme, zalimce 

davranış, işkence, cinsel şiddet, hayvan dövüştürme, bir 

hayvan neslini yok etme fiillerine yönelik cezai yaptırımlar 

düzenleyeceğiz. 
 

-Hayvanlara yönelik hak ihlallerinin soruşturulması 

konusunda Cumhuriyet Savcılarını resen yetkili kılacağız. 
 

-Belirli nüfusun üzerindeki belediyelere geçici bakımevi 

açma zorunluluğu getireceğiz. 
 

-Belediyelere hayvanların korunması için bütçe ayırma 

zorunluluğu getireceğiz. 
 

-Sorumluluğunu aldığı hayvanı terk eden kişiye idari para 
cezası uygulayacağız. 

 

-Mevcut hayvanat bahçelerini “yaban hayat merkezleri”ne 

dönüştürecek, yeni hayvan alımının önüne geçeceğiz. 
 

-Hayvanlı sirk açılmasına izin vermeyeceğiz. 
 

-Kürk çiftlikleri kurmayı, ticaretini yapmayı yasaklayacağız. 

 
-Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerini (yunus 
parkları vb.) kapatacağız. 

 

-Sokak hayvanlarının yakalanması, aşılanması ve plansız 

üremelerini durdurmak amacıyla kısırlaştırılmaları 

işlemlerinde hayvanların fiziksel ve ruhsal acı 

hissetmemeleri için gerekli koşulları oluşturacağız. Mobil 

kısırlaştırmaya müsaade etmeyeceğiz. 
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-Sürdürülebilir kalkınma tedbirleri çerçevesinde, çevreye 

olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve hayvan 

hastalıklarından kaynaklanan riskleri bertaraf etmek 

amacıyla tarım, ulaştırma, araştırma, iç pazar ve deney 

veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların 

korunması ile ilgili projeler geliştireceğiz. 
 

-Nesli tükenmekte olan hayvanların korunması amacıyla 

başta izinsiz avlanma olmak üzere yaşam haklarını 

kısıtlayan eylem ve işlemleri engelleyeceğiz. 
 

PLANLI KENTLEŞME 
 

-Planlı kentleşme, kentli hakkı, kentlerimizde sosyal adalet 

prensipleri ve yönetimde eşitlikçilik ilkesi kentleşme 

politikamızın genel yaklaşımını ifade etmektedir. Sağlıklı, 

güvenli, afete dirençli, enerji verimli akıllı kentler 

yaratmanın temellerini atacağız. 
 

-Kentlerimizi; yaşam kalitesi ve altyapı standartları 

yüksek, temiz, yeşil, güvenli, tarihi, kültürel, sosyal ve 

sanatsal dokusu ile huzur içinde yaşanabilir kılacağız. 

 

-Kentlerimizi, çevreci, ekolojik yaklaşımları benimseyen 

yerel yönetimler ve akıllı belediyecilik uygulamaları ile 

donatılmış teknolojik ve çağdaş kentler haline getireceğiz. 
 

-Kentlerimizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak, 

kalkınmadan ve refahtan eşit pay almasının önünü 

açacağız. 
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-Kentlerin her ölçekte planlarını, bölgesel kalkınma 

stratejileri çerçevesinde sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik 

ilkeleri temelinde yapacağız. 
 

-Nüfusun ülke coğrafyasına daha homojen şekilde 

yayılacağı bir kentleşme, sanayileşme ve teşvik politikası 

izleyeceğiz. Mevcut durumda aşırı nüfus yoğunluğuyla 

boğuşan kentlerimizde, özellikle işsiz kitlelerin kurulacak 

yeni sanayi ve üretim merkezlerine yönlendirilmesini 

sağlayacağız. 
 

-Kentlerimizi, bölge düzeyinden parsel düzeyine kadar 

stratejik hedefler ve halk katılımı ile planlı gelişimle 

şekillendireceğiz. 
 

-İmar planlarında, sosyal adalet ve kamu yararı ilkelerini 

benimseyeceğiz. İmar planlarına uygun olmayan 

yapılaşmaya ve kentsel gelişime izin vermeyeceğiz. 
 

-Kent planlamada aracımız, kimilerine rant sağlarken 

diğerlerinin haklarını gasp eden mevzi planlar ve plan 

değişiklikleri değil, her kente özel gelişim stratejileri ve bu 

stratejileri mekâna taşıyacak yapısal planlar olacaktır. 
 

-Kentlerimizin kimliğini, sosyal, kültürel, mekânsal tarihi ve 

çevresel değerlerini zedeleyen, rant amacı güden her türlü 

imar planı değişikliği ve emsal artışı uygulamasına son 

vereceğiz. 
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-Konut piyasasında en yüksek düzeyde yararlanma 

ortamlarının yaratılmasını değil, kamu yararının en üst 

düzeye çıkarılmasını hedefleyeceğiz. 
 

-Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki imar planı yapma 

konusundaki yetki ve sorumluluk alanı karışıklığını 

kaldıracağız. Bu konuyu, yerel yönetimlerin imar planı 

yapma, merkezi otoritenin ise denetim yetkisine sahip 

olması ve koordinasyon içinde çalışmaları şeklinde 

düzenleyeceğiz. 
 

-Sivil toplum örgütleri ve halk katılımını destekleyecek, 

kent konseylerinin etkinliğini artırıp, halkın dili haline 

getireceğiz. 
 

-Kentsel gelişimde, sosyal donatı alanlarını minimuma 

indiren, ticaret, turizm, konut, vb. rant getirici alanları 

hedefleyen uygulamalardan uzak duracak, kentli için 

yeterli sosyal donatı alanı yaratacağız. 
 

-Kentte ulaşım sorunlarının çözümünü “Ulaşım Master 

Planı” ile sağlayacak, kesintisiz (farklı ulaşım kanalları 

arası etkin entegrasyon ile) toplu taşımayı 

destekleyeceğiz. 
 

-Kaliteli, sağlıklı ve güvenli kent yaşamı için vazgeçilmez 

olan yürüyüş ve koşu parkuru, şehir içi güvenli bisiklet 

yolları, engelsiz cadde kaldırımları ve geçitler, vb. ile 

kentlerimizi yaşanılabilir kılacağız. 
 

-Kentlerin yere özel değerlerini ön plana çıkaracak, 

tanınmışlık ve güvenilirlik koşullarını yaratarak 

markalaşmayı destekleyeceğiz. 
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-Kentlerimizi, aidiyet duygusunu pekiştiren tarihi, kültürel 

ve doğal değerleri koruma kullanma dengesi içerisinde 

geliştirerek, gelecek nesillere aktaracağız. 
 

-Ülkemizin zengin değerlerinin dünyaca tanınması ve ülke 

ekonomisine katkısının en üst düzeye çıkarılması için 

gerekli temel ilkeleri miras yönetimi temelinde 

belirleyeceğiz. 
 

-Kentlerin tarihi mirasına, her kentin kendine ait gelenek, 

örf, adet, yemek kültürüne, geleneksel zanaat ve el 

sanatlarına, müzik kültürüne, kültür ve inanç varlıklarına, 

arkeolojisine, hafızasına, mimari dokusuna, tarihi 

ev/konaklarına ve yöreye özgü doğal güzelliklerine ve 

ekolojik değerlerine sahip çıkacağız. 
 

-Arkeolojik ve doğal değere sahip alanların 

sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle sit politikalarını 

ve mevzuatı yeniden düzenleyeceğiz. 
 

-Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarının yetki alanından 

çıkarılarak bir komisyon olarak tanımlanması, pek çok 

doğal sit alanının yapılaşmaya açılmasına neden 

olmuştur. Bu uygulamaya son verecek ve Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurullarının işleyişini yeniden 

düzenleyeceğiz. 
 

-Kullanılanın korunabilir olması ve kullanımdan gelen 

ekonomik değerin kalkınmaya aktarılması prensibini 

benimseyeceğiz. 



109  

 

-Kıyı Kanununa aykırı yapılaşmaya kesinlikle izin 

vermeyeceğiz. Kıyılarımızın kamuya ait olduğunu tekrar 

hatırlatacağız. 
 

Kentlerimizde konuta erişebilirlik, kullanılabilirlik 

sorgulanmayacaktır. Barınma ve bu anlamda konut bir 

haktır. Hedefimiz daha fazla konut değil, ödenebilir, alt ve 

orta gelir grubunun edinebileceği, yaşam biçimine uygun 

konuttur. 
 

-Bireysel çıkarı değil sosyal adaleti destekleyeceğiz. Alt 

gelir grubu için toplu konut üretimini bu ilke ile yeniden 

şekillendireceğiz. 
 

Kendi kendine yetebilen, besleyebilen kentlerin temelini 

atacağız. Bu kentler, özellikle afet ve pandemi gibi zor 

zamanlarda kendilerini beslerken, ülke ekonomisinde de 

dışa bağımlılığı azaltacaktır. 
 

-Günümüzde önce afetler ve sonrasında pandemi ile 

tartışılmaya başlayan kentlerin ve kentlinin 

savunmasızlığı, çabuk iyileşebilirliği, esnekliği gibi 

sorunları irdeleyeceğiz. 
 

-Olası afet ve pandemi hassasiyet endeksleri 

oluşturacağız. Bu endekslerde afet ve pandemi 

gerçeklerini ayrı ayrı ele alacak, hassasiyeti sadece 

fiziksel boyutta değil, ekonomik ve sosyal boyutları ile de 

irdeleyeceğiz. 
 

-Afet ve pandemi başlıklı, kentsel alanlarda fiziksel, 
ekonomik ve sosyal riskleri tanımlayan haritalama ve 
analizler sonrası, 
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yere özel politikalar ve kent düzeyinde eylem planları 

geliştireceğiz. 
 

-Akıllı Kent projeleri ile “Kaliteli Yaşam ve Duyarlı 

Kentlere” geçişi, sürdürülebilir kentler ve topluluklar 

politikalarında öne çıkaracağız. 
 

-“Ulusal Akıllı Kentler Programı” kapsamında, Akıllı 

Aydınlatma, Akıllı Trafik Lambaları, Akıllı Çöp 

Konteynerleri, Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri, Akıllı 

Park Yeri, Akıllı Kamu Emniyeti ve Güvenlik Çözümleri, vb. 

akıllı kent uygulamalarına yönelik hizmet çeşitliliğinin 

artırılmasını sağlayacağız. 
 

-Yapay zekâ ile ölçülebilir, denetlenebilir ve çözüm 

üretilebilir kentler için içerik, özellik ve standartları 

belirlenmiş çağdaş “Kent Bilgi Sistemi” projelerini hayata 

geçireceğiz. 
 

-Bütünsel ve ölçeklenebilir akıllı kent ajandaları geliştireceğiz. 

AFET (DEPREM, SEL, TAŞKIN) DİRENÇLİ 
KENTLER 

Ülkemizde doğal afetlerin (deprem, sel, taşkın, vb.) 
nerelerde olacağı, şiddetleri ile birlikte tahmin edilmekte 
ve izlenmektedir. Ancak devlet kurumları hiçbir önlem 
almamakta, afet sonrası kurtarma çalışmaları ötesine 
geçilememektedir. Afetlerin zararlarını azaltmada, afet 
sonrası yara sarma politikalarının ötesine geçecek, 
önceden alınacak önlemlerin büyük öneme sahip olduğu 
bilinciyle yola çıkacağız. 
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-Sistemli risk azaltma programı geliştirilmesi ve eyleme 

geçilmesinin, tüm ülke genelinde önemli bir zorunluluk 

olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. 
 

-Acil durum planlaması ile kişi ve malları doğal ve insan 

kaynaklı felaketlerin risklerinden korumak ve bunlarla baş 

edebilmek için bir afet yönetimi politikası ve programı 

geliştirerek, uygulanma sürecini tanımlayacağız. 

 

-Bağımsız bir “Deprem Kurulu” oluşturacağız. İstanbul’un 
depreme hazırlanması konusunu öncelikli olarak ele 
alacağız. 

 

-“Fay Kanunu” teklifini kanunlaştıracağız. 
 

-Afet öncesi tehlikelerin tespiti ve risklerin azaltılması için 

yapılacak yatırımlarda, daha rasyonel kaynak kullanımını 

sağlayacağız. 
 

-İstanbul, ülkenin ekonomisinin merkezi konumuyla 

neredeyse tüm sanayi, finans ve diğer iş aktivitelerinin 

toplandığı kent olmakla ciddi ekonomik riskler 

taşımaktadır. Ayrıca afetlerin çoğunlukla alt-gelir 

grubunun konut alanlarını etkilediği bilinmektedir. Bu 

nedenle kent ortamında çok yönlü riskleri, kentin fiziki, 

ekonomik ve sosyal özelliklerinin birlikteliği ve karşılıklı 

etkileşimleri ile ‘yer’e özel’ değerlendireceğiz. 
 

-Afet politikamız, can ve mal varlığının kaybedilmesi 

olasılığını, afet öncesinde çok yönlü önlemlerle hafifletme 

çabaları ile bir özel planlama kapsam ve yöntemi içeren 

sakınım planlaması 
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prensibine dayanmaktadır. Öncelikle mevzuatımızı bu 

yönde geliştirecek ve bir doğal afet yasası ile 

tanımlayacağız. Bu yasanın uygulama esaslarını sakınım 

planlaması yönetmeliği ile belirleyeceğiz. 
 

-Tüm ülke ölçeğinde ve kent bütünü düzeyinde risklerin 

sınıflamasını yapacak, mikro bölgeleme haritalarıyla 

sismik risk/tehlike bölgelerini belirleyeceğiz. 
 

-Mevcut afet verilerini (kentlerin sismik kadastrosu) 

merkezi bir kuruluşta saklayacağız. 
 

-Özellikle yüksek risk gösteren yerleşmelerde tehlikelere 
ilişkin yeni nesil kentsel veri tabanı geliştireceğiz. 

 

-Yerel ortamda bu bilgiyi herkesin erişimine açık tutacak, 

imar planlarını bu verilere göre gözden geçireceğiz. 
 

-Sismik risk/tehlike bölgeleri üzerinde birbirine bağlı tehlike 

ve risk etkenlerini içeren ve yere özel farklılıklar gösteren 

etmenleri yani risk sektörlerini tanımlayacağız. 
 

-Risk sektörleri her kent için planlama koşulları altında 

fiziksel ve teknik sorunları tanımlayacaktır. Kent 

bütününde risk sektörlerinin belirlenmesi, doğrudan 

uygulamalara geçebilmek ve toplumun elden geldiğince 

yaygın kesimlerinin katılımcı roller edinmesi açısından 

yapılan bir ayrımdır. Toplumun risk temelli bir iş bölümü ve 

yapılanmaya yöneltilmesi, gelecekte daha bilinçli ve 

dirençli bir yaşam 



113  

biçimi ve kültürün benimsenmesi demektir. Yer’e özel risk 

sektörleri altında risk kategorilerini tanımlayacağız. 
 

-Zemin koşullarının ötesine geçerek, açık alan yetersizlik 

riskleri, yapı stoku ve altyapı kaybı riskleri, yönetsel 

yetersizlikler, vb. risk sektörleri altında; noktasal büyük 

ölçekli yatırım kararları, yapı ve nüfus yoğunlukları, üretim 

faaliyetlerinde kullanılan tehlikeli ve zararlı maddeler 

işleyen sanayi birimleri, vb. risk kategorilerini 

tanımlayacağız. 
 

-Yoksulluk, hızlı nüfus artışı, riskli bölgelerde hızlı-

denetimsiz sanayileşme/yerleşme/yapılaşma, ormanların 

ve çevrenin tahribi/yanlış kullanımı, bilgisizlik, eğitim 

eksikliği, toplumun koruyucu/önleyici önlemler düzeyi, vb. 

risk sektör ve kategorilerine önem vereceğiz. 
 

-Risk azaltma eylem planları oluşturacak, afete hazırlıklı 

bir toplum için sürdürülebilir ve nitelikli kentsel yaşam 

alanları kuracağız. 
 

-Hastane, okul ve diğer kamu binalarımızı dayanıklı hale 
getireceğiz. 

 

-Yerel yönetimlerle iş birliği halinde tüm yapıları gözden 

geçirip doğal afet açısından en riskli yerlerden başlayarak 

kentsel dönüşüm programlarını ivedi başlatacağız. 
 

-Yapı ölçeğinde riskler için yapı güçlendirme yönetmeliği 

hazırlayacak, konutlara güçlendirme kredileri 

sağlayacağız. 
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-Temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu, kolay erişilen 
toplanma alan sayısını artıracağız. 

 

-Okul döneminden başlamak üzere afete hazırlık ve 

korunma, sigortalı olma konularında bilinçlendirme 

çalışmaları yapacağız. 
 

-Risk yönetimini planlayacak ve çalışmaları ortak bir 

platformda, Afet Bakanlığı altında toplayacak, afetler 

politikamızı bir “Ulusal Platform” çerçevesinde 

geliştireceğiz. 
 

-Afetler politikasının ulusal savunma gibi bir özellik 

taşıdığını gözeterek, Ulusal Platformu, yalnız yönetim 

birimleri ile değil, ilgili STK temsilcileri ve üniversite ve 

araştırma kuruluşlarının temsilcileriyle oluşturup, bu 

kuruluşa siyaset üstü bir çalışma yeteneği kazandıracağız. 
 

-Bu çerçevede yapı denetimi ve deprem sigortası 

işleyişlerinin de etkili birer risk azaltma mekanizması 

kimliği ve işleyiş etkinliği kazanmalarını sağlayacağız. 
 

-Yerel yönetimlerin, afetler konusunda bir toplumsal 

katılım ortamının yaratılmasında rol almalarını 

sağlayacağız. 
 

-Afet erken uyarı sistemi oluşturacak, böylelikle insanların 

eylem planları ile belirtilen risksiz alanlarda toplanmasına 

ivedilik kazandıracağız. 
 

-Acil müdahale bilgi sistemi oluşturacağız. Yoğun yerleşim 

alanlarında konuşlandırılmış kuvvetli yer hareketi 

kayıtçılarından oluşan bir şebeke kullanarak, yıkıcı bir 

deprem 
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sırasında ve sonrasında gerekli bilgilerin hızlı bir şekilde 

toplanması ve analizini sağlayacağız. 
 

-Erken uyarı sinyalinin otomatik olarak ilgili kurumlara 

iletilmesiyle yüksek gerilim hatlarındaki akımın kesilmesi, 

fabrika, nükleer santral ve rafinerilerin faaliyetlerinin 

durdurulması, metro, tramvay ve tren gibi toplu taşıma 

araçlarının durdurulması gibi birçok önemli tedbirin 

alınmasını mümkün kılacağız. 
 

-AFAD saha çalışanlarını ve akredite edilmiş gönüllü 

arama kurtarma ekip sayısını artıracağız. Acil 

Yardım/Durum ve Afet Yönetimi Lisans/Önlisans 

mezunlarının istihdamını önceleyeceğiz. 
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
 

Günümüz kentsel dönüşüm uygulamaları getirdiği sadece 

fiziksel ve tek tip çözümler ile bu alanlara dair sorunları 

derinleştirmekte ve farklı alanlara yaymaktadır. Bu 

noktada gecekondu/çöküntü alanlarının yaşanabilir ve 

çağdaş yaşam alanlarına dönüşümü kısır bir döngüye 

sıkışıp kalmıştır. 
 

-Kentsel dönüşüm mevzuatını gözden geçirecek, kentsel 

gelişme planları ve planlama mevzuatına uyma 

zorunluluğunu kaldıran ve haksız kazanç sağlamaya 

odaklı yasal düzenlemelere son vereceğiz. 
 

-Sorun alanlarında kentsel yenileme genel yaklaşımını 
benimseyecek, alanların özelliklerine göre dönüşüm, 
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sağlıklaştırma, yeniden geliştirme, vb. farklı uygulamalar 

gerçekleştireceğiz. Bu farklı uygulamaları birer eylem 

planı olarak üst ölçekli yapısal planlarda belirteceğiz. 
 

-Eylem planları ile müdahale edilmesi gerekli sorunlu 

alanları, kamu yararı çerçevesinde, sürdürülebilirlik ve 

yaşanabilirlik kriterleri ve katılım ortaklıkları ile 

değerlendirecek, çözüm önerileri sunacağız. 

 

-Kentsel dönüşüm tek bir reçete değildir. Kentsel sorunlar 

konumuna ve nüfusuna göre farklı özellikler içerir. Eylem 

planlarında her alan için yere özel müdahale biçimlerini 

yerleşik nüfusun katılımı ile oluşturacağız. 
 

-Eylem planlarında birinci öncelik afet riskli alanlardır. 

Kentsel dönüşüm projelerini, deprem, sel ve diğer afetlere 

karşı kentin hazırlıklı ve dayanıklı olmasını hedefleyecek 

şekilde hazırlayacağız. 
 

-Riskli bölgelerde yaşadıkları tespit edilmiş olan 
vatandaşlarımız için acil çözümler geliştireceğiz. 

 

-Mevcut mülklerinin bulunduğu bölgede kentsel dönüşüm 

çalışmaları uygulanana kadar rezerv barınma bölgeleri 

inşa edecek, vatandaşlarımıza bedelsiz barınma hakkı 

tanıyacağız. 
 

-Söz konusu alanları daha ileride geniş çaplı dönüşüm 

projesi başladığında geçici barınma alanları olarak 

kullanacağız. 
 

-Kentsel dönüşümü bugün uygulandığı biçimiyle sadece 

fiziksel dönüşüm olmaktan çıkaracak, halkın sosyal, 

kültürel ve 
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ekonomik sorunlarının da irdelendiği bütünsel, 
sürdürülebilir çözümlere gideceğiz. 

 

-Dönüşümle beraber ekonomik aktivitelerin varlığı ve 

çeşitliliğini gözetecek, yeni iş imkânlarının yaratılmasını en 

önemli önceliklerden biri yapacağız. Bu yöntemle yerleşik 

nüfusun konut ihtiyacına yönelik kaynak aktarımı da 

yaratacağız. 
 

-Projeler, sadece konut üretimi ile sınırlı bir bakış açısına 

sahip olmayacaktır. Teknik altyapı ve sosyal donatı 

alanlarını öncelikle kuracağız. 

 

-Kentsel dönüşümde temel aracımız, kimilerine rant 

sağlarken diğerlerinin haklarını gasp eden parçacı mevzi 

planlar ve plan değişiklikleri değil, yapısal planlar ile 

tanımlanan müdahale biçimleri olacaktır. Projeleri yüksek 

standartlarda yaşanabilir, halkın sağlıklı ve güven içinde 

yaşadığı ve aidiyet duygusuyla bağlandığı kentsel alanlar 

oluşturmak amacıyla gerçekleştireceğiz. 
 

-Dönüşümde, yerinde konut edindirme esastır. Halkı, 

aidiyet duygularının geliştiği, yardımlaşma, dayanışma 

gibi sosyal birliktelik duygularına dayanan mahalle 

olgusundan ve mevcut iş yerlerinden 

uzaklaştırmayacağız. 
 

-Kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarında mahalle 

kimliğini, hafızasını, tarihsel mirasını, dokusunu ve 

kültürünü korumayı esas kılacağız. 
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-Ülke çapındaki büyük bir dönüşümü, esas itibariyle kâr 

amacı güden özel sektör kuruluşları eliyle gerçekleştirmek 

kaçınılmaz olarak rantın haksız paylaşımı ortamlarını 

yaratmaktadır. Bu projeyi devlet eliyle gerçekleştireceğiz. 
 

-TOKİ’yi asli görevi olan dar gelirliye konut üretme alanına 

geri çekeceğiz. 
 

-Kentlerde yaşayanların dayanışma hakkını, nesiller arası 

bu hakkın devamı, kamu güvenliği ve kamu yararını göz 

önünde tutarak, gerektiğinde devletin kuracağı kamu 

kentsel dönüşüm işletmelerini bu sürece dâhil edeceğiz. 
 

-Katılımı, planlamanın her aşamasında birlikte düşünme 

ve karar verme mekanizmaları ile gerçekleştireceğiz. Sivil 

toplum kesimlerini, yerel inisiyatifleri ve meslek odalarını 

baştan yasa yapım sürecinde dışlayan düzenlemeleri 

kabul etmeyeceğiz. 
 

-Dönüşüme uğrayan bölgelerin sakinlerinin mülkiyet 

haklarının kesintiye uğramaması esastır. Ek imar hakkı 

gerekmeyeceğinden ve herhangi bir bölgede konut 

sayısında artış olmayacağından, vatandaşların arsa 

paylarının dönüşümden asgari ölçüde etkilenmesine 

olanak vereceğiz. 
 

-Dönüşüme uğraması gereken ve halihazırda yedi (7) 

milyon olarak belirlenen konutun dönüşümünü on beş (15) 

sene içerisinde tamamlayacağız. 1-5 yıl arasındaki ilk beş 

(5) senelik dönemde 1,8 milyon bağımsız bölüm, 5-10 yıl 

arasında 2,6 milyon bağımsız bölüm, 10-15 yıl arasında 2,6 

milyon bağımsız bölüm yenileyeceğiz. 
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-Kentsel dönüşüm uygulamalarının, ilgili yerleşkenin veya 

kentlerin nüfus yoğunluğunu artırmamasına dikkat 

edeceğiz. 
 

-Minimum nakit durumuna 5. yıl sonunda ulaşılacağından, 

5 yıl geri ödemesiz bir finansman modeli geliştireceğiz. Bu 

finansmanın bir bölümünü Avrupa Kalkınma ve Gelişme 

Bankası (EBRD), vb. kuruluşlardan alacağız. Geri kalanı 

için devlet garantili tahvil ihraç edeceğiz. 
 

Devlet, projeden önemli miktarda gelir elde edecek ve 

projenin toplamda oluşturduğu kâr, ihtiyaç duyulan diğer 

alanlara aktarılabilecektir. En olası makro ekonomik 

senaryoda bu devasa projeyi gerçekleştirmek için 

Türkiye’nin ilk 5 sene içerisinde kırk iki (42) milyar dolar 

finansmana ihtiyacı vardır. Proje 30. senesinde seksen iki 

(82) milyar dolar kar ettirmiş olacaktır. 
 

-Proje esnasında konutları ya da işyerleri dönüşüme 

uğrayan vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. 
 

-Dönüşüm projesi esnasında inşaat ve ilgili tüm 

sektörlerde büyük bir işgücü istihdam edeceğiz. 
 

-Proje esnasında yerli üretim malların kullanılması zorunlu 

hale getirilecek, AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkacak 

mal ve hizmetleri dünyaya ihraç edeceğiz. 

 

-İnşaat ve mimari özelliklerin kaliteli olabilmesi için farklı 
finans mekanizmalarını oluşturacağız. 
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