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Görünüşe bakılırsa; hiiiiç ! 

Siyaset yapmak, en azından ülkemizde, çoğunlukla “zevzeklik” sanılıyor çünkü. Dahası, tehli-
keli olduğuna ilişkin sanı da giderek yaygınlaşıyor. Tamam, ülkemizde “tehlikeli” olmasına 
tehlikeli ama bu bir özür sayılmamalı bence. Zevzeklik sanısına gelince… Siyaset, bana sorar-
sanız, zevzeklik değildir, daha doğrusu, olmaması gerekir. Siyaset, en yalın söylemiyle top-
lumsal, ekonomik, kültürel yaşamı düzenleme aracıdır çünkü. Ancak çoğunlukla öyle görülebi-
liyor ya da anlaşılabiliyorsa; üstelik bu tutum gelenekselleşmiş, hele hele bir de yaygın olarak 
kanıksanmışsa eğer, ortada çok vahim bir sorun var demektir. Yaşamın tüm bileşenlerini, bu 
bağlamda tüm toplumsal sınıflar ile katmanları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek, 
dahası, biçimlendirebilecek bir karar ve eylem alanı terkedilmiş olacaktır. Açıktır ki, terkedile-
cek bu alan sahipsiz, kendi akışına bırakılmış olmayacak; “birileri” bu alanı da istedikleri doğ-
rultuda daha kolay biçimlendirebilecektir. Ülkemizde de çoğu zaman böyle olmuyor mu? İs-
terseniz başka türlü sorayım: Ülkemizde “siyaseti” daha çok kimler, yanı sıra, neden ve nasıl 
yapıyor sizce; bir göz önüne getirelim? Gerçekte, 1940’lı yıllardan bu yana ülkemizde yaşanan 
“siyasal” değişme ve gelişmeler bu sorulara yanıt olabilir kanımca. Sözün kısası ve genelleme 
yaparak söylersem, sınıflı bir toplumda bu “birilerinin” kimler olabileceğini kestirmek güç ol-
masa gerek. 

İşte tam da bu noktada sormak isterim: Sözgelimi; bu denli önemli bir alanda demokratik si-
yasetin temel araçlarından birisi olan oydaşma öncesinde nasıl bir çabaya giriyorsunuz; daha 
doğrusu, herhangi bir çabaya giriyor musunuz; kararınızı hangi göstergelerden yararlanarak 

veriyorsunuz? Yoksa siz de oyunuzu, benim GS’yi tutmam gibi “tutkunu” olduğunuz☻, bu 

“tutkunuzun” artık sıradan bir alışkanlığa dönüştüğü siyasal partiye vermekle mi yetiniyorsu-
nuz? Siyasal partilerin seçimler öncesinde “özenerek” hazırlayıp kamuoyuna açıkladığı seçim 
bildirgelerini inceliyor musunuz örneğin? İncelediğinizi varsayalım; seçim sonrasında yaptık-
larını ya da yapmadıklarını bu bildirgelerden hareketle değerlendiriyor, çevrenizdekilerle tartı-
şıyor musunuz? Bakın, şu aralar, ülkemizde göreceli olarak en çok neler tartışılıyor; sözgelimi, 
paramızın yabancı paralar karşısında değer yitirmesi değil mi; peki, oy vereceğiniz siyasal 
partinin seçim bildirgesinde bu konuda ne söyleniyor; biliyor musunuz? 

Bu türden sorular daha da artırılabilir kuşkusuz. Ancak, olası yanıtların dağılımının değişme-
yeceğini sanıyorum: Büyük bir olasılıkla çoğu yanıt olumsuz olacaktır. Doğrusu, ben hemen 
hemen hiçbirine olumlu yanıt veremem. Genel durum gerçekten de böyleyse eğer, gündeme 
gelebilecek kamusal yönden olumsuz düzenlemeler ile uygulamalardan kimi sorumlu “tutaca-

ğız”? Tamam; seçim bildirgelerinde çoğunluk “gerçekçi” değerlendirmeler yapılmaz; daha 

çok oy devşirmeyi kolaylaştıracağı sanılan sözlerle hazırlanmış süslü püslü belgelerdir seçim 
bildirgeleri. Ancak, bu bile aşılması gereken bir siyasal olumsuzluktur. Şimdi belki de denebi-
lecektir ki; “- Ooooo, seçim bildirgelerine gelinceye dek…” Bir bakıma haklısınız kuşkusuz. An-
cak, demem o ki, hangisine ağırlık ya da öncelik verilirse verilsin, bu tümcenin çağrıştırabile-
ceği olumsuzlukların tümü gerektiğince siyasallaşılamamanın birer sonucu değil midir? 

Uzun sözün kısası; siyasetin de bir zevzeklik alanı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Seçim bil-
dirgelerinde (… “beyannamelerinde”) sergilenen yaklaşımlar ile verilen sözlerin değerlendiril-
mesi, olabildiğince yaygın olarak tartışılması, bu gereği bir ölçüde de olsa yerine getirmenin 
en kolay yoludur.  

Bu düşünceden hareketle, bu “…Sessiz Tartışmalar”da “Böylesi bir çabaya girebileceklerin işini 
belki kolaylaştırabilirim” düşüncesiyle en azından Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak siya-
sal partilerin seçim bildirgelerinin yalnızca “çevre”, “doğa”, “orman” konularına yaklaşımları  
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ile verdikleri sözleri derledim. Tartışmadan, olduğu gibi, “yorumsuz” olarak aşağıda bilginize 
sunuyorum. Ancak, bu yaklaşımların çağrıştırdığı kimi düşüncelerimi paylaşmadan da geçe-
meyeceğim; hoş görürsünüz umarım.  

Bunlar da siyasetin konusu değilse… 

Örneğin; 

 Anayasanın, başta 44, 45, 46, 47, 56, 57, 63, 135, 166, 168, 169, 170 ile 172. Maddeleri 
olmak üzere ilgili kurallarının hiç ya da gerektiği uygulanmaması; 

 Tümü de en geniş anlamda kamusal olan “doğal” süreçler ile ortamların ve varlıkların 
önce metalaştırılıp sonra da özelleştirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeler yapılması; 

 Kamusal hizmetlerin görülmesinde siyasal amaçlı kayırmaların yaygınlaştırılması; 

 Kamu kurum, kuruluş ve birimleri “siyasal parti ocaklarına” dönüştürülüp hizmet gö-
remez duruma getirilmesi; 

 Her türlü kamusal rantın özelleştirilmesi; 

 “Çevre”/ “doğa” korumacı yatırımlara gerektiğince kaynak ayrılmaması; korumacı ku-
ralların, deyim yerindeyse “adamına göre” uygulanması ya da hiç uygulanmaması; 

 Sermaye birikiminin, giderek, ekonomik büyümenin başta emek ile “doğal” süreç, or-
tam varlıkların sömürülmesine dayandırılan keyfi ekonomi politikalarının izlenmesi; 

vb değilse eğer, siyaset, sözgelimi, TV kanallarındaki bitmez tükenmez futbol “analizleri”, tar-
tışmaları mıdır? Ne var ki, ülkemizde siyaset yapmak da çoğunlukla böylesi tartışmalara, daha 
açık bir söyleyişle “siyasal zevzekliklere” dönüştürülmüştür. Dolayısıyla, “çevre”/“doğa” ko-
rumacı çabalar ise çoğu durumda, gönüllü ya da “damarına basılan” yurttaşlarımızın özverili 
çabalarına kalmıştır. 

“Çevreci” de ne demek oluyor ki? 

Ayırdında mısınız, bilmiyorum: “Çevre”/“doğa” korumacı çabalar içinde olan-
lar, en aklı başında görünen kitle iletişim araçlarında bile “çevreci” olarak 
anılıyor. Öyle ki, 2015 yılında Doğu Karadeniz yaylalarında yapılan yollara 
karşı çıkarken Valiye; 

“Yaylaların yolu birleşmeyecek. Kesinlikle istemiyoruz. Vali bize çapulcu diyor. Biz 
çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz. Vali, Kaymakam kimdir? Ben, ben, ben, 
halkım ben !''  

diyebilen Havva Ana (Rabia Özcan/Bekar?) ile yaşıtı köylülerin, Artvinli yurt-
taşlarımızın altıncılara direnişleri bile “çevrecilerin eylemi” olarak anılabiliyor. Böylesi söylem-
ler “doğal” süreç, ortam ve varlıklarına sahip çıkmaya çaba gösterenleri ayrıştırıp, “marjinal-
leştiriliyor”. Doğrusu, bu çabalara omuz veren, önderlik edenlerin tutumları da bu türden ay-
rıştırmaları, “marjinalleştirmeleri” daha da kolaylaştırıyor. Bu dostlarsa, sözgelimi, “çev-
re”/“doğa” korumacı çabaları, örneğin; 

 siyasetdışılaştırmaya; 

 ekonomi politik temelli düzenleme ve uygulamalardan soyutlamaya; 

 neredeyse tümüyle tekil, yerel sorunlara indirgemeye; 

 ilgili toplumsal sınıf ve katmanların demokratik kitle örgütlerinin de gündemlerine ge-
tirmemeye; 

 bireysel, örgütsel olarak “öne çıkarmaya”; 

 gerektiğince bilgilenmemeye 

sanki özen gösteriyorlar çünkü. “Doğasına”, “ormanlarına”, ağaçlarına, derelerine, meralarına 
vb kamusal varsıllıklarına sahip çıkmaya çaba gösterenlerin çağrısı üzerine katıldığım etkinlik-
lerde bu tutumların son derece yaygın, kökleşmiş olduğunu gözlemliyor, “fena halde”  üzülü-
yorum. İyi de; bunca deneyimden sonra böylesi tutumlarda neden ısrar ediyorlar; işte bunu 
anlayamıyorum doğrusu. 

Anlayamadığım başka tutumlar da var ! 

Sözgelimi; tarım yapılabilir arazilerin, meraların yapılaşması, topraklarının erozyonla taşınma-
sı, bitki örtüsünün hızla yoksullaşması, su kaynaklarının kirlenmesi vb olumsuzluklardan 
“çevrecilerden” çok daha önce kimlerin kaygı duyması, önlenmesi için gerekli çabalara gir-
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mesi gerekiyor sizce? Bana sorarsanız, en başta çiftçi örgütlerinin ! TÜİK ile Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkemizde, toplam; 

 %80,7'si 100 dekardan (dönümden) küçük 3 milyon (2006 “Çiftçi Kayıt Sistemi” verisi) ta-
rımsal “işletme”; 

 üye sayısı 4 milyon dolayında 12 bin birim kooperatif; 

 kooperatif sayısı 7,7 bin olan 163 kooperatif bölge birliği; 

 1,9 milyon üyeli 9,3 bin kooperatifin üyesi olduğu 144 kooperatif üst birliği ile bunların 
da üyesi oldukları 8 kooperatif merkez birliği; 

 355 bin üreticinin üyesi olduğu 891 üretici birliği; 

 4,9 milyon üyesi bulunan 766 ziraat odası ile   

 611 bin üyeli 368 sulama birliği; 

 227 bin üyeli 525 çiftçi derneği; 

 2,5 bin üyeli 14 tarımsal vakıf 

var. Anayasanın 45 ile 171. Maddelerine göre gelişmesi devlet tarafından desteklemesi gere-
ken bu örgütsel yapının, kırsaldaki “çevre sorunlarının” önlenmesi ve çözümlesine yönelik 
direngen bir tutum sergilediklerini gördünüz, duydunuz mu hiç? Sonra, ülkemizde;  

 500 bin dolayında insanımızın çalıştırıldığı 100 bin işyerinin bulunduğu 500 küçük sa-
nayi sitesi ile 

 1 milyon insanımızın çalıştırıldığı 43 bin işyerinin bulunduğu 188 organize sanayi böl-
gesi (2017); 

 Toplam 1,7 milyon üyesi bulunan bes işçi sendikası konfederasyonu (Ocak 2018) 

var. Yine sorayım: Herhangi bir işçi sendikasının ya da federasyonunun yahut konfederasyo-
nunun çalışma yerlerindeki “çevre sorunlarını” dert edindiğini gördünüz, duydunuz mu hiç; 
özellikle de madencilik kesiminde örneğin? 

Ben bu örgütsel yapılanmaların böylesi çabalara girdiği ne gördüm ne de duydum. Bu durum-
da, “Başkan Hazretlerinin” biçemiyle sormam gerekiyor: 

Eyyyy  

tarımsal üretici kooperatifleri, bölge ve merkez birlikleri; 

ziraat odaları ile üst örgütleri Türkiye Ziraat Odaları Birliği; 

işçi sendikaları ile federasyon ve konfederasyonları; 

esnaf ve sanatkar odaları ile federasyon ve konfederasyonları; 

siyasal amaçlı oluşumlar; partiler, dernekler, “platformlar”, “hareketler ! 

Örgütlü olduğunuz alanlardaki, yerlerdeki “çevre sorunu” sayılan olumsuzluklar sizleri il-
gilendirmiyor mu; ilgilendiriyorsa eğer bu olumsuzlukların aşılmasına yönelik istemlerinizi 
siyasal partilerin gündemine neden getirmiyor; bir bakıma siyasallaştırmıyorsunuz?  

Eyyyy 

“çevre”/ “doğa” korumacı gönüllü (ve de “gönülsüz”☺ ) kişiler ile kuruluşlar… 

Çabalarınızı “bireyselleştirmekten” ne zaman vaz geçip yukarıda başlıcalarını (!) örnek-
lediğim kitle örgütleriyle güç ve işbirliği yapacaksınız ? 

“Çevre sorunu” sayılan oluşumlar, temelde, rastlantısal değildir; yapısal; toplumsal, kültü-

rel, ekonomik dolayısıyla en geniş anlamda siyasete içkin sonuçlardır çünkü. 

Bakın, kendi hallerine bıraktığınız siyasal partiler “çevre sorunu” sayılan oluşumlara nasıl 
yaklaşıyor; bu doğrultuda ne sözler veriyor? 

*** 

Umarım işinize yarar. 

Selamlarımla. 

Yücel ÇAĞLAR 

________________________ 

* Bildirgeleri siyasal partileri abecesel olarak sıralayarak sergiledim. 
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Soru: Bu görüntüde sizce eksik olan nedir? 
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Adalet ve Kalkınma Partisi (Toplam 360 Sayfa) 

 

<<GIDA VE TARIM: 

Ülkemizde orman alanlarını çoğaltmak, erozyonu önlemek, ceviz, badem, zeytin vb. ürünlerin üre-
timini desteklemek üzere 10 bin dönüme kadar Hazine taşınmazını gerçek ve tüzel kişilere kirala-
ma amaçlı olarak arz edeceğiz  

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE YEREL YÖNETİMLER: 

Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dengeli kalkınma yaklaşımımızla ülkemizin her bir ferdine ve her yöre-
sine ulaşacak; ülkemizin bütün enerjisini harekete geçirerek, 2023 ve daha ötesine uzanan vizyo-
numuzu el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede, artan refahın çeşitli kesimler ve yöreler itiba-
rıyla dengeli ve adil dağılımını temel bir amaç olarak benimsiyoruz. AK Parti olarak, iklim değişikliği 
ile mücadele başta olmak üzere Türkiye’nin “Yeşil Büyüme” yaklaşımının sürdürülebilir bir perspek-
tifle uygulanması için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir çevrenin hem bugünkü nesil hem 
de nesiller arası adalet ve fırsat eşitliğini gözetmek açısından öneminin farkındayız. Bu anlayışla; 
çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekte-
yiz. Zenginliğin ve kültürün şehirlerde geliştiğini dikkate alarak, daha temiz, daha yeşil, daha huzur-
lu kimlikli ve akıllı şehirler oluşturmayı önceliyoruz. 

Medeniyetimizin üzerinde yükseleceği şehirlerimizi; yalnızca fiziksel yapıların biraradalığından olu-
şan mekânlar bütünü olarak tanımlamak yerine insanın ve tabiatın merkeze alındığı, kültürün ve 
sanatın hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak kurgulandığı, medeniyet birikimine sahip çıkan, 
geliştiren ve yaşatan şehirler olarak tanımlıyoruz. Kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız 
zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde 
gelişmesini hedefliyoruz. 

Çevrenin ve Doğal Kaynakların Korunması 

Çevrenin korunması yanında; ulusal ve uluslararası bir sorumluluğun ötesinde, nesiller arası hak-
kaniyeti sağlamak açısından da bir zorunluluk olarak görüyoruz. İklim değişikliği başta olmak üze-
re, artan çevresel sorunlara karşı hazırlıklı olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak ad-
dediyoruz.  

Çevrenin korunması yanında ‘’sürdürülebilirlik’’ kavramını oldukça önemsiyor ve bunu ulusal ve 
uluslararası bir sorumluluğun ötesinde, nesiller arası hakkaniyeti sağlamak açısından da bir zorun-
luluk olarak görüyoruz. İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hazırlıklı 
olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak addediyoruz. Sürdürülebilir Çevre Politikalarının 
hayata geçmesini hızlandıracak teşvik yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 

Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi  

Sürdürülebilir kalkınmanın ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olacağı yaklaşımıyla AK Parti 
olarak, çevre ve doğal kaynaklarımızın her türlü politika ve kararda daha fazla gözetilecek bir önce-
lik haline getirilmesini amaçlıyoruz.  

Önümüzdeki dönemde çevrenin geliştirilmesi için uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek; 
koruma ve kullanma dengesini gözeten bir anlayışla politika üretmek ve doğal kaynaklarımızı sür-
dürülebilir bir anlayışıyla yönetmek temel hedefimizdir.  

a. Neler Yaptık* 

İktidara geldiğimizde çevre politikalarında ve uygulamalarında ülkemizde yeni bir dönemi 
başlattık.  

                                                 
* AKP’nin seçim bildirgesinde “İcraatın İçinden” başlıklı TV izlencesini anımsatan bu bilgileri de verilmesi 

yadırganmamalı bence: Onaltı yıla yakın bir süredir iktidarlar; doğaldır ki, bir şeyler yapacaklar; sorun bun-
ların nerelerde, kimlerle, nasıl, hangi maliyetlerle yapıldıkları; işlevlerini gerektiğince görüp görmedikleridir. 
Bu bağlamda, sözgelimi, şiddetli yağışlardan sonra başkentte bile yaşananlar; kuraklıklarda kentsel yer-
leşmelerde tarımsal üretimde yaşananları anımsanmalıdır. 
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Çevreyi koruma, her türlü kirliliği giderme, ağaçlandırma, yenilenebilir enerji ve enerji verim-
liliği, tarım topraklarının korunması ve içme suyuna erişim alanlarında önemli adımlar attık.  

Başta küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının kontrolü olmak üzere, yenile-
nebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetiminin etkinleştirilmesi, 
içmesuyu ve kanalizasyon gibi hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, 
orman ve korunan alanların genişletilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili uygula-
malara öncelik verdik ve çevresel göstergeleri iyileştirdik. 

İlk defa AK Parti hükümetleri döneminde modern çevre teknolojileri ile arıtma tesisleri yay-
gın olarak memleketimize kazandırıldı. Çevreye duyarlı faaliyetleri esas alarak, yeşil büyü-
meye geçiş sürecini başlattık.  

Çevrenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için çok sayıda proje üretip, dev yatırımlara 
imza attık 

Atık yönetimi alanında yüksek standartlar oluşturduk ve çok başarılı uygulamalara imza at-
tık. Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisini uygulamaya koyduk. 

Sıfır Atık Projesini başlatarak, atıkların kaynağında ayrı toplanmasını, çevreye zarar verme-
den ve ekonomiye katkı sağlayacak geri dönüştürülmesini, israfın önlenmesini ve kaynak ve-
rimliliğini sağladık.  

Katı atık düzenli depolama hizmeti 2002 yılında 15 adet düzenli depolama tesisi ile erilmek-
te iken, bugün bu sayıyı 87’ye yükselttik.  

2002 yılında belediyelerde yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 23’üne katı atık düzenli depo-
lama hizmeti verilmekte iken, bugün nüfusun yaklaşık yüzde 74’üne bu hizmetin verilmesini 
sağladık. 

Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı 2002 yılında 
yüzde 35 iken, bu oranı yüzde 83’e yükselttik.  

2002 yılında 145 atıksu arıtma tesisi bulunmakta iken, bu sayıyı 1.029’a yükselttik. 

Kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzeri olan atıksu arıtma tesisleri çıkış sularını 24 saat 
çevrimiçi olarak izliyoruz.  

2011’de 30 adet tesisle başlanan sürekli atıksu izleme tesis sayısını, bugün 233’e yükselt-
tik.  

Deniz izleme çalışmaları, 1990’lı yıllarda 26 izleme ağı istasyonu ile yürütülürken, bugün bu 
sayıyı 343 istasyona yükselttik. 

Mavi bayrağa sahip plaj sayımız 2002 yılında 127 iken, bu sayıyı 459’a çıkardık. Ülkemiz 
dünyada üçüncü sıradadır. 

2002 senesinde gemilerden atık alım hizmeti yok iken, bugün 294 limanda bu hzmeti veri-
yoruz. 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini basitleştirdik. Bu kapsamda, işlemleri elekt-
ronik ortama aldık ve mevzuatta yapılan düzenlemelerle bürokrasiyi azalttık, yatırım ortamı-
nı iyileştirdik. 

Çevrimiçi Çevre İzinleri uygulaması ile yatırımcıdan istenen belge sayısını azalttık ve tüm 
süreci elektronik ortama taşıdık. 

Doğal alanların korunmasına azami önem verdik. Ülkemizdeki korunan alanların (Doğal sit, 
Özel Çevre Koruma Bölgesi, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, 
Yaban hayatı Koruma Sahası ve Sulak alan) toplam yüzölçümüne oranını yüzde 4,34’ten, 
yüzde 12,68’e çıkardık.  

Son 16 yılda korunan alanların sayısını 175’ten 558’e yükselttik. Alan olarak ise 9,3 milyon 
dekardan 30 milyon dekara çıkarttık.  

Özel Çevre Koruma Bölge sayısı 2002 yılında 13 iken, bugün 16’ya çıkardık. 
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Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporları yaptırarak, ülkemizdeki doğal sit alanlarının 
doğal değerlerinin güncel durumlarını ortaya çıkardık. 

Korunan alanlarda gerçekleştirilen projeler için yerel yönetimlerimize 400 milyon TL kaynak 
sağladık. 

Hidrolik enerji, sulama, içme suyu ve taşkın koruma alanlarında, 2003 yılından 2017 yılso-
nuna kadar yaklaşık 126 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. 

Korunan alanlarımıza tabiat eğitim merkezleri, gençlik kampları gibi tesisleri kurarak tabiatın 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. 

Korunan alanlarımıza yapılan yatırımlarla 2003 yılındaki 5,5 milyon ziyaretçi sayısını, 2017 
yılında 25 milyon kişiye çıkardık.  

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı ve Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkları-
nı ilan ettik. Tarihi Milli Parklarımızda (Sakarya Meydan Muharebesi, Nenehatun, Sarıkamış 
ve Başkomutan Tarihi Milli Parkları) tanıtım merkezleri ve yönetim merkezleri kurarak şanlı 
tarihimizi gelecek nesillere aktarıyoruz.  

Su kaynaklarımızı çok aktif bir biçimde yönettik ve ekonomideki katma değeri artırdık.  

Su yönetiminde havza esaslı planlama dönemine geçtik. 25 havzanın, havza koruma eylem 
planlarını 2013 yılı sonunda tamamladık ve Avrupa Birliği normlarına uygun olarak izleme 
programlarını hazırladık.  

Su kaynaklarının evsel ve sanayi atık ve atık sularına, zirai ilaç ve zehirli maddelere karşı 
korunması maksadıyla standartları belirledik.  

Etkin su yönetimi için Ulusal Su Bilgi Sistemi’ni kurduk. İletim ve dağıtım sistemlerindeki su 
kayıplarını azaltmak için mevzuat düzenledik.  

Türkiye’nin su ve hıfzıssıhha konusundaki engin bilgi ve tecrübesini başta Afrika, Balkanlar 
ve Türki Cumhuriyetlerden olmak üzere 50’ye yakın ülkeden yüzlerce uzmanla paylaştık. 

1999-2002 yılları arasında 3 yılda sadece 9 tesis hizmete açılmışken, 16 yıllık dönemde 
525’i baraj, 527’si HES, 336’sı gölet, 1.232’si sulama tesisi, 207’si içme ve kullanma suyu 
temini tesisi, 17’si atıksu arıtma tesisi ve 40’ı taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 7.484 
tesisi tamamlayarak Aziz Milletimizin hizmetine sunduk.  

2012-2014 yılları arasında 3,3 Milyar TL yatırım yaparak 1.000 günde, 1.000 adet gölet ve 
bent projesini başarıyla tamamladık. 1 milyon 700 bin dekar arazi suya kavuşturulmuş, 
450.000 kişiye istihdam sağlanmış ve çiftçilerimize yılda 1,7 milyar TL gelir artışı temin 
edilmiştir. 

15 yılda yaptığımız çalışmalarla, ülkemizde toplam ekonomik sulanabilir 85 milyon dekar 
arazimizin, 65 milyon dekarını sulamaya açtık. Yıllık 32 milyar TL zirai gelir artışı sağladık.  

Bütün şehirlerimizin içmesuyu meselesini uzun vadeli çözdük. İçmesuyu eylem planları ile 
şehirlerimizin 2040, 2050 hatta 2071 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını planladık. 2003-
2017 yılları arasında işletmeye aldığımız 207 adet tesis ile yaklaşık 42 milyon kişiye ilave 
içmesuyu sağladık.  

Yaptığımız tesislerle su depolama kapasitemizi 166 milyar m3’e yükselttik, aldığımız tedbir-
ler sayesinde son 44 yılın en kurak yılı olan 2017’de dahi vatandaşlarımıza susuzluğu his-
settirmedik. 

İstanbul’a içmesuyu temin etmek için Melen Projesini yaptık. Dünyada iki kıtayı birbirine 
bağlayan ilk ve tek, 5.551 metre uzunluğundaki Boğaziçi Tüneli ile Asya ve Avrupa’yı deni-
zin 135 metre altından birleştirdik. 

Ege’nin incisi İzmir’in 2040 yılına kadar içme suyu ihtiyacını Gördes Barajı ile çözdük.  

Dünya’da ilk defa denizin içinden 250 metre derinlikte askıda borularla toplam 106 kilometre 
uzunluğundaki isale hattı ile Ana Vatandan, Yavru Vatan KKTC’ye İçmesuyu götürdük.  
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Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında 13 adet İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 3 
adet Atıksu Kollektör Hattını tamamlayarak hizmete aldık. 

Hidroelektrik Enerji Üretimi alanında; üretimimizi yılda 26 milyar kWh’den, 96,5 milyar 
kWh’e yükselttik, her 4 ampulden birini HES’lerden elde edilen temiz enerji ile aydınlatıyo-
ruz.  

4.640 adet taşkın koruma tesisini tamamlayarak, 2,55 milyon dekar araziyi ve çok sayıda 
yerleşim yerini taşkınlardan koruduk. 

Türkiye’nin en hızlı akan nehri Çoruh’un ilk altın gerdanlığı Muratlı Barajı’nı ve Borçka Bara-
jı’nı hizmete açtık. 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin hâlihazırda en yüksek barajı 
olan Artvin Deriner Barajı’nı ise tamamladık.  

218 metre gövde yüksekliğiyle Ermenek Barajı’nı, Ege’nin 141 yıllık hayali Çine Adnan 
Menderes Barajı’nı, Ege’nin en büyük barajı Dalaman Akköprü Barajı’nı hizmete aldık. 2017 
yılında Peri Suyu üzerinde bulunan ve 175 metre yüksekliği ile kendi tipinde ülkemizin en 
yüksek 3. barajı olan Kığı Barajında enerji üretimine başladık. 

Hava koşullarından kaynaklanabilecek risklerin zamanlı şekilde analiz edilmesini sağladık.  

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması ve tah-
min tutarlılıklarının artırılması maksadıyla; 1.631 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstas-
yonu (OMGİ), 73 adet Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (H-OMGİ), 81 
adet Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (D-OMGİ), 2 adet Deniz Radarı, 10 adet 
yüksek atmosfer gözlem istasyonu, 41 adet Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) kura-
rak meteorolojik tahminlerde isabet oranını yüzde 90’ların üzerine çıkardık. 

Ağaçlandırmada dünyanın en başarılı üç ülkesinden biri olduk, 4 milyar 50 milyon adet fida-
nı toprakla buluşturduk.  

Ağaçlandırma ve orman ıslahı çalışmalarını 5 misli artırdık.  

Türkiye, Dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden birisidir. 2002 yılında 208 milyon 
dekar olan orman varlığımızı 223 milyon dekara çıkardık.  

Ülkemiz ormancılık faaliyetlerini geliştirmek ve orman köylümüzü desteklemek maksadıyla 
ceviz, badem, kestane, dut, salep, trüf mantarı, yol kenarı ağaçlandırması gibi 38 farklı 
alanda Eylem Planları hazırlayarak uygulamaya koyduk.  

2015-2019 dönemini kapsayan “5 Bin Köye, 5 Bin Gelir Getirici Orman” projesini başlattık. 
Her daim yanında olduğumuz orman köylümüze, son 16 yılda yapmış olduğumuz doğrudan 
destekler ve ormancılık faaliyetlerinden 14,5 milyar TL gelir sağladık. 

2003 yılında başlattığımız şehir ormanı projesiyle, bugüne kadar 140 adet şehir ormanı 
kurduk, mesire yerlerimizi 1.313 âdete çıkardık.  

Orman ürünleri sanayisini güçlendirerek, büyüttük. 2002 yılında 13,7 milyon m3 olan en-
düstriyel odun üretimini 2017 yılında 17,1 milyon m3’e çıkardık. 

Tıbbi ve Aromatik bitkilerin geliştirilmesine destekler verdik. Ormanlardan elde ettiğimiz ke-
kik, adaçayı, defne, keçiboynuzu gibi odun dışı orman ürünleri ihracat gelirini 507 milyon 
dolara çıkardık. 

2017 yılı sonu itibarıyla toplam 407 Bal Ormanı kurduk, ülkemiz bal üretiminde dünyada, 6. 
sıradan 2. sıraya yükseldi. 

Ormanlarımızın korunması için aktif mekanizmaları harekete geçirdik.  

Kurduğumuz yangın erken uyarı sistemi ile yangınlara müdahale süresini, 45 dakikadan or-
talama 15 dakikaya düşürdük. Bu sayede yanan alanları geçmiş yıllar ortalamasının dörtte 
birine indirdik. 

Orman kadastro çalışmalarını tamamladık, 40 yıldır çözülemeyen 2/B meselesini çözdük.  

Orman Bilgi Sistemini (ORBİS) kurduk. Bütüncül olarak ormanlarımıza dair tüm verilere hızlı 
bir şekilde ulaşıyoruz. 
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Çölleşme ve erozyonla mücadelede lider ülkelerden birisi olduk, toprağımıza sahip çıktık. 
1970’li yıllarda denizlere, göllere ve barajlara erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 
Milyon ton iken, 16 yılda yaptığımız çalışmalarla bu miktarı 2017 yılında 168 milyon tona 
düşürdük.  

Ulusal Çölleşme Risk Haritası hazırladık ve Toprak Bilgi Sistemini kurduk. 

Baraj Havzaları Yeşil kuşak ağaçlandırmaları eylem planı ile bugüne kadar 400 adet baraj 
ve göletin etrafını ağaçlandırdık. Ayrıca, 43.000 dekar alana sahip maden sahasını ıslah 
ederek tabiata kazandırdık.  

2013–2017 yılları arasında 252 sel havzasında 4 milyon hektar genel alanda sel kontrolü 
çalışması yaptık. 

Biyolojik zenginliğimizin hazinemiz olduğu bilinciyle hareket ettik.  

Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya çıkarılması için başlatılan Ulusal Biyolojik 
Çeşitlilik Envanteri projesini 54 ilde tamamladık.  

Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projesini 12 ilde pilot olarak 
başlattık. 

Sokak hayvanlarımıza sahip çıktık.  

Hayvanları Koruma Kanunu, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu maksadıyla 2004 yılında 
yürürlüğe girdi. 2004 yılında toplam 14.650 hayvan kapasiteli 67 adet hayvan bakımevi 
mevcut iken; 2018 yılı itibarıyla ülkemizde toplam 85.000 hayvan kapasiteli 233 hayvan ba-
kımevi bulunmaktadır.  

2009-2018 yılları arasında 59 yerel yönetime hayvan bakımevi yapımı maksadıyla mali des-
tek sağlanmıştır.  

Yabani hayatı koruyup, ekosistemlerini güçlendirdik. 81 adet yaban hayatı geliştirme saha-
mızda yaban hayvanlarını tabii yaşama ortamlarıyla birlikte koruyoruz.  

Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla yemleme 
çalışmaları yaptık. Nesli tehlike altında olan türlerimizden öncelikli tespit edilen 60 hassas 
tür için eylem planları hazırladık.  

Tabiatın desteklenmesi maksadıyla her yıl keklik, sülün gibi ortalama 100 bin kanatlı hay-
van ve 3,7 milyon yavru alabalık üreterek tabiata bırakıyoruz.  

b. Neler Yapacağız? 

Artan çevresel sorunlara ve iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri 
önceliklerimiz haline getirmek partimizin en önemli sorumluluk alanları arasında olmaya devam 
edecektir.  

Bu kapsamda; önümüzdeki dönemde de çevre konularında uluslararası gelişmeleri yakından takip 
etmeye, koruma ve kullanma dengesini gözeten ve sürdürülebilir kaynak kullanımının önemini bilen 
bir anlayışla politika üretmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir üretim-tüketimi sağlamak üzere ka-
mu alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih edilmesini sağlayacağız. 

Atık yönetimi alanında dünyada rol modeli olmayı amaçlıyoruz. 2023 yılına kadar Sıfır Atık Projesi-
ni hızla yaygınlaştırarak ülkemizin tamamında uygulayacağız. Öncelikli olarak Ankara ilindeki kamu 
kurum/kuruluşlarının hizmet binaları, eğitim, hastaneler, alışveriş merkezleri gibi vatandaşın yoğun 
bulunduğu noktalarda sıfır atık sistemini yaygınlaştıracağız.  

Atıkların kaynağında etkin olarak ayrı toplanması amacıyla, vatandaşlarımızın sisteme katılımı sağ-
lanacak ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gerekli altyapıyı kuracağız. 

Atıksu arıtma ve entegre katı atık yönetimi hizmetini 2023 yılında şehirlerde yaşayan vatandaşla-
rımızın tamamına vererek, insanımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacağız. 

Arıtılmış atıksuların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla bugün yüzde 1,2 olan yeniden 
kullanım oranını, 2023 yılına kadar yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz.  



  

 10 

KAP (Katı Atık Programı) çerçevesinde yerel yönetimlerin katı atık toplama, taşıma, geri kazanım 
ve bertaraf tesislerini merkezi bütçeden her yıl ayıracağımız kaynakla destekleyeceğiz.  

Korunan alanlarda altyapı eksikliklerini gidereceğiz. Bu alanlarda gerçekleştirilecek projeler için 
yerel yönetimlerimize destek sağlayacağız.  

Korunan alanlarımıza, tabiat eğitim merkezleri, yaz okulu ve gençlik kampları tesis ederek tabiatın 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürüteceğiz.  

Ülkemizde bulunan mağaraların tamamında araştırmalar yaparak, elde edilecek veriler ışığında bu 
mağaraları tabiat varlığı olarak tescil ederek, koruma altına alacağız. 

Alternatif, çevreci ulaşım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.  

Yeşil Ekonomi, yeşil büyüme, yeşil istihdam gibi kavramları sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz 
arasında değerlendireceğiz.  

Ülkemizde korunan alanların sayısını 2023 yılı sonunda 653’e çıkaracağız. 

Yapacağımız altyapı, tanıtım vb. çalışmalarla 2023 yılına kadar korunan alanlarımızda toplamda 
135 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz.  

Korunan alanlar içinde yaşayan yöre halkının, gelirinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin önünü aça-
cağız.  

e-Devlet üzerinden tüm korunan alanların vatandaşlarımızla paylaşılabilmesi için, ulusal düzeyde 
doğal sit alanlarını sayısal hale getireceğiz. 

ÇED süreçlerinin daha etkin uygulanmasını sağlayacağız.  

Yatırım süreçlerinde izin ve lisans uygulamalarını hızlandıracağız. Ulusal Çevre Etiketleme Siste-
mini kurarak, ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığını belirleyeceğiz. 

Yer üstü ve yer altı su kaynaklarını kapsayacak şekilde su havzalarını koruma altına alacak, “Bü-
tüncül Su Kaynakları Yönetimi Modeli”ne geçilecektir. 

Ulusal Su Planı ve Ulusal Su Güvenliği Planını yayınlayacağız. 

Su havzalarımızın kuraklık yönetim planları ve taşkın yönetim planlarını hazırlayacak, 4.640 adet 
taşkın koruma tesis sayımızı, 2023 yılında 10 binin üzerine çıkaracağız.  

İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki bütün faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendi-
rilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme gibi uyum önlemleri 
alacağız.  

AB Çevre Faslı Su Kalitesi Sektörü kapsamındaki müktesebata uyum sağlayacak, havza koruma 
eylem planlarının tamamını Avrupa Birliği normlarına uygun olarak nehir havza yönetim planlarına 
dönüştüreceğiz.  

Su konusundaki teknik eğitim programlarımızı dünyanın farklı coğrafyalarına genişleterek uluslara-
rası su meselelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. 

Ülkemizin ekonomik sulanabilir arazilerinin tamamını 2023 yılı sonuna kadar sulamaya açacağız. 
85 milyon dekar sulanabilir tarım alanlarımızda, modern sulama sistemi oranını, yüzde 25’ten, yüz-
de 50’ye çıkartacağız.  

Stratejik öneme sahip yeraltı suyunun tarımda kullanımı yıllık yüzde 5 mertebesine düşüreceğiz. 

Yapacağımız tesislerle su depolama kapasitemizi 166 milyar m3’ten 2023 yılında 200 milyar m3’e 
yükselteceğiz.  

1.071 Göl-Su 2 Projesi kapsamındaki tesisleri 2019 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. 

Melen ve Yeşilçay Projeleri ile İstanbul’un 2071 yılına kadar içmesuyu ihtiyacını karşılayacağız. 
Ankara’nın 2050 yılına kadar içmesuyu problemini çözecek olan Gerede Projesi 2018 yılında ta-
mamlayacağız. Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında, 2 adet sanayi atıksu tesisinin inşaatını 
tamamlayacağız. 
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Değerlendirilebilir toplam 180 milyar kWh enerji potansiyelimizin 2023 yılında 135 milyar kWh’sini 
devreye alacağız. 

Daha yeşil bir Türkiye için hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar orman alanlarını, ülke yüzölçümünün 
yüzde 30’una denk gelen 233 milyon dekara yükseltmektir.  

“7 milyar insan, 7 milyar fidan” gayesiyle Dünya’daki her insan için bir fidan dikerek 7 milyar fidanı 
toprakla buluşturacağız.  

Şehir ormanları sayımızı 2019 yılına kadar 160’a çıkaracağız. 2023 yılı Şehir Ormanı ve Mesire 
yeri hedefimiz 2.000’dir.  

2019 yılı sonuna kadar ormanlarımızın tamamının tapu ve tescil işlemlerini gerçekleştireceğiz. 

Orman ürünleri sanayinde büyük bir atılım gerçekleştireceğiz.  

Boylu fidan ve dış mekân süs bitkisi ihtiyacımızı kendi fidanlıklarımızdan karşılamak suretiyle fidan 
ithalatının önüne geçip, fidan ihraç eden ülke haline geleceğiz. 

Endüstriyel odun üretimini, 2023 yılında 21 milyon m3’e ulaştıracağız. 

Her daim yanında olduğumuz orman köylümüze verdiğimiz destekler devam edecektir.  

Orman köylülerimizin yerinde kalkındırılması maksadıyla başlatılan “5 Bin Köye, 5 Bin Gelir Getirici 
Orman” projesi çerçevesinde ceviz, badem, fıstık çamı gibi meyveli orman ağaçları dikilecek, bal 
ormanı sayımız 700 âdete çıkarılacaktır. Bu sayede orman köylülerimize ilave 8 milyar TL gelir 
sağlayacağız.  

Ülkemizde ormanlardan elde ettiğimiz kekik, adaçayı, defne, keçiboynuzu gibi odun dışı orman 
ürünleri ihracatımızı 2023 yılına kadar 5 milyar dolara ulaştıracağız.  

Erozyonla mücadelede rol model olmaya devam edeceğiz.  

Baraj Havzaları Yeşil kuşak ağaçlandırmalarına devam edeceğiz. Denizlere, göllere ve barajlara 
erozyonla taşınan toprak miktarını 2023 yılında 130 milyon tona indireceğiz.  

Kuracağımız sistemle ulusal arazi sınıfları ve arazi kullanımı değişikliğini izleyeceğiz. 

Terkedilmiş 60 bin dekar büyüklüğünde 1.628 adet maden sahasını ıslah ederek tabiata kazandıra-
cağız. 

Ülkemizde sel, çığ ve heyelan olaylarının önlenmesi için 2023 yılına kadar 25 adet Çığ kontrol Pro-
jesi ve Çığ Tehlike Haritası, 35 adet Heyelan Kontrol Projesi ve Heyelan Tehlike Haritası, 250 adet 
alanda sel kontrol projesini hayata geçireceğiz. 

Biyolojik zenginliğimizi koruma alanındaki iddialı projelerimizi tamamlayacağız.  

Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya çıkarılması için başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitli-
lik Envanteri projesini 2019 yılı sonuna kadar 81 il düzeyinde bitireceğiz.  

Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projesini ise 2023 yılına kadar 81 
ilimizde tamamlayacağız.  

Çukurova Biyolojik Çeşitlilik Müzesini hizmete açacağız.  

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu maksadıyla, sokak hayvanları bakımevi yapımı ve kısırlaştır-
ma faaliyetleri için Belediyelere mali desteklerimizi sürdüreceğiz. 

Yaban hayatının korunması ve desteklenmesi maksadıyla yaban hayvanı üretimi ve tabiata yerleş-
tirilmesi çalışmalarını sürdüreceğiz. 

Bu kapsamda her yıl keklik, sülün gibi ortalama 100 bin kanatlı hayvan ve 3,7 milyon yavru alabalık 
üretilmesi politikamız devam edecek.  

Zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla yemleme çalış-
malarına devam edeceğiz.  

Tabiatta zarar görmüş yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için yaban hayatı kurtarma ve 
rehabilitasyon merkezleri kurmaya devam edeceğiz. 
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Nesli tehlike altında olan türlerimizden öncelikli tespit edilen 100 hassas türün koruma eylem plan-
larını tamamlayacağız.  

Ülkemizin sahip olduğu zengin yaban hayatı kaynaklarımızı değerlendirmek ve ekonomiye kazan-
dırmak gayesiyle av turizmi geliştirme bölgeleri oluşturacağız.  

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 

AK Parti hükümetleri olarak önemli çevre anlaşmalarına imza attık.  

Çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında küresel sorunlara duyarsız kal-
madığımızı gösterdik. 

a. Neler Yaptık 

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında en önemli uluslararası anlaşmalara imza 
attık. 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve 2009 yılın-
da Kyoto Protokolü’ne taraf olduk. 2016 yılında ise Paris Anlaşmasına imza attık. 

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyeti, afetler konu-
sunda hazırlıklı olmayı, insanımıza ve dünyamıza karşı önemli bir mesuliyet olarak görüyo-
ruz. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve İklim Değişik-
liği Eylem Planı’nı hazırladık. 

Ozon tabakasının korunmasına yönelik yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonucunda 2012, 
2014 ve 2016 yıllarında “Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ozon Ağı Ozon Tabakasını Koruma 
Onur Madalyası”nı aldık.  

Önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı artırarak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz.  

Hava kalitesini güçlendirici tedbirleri devreye soktuk.  

Hava Kalitesinin daha iyi takip edilebilmesi için 2005 yılında 36 istasyonla başlattığımız 
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nı, 2018 yılı itibarıyla toplam 300 istasyona ulaştırdık. 

Ülkemiz genelinde, toplam 289 tesiste ve bu tesislerdeki 625 bacada izleme sistemlerini 
kurduk. Bu tesislerin emisyon değerlerini 7/24 izliyoruz. 

64 ilimize ait hazırladığımız Temiz Hava Eylem Planlarını titizlikle takip ediyoruz. 

7 adet Bölgesel Temiz Hava Merkezi Müdürlüklerinin kurulumunu tamamladık. 

Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için ülke genelinde 25 ilin stratejik gürültü hari-
tasını hazırladık.  

b. Neler Yapacağız 

Ülke olarak küresel iklim değişikliği ile mücadele için 2030 yol haritamızı belirledik. Hızla gelişen 
bir ekonomi olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılında yüzde 21’e kadar artıştan azaltmayı he-
defliyoruz.  

Bu hedefimizi, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden kentsel dönüşüme, atık yönetiminden ormancılığa 
kadar tüm alanlarda yapacağımız vizyon projelerle gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  

Ülkemiz için iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi 
doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

İklim Değişikliğine uyum sağlamak için, hem ekosistemler, hem ekonomik sektörler hem de su, atık 
ve ulaştırma altyapısı üzerindeki iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ve bu etkilere karşı alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.  

Ulusal ve uluslararası ölçekte projeler yürütüyoruz. 

Bu projelerle hem uluslararası sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz hem de ülkemizin iklim değişik-
liği ile mücadeleye yönelik teknik ve idari kapasitesini geliştiriyoruz.  

Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak ve Paris Anlaşması kapsamında Yeşil İklim 
Fonu Teknoloji Desteklerine erişmek için, iklim müzakerelerini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. 
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Önümüzdeki dönemde ölçüm, izleme, denetim, kontrol ve raporlama altyapısını daha da geliştire-
ceğiz.  

İklim dostu, uzun vadeli ‘’düşük emisyonlu kalkınma stratejileri’’ni yaygınlaştıracağız. 

Sera gazı emisyonlarını, başta karayolu olmak üzere tüm ulaşım türlerinde önlemeye yönelik ça-
lışmalara öncelik verecek ve gerekli takip sistemlerini kuracağız. 

Hava kalitesi izleme ağındaki istasyon sayısını 300’den 380’e çıkaracağız. 

Stratejik gürültü haritalarını 2019 yılı sonu itibariyle ülkemiz genelinde 66 ilin yerleşim alanlarında 
tamamlayacağız. 

Şehircilik ve Yerel Yönetimler 

AK Parti olarak insanın şehrin, şehrin de insanın aynası olduğu ilkesinden hareketle, medeniyeti-
mize uygun, ruhu olan şehirler inşa etmek ve bu şehirler başta olmak üzere yerel düzeyde yeni bir 
anlayışla vatandaşlarımıza daha huzurlu, daha güvenli güzel bir yaşam ortamı sunmayı amaçlıyo-
ruz. 

Şehirler, medeniyetlerin vitrinleridir. Milletlerin medeniyet tasavvurları şehirlerde vücut bulur. Tari-
hin en köklü medeniyetini kurmuş bir millet olarak mazimizin ve medeniyet tasavvurumuzun ışığın-
da şehirlerimizi gelecek vizyonu ile buluşturmak en önemli hedeflerimizdendir. 

Yeni Şehircilik Vizyonu’muz; insan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, iklime duyarlı, enerji etkin, 
tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimari esaslı, dönüşüm fırsatını değerlendire-
rek şehirlerimizi afetlere hazır hale getiren, katılımcı, şeffaf, çözüm odaklı, akıllı şehir konseptli, 
yenilikçi ve özgün ilkeler üzerine inşa edilmiştir.  

Yeni Şehircilik Vizyonu’muzda; şehirlerimizin planlama ve tasarımı gerçekleştirilirken tarihimizde iz 
bırakan medeniyetlerin miraslarına, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel kodlarımıza sahip çıka-
cağız.>> 

*** 
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Cumhuriyet Halk Partisi (Toplam 244 Sayfa): 

 
<<Ormancılık: 

 Devlet ormanlarının devlet tarafından işletilmesini sağlayacağız.  

 Ormancılık işlerinde ve satışlarında, dikili ağaç satışı uygulamasına son vereceğiz. 

 Orman alanlarının daraltılmasına ve özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. 

 Orman ürünleri ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak endüstriyel plantasyonlar için teşvikleri 
artıracağız. 

 Türkiye’deki en kapsamlı ağaçlandırma seferberliğini örgütleyeceğiz.  

 Doğal orman ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı ilaç ve kozmetik endüstrisine yatırım 
yaparak, katma değeri yüksek ürünler elde edeceğiz. 

Orman Köylüleri: 

 Orman köylülerinin ormancılık faaliyetleri ile ilgili çalışmalarını sosyal güvence kapsamına 
alacağız. Sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağlayacağız. 

 Vahid-i fiyat ücretlerinin belirlenmesinde orman kooperatif birliklerinin görüşlerini dikkate 
alacağız. 

 Orman içi ve civarında yaşayan orman köylüsüne ve kooperatiflerine ormancılık faaliyetle-
rinde öncelik vereceğiz.  

 Son dönemde Orman Kanunu’nda orman köylüsü aleyhine yapılan değişiklikleri kaldıraca-
ğız.  

 Orman köylerinde kooperatifleşmeyi teşvik edeceğiz. Kooperatiflerin veya üst kuruluşların 
kendi bünyelerinde Sosyal Yardımlaşma Fonları’nı geliştirecek ve destekleyeceğiz. 

 ORKÖY kredilerinin hibe oranını artıracak, kredi ödeme koşullarını iyileştireceğiz.  

 Orman işlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda devleti işveren statüsünde sorumlu tuta-
cağız. 

 Orman içi boşlukların orman ekosistemini bozmadan orman köylüsünün tarımsal amaçlı 
kullanımına bedelsiz olarak açacağız. 

 Orman Araştırma Enstitülerine yeniden işlevsellik kazandıracağız 

Doğa Dostu Yaşam: 

Cumhuriyet Halk Partisi insanın doğa ile olan ilişkisini doğa hakları kavramı çerçevesinde ele al-
maktadır. Doğa tüm formları ile var olma ve kendini yenileme haklarına sahiptir. İnsanın yaşama ve 
daha kaliteli bir hayat sürme haklarının temeli bu haklara dayanmaktadır. CHP bu anlayış çerçeve-
sinde, doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen poli-
tikaları reddetmektedir. Doğanın korunmasını ve çevre sorunları ile mücadeleyi tüm insanların gö-
revi olarak kabul etmektedir. Bu görev yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir ge-
reğidir. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin önkoşullarından biri doğayı korumak, yeşil adaleti 
sağlamaktır.  

İklim Değişikliği:  

Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunların başında iklim değişikliği gelmektedir. 
Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasındadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda 
ülkemizde 5 ile 7 derece arasında sıcaklık artışı ve ortalama yağış miktarında % 20’ye varan düşüş 
beklenmektedir. Kuraklık ve sel gibi aşırı iklim olaylarının yoğunluğunun ve sıklığının artacağı ön-
görülmektedir. 

AKP iktidarında, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede başarısız olduğu açıktır. Son 15 yılda 
enerji yoğunluğu ve fosil yakıt kullanımı artmıştır. Aşırı iklim olayları ile mücadele etmek için gere-
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ken altyapı çalışmaları yapılmamıştır. Yaşanan afetler kaderci söylemlerle geçiştirilmeye çalışılmış-
tır. Kontrolsüz nüfus artışını destekleyen politikalar ile iklim değişikliğinin ülkemizde yaratacağı 
olumsuz etkiler daha da artmaktadır.  

Doğa Katliamı: 

AKP yalnızca iklim değişikliği ile mücadelede sınıfta kalmamış, aynı zamanda, doğrudan kamu 
eliyle, kamu özel sektör ortaklığıyla ya da özel sektörün önünü açarak doğa katliamlarına imza 
atmıştır. İnşaat, madencilik, enerji, ulaştırma, sanayi ve tarımda AKP politikaları ekosistemlere geri 
dönülemez zararlar vermiştir. Doğal kaynaklarımız talan edilmiş, iktidara yakın, dar bir zümre tara-
fından yağmalanmıştır. AKP, kaynakların aşırı tüketimi ile kırılgan kesimlere zarar vermekte, gele-
cek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı hiçe saymaktadır.  

Yeşil Ekonomi Atılımı: 

CHP, salt niceliksel ve tüketim odaklı ekonomik büyüme anlayışını reddederek nitelikli, eşitlikçi bir 
büyüme yaklaşımını esas almaktadır. Partimiz, doğa dostu politikaları büyümenin önünde bir engel 
olarak değil, hızlı ve kalıcı büyüme için bir fırsat olarak görmektedir. CHP, düşük karbonlu sektörle-
re ve yeşil teknolojilere yapacağı yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme modelini hayata geçirecek, 
yeni iş alanları ve geniş istihdam olanakları yaratacaktır. Başta yenilenebilir enerji kaynaklarına, 
enerji tasarrufuna dönük malzeme ve teknolojilere yatırıma öncelik tanıyacaktır. CHP, kaynakları-
mızın sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları çerçevesinde kullanılmasının yanı sıra adil ve eşitlikçi 
bir biçimde paylaşılmasına da özen gösterecektir. CHP olarak, iklim değişikliyle mücadelede önce-
likle sorunun gerçek, somut ve acil olduğunu tüm yurttaşlarımıza anlatacak bir farkındalık projesini 
hayata geçireceğiz. Bir yandan kamu politikalarını iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda ye-
niden yapılandırırken, diğer yandan özel sektörün regülasyonunu anayasal güvence altına alaca-
ğız. Başta Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi süreçleri olmak üzere 
yargı denetimini etkin kılacağız. İklim değişikliği ile mücadelede, bu alanda öncü olan tüm dünya 
devletleri ile iş birliği içinde hareket edeceğiz. İklim değişikliğinin sorumlusu olmadıkları halde so-
nuçlarından en fazla etkilenen çiftçileri, tarım işçilerini, balıkçıları ve güvenli gıdaya erişim sorunu 
yaşayanları koruyacak politikaları hayata geçireceğiz. Ormanlarımızı, meralarımızı, su kaynakları-
mızı, denizlerimizi ve göllerimizi koruyacağız. Hayvan hakları alanında AB standartlarını yakalaya-
cak, yaban hayatın korunması ve geliştirilmesi için önlemler alacağız. Biyolojik çeşitliliğimizin ve 
endemik türlerin korunması için bu alana yoğunlaşmış özel enstitüler ve çeşitlilik bankaları kuraca-
ğız. Erozyonla etkin mücadele edeceğiz. Kontrol altına alma oranını 5 yılda % 25’e yükselteceğiz. 
Gıda güvenliğini sağlamak için tarıma vereceğimiz desteklerin yanı sıra bu alanda teknolojik yatı-
rımlar yapacak, denetleme ve koruma mekanizmaları kuracağız. Acil koruma ve yeniden onarma 
ilkesini barındıran bir Ekolojik Anayasa hazırlayacağız.  

İklim değişikliğinin, Türkiye’de yaratacağı etki, kırılganlık ve riskleri inceleyecek ve bu kapsamda 
uyum stratejileri geliştireceğiz. 

KDV oranlarını iklim politikalarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyeceğiz. Yeniden yapı-
landırırken, diğer yandan özel sektörün regülasyonunu anayasal güvence altına alacağız. Başta 
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi süreçleri olmak üzere yargı deneti-
mini etkin kılacağız. İklim değişikliği ile mücadelede, bu alanda öncü olan tüm dünya devletleri ile iş 
birliği içinde hareket edeceğiz. İklim değişikliğinin sorumlusu olmadıkları halde sonuçlarından en 
fazla etkilenen çiftçileri, tarım işçilerini, balıkçıları ve güvenli gıdaya erişim sorunu yaşayanları ko-
ruyacak politikaları hayata geçireceğiz. Ormanlarımızı, meralarımızı, su kaynaklarımızı, denizleri-
mizi ve göllerimizi koruyacağız. Hayvan hakları alanında AB standartlarını yakalayacak, yaban 
hayatın korunması ve geliştirilmesi için önlemler alacağız. Biyolojik çeşitliliğimizin ve endemik türle-
rin korunması için bu alana yoğunlaşmış özel enstitüler ve çeşitlilik bankaları kuracağız. Erozyonla 
etkin mücadele edeceğiz. Kontrol altına alma oranını 5 yılda % 25’e yükselteceğiz. Gıda güvenliği-
ni sağlamak için tarıma vereceğimiz desteklerin yanı sıra bu alanda teknolojik yatırımlar yapacak, 
denetleme ve koruma mekanizmaları kuracağız.  

Anayasa ve Mevzuat: 

 Acil koruma ve yeniden onarma ilkesini barındıran bir Ekolojik Anayasa hazırlayacağız. 

 İklim değişikliğinin, Türkiye’de yaratacağı etki, kırılganlık ve riskleri inceleyecek ve bu kap-
samda uyum stratejileri geliştireceğiz. 
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 KDV oranlarını iklim politikalarını göz önünde bulundurarak yeniden düzenleyeceğiz.  

 Sera gazı salınımını azaltmaya yönelik sınırlayıcı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 

 Çevre davalarında mahkeme masrafı almayacak, bilirkişi masraflarını Hazine üzerinden 
karşılayacağız. 

 Kamuya ait olan su kullanım hakkının devredilmesine izin vermeyecek, su hakkını düzenle-
yen bir Su Kanunu çıkaracağız.  

 Çevre kirlenmesinin bedelini, kullanana ve kirletene ödeteceğiz. Bedel ödemenin sürekli bir 
kirletme hakkına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. 

Doğal Kaynaklar: 

 Doğanın sahibi değil, parçası olduğumuz yaklaşımını benimseyeceğiz. 

 Doğal kaynaklarımızın usulsüzlük ve siyasal çıkar aracılığıyla ticari rant sağlama alanına 
dönüştürülmesine engel olacağız. 

 Su kaynaklarının etkin şekilde korunması için uzun vadeli projeleri hayata geçireceğiz. 

 Su kaynaklarımızın korunması için atık su arıtma tesisi bulunmayan belediyelere kaynak 
aktaracağız. 

 Uluslararası koruma altında olan alanlarda maden araması ve HES yapmayacağız. 

 Erozyonla mücadele için gerekli kaynağı sağlayacağız.  

Sürdürülebilir Enerji: 

 Sürdürülebilir enerji potansiyelini doğa dostu teknolojileri kullanarak hayata geçirerek enerji 
verimliliğini artıracak, dışa bağımlılığı azaltacağız.  

 Enerji ve karbon salınımı konusunda verimli uygulama ve ürünleri teşvik edeceğiz. 

 Enerji kaynaklarımızı doğaya zarar vermeden, en yüksek verimle toplum yararına kullana-
cağız.  

 Bireysel ve kamusal enerji kullanımında tasarrufu sağlayan uygulamaları destekleyecek, is-
rafa son vereceğiz. 

 Karbon salınımı sorunuyla mücadele için deniz ve demiryollarını da içeren toplu taşıma kül-
türünün yaygınlaşmasını sağlayacağız. 

 Elektrik enerjisini kullanan taşıma araçlarında KDV ve ÖTV dahil olmak üzere tüm vergileri 
kaldıracağız.  

Doğa ile Uyumlu Yaşam: 

 Hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik tanıyacağız. 

 Doğal gaz altyapısı bulunan kentlerde yakıt yardımlarında kömür yerine doğal gaza öncelik 
vereceğiz.  

 Gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için daimi yaz saati uy-
gulamasını kaldıracağız. 

Hayvan Hakları: 

 Caydırıcı ceza kanunlarını yürürlüğe koyarak hayvanlara yapılan kötü muamelenin önüne 
geçeceğiz. 

 Vahşi hayvanların üretimini, kaçakçılığını ve enformel yollarla satılmasını engelleyeceğiz. 

 Zarar gören doğal yaşam alanlarını ve soyu tükenme tehlikesi altındaki türleri etkin bir şe-
kilde koruyacağız. 

 Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinin hayvan barınağı açmalarının önündeki yasal engelleri 
kaldıracağız. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelere hayvan barınağı açma zorunlulu-
ğu getireceğiz.  
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 Özel hayvan barınaklarına altyapı hizmetlerini ücretsiz sağlayacak, tüm barınaklara nitelik-
lerinin yükseltilmesi için destek vereceğiz. 

Atık ve Geri Dönüşüm Uygulamaları: 

 Atık tarım ürünlerinin enerji üretimi için hammadde olarak kullanılmasını sağlayacak bilimsel 
çalışmalara destek olacağız. Şeker fabrikalarına susuzlaştırma tesisleri ekleyerek bioyakıt 
üreteceğiz.  

 Bioyakıt kullanımını geliştirmek için teşvik programları oluşturacağız. 

 Sanayi tesislerini en yeni atık arıtma ve filtrasyon sistemlerine sahip Organize Sanayi Böl-
geleri’nde toplayacağız. 

 Geri dönüşüm pratiklerini teşvik ve önlemlerle yaygınlaştıracağız. 

Denetim: 

 ÇED denetimleri ve raporlarında kamusal çıkarları gözeteceğiz. 

 ÇED raporlarının uzmanlar tarafından şeffaf biçimde, çevre koruma bilinci ve kaygısıyla ha-
zırlanmasını sağlayacağız.  

 ÇED’in yanı sıra kapsamlı bir SED yürütülmesini sağlayacağız.  

 Denetleme ve raporlama süreçlerine sivil toplum örgütlerinin katılımını AB müktesebatının 
öngördüğü biçimde düzenleyeceğiz. 

Doğa Dostu Üretim: 

 Tarımsal üretimin ekolojik koşullar ve toprak özelliklerine sadık kalınarak yapılmasını teşvik 
edeceğiz. 

 Tarım sektöründe iklim değişikliği etkilerine karşı uyum stratejisi geliştireceğiz. 

 Tarım, doğa ve sosyal politikalarımızın merkezine, doğaya ve ekolojik aile çiftçiliğine dönüş 
temelli nüfus hareketlerini koyacağız. 

 Meraları özel mülkiyet olmaktan çıkaracağız. 

 Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrali projelerini gözden geçirecek, uluslararası yükümlü-
lükler çerçevesinde mümkünse iptal edeceğiz.  

*** 
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Halkların Demokratik Partisi (Toplam 92 Sayfa) 

<<AKP, iktidarı devraldığı günden bu güne kadar doğa ve kentler üzerinde ülke tarihinde benzeri 
görülmemiş tahribatlar yarattı. Canlıların bütün yaşam alanlarını birer rant alanına dönüştürdü. 

BİZ’ler insana, doğaya ve bütün canlılığa düşman olan bu düzeni değiştireceğiz. Anayasa’ya “doğa 
hakları insanların çıkarlarından üstündür” anlayışını yerleştireceğiz. Kapitalizmin doğayı, kültürel ve 
doğal varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine karşı ekosistemi korumak BİZ’lerin temel 
ilkesidir. 

HDP, yaşamı ve yaşam alanlarını korumak için verilen mücadeleyi emek ve sınıf mücadelesinden 
ayrı düşünmez. HDP, sanayiden imara, gıdadan tekstile bütün ekonomi sektörlerinde önceliğin 
ekolojik ilkeler olduğunu kabul eder. 

 BİZ’ler kırda ve kentte, doğa ve yaşam haklarını savunma ve koruma mücadelesi verenlerin 
taleplerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. 

 HDP olarak, sermayenin çıkarı için yapılan baraj, HES, termik, nükleer vb. projelere, ekolojik 
yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının 
tahribine yol açan uygulamalara son vereceğiz. 

 Yerel halkın kendi yaşam alanlarındaki her türlü proje hakkında karar vermesini ve ÇED vb. 
süreçlerin demokratikleşmesini sağlayacağız. 

 Kentleri yağmalayan, halkın barınma hakkını yok eden kentsel projelerini; tarihi, kültürel varlık-
ları ve ortak yaşam alanlarını gasp edenleri durduracağız. Su ve katı atık gibi çevresel hizmet-
lerin özelleştirilmesinin ve piyasalaştırılmasının önüne geçeceğiz. 

 Kentlerin meydanları, parkları, koruları ve kıyıları korunacak ortak alanlarımızdır. Bu alanların 
kamusal, doğal niteliğini ve kültürel dokusunu bozacak, tahrip edecek hiçbir projeye, uygulama-
ya izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul gibi projelerin tümü başlatılmış olsa dahi durdurulacak. 

 Sermaye projelerinin kent kimliğini oluşturan tarihi mekânları, ormanları ve doğal alanları yok 
etmesine, ekolojik yıkıma yol açmasına izin vermeyeceğiz. Başlatılmış olan bu özellikteki proje-
leri durduracağız. Doğal alanlara verilen zararların giderilmesi için bütün imkânları kullanacağız. 

 Yerküre üzerindeki yaşam için vazgeçilmez olan suyun varlık olarak korunmasını esas alaca-
ğız. Suyun metalaştırılmasına son vereceğiz. Her canlının temiz suya erişim hakkını esas ala-
cağız. Suyun israfı ve yer altı su kaynaklarının tahribini engelleyeceğiz. 

 Evlere ve tarlalara takılan ön ödemeli sayaçları iptal edeceğiz. Tarlalara geçimlik tarım için 
gereken suyu ücretsiz vereceğiz. 

 Tarım alanlarının, ormanların ve meraların sermaye projelerinde kullanılmasına izin vermeyeceğiz. 

 Bu projeler için tahrip edilen orman alanlarını yapılaşmaya açmayacağız. 

 Tarım alanlarını sit kapsamına alacak ve koruyacağız. Geçimlik/küçük çiftçiliği, hayvancılığı, 
arıcılığı destekleyeceğiz. 

 Biz’ler, enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacak projeleri destekleye-
ceğiz. Halkın ihtiyacı için gereken enerjinin, rüzgâr ve güneş kaynaklı yerinde üretimine öncelik 
vereceğiz. Bizler, enerjinin nakli ve dağıtımının özelleştirilmesine son vereceğiz. 

 Nükleere ve radyoaktiviteye dayalı üretim ve yeniden dönüşüm yapılanmasına, tarım alanları-
nın, meraların, ormanların, kıyıların nükleer atık sahası olmasına izin vermeyeceğiz. 

 Mersin Akkuyu ve Sinop nükleer santral projeleri iptal edilecek. 

 Su kullanım hakkı anlaşmalarını iptal edeceğiz. 

Hayvanların Hakları Var 

 Tüm canlıların yaşam hakkını temel alan bir yaklaşımla, Hayvan Hakları Kanunu çıkaracağız. 

 Hayvanlara yönelik işkence, kötü muamele, cinsel saldırı, öldürme gibi suçlarda cezaları cay-
dırıcı olacak şekilde arttıracağız. 

 BİZ’ler, hayvanların, ticari amaçlı deneylerde kullanılmasını önleyeceğiz. Hayvanların sirk ve 
sokak tanıtımı vb. her türlü gösteri amaçlı etkinliklerde kullanılmasına son vereceğiz. 

 Hayvanların itlaf edilmesini, kürkleri ve varlıkları ile sermaye birikiminin parçası haline getiril-
mesini sağlayan düzenlemeleri ve yasaları iptal edeceğiz. 

 Toplama kamplarına dönüşmüş hayvan barınaklarını kaldırılacağız.>> 
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İyi Parti (Toplam 138 Sayfa) 
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Milliyetçi Hareket Partisi  (Toplam 133 Sayfa) 

 

<<9) Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma 

Ormanlar çok amaçlı yararlanma, devamlılık, katılımcılık, biyolojik çeşitlilik, uzmanlaşma, su ve 
yaban hayatının ve ekosistemin etkin korunması hususları dikkate alınarak işletilmeli, korunmalı, 
orman köylüsü desteklenmelidir. 

… 

21) Çevre 

Çevre politikamızın esası herkesin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminine dayan-
maktadır. Bu doğrultuda çevre sorunlarını; kalkınma–çevre koruma ikilemi yerine, akılcı bir koruma, 
kullanma ve geliştirmeyi öngören sürdürülebilir kalkınma modeli ile aşarak, gelecek nesillere temiz, 
doğal ve kültürel değerleri korunmuş, yaşanabilir bir çevrenin intikalini sağlayacak politikalar hayata 
geçirilmelidir 

Doğal, tarihî ve kültürel değerlerin kirlenmesini, tahrip edilmesini ve yok olmasını önlemek için, 
çevre konusuna bilimi ve aklı esas alan, tarih, kültür, inanç ve millî menfaatlerimizle çatışmayan bir 
bakış açısıyla yaklaşılmalı; ekonomik ve sosyal politikalar ile çevre politikası arasında uyum sağla-
narak, insan sağlığı, ekolojik denge, kültürel, tarihî ve estetik değerler korunmalıdır. Yatırım proje-
lerinin yer seçiminde çevre duyarlılığına önem verilerek, yatırımlarda çevre dostu teknoloji kullanı-
mı sağlanmalıdır 

… 

Ülkemizin doğal, tarihi, kültürel ve diğer zenginlikleri; çevreye duyarlı, tarihe saygılı, özgünlüğünü 
muhafaza eden ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bir anlayışla, yüksek katma değer yaratacak şe-
kilde değerlendirilmeli, ülkemizi diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik olan tarihi ve kültürel var-
lıkların tanıtımına ağırlık verilip kültür turizminin gelişmesi sağlanmalıdır. >> 

*** 

Saadet Partisi (Toplam 19 Sayfa) 

 

<<Rant Odaklı Değil, İnsan Odaklı Çözümler Üreteceğiz 

Saadet iktidarında hastalık üreten şehirlere ve kibir kulelerine izin vermeyeceğiz. Büyük şehirlere 
göçün önlenmesi ve tersine göçün sağlanması için maddi ve manevi kalkınma dengeli ve planlı bir 
şekilde yürütülecek, Türkiye’nin tamamı yaşanılır hale getirilecektir. 

Yatay, dengeli, ölçülü, insani şehirler inşa edilecektir. Ucuz ve kaliteli konut projeleri ile vatandaşla-
rımızın barınma sorununa rant odaklı değil, insan odaklı ve ihtiyaca göre çözümler üretilecektir. 

“Sosyal Devlet Projesi” kapsamında evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yıl belli sayıda 
sosyal konut yapılacaktır. 

Kentsel dönüşümde amaç rant değil, yörede yaşayanların yaşam kalitesinin artırılması olacaktır. 

Tarımsal araziler heba edilmeden tarihi ve doğal doku korunarak estetik ve şahsiyetli şehirler oluş-
turulacaktır. 

Kentleşme, sanayileşme ve yapılaşmada ormanlar, meralar ve tarım alanları kullanılmayacaktır. 

Kıyı alanları, sahil şeridi ve koylar tüm halkımıza aittir. Bu alanların mülkiyeti belli bir süreliğine de 
olsa gerçek veya tüzel kişilere devredilemez. Böyle bir tahribatın önüne geçilecektir.>> 

*** 
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Vatan Partisi (Toplam 58 Sayfa) 

<<15. Doğanın Korunması ve Ağaçlandırma 

 Ormanlar, kıyılar, bitki türü zenginliği, yabani hayvan varlığı korunacaktır. Bu değerler, özel çıkar-
cılığın neden olduğu yıkımdan kurtarılacaktır. Özel çıkarcılığın derelerimizi, ırmaklarımızı, körfezle-
rimizi, denizlerimizi ve toprağımızı kirletmesine ve yaşam ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. 
İnsan ile doğa arasındaki uyum ve dengeleri gözeteceğiz.  

… 

23.Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji 

Erozyonu önleme ve ağaçlandırma için yoğun bir seferberlik gerçekleştireceğiz. Dağlarımız büyük 
bir ağaçlandırma seferberliği ile orman haline getirilecektir. Sadece bu ağaçlandırma kampanyası 
için 10 binlerce orman işçisi istihdam edilecektir. 

Nükleer enerjide millî teknolojiyi kuracak ve geliştireceğiz. Enerji açığımızı kapatmak için doğayla 
uyumlu, güvenli, çağdaş teknoloji kullanan nükleer santraller kuracağız. Nükleer santrallar toryumla 
çalışır şekilde yeniden planlanacaktır >> 

*** 

Saygıdeğer Okur; 

Buralara değin okuyabildiğinizi varsayarak artık şu düşüncelerimi de paylaşabilirim sanırım: 

 Gönlüm isterdi ki, bu “bildirgelerde” yapılan saptamaları,  yer verilen yaklaşımları ayrıntılı 
olarak tartışayım. Ancak, okuyacağınızı sanmıyorum doğrusu (!). Ayrıca, bu sorumluluğu 
benden önce yerine getirip kamuoyunu gerektiğince bilgilendirmeleri gereken yetkin ve de 
etkin o denli çok  “çevre”/“doğa”/”orman” korumacı kişi ve kuruluş varken böyle bir görev 
bana mı düşerdi, bilemiyorum. 

 Siyasal partilerin yaklaşımlarında temel yanılsamanın da, ülke genelinde olduğu gibi, “çevre 
sorunu” sayılan oluşumları yaşama etkinliklerine, bu kapsamda da sektörlere dışsallaştırma-
ları; dolayısı temel sorunlarından soyutlanması olduğunu düşünüyorum.  

 Ayırdındasınız sanırım: Ülkemizdeki siyasal partiler, onca olanaklarına karşın gerektiğince 
bilgili değiller; dahası,  kamuoyunu da bilgisiz sandıkları için olsa gerek, “fena halde” abartı-
yorlar. Örneğin, bir siyasal parti 2010’lu yılların Türkiye’sinde “Devlet ormanlarının devlet tara-
fından işletilmesini sağlayacağız” diyebiliyor; 1937 yılından bu yana öyle olduğunu, 1982 Ana-
yasasında bile bu doğrultuda da bir kurala yer verildiğini bilmiyorlar mı? Bir başkası ise önce 
ülkemizdeki “orman” sayılan yerleri toplam 15 milyon dönüm – 1,5 milyon hektar; yılda ortala-
ma 100 bin hektar- artırabildiğini belirtiyor ama nerelerde ve nasıl artırdığına hiçbir açıklama 
getirmiyor. Ancak, daha sonra, önümüzdeki beş yıl içinde yılda ortalama 200 bin hektar geniş-
letebileceğini öne sürebiliyor; hem de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda… 

 En az Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) denli önemli olumsuz çevresel, ekonomik ve toplum-
sal etkileri olabilecek, örneği Kanal İstanbul vb “çılgın projeler” hiçbir siyasal partinin günde-
minde yok; neden acaba? 

*** 

Açıklıkla görülüyor bence: Siyasal partilerin “çevre sorunu” sayılan oluşumlar konusunda da 
doğru ve gerektiğince bilgilenme sorunları var. Bu gerçeklik karşısında, “çevre”/“doğa”/“orman” 
vb koruma alanlarında etkinlikte bulunan kişi ve kuruluşların bu sorunun çözümlenmesine de 
katkıda bulunma çabasına girmeleri gerekmez mi? 

 

 


