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Bizim yeşil çizgilerimiz var.

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızda yeşil çizgilerimizin hatlarını belirgin bir biçimde 
çizdik. Bu yeşil çizgilerin başında insanların temiz bir çevrede sağlıklı bir hayat sürme 
hakları geliyor. Bu nedenle eylem planımızda hem insanın hem de doğanın güvenliği için 
suyuna, havasına ve toprağına sahip çıkan yeni bir zihniyet önerdik.

Eylem planımız, ülkemize, çağımızın en büyük küresel krizine karşı bir yön kazandırma 
çabasıdır. Bir yaşam ve gezegen savunmasıdır. Gezegenimizi korumayı insanlık, ülkemizde 
yeşil dönüşüme öncülük yapmayı ise yurttaşlık sorumluluğu olarak kabul eden bir anlayışın 
ürünüdür.

Biz, doğa hakları ve çevre konusunu nesiller arası adalet ilkesini esas alarak kavrayan bir 
partiyiz. Bu toprakların bizden sonraki sakinlerine bırakmak istediğimiz Türkiye hayalimiz, 
dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizine verdiğimiz yanıtın sac ayaklarını oluşturuyor.

Kirliliğin küresel iklim değişikliğini tetiklediği bir zamanda yaşadığımızın farkındayız. 
Bu nedenle ülkemizde çevre kirliliğiyle, hava kirliliğiyle, su kirliliğiyle, plastik kirliliğiyle 
mücadeleyi ön sıralara koyuyoruz. 

Öte yandan, yerkürede bazı alışkanlıkların değişmesinin vakti geldi. Dünyanın Yeşil 
Mutabakatı konuştuğu bir evredeyiz. Enerji, ulaşım, sanayi, tarım ve diğer pek çok alanda 
sektör bazlı yenilikler tüm dünyanın gündeminde.

Biz de Türkiye’yi üretim süreçlerinde yapacağımız yeşil yeniliklerle beraber sürdürülebilir 
büyüme hedeflerimize ulaştıracağımızı öngörüyoruz. Ülkemizin küresel iklim değişikliğine 
karşı uluslararası çapta öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasına girmesini amaçlıyoruz.

Türkiye’nin yeşil dönüşümü DEVA Partisi’nin öncülüğünde yaşayacağını iddia ediyoruz.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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İnsanın ve doğanın hakları var.

Elinizdeki kitapçık hem insanın hem de doğanın haklarını korumayı amaçlıyor. Bu amaç 
doğrultusunda insan ile doğa arasında sürdürülebilir bir diyalog kurmayı öneriyor. 
Çevre politikalarına birinci derecede önem veren, nesiller arası adaleti gözeten Türkiye 
hayalimizi yansıtıyor.

Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Planımızı, DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları 
Başkanlığı olarak hazırladık. Eylem planımızda iklim krizini tüm boyutlarıyla ele aldık. 
Yelpazenin ekonomiden sağlığa, psikolojiden politikaya kadar uzanan her alanında 
çözümler geliştirdik.

Eylem planımızın hazırlanmasında bilim insanlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle istişare 
ettik. Ürettiğimiz politikaları nesnel verilere dayandırdık.

Eylem planımız, DEVA Partisi iktidarının ilk 90 ve 360 gününde uygulamaya koyacağımız 
65 maddeden oluşuyor. Eylem planımızı üç ana başlıkta sınıflandırdık.

İlk bölümde insanların yaşam kalitesini artırma hedefimiz doğrultusunda atacağımız 
adımları bulacaksınız. İlerleyen sayfalarda insanların sağlıklı bir çevrede mutlu bir yaşam 
sürmesi hedefimize ulaşmak için hazırladığımız politikalarla karşılaşacaksınız.

Evrim Rızvanoğlu
Doğa Hakları ve

 Çevre Politikaları Başkanı
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İkinci bölümde ekonomik dönüşüm hedefimizi sizlerle paylaştık. Temelinde çevreye ve 
toplum sağlığına duyarlılık olan yeşil ekonomiye geçişin öncüsü olma iddiamızı ortaya 
koyduk. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yaşatacağımız bu muhteşem değişimin 
verimliliğe dayalı ekonomik büyümemizi güçlendireceğini tasarladık.

Üçüncü ve son bölümde ise kamu yönetiminde yeşil bir yaklaşımın izlerini sürdük. 
Devletin idari ve hukuki altyapısına yeni ve yeşil bir anlayış sunduk. Yönetimin her şeyden 
önce bir zihniyet meselesi olduğunun bilinciyle hareket ettik.

Herkesi sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamaya davet ediyoruz.

İnsanların temiz hava soluduğu, musluğundan akan suyun içildiği, yollarında elektrikli 
araçların ilerlediği, yeşil alanlarla donatılmış bir Türkiye görmek istiyoruz.

Yenilenebilir enerji santrallerinin çoğaldığı, kentsel ve sanayi atıkların arıtıldığı, başına 
gelen doğal afetlerin insanları yasa boğmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Hayalimizdeki Türkiye’ye ulaşmak için son derece kararlıyız. Başaracağız.
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Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı yeşil çizgimizdir. Politikamızın ilk amacı ülkemizdeki insanların 
mutluluğudur. Doğaya saygı duyan bir yaklaşımın, gündelik hayatımızı kolaylaştıracağının 
bilincindeyiz. Bu amaçla; temiz havamıza, temiz suyumuza, temiz toprağımıza sahip çıkacağız. 
İnsan sağlığını ve doğa haklarını önceleyen politikalarımızı DEVA iktidarının ilk 90 ve 360 gününde 
uygulamaya başlayacağız. Yaşam hakkı gereğince doğal afetler karşısında tedbirler alacağız.

YEŞİL KENTLER KURACAĞIZ

İNSANİ VE DOĞAYLA UYUMLU ÜRETİME GEÇECEĞİZ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEK GÜNDEMİMİZ OLACAK

RANT DEĞİL, MİLLET KONUŞACAK

UCUZ VE YEŞİL ULAŞIMIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

AĞACA, TOPRAĞA VE DENİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

HAYVAN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ

Ne yapacağız?

YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ
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YEŞİL KENTLER KURACAĞIZ
Tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz. Musluk suyu kullanımını, ileri 
arıtma tesisleri aracılığı ile içilebilir hale kademeli olarak getireceğiz ve hanelerde güvenle 
kullanılmasını sağlayacağız. Eski su şebekelerini yenileyeceğiz.

Çocuklarımızı karanlığa gömmeyeceğiz. Okul çağındaki çocuklar başta olmak üzere tüm 
halkımız üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi, iş dünyasının yurt dışı ile ilişkilerinde yarattığı 
etkisel maliyetler ve elektrik tüketiminde yeterli tasarruf sağlamadığını göz önünde 
bulundurarak kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz.

Tüm şehirlerin işlek caddelerinde hava kalitesini izleme sistemleri kuracağız. Hava kalitesi 
ölçüm istasyonlarının sayısını artıracağız.

Peyzaj alanlarında su tüketimini azaltacak çözümler geliştireceğiz ve karbon yutak alanlarını 
genişleteceğiz. 

Temiz suya ve temiz havaya sahip şehirleri ödüllendireceğiz.

Şehirlerde gürültü kirliliği ve görüntü kirliliğine karşı etkili önlemler alacağız. Belediyelerin 
gürültü bariyerleri yapmalarını teşvik edeceğiz.

Atık suları arıtarak tarımsal sulama, hobi bahçeleri gibi alanlarda kullanılmasının uygulamasını 
yaygınlaştıracağız.

Kentlerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız.

Büyük yaşam sitelerinde yağmur suyu toplama ve arıtma tesisleri kuracağız. Sistemden 
elde edilecek suyun yeşil alanların sulaması ve günlük işlerde kullanılmasını sağlayacağız.

Şehirlerde endemik, botanik bitki parklarının sayısını artıracağız.

Çevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir binalar yapacağız. Yeni binalara ek olarak, tüm mevcut 
konut, hizmet ve ticari binalarda asgari Enerji Verimliliği Kimlik Belgesi seviye gerekliliği 
getirerek bir enerji verimliliği atılımı başlatacağız. Bu doğrultuda; yeşil bina kriterleri, enerji 
tasarrufu ve ekonomik tasarruflar gereği yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçireceğiz.



www.devapartisi.orgÇevre ve İklim Değişikliği Eylem Planı8

Mevcut termik santralleri ileri teknoloji yatırımlarıyla rehabilite edeceğiz, rehabilite 
edilemeyen santrallerin faaliyetini durduracağız. Termik santrallerin denetimini 
sıkılaştıracağız. Avrupa Birliği Direktifi’nde belirtilen limitleri sağlamayan yeni termik santrallere 
izin vermeyeceğiz. Kömürden çıkışımızı 2050 yılı “Net Sıfır” hedefimize uyumlu olacak 
şekilde planlayacağız.

Orta ve büyük ölçekli üretim tesislerinde emisyon ve deşarj verilerini ölçeceğiz. Baca ve 
deşarj noktalarında kontrol sağlayarak ölçümleme yapmayı mecburi kılacağız.

İNSANİ VE DOĞAYLA UYUMLU ÜRETİME 
GEÇECEĞİZ
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İklim değişikliğinin Türkiye’deki coğrafi ve sosyoekonomik etkilerini bölgesel, sektörel ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde araştıracağız. İklim değişikliğinin yerleşim alanları, tarihi ve 
kültürel değerlerde yol açacağı hasarları, iş ve gelir kayıplarını belirleyeceğiz.

Doğa ve çevre bilinci içeriğini zorunlu ders haline getireceğiz.

Tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile vatandaşlarımıza iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik 
üzerine eğitimler vereceğiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GERÇEK GÜNDEMİMİZ 
OLACAK
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Kanal İstanbul gibi mega projeleri planlarken kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel 
sektör temsilcileri ve STK’ları dâhil ederek, projeleri ortak mutabakatla hayata geçireceğiz. 
Yerel halkın fikrinin yansıtıldığı ve ranta izin vermeyen yeni bir sistem dönüşümü 
yaratacağız.

RANT DEĞİL, MİLLET KONUŞACAK

UCUZ VE YEŞİL ULAŞIMIN ÖNÜNÜ 
AÇACAĞIZ

Şehirler arası yollarda, tek bir araçta birden fazla kişinin seyahat etmesi ile karbon salımını 
azaltan çoklu seyahat sistemini (Carpooling Sistemi) hayata geçireceğiz.

Bisikletli Yaşama Geçiş Projesi’ni başlatacağız.

Orman yangınlarıyla etkin bir şekilde mücadele edeceğiz. Yangınları önlemek adına erken 
uyarı sistemlerini geliştireceğiz ve yangınlarla güncel teknolojiyle mücadele edeceğiz. Maddi 
ve manevi zarar gören vatandaşlarımızın kayıplarını adil bir şekilde telafi edeceğiz. Psikolojik 
ve travma sonrası stres bozukluğu desteklerini sağlayacağız. Orman yangınlarına karşı bölgede 
yaşayan yöre halkı için yangın ile mücadele eğitim programları düzenleyeceğiz.

Orman ve korunan alanları genişleteceğiz. Orman vasfını yitirme uygulamasına son vererek, 
ormansızlaşan tüm alanları tekrar ormana çevirecek tedbirleri alacağız.

Kuraklıkla mücadelede, yağıştan yararlanma, kullanılabilir su kapasitesinin artırılması, etkin 
su yönetimi, toprağa düşen yağışın yer altına sızdırılması, kaynakların kirletilmeden sürekli 
kullanımının sağlanması, kurak koşullara uygun iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi gibi 
yöntemleri devreye sokacağız.

Denizlerimizde müsilaj ile mücadele edeceğiz. Denizlere boşaltılan atık suların ileri biyolojik 
arıtma sistemleri ile ve belirli sıcaklık aralığında deşarj edilmesini zorunlu hale getireceğiz. 
Gemilerden boşaltılan sintine ve balast sularının denizlere boşaltılmaması için hava unsurları 
dahil etkin bir takip ve denetim sistemi kuracağız.

AĞACA, TOPRAĞA VE DENİZE SAHİP 
ÇIKACAĞIZ
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HAYVAN YAŞAM ALANLARI 
OLUŞTURACAĞIZ

Kentlerde yaşayan hayvanlar için doğayla bütünleşik rekreasyon ve yürüyüş alanları 
oluşturacağız. Sokak hayvanlarının yönetimine dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere, en 
iyi uygulamalardan esinlenerek sürekli yaşam alanlarına sürdürülebilir bir düzen getireceğiz. 
Saldırganlaşma ve sürüleşme sorunun önüne geçmeyi planladığımız yaşam alanları 
modelinin sayısını artırarak, ülkemize yakışır koşullarda rehabilitasyon merkezleri açacağız. 
Bu merkezleri randevu zorunluluğu ve gün kısıtlaması olmadan, tüm gönüllülere açık hale 
getireceğiz ve bir mobil uygulama ile bu merkezleri 7/24 takip edeceğiz.

Hayvanların saldırganlaşmalarını engellemek için uygun alanlarda düzenli beslemenin yapıldığı 
“besleme noktaları” oluşturacağız. Restoranların, kafelerin ve otellerin artan yemeklerini 
beslenme alanlarına getirmeleri için teşvikler sağlayacağız. Uygulamalara hayvansever 
gönüllülerin sistematik katılımını organize edeceğiz.

Sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliği başlatacağız. Sokak hayvanlarının takip 
edilebilmesi için yerli üretim çip sistemi getireceğiz.

Veterinerlik hizmetlerine ihtiyaç duyan ancak ulaşamayan sahipsiz hayvanlar için gezici 
hayvan klinikleri kuracağız. Gezici kliniklerde genel sağlık taramaları, kısırlaştırma gibi işlemleri 
gerçekleştireceğiz.

Nesli tükenmekte olan hayvanları koruyacağız. Kanunsuz yapılan avlanmalarla mücadele edip 
denetimleri artıracağız. Hayvanları Koruma Kanunu’nu günün şartlarına göre revize edeceğiz 
ve biyoçeşitlilik varlığımızı artıracağız.
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Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modelimizle yeşil dönüşümün öncüsü olacağız. Yeşil 
iş imkânları oluşturarak yeni istihdam alanları sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiyi teşvik edeceğiz. 
Elektrikli araçlar için kolaylık sağlayacağız. Ekolojik OSB’ler kuracağız. Karbon fiyatlaması sistemi, 
yeşil vergilendirme gibi adımlar atacağız. Atık yönetim sisteminde kapsamlı yeniliklere gideceğiz. 

YEŞİL EKONOMİYE GEÇECEĞİZ

YENİ İŞ İMKÂNLARI YARATACAĞIZ

TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETECEĞİZ

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ PLANI HAZIRLAYACAĞIZ

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURACAĞIZ

Ne yapacağız?

EKONOMİDE YEŞİL ATILIM YAPACAĞIZ



13#DEVAdogada

YEŞİL EKONOMİYE GEÇECEĞİZ
Net sıfır emisyon hedefimiz ile kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye geçeceğiz. 
Ekonomik büyümemizi sürdürülebilir kalkınma ile hızlandıracağız.

Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulamak için “Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı”nı hazırlayıp 
yürürlüğe koyacağız. Üreticilerimize ürünlerinin karbon yoğunluğunu azaltabilmeleri adına 
gerekli teknik, finansal desteği sağlayacağız. Ayrıca diplomatik misyonumuzun ihracatçımızın 
yanında yer alacak şekilde yetkinliğini ve yapılandırılmasını temin edeceğiz.

Merkezi ve yerel yönetimlerde bütçeleme süreçlerine iklim ve çevresel hassasiyetleri içeren 
konuları ekleyeceğiz.

Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS), enerji depolama gibi iklim teknolojilerine 
yatırım yapan ve bu teknolojileri kullanan şirketlere vergi teşvikleri getirecek ve finansal 
destek sağlayacağız.

İklim krizi ile mücadelede karbon fiyatlaması sistemini kuracağız. Elde edilecek 
gelirlerle şirketlere temiz teknolojileri kullanmaları için teşvik ve vatandaşlarımızın sağlık 
harcamalarına destek vereceğiz.

İçinde biyokütle enerji santrali, atık buhardan sera ısıtma sistemi gibi yatırımları içeren ve 
tesislerin birbirinin atığını geri dönüştürebilecek ve ham madde olarak kullanabilecek Ekolojik 
Organize Sanayi Bölgeleri kuracağız. 

Gıda israfını azaltacağız ve ekonomiye yeniden kazandıracağız. Kullanılamayan gıdaların 
ise organik gübre üretiminde kullanılmasını sağlayacağız. Marketlerde son kullanım tarihleri 
yaklaşan ürünlerin indirime girmesine dair bir düzenleme yapacağız.

Yeşil vergileme uygulamasıyla mevcut vergilerin çevreye uygun hale getirilmesi, çevreyi 
olumsuz etkileyen sübvansiyonların ve vergilerin kaldırılması veya değiştirilmesini 
sağlayacağız.

Yeşil Teknoloji Network Platformu kuracağız.

Çevre Fonu’na gelen kaynağı arttıracağız. Fonu, sadece çevre yatırımları için kullanacağız.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın yüksek teknoloji yatırımlarının, yeşil girişimlerin ve 
yeşil AR-GE faaliyetlerinin finansmanında daha fazla ve daha etkili rol almasını sağlayacağız.
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Yeşil istihdam alanları sağlayacağız. Mevcut meslek dallarında üniversitelerin yaşam boyu 
eğitim uygulamalarıyla bağlantılı şekilde yaratılacak yeni istihdamlara ek olarak, rüzgâr türbini 
ve güneş paneli teknisyenliği, sürdürülebilirlik danışmanlığı, enerji verimliliği uzmanlığı, 
yeşil pazarlama danışmanlığı, yeşil insan kaynakları yöneticiliği, doğal yaşam koçluğu ve yeşil 
girişimci gibi yeni iş dalları kazandıracağız.

YENİ İŞ İMKÂNLARI YARATACAĞIZ
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Yenilenebilir enerji alanında doğrudan yatırım yapan şirketleri teşvik edeceğiz.

Şehirlerde hane, site, işletme bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını 
sağlayacağız. Evlerine, apartmanlarına, sitelerine ve işletmelerine yenilenebilir enerji yatırımı 
yapmak isteyen herkese vergi ve finansman kolaylıkları getireceğiz.

İzlenebilir ve öngörülebilir bir temiz enerji piyasası oluşturmak önceliğimiz olacak. Uzun 
vadeli enerji ihtiyacını tespit edecek ve bu doğrultuda temiz enerji potansiyelimizi en üst 
seviyeye çıkaracağız. Yatırım yapmak isteyen şirketlerin önünü açarak, alternatif yenilenebilir 
enerji kaynakları yatırımlarına yönlendireceğiz.

TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
ÜRETECEĞİZ
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Orta ve uzun vadede içten yanmalı motor yerine elektrikli araçları ikame edecek bir geçiş 
planı hazırlayacağız.

Elektrikli araç kullanımını vergi politikasıyla teşvik edeceğiz.

Şehir içlerinde ve şehirler arası ulaşım yollarında elektrikli araç şarj istasyon ağının 
geliştirilmesi için gerekli teknik altyapıyı kuracağız.

Elektrikli araçlara öncelikli otopark hizmeti sağlayacağız.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan araçları 5 yıl içerisinde tamamlamayı 
hedefleyecek şekilde bir plan dahilinde elektrikli araçlara dönüştüreceğiz.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇİŞ PLANI 
HAZIRLAYACAĞIZ
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Kaynağında ayrıştırmayı teşvik ederek, insan sağlığına ve doğaya risk teşkil edebilecek 
plastik atıkların ithalatını kaldıracağız. Sektör paydaşları ile istişare ederek, bir takvim 
doğrultusunda yasaklayacağız. Atık zincir yönetimini ileri teknoloji sistemleri ile denetleyeceğiz.

Atığın ekonomi değer bilincini artırarak kaynağında ayrıştırmayı teşvik edeceğiz.

Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak toplama ve işleme tesislerini sayıca 
arttıracağız. Başta kompost gübre ve enerji üretimi olmak üzere geri dönüşüm ve sair çevre 
koruma esaslı işleme ve değerlendirme tesislerinin kurulması ile katı atık yönetimini değer 
yaratan bir sürece dönüştüreceğiz.

Plastik, cam, kâğıt gibi atıkların geri dönüşümü için ödüllendirme sistemini yaygınlaştıracağız.

Evsel atıkları ayrıştırmak için gerekli atık torbalarının her haneye ulaşmasını sağlayacağız.

Atık Ödüllendirme Merkezleri kuracağız.

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURACAĞIZ
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Kamu yönetiminde ve adalet sistemimizde çevreye duyarlı yepyeni bir zihniyeti tesis edeceğiz. 
Adımlarımızı yasal çerçeveye kavuşturacağız. Uluslararası düzeyde Paris İklim Anlaşması’nın 
gereklerini yerine getireceğiz. İçeride ise yeni yasal tedbirler oluşturacağız. Yeşil dönüşümü yeni 
kurumlarla ve kanunlarla güvence altına alacağız.

YÖNETİM MİMARİSİNİ YENİLEYECEĞİZ

ULUSLARARASI HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

YENİ KANUNLAR YAPACAĞIZ

ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI CEZA UYGULAYACAĞIZ

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ YASAKLAYACAĞIZ

Ne yapacağız?

ÇEVRE VE İKLİM BİLİNCİNİ DEVLET 
POLİTİKASI YAPACAĞIZ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı şehircilikten ayıracağız.

Yüksek Çevre Kurulunu, Yüksek Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu olarak işlevsel hale 
getireceğiz.

YÖNETİM MİMARİSİNİ YENİLEYECEĞİZ

Paris İklim Anlaşması kapsamında emisyon azaltım hedefini içeren “Ulusal Katkı Beyanımızı” 
sektörel bazda ve net sıfır hedefimiz doğrultusunda güncelleyeceğiz. Anlaşmanın periyodik 
raporlamalar dahil olmak üzere gerekli tüm koşullarını yerine getireceğiz.

Ülkemiz için Paris İklim Anlaşması prensipleri doğrultusunda 2050 yılı net sıfır emisyon 
hedefi koyacağız. Küresel iklim değişikliğine karşı öncü adımlar atan büyük ekonomiler arasına 
gireceğiz.

Ülkemizin iklim değişikliği politikalarının uluslararası alanda iletişiminin sağlanması için iklim 
diplomasisi yürüteceğiz. Bu amaçla İklim Özel Elçisi atayacağız.

ULUSLARARASI HEDEFLERE ULAŞACAĞIZ

İklim Kanunu çıkartacağız. Bir taraftan yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik edeceğiz; diğer 
taraftan da yutak alanlarımızı artırarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlayacağız.

Maden Kanunu’nu çevre perspektifiyle yeniden düzenleyeceğiz. Tarım alanlarını, meraları, 
doğal alanları ve su havzalarını koruyacak olan Maden Kanunu’nu ilgili tüm paydaşlarla istişare 
ederek çevre perspektifiyle yeniden düzenleyeceğiz. Maden ruhsatlarının doğa ve çevreye 
uygun bir biçimde verilmesini sağlayacağız.

Yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının yönetimi ve korunması için yeni bir “Su Kanunu” 
çıkartacağız. Suyun havza bazında yönetilmesi, suyla ilgili tüm süreçlerin takibi, 
bütçelendirilmesi, izlenmesi, raporlanması ve su hakkının adaletli bir şekilde yönetilmesinden 
sorumlu olacak yeni bir kurumsal yapı inşa edeceğiz.

Su varlıklarını korumak için Deniz, Göl ve Akarsu Acil Eylem Planı hazırlayacağız. Su 
kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde sanayi ve yerleşim alanlarına izin vermeyeceğiz.

YENİ KANUNLAR YAPACAĞIZ
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ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI CEZA 
UYGULAYACAĞIZ

Çevre konusunda uzmanlaşmış yargıçların görev yapacağı Çevre Mahkemeleri kuracağız. 
Çevre ve doğal yaşam alanlarının daha sıkı korunması için çevre hakkını daha kapsamlı olarak 
anayasal garantiye alacağız.

Vatandaşımızın sağlık ve yaşam haklarını tehdit eden çevresel riskleri insanlığa karşı işlenen 
suç olarak değerlendireceğiz. Ülke güvenliğini ihlal eden suçlarla eş değer cezalar vereceğiz.

Her türlü çevre kirliliğine neden olan tesisler için caydırıcı uygulamaları artıracağız. Cezaların 
caydırıcılığını artırmak için işletme ruhsatlarının askıya alınması veya ürünlerinin satışına geçici 
yasak getirilmesi gibi yasal düzenlemeler yapacağız.

ÇED ve SÇD süreçlerini etkili hale getireceğiz. Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi’ni sektörel 
bazda uygulayacağız.

Kirli havzalarda kurulacak olan yeni tesislerde deşarj limitlerini daha sıkı hale getireceğiz. 
İyileştirme yapacak tesislere gerekli destekleri vereceğiz. Nehirleri, yer altı sularını ve gölleri 
kirleten mevcut işletmeleri öncelikle arıtma tesisleri kurmaları için destekleyeceğiz. Buna 
rağmen kirliliğe devam eden tesisleri kapatacağız.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ 
YASAKLAYACAĞIZ

Tek kullanımlık plastik üreticilerinin geri dönüşümü olabilecek ürünleri üretebilmeleri ve tekrar 
kullanımı için teknoloji yatırım desteği sağlayacağız. Geri dönüşüm teknolojileri ve biyo-
plastik gibi alanlarda şirketlere ve üniversitelere AR-GE teşvikleri sunacağız.

Sürdürülebilir ürünlerin üretimine geçiş yapan ve tek kullanımlık plastik kullanımını durduran 
şirketlere vergi ve yatırım teşvikleri sağlayacağız.

Plastik su şişelerinin kullanımını azaltmak için belli bir kişi sayısının üzerinde olan kamusal 
alanlarda su çeşmeleri bulunduracağız. Tekrar kullanım, atık yönetimi ve atıkların sağlığa 
zararları konusunda tüketicileri ve işletmeleri bilinçlendirme kampanyaları hazırlayacağız.
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90 ve 
360 Günlük
Eylem Planı
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Hava kalitesini 
izleme sistemini 
tüm illerimizin 

işlek caddelerinde 
açık hava reklam 

panoları aracılığı ile 
vatandaşlarımızın 

bilgisine anlık olarak 
sunacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İdari 
Düzenleme 
Bilgi İşlem 

Projesi

Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını 
artıracağız. Hava kirliliği etkisinde olan 

kentlerimizi yeni nesil hava kalitesi ölçüm 
sensörleri ile donatacağız. Vatandaşlarımızın 

yaşadıkları yerlerdeki hava ve gürültü 
bilgilerine şeffaf ve anlık bir şekilde 

ulaşmalarını sağlayacağız. Bu bilgilerin 
çevrimiçi sistemler ile şehrin işlek 

caddelerinde büyük ekranlarda yansıtılmasının 
sistemini kuracağız.

360 gün/sürekli

Şehirlerde gürültü 
kirliliği ve  

görüntü kirliliğine 
karşı etkili önlemler 

alacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler"

İdari Uygulama 
Teknik 

Uygulama  
Yasal 

Düzenleme

Karayolu ve demiryolu trafiğinden kaynaklanan 
gürültüden insanımızı korumak için gerekli 
tüm yerleşim yerlerinde gürültü haritalarını 
hazırlayacağız ve gürültünün yoğun olduğu 
yerlerde belediyelerin gürültü bariyerlerini 

yapmalarını teşvik edeceğiz. Bununla birlikte, 
şehirlerin estetiğini bozan kirlilik kaynağı 

başta çatılar üzerindeki TV antenleri olmak 
üzere, tabelalar, billboardlar, afişler ve ilanlar 

için (konum, öliçek ve toplam alan) yeni bir 
düzenleme getireceğiz.

360 gün/sürekli

"Bisikletli Yaşama Geçiş 
Projesi"ni başlatacağız."

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 
Yerel Yönetimler"

Proje 
Geliştirme ve 

Uygulama 

Hava ve gürültü kirliliği ile mücadele etmek, 
sağlıklı yaşamı desteklemek üzere topografik 

yapısı müsait olan şehirlerde ve uygun yerlerde 
bisikletli yaşama geçişi kolaylaştıracağız. 

Yerel yönetimlerin belirli güzergâhlara 
trafik işaret ve ışıklarının uyarlanmasi dahil 
bisiklet yolu yapmalarını ve uygunluğu olan 
yakın illerde birbirine bağlantı  sağlayacak 
şekilde karayollarına paralel bisiklet yolları 

yapımını başlatacağız. Bireylerin bisiklet satın 
alımlarında vergisel kolaylık sağlayacağız.

360 gün/sürekli

İllere ve ilçelere hava 
ve su kalitesi etiketi 

vereceğiz. Temiz su ve 
havaya sahip şehirleri 

ödüllendireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

İdari Uygulama

Hava kalitesi, içme ve kullanma suyu 
kalitesi, atık su değerleri, ısı yoğunlaşması 
vb. göstergeleri akıllı uygulamalarla takip 
ve halkın sürekli izleyebileceği şekide  ilan 

edeceğiz. Başarılı şehirlerin ödüllendirilmesini 
ve düşük performanslı iller için teşvik edici 

uygulamaların geliştirilmesini göstergelerde 
iyileşme yönünde mesafe aldıracak şekilde 

kullanacağız.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

"Kentlerde yağmur suyu 
ve kanalizasyon 

hatlarını kademeli 
olarak ayıracağız."

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

"Yerel Yönetimler 
Üniversitelerin İlgili 

Fakülteleri"

Proje destek ve 
uygulama

Şehirlerimizde atık su arıtma tesislerine daha 
az yük bindirmek ve ayrıca yağmur hasadı 
projelerine zemin hazırlamak için yağmur 

suyunun kısmen toplanmasına dönük kademeli 
bir program uygulayacağız.

360 gün 
ve sürekli

Tüm evlerde çöp 
öğütücü sistemini 

teşvik edeceğiz, evsel 
atıkları ayrıştırmak için 
gerekli atık torbalarının 
her haneye ulaşmasını 

sağlayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı
Yerel Yönetimler

Yasal 
Düzenleme

Evlerde evsel atıkları geri dönüştürebilmek 
için öğütücü sistemlerinin kullanımını her 

hanede teşvik edeceğiz. Evlerde kağıt, plastik, 
metal, cam ve atık yağlar gibi her türlü atığın 
ayrıştırılması için yerel yönetimler eşliğinde 

atık torbası dağıtımını sağlayacağız. 

90 gün

Orta ve büyük ölçekli 
üretim tesislerinde 
emisyon ve deşarj 
verilerini ölçeceğiz 

ve vatandaşlarımızın 
bilgisine sunmak için 

mobil uygulama sistemi 
kuracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun 
İdari 

Düzenleme

Orta ve büyük ölçekli tesislerde teknolojik 
çözümler ile baca ve deşarj noktalarında 
kontrol sağlayarak ölçümleme yapmayı 

mecburi kılacağız. Bu ölçümlerle tesislerin 
havaya, suya ve toprağa bıraktığı kirleticileri 

izleyeceğiz ve vatandaşlarımızın sağlıklı 
bir çevre ortamında yaşayabilmeleri için 
şeffaf verileri anlık olarak paylaşacağız. 
Vatandaşlarımız kendi bulunduğu bölge 

üzerinde mobil uygulama aracılığı ile bilgi 
sahibi olacak ve vatandaşlarımızın gündelik 

yaşantısını bu verilerle kolaylaştıracağız.

360 gün/sürekli

Mevcut termik 
santralleri ileri 

teknoloji yatırımlarıyla 
rehabilite 

edeceğiz, rehabilite 
edilemeyen 

santrallerin faaliyetini 
durduracağız.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Kanun 
İdari 

Düzenleme

Mevcut santralleri  ileri teknoloji yatırımlarıyla 
rehabilite edeceğiz. Gerek üretim süreci, gerek 

filtreleme aşamaları itibari ile rehabilite 
edilemeyen, rehabilitesi ekonomik bakımdan 
yapılabilir olmayan, çevreye olumsuz etkileri 

devam eden ve insan sağlığını tehdit eden 
tüm santrallerin faaliyetini durduracağız. 

Termik santrallerin  denetimini sıkılaştırırken, 
çevre duyarlılığımızı ve kriterlere sıkı sıkıya 

bağlı kalındığını teminat altına alacağız. 
Avrupa Birliği Direktifi’nde belirtilen limitleri 

sağlamayan yeni kurulacak olan termik 
santrallere izin vermeyeceğiz. Adil dönüşüm 

prensibi doğrultusunda kimseyi mağdur 
etmeyeceğiz. Kömürden çıkışımızı 2050 yılı 

“Net Sıfır” hedefimize uyumlu olacak şekilde 
planlayacağız.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Kuraklıkla etkin şekilde 
mücadele edeceğiz.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Üniversitelerin İlgili 
Fakülteleri

Proje 
Geliştirme ve 

Uygulama 
Bütçeden 

Ödenek Tahsisi

Kuraklıkla mücadelede, yağıştan yararlanma, 
kullanılabilir su kapasitesinin artırılması, etkin 
su yönetimi, toprağa düşen yağışın yer altına 

sızdırılması, kaynakların kirletilmeden sürekli 
kullanımının sağlanması, kurak koşullara 

uygun iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi 
gibi yöntemleri devreye alacağız.

360 gün/sürekli

Türkiye'de musluk 
suyunu içilebilir hale 

getireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari 

Düzenleme 
Proje 

Geliştirme ve 
Uygulama

Mevcut su şebekelerinin eski olması, sızıntının 
içme suyuna karışması, musluk suyunun 

koku ve tat anlamında kaliteli olmamasından 
dolayı aza inmiş musluk suyu kullanımını, 

ileri arıtma tesisleri aracılığı ile içilebilir hale 
kademeli olarak getireceğiz ve hanelerde 

güvenle kullanılmasını sağlayacağız. Eski olan 
su şebekelerini yenileyeceğiz. Asbest içerikli 
olan tüm şebeke borularını 5 yıl içerisinde 

değiştireceğiz ve insan sağlığına uygun olan 
yeni şebeke borularını kullanacağız.

360 gün/sürekli

Denizlerimizi daha 
temiz hale getireceğiz 
ve vatandaşlarımızın 

deniz suyu kalite 
verilerine şeffaf 

olarak ulaşmasını 
sağlayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal 
Düzenleme

Denizlerimizde kirlilik izleme programlarını 
yaygınlaştıracağız. Gemilerden boşaltılan 

sintine ve balast sularının denizlere 
boşaltılmaması için hava unsurları dahil 

etkin bir takip ve denetim sistemi kuracağız.  
Denizlere boşaltılan atık suların ileri biyolojik 

arıtma sistemleri ile ve belirli sıcaklık 
aralığında deşarj edilmesini zorunlu hale 

getireceğiz ve müsilaj ile mücadele edeceğiz. 
Plaj ve marinalarda "Mavi Bayrak" sayısını 

artırıp, deniz suyu kalitesine vatandaşlarımızın 
online sistem ile şeffaf olarak ulaşmasını 

sağlayacağız.

ve sürekli

 Doğa ve çevre bilinci 
içeriğini zorunlu ders 

haline getireceğiz.

Milli Eğitim 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar

Yasal 
Düzenleme

Okul öncesi eğitimden başlayarak, öğrencilere 
pratik alışkanlıkları oluşturmayı, çevre ve 
doğa bilincini, hayvan sevgisini ve iklim 

okuryazarlığını artırmayı hedefleyen güçlü 
bir çevre eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı 
müfredatına ekleyeceğiz. Öğretmenlerin 
bu konuda eğitilmesine önem vereceğiz. 

Çocuklara yönelik TV kanal ve içeriklerinde 
çevre bilincini, hayvan sevgisini artıracak, 
çevre farkındalık eğitim ve etkinliklerini ve 

yarışmalarını planlayacağız. 

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Tüm kamu ve özel 
sektör çalışanları 

ile vatandaşlarımıza 
iklim değişikliği ve 

sürdürülebilirlik 
üzerine eğitimler 

vereceğiz.

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

"Tüm Kamu 
Kurumları 

Üniversiteler 
Sivil Toplum 
Kuruluşları"

Eğitim 
Faaliyeti

Kamu ve özel sektör çalışanları ile 
vatandaşlarımızın, bilime dayalı pratik 

bilgileri alarak iklim değişikliğinin etkileri 
ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını 
artırmak için konunun uzmanları tarafından 

kısa süreli eğitim programları düzenleyeceğiz.

90 gün/Sürekli

Şehirler arası yollarda, 
aynı araçta çoklu 
seyahat sistemini 

(Carpool) paylaşımını 
teşvik edeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Kara Yolları Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 

Uygulama

Şehirler arası yollarda, tek bir araçta birden 
fazla kişinin seyahat etmesi ile karbon salımını 

azaltan çoklu seyehat sistemini (Carpooling 
Sistemi) hayata geçireceğiz. Sosyal çevre ve 

aynı bölgede yaşayan kişilerin araç paylaşımını 
doğru yönetebilmesi, karbon emisyonunu 

azaltabilmesi ve çevreye vereceği zararı en aza 
indirmesi için kontrollü bir mobil uygulama 

geliştireceğiz.

360 gün

Hayvan yaşam 
alanlarını artıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal ve İdari 
Düzenleme  
Uygulama

Kentlerde yaşayan hayvanlar için doğayla 
bütünleşik rekreasyon ve yürüyüş alanları 

oluşturacağız. Sokak hayvanlarının yönetimine 
dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere, en 

iyi uygulamalardan esinlenerek sürekli yaşam 
alanlarına sürdürülebilir bir düzen getireceğiz.

Saldırganlaşma ve sürüleşme sorunun 
önüne geçmeyi planladığımız yaşam alanları 
modelinin sayısını artırarak, ülkemize yakışır 

koşullarda rehabilitasyon merkezleri açacağız. 
Bu merkezleri randevu zorunluluğu ve gün 
kısıtlaması olmadan, tüm gönüllülere açık 

hale getireceğiz ve bir mobil uygulama ile bu 
merkezleri 7/24 takip edeceğiz.

360 gün/sürekli

Sokak hayvanları  
için kısırlaştırma 

seferberliği 
başlatacağız.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal ve İdari 
Düzenleme  
Uygulama

Özel hayvan hastaneleri ve kliniklere sahipsiz 
hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve aşılama 

hizmetleri için teşvikler sağlayacağız. 
Kısırlaştırma sonrası süreçleri dijital ortamda 

ve şeffaf olarak takip edeceğiz. Sokak 
hayvanlarının takip edilebilmesi için yerli 

üretim çip sistemi getireceğiz. 

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Şehirlerde endemik, 
botanik bitki 

parklarının sayısını 
artıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Proje 
Uygulama

Şehirlerde bölgeye özgü endemik bitkiler 
başta olmak üzere bölgeyle bütünleşmiş bitki, 

ağaç, çiçek çeşitlerinin ön planda olacağı, 
vatandaşlarımızın kullanımına açık bahçelerin 

sayısını artıracağız.

360 gün/sürekli

Peyzaj alanlarında su 
tüketimini azaltacak 

çözümler geliştireceğiz 
ve   karbon yutak 

alanlarını 
genişleteceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Proje 
Uygulama

Park, bahçe ve evlerde aşırı su tüketen ve sera 
gazı emisyonuna paralel olarak daha fazla 

polen üreten çim ekimi uygulamasını kademeli 
olarak asgari düzeye çekeceğiz. Suyu az seven 
türde bitkilerin ikame edilmesiyle su tasarrufu 

ve işletme giderleri düşürülürken iklim 
değişikliği sonucunda oluşan hava şartlarına 

dirençli bir bitki örtüsü elde edeceğiz. 
Şehirlerde sera gazı salımını azaltmayı 
ağaçlandırma, çalılık ve sarmaşık ekimi 

ile oluşturulacak karbon yutak alanları ile 
sağlayacağız. Böylece kuş nüfusunun artmasını 

sağlayacağız.

360 gün/sürekli

Orman yangınları ile 
etkin bir şekilde 

mücadele edeceğiz.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

"İlgili Bakanlıklar 
İlgili Kurum ve 

Kuruluşlar 
Sivil Toplum 
Kuruluşları"

Yasal 
Düzenleme 

Eğitim 
Faaliyeti

Yangınları önlemek adına erken uyarı 
sistemlerini geliştireceğiz ve güncel teknoloji 

ile yangınlarla mücadele edeceğiz. Maddi 
ve manevi zarar gören vatandaşlarımızın 
kayıplarını adil bir şekilde telafi edeğiz, 

psikolojik ve travma sonrası stres bozukluğu 
desteklerini sağlayacağız. Orman yangınlarına 
karşı bölgede yaşayan yöre halkı için yangın ile 

mücade eğitim programları düzenleyeceğiz.

360 gün/sürekli

Kalıcı yaz saati 
uygulamasına son 

vereceğiz.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

"Kanun 
İdari 

Düzenleme"

Okul çağındaki çocuklar başta olmak üzere tüm 
halkımız üzerindeki olumsuz psikolojik etkisi, 
iş dünyasının yurtdışı ile ilişkilerinde yarattığı 

etkisel maliyetler ve elektrik tüketiminde 
yeterli tasarruf sağlamadığını göz önünde 

bulundurarak kalıcı yaz saati uygulamasına 
son vereceğiz.

90 gün/Sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Mega Projelere 
başlamadan önce 
ilgili Sivil Toplum 

Kuruluşları, paydaşların 
ve kamuoyunun 

görüşlerini alacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 

İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşlar 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun 
İdari 

Düzenleme

Kanal İstanbul gibi mega projeleri planlarken 
kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel 
sektör temsilcileri ve STK'ları dâhil ederek, 

projeleri ortak mutabakatla hayata geçireceğiz. 
Gerekli açık oturumlar, sunumlar, toplantılar 

ve bültenler düzenleyerek kamuoyu yoklaması 
yapacağız. Konu ile ilgili bilgi standları ve geri 
bildirim hatları kuracağız. Yerel halkın fikrinin 
yansıtıldığı ancak ranta izin vermeyen yeni bir 

sistem dönüşümü yaratacağız.

360 gün/sürekli

"Yeşil Teknoloji Network 
Platformu" kuracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Proje destek ve 
uygulama

Yeşil teknolojiler ile ilgili araştırma ve 
yatırım yapan kurum ve kuruluşlar için bir 

network platformu oluşturacağız. Bu platform; 
ulusal ve uluslararası özel sektörlerin, 

kamu kurumlarının ve üniversitelerin kendi 
tecrübelerini paylaşmasını sağlayacak, sektöre 
yeni katılacak kuruluşlara ise inovatif bir bakış 

açısı kazandıracaktır.

360 gün/sürekli

İklim değişikliğinin 
Türkiye'deki coğrafi 
ve sosyoekonomik 
etkilerini bölgesel, 

sektörel ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği 

temelinde araştıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 
İlgili Bakanlıklar 

TÜİK 
TÜBİTAK 

Üniversiteler 
MFİB 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Araştırma 
Projesi

İklim değişikliğinin coğrafi ve sosyoekonomik 
etkilerinin bölgesel, sektörel ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği temeline oturtulabilmesi için 
kapsamlı bir etki analizi yapacağız. Analiz 
sonucunda iklim değişikliğinin yerleşim 
alanları, tarihi ve kültürel değerlerde yol 
açacağı hasarları, iş ve gelir kayıplarını 
belirleyeceğiz. Bununla birlikte gerekli 

uyum çalışmalarını ve destek politikalarını 
oluşturacağız.

360 gün/sürekli

Gıda israfını azaltacağız 
ve  ekonomiye yeniden 

kazandıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği 
Bakanlığı 

Proje 
Geliştirme ve 

Uygulama 

Topraktan sofraya ulaşacak olan gıdaların 
israfını önlemek için yapay zeka ve dijital 

teknoloji kullanımının önünü açacağız. 
Üretim fazlası veya sağlığa uygun olarak 

bağışlanan ve her türlü gıdayı tedarik 
eden, uygun şartlarda muhafaza ederek bu 

ürünleri doğrudan ya da kurumlar aracılığıyla 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran, kar amacı 

gütmeyen organizasyonları destekleyeceğiz. 
Kullanılamayan gıdaların ise organik gübre 

üretiminde kullanılmasını sağlayacağız. 
Marketlerde son kullanım tarihleri yaklaşan 

ürünlerin indirime girmesine dair bir üzenleme 
yapacağız.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Net sıfır emisyon 
hedefimiz ile 

kahverengi ekonomiden 
yeşil ekonomiye geçiş 
politikamızda, ""insana 
yakışır iş"" prensibine 
uyumlu yeşil istihdam 
alanları sağlayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 
Diğer İlgili 
Bakanlıklar

Proje 
Geliştirme ve 

Uygulama

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 
8. maddesinde yer alan “İnsana Yakışır 
İş ve Ekonomik Büyüme” bakış açısıyla, 

birçok yeni alanda istihdam yaratılmasına 
zemin hazırlayarak, ekonomik büyümemizi 
sürdürülebilir kalkınma ile hızlandıracağız. 
Mevcut meslek dallarında üniversitelerin 

yaşam boyu eğitim uygulamalarıyla bağlantılı 
sekilde yaratılacak yeni istihdamlara ek olarak, 

rüzgâr türbini ve güneş paneli teknisyenliği, 
sürdürülebilirlik danışmanlığı, enerji verimliliği 
uzmanlığı, yeşil pazarlama danışmanlığı, yeşil 

insan kaynakları yöneticiliği, doğal yaşam 
koçluğu ve yeşil girişimci gibi yeni iş dalları 

kazandıracağız.

360 gün/sürekli

Avrupa Yeşil Mutabakatı 
uygulamak için  

"Yeşil Ekonomiye Geçiş 
Programı"nı hazırlayıp, 
yürürlüğe koyacağız.

"Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
"

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı  
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi 

Üniversiteler 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun 
İdari 

Düzenleme 
Tebliğ 

Yönetmelik

Avrupa Birliği ile yoğun olan ticaretimizin 
etkilenmemesi ve ihracatımız üstündeki 

etkilerinin en aza indirilmesi için Avrupa Yeşil 
Mutabakat’a uyum sağlamak adına gerekli 

kanunları Meclis'ten geçireceğiz ve denetleme 
mekanizmalarını etkin bir şekilde uygulamaya 
koyacağız. Üreticilerimize ürünlerinin karbon 

yoğunluğunu azaltabilmeleri adına gerekli 
teknik, finansal desteği sağlayacak, ayrıca 
diplomatik misyonumuzun ihracatçımızın 
yanında yer alacak şekilde yetkinliğini ve 

yapılandırılmasını temin edeceğiz.

360 gün

Fosil yakıtlara dayalı 
kahverengi ekonomiden 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı 

yeşil bir 
ekonomiye geçiş planı 

hazırlayacağız.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği 
Bakanlığı  

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

EPDK

Yasal ve İdari 
Düzenleme

Çevre sağlığı ve iklim krizi ile mücadele 
etmek için fosil yakıtlara dayalı kahverengi 

ekonomiden yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı yeşil bir ekonomiye geçiş planı 

hazırlayacağız. İzlenebilir ve  öngörülebilir bir 
temiz enerji piyasası oluşturmak önceliğimiz 

olup, uzun vadeli enerji ihtiyacını tespit edecek 
ve bu doğrultuda temiz enerji potansiyelimizi 

en üst seviyeye çıkaracağız. Yapılacak 
yatırımların doğru bir hesaplama ile doğru 

konumlarda gerçekleşmesini önemseyeceğiz. 
Yatırım yapmak isteyen şirketlerin önünü 

açarak, alternatif yenilenebilir enerji 
kaynakları yatırımlarına yönlendireceğiz.  

360 gün

İklim krizi ile 
mücadelede karbon 

 fiyatlaması sistemini 
kuracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 
Bakanlığı Ticaret 

Bakanlığı

"T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı  
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar "

Yasal ve İdari 
Düzenleme

"Karbon fiyatlaması sisteminden elde edilecek 
gelirler şirketlere temiz  

teknolojileri kullanmaları için teşvik ve 
vatandaşlarımızın sağlık  

harcamalarına destek için kullanılacaktır. 
Bu sayede AB’ye karbon sınır vergisi ödemek 

yerine, karbon salımı için yapılan vergi 
ödemelerini  

ülkemiz içinde tutacağız."

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

Yeşil vergileme 
uygulamalarını hayata 

geçireceğiz.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Gelir İdaresi 
Başkanlığı

Kanun

Yeni çevre vergileri konulması, mevcut 
vergilerin çevreye uygun hale getirilmesi, 

çevreyi olumsuz etkileyen sübvansiyonların 
ve vergilerin kaldırılması veya değiştirilmesini 

sağlayarak yeşil vergileme uygulamalarını 
güçlendireceğiz.

360 gün

Türkiye Kalkınma ve 
Yatırım Bankasının 
yüksek teknoloji 

yatırımlarının, yeşil 
girişimlerin ve yeşil 
AR-GE faaliyetlerinin  
finansmanında daha 

fazla ve daha etkili rol 
almasını sağlayacağız.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Kalkınma ve Yatırım 
Bankası

İlgili Bakanlıklar 
Kamu ve Özel 

Kuruluşlar
Kanun

Kalkınma ve Yatırım Bankasına yüksek 
teknoloji yatırımlarına, yeşil girişimlere 

ve yeşil AR-GE faaliyetlerine daha fazla ve 
öncelikli finansman sağlama konusunda 
performans kriterleri getirecek ve gerekli 

imkanı sağlayacağız.

360 gün

Orta ve uzun vadede 
içten yanmalı motor 

yerine elektrikli 
araçları ikame 

edecek bir geçiş planı 
açıklayacağız.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Sanayi Bakanlığı ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği 
Bakanlığı 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

"Kanun 
İdari 

Düzenleme"

Türkiye'de motorlu araç üretiminin ve 
kullanımının belli bir takvim içinde elektrikli 

modellere geçişi için, otomotiv sektörüne 
yönelik kapsamlı bir geçiş planı hazırlayacağız 
ve bu konuda tüm taraflara gerekli destekler 
sağlayacağız. Elektrikli araç kullanımını vergi 

politikasıyla teşvik edeceğiz. Şehir içlerinde ve 
şehirler arası ulaşım yollarında elektrikli araç 
şarj istasyon ağının geliştirilmesi için gerekli 
teknik altyapıyı kuracağız. Elektrikli araçlara 

öncelikli otopark hizmeti sağlayacağız. 

360 gün/sürekli

Kamu kurum ve 
kuruluşlarında 

kullanılan araçları 5 yıl 
içerisinde tamamlamayı 

hedefleyecek şekilde 
bir plan dahilinde 
elektrikli araçlara 
dönüştüreceğiz.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Kurum ve 
Kuruluşlar

Kanun

Dönüşüm sürecini bir plan dahilinde, yeşil 
ekonomiye geçişi hızlandırmak, elektrikli 
araç kullanımını ve yeşil bilincini artırmak 
için kamu kurum ve kuruluşlarının öncülük 

etmesini sağlayacağız. Kullanılan araçları (iş 
makinaları hariç) 5 yıl içerisinde tamamlamayı 

hedefleyecek şekilde bir plan dahilinde  
elektrikli araçlara dönüştüreceğiz. Kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 
uyum süreci için gerekli eğitimleri vereceğiz.

360 gün/sürekli

Ekolojik Organize 
Sanayi Bölgeleri (OSB) 

kuracağız.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal ve İdari 
Düzenleme

İçinde biyokütle enerji santrali, atık 
buhardan sera ısıtma sistemi gibi yatırımları 

içeren ve tesislerin birbirinin atığını geri 
dönüştürebilecek ve hammadde olarak 

kullanabilecek "Ekolojik" OSB'ler kuracağız. 
Endüstriyel ekoloji ve endüstriyel simbiyoz 

prensipleri üzerine tasarlanacak bu 
ekoendüstriyel parklarda döngüsel ekonomi 

konseptini benimseyeceğiz.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Atık suları arıtarak; 
tarımsal sulama, hobi 

bahçeleri gibi alanlarda 
kullanılmasının 
uygulamasını 

yaygınlaştıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Kurum ve 
Kuruluşlar 

Yerel Yönetimler

"Kanun 
İdari Düzenleme"

Tatlı su sıkıntısı içinde olan ülkemizde 
evsel atık su arıtma tesisinden çıkan atık 
suların ileri düzeyde arıtılmasına yönelik 
çalışmaları destekleyeceğiz. Su kıtı olan 

ülkemizde arıtılamayan suların arıtılmasını 
sağlayacağız. Bu suların hobi bahçeleri 
ve tarımsal alanlarda kullanılması için 
gerekli çalışmaları yapacağız. Suların 

verimli kullanılabilmesi için geri kullanım 
ve israfı hakkında vatandaşlarımıza gerekli 

eğitimleri vereceğiz.

360 gün/sürekli

Yağmur suyu toplama 
ve geri kullanım 

tesisleri kuracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme 
Proje Geliştirme 

ve Uygulama

Büyük yaşam sitelerinde yağmur suyu 
toplama ve arıtma tesisleri kuracak, 
sistemden elde edilecek suyun, yeşil 
alanların sulaması ve günlük işlerde 

kullanılmasını sağlayacağız. Bu husus için 
gerekli teşvikleri vereceğiz.

360 gün

Evsel ve endüstriyel 
atıksu arıtma 

tesislerinde oluşan 
arıtma çamurlarının 
uygun tekniklerle 

bertaraf edilmesini 
sağlayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

Yerel Yönetimler

"Proje destek ve 
uygulama"

Arıtma çamurlarını çöp depolama alanlarına 
istiflemeyerek tehlikeli ağır metallerin, 
toksik organik maddelerin, parazitlerin, 

patojenlerin ve mikro organizmalar 
içeren biyolojik olarak parçalanamayan 
bileşiklerin yeraltı ve yerüstü sularıyla 
toprağı olumsuz etkilemesinin önüne 
geçeceğiz. Sınır değerler altında ağır 

metal ve organik madde içeren arıtma 
çamurlarının stabilize edilerek toprağın 

organik madde ihtiyacı için tarımda 
kullanımını sağlayacağız.

360 gün

Evsel katı atıkların 
kaynağında 

ayrıştırılmasını 
sağlayarak toplama 
ve işleme tesislerini 
sayıca arttıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim 

Değişikliği Bakanlığı
Yerel Yönetimler Teknik Uygulama

Evsel atıkların büyük oranda kaynağında 
ayrıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi 
elzemdir. Başta kompost gübre ve enerji 

üretimi olmak üzere geri dönüşüm ve 
sair çevre koruma esaslı işleme ve 

değerlendirme tesislerinin kurulması 
ile katı atık yönetimini sadece sorun 

olmaktan çıkarıp değer yaratan bir sürece 
dönüştüreceğiz.

90 ve 
360 gün

Şehirlerde hane, site, 
işletme bazlı 

yenilenebilir enerji 
yatırımlarının 

artırılmasını teşvik 
edeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Teknik Uygulama

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini 
en iyi şekilde değerlendirmek için, üreten 

tüketici prensibiyle hanelere ve işletmelere 
yenilenebilir enerji uygulamalarını teşvik 
edecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 

Bu yatırımları yapmak isteyenlerin 
önlerindeki en büyük engel olan mevcut 

yasal süreçleri düzenleyecek, kısıtlamaları 
ve engelleri kaldıracağız. Evlerine, 

apartmanlarına, sitelerine ve işletmelerine 
yenilenebilir enerji yatırımı yapmak isteyen 

herkese vergi ve finansman kolaylıkları 
getireceğiz.

360 gün/sürekli
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Hedef
Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Plastik, cam, kağıt gibi 
atıkların geri dönüşümü 

için ödüllendirme 
sistemini 

yaygınlaştıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme 

İnsan yaşamını ve doğayı tahrip eden, 
çevreye atılan çöpleri azaltmak ve geri 
dönüşüm oranını artırmak için, atıkların 
önce kaynağında ayrıştırılmasına teşvik 
ederek, anında  ödüllendirme sistemini 

yaygınlaştıracağız.

90 gün

Atık Ödüllendirme 
Merkezleri" kuracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı
Yerel Yönetimler Yasal Düzenleme

Vatandaşlarımızın kaynağında atık 
ayrıştırmasını teşvik etmek için yaşam 

alanlarına yürüme mesafesinde atık 
ayrıştırma, geri kazanım ve ödüllendirme 
tesisleri kuracağız. Bu tesislerde her türlü 

atık için kapsamlı ayrıştırma bölümleri 
oluşturup ve vatandaşlarımızın kendi T.C. 

kimlik numaraları ile giriş yapacağı tesiste 
ödüllendirme sistemini atığın cinsine göre  

belirleyeceğiz. 

360 gün/sürekli

Çevre Fonuna gelen 
kaynağı artırıp, sadece 
çevre yatırımları için 

kullanacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı
İdari Düzenleme

Çevre Fonu'na gelen gelir kalemlerini 
artıracağız. Bu fonu; çevre kirliliğinin 

önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili teknoloji 
ve projelerde, çevre kirliliğini önlemeye 
yönelik eğitim faaliyetlerinde, hayvan ve 
bitki ıslahı için yapılacak çalışmalarda, 

ağaçlandırma faaliyetlerinde, arıtma tesisi 
yapacak gerçek ve tüzel kişilere hibe veya 

düşük kredi vermek gibi sadece çevre 
projelerinde kullanacağız.Bu tür destekler 

ile doğa haklarına ve çevreye duyarlı 
yenilikçi projelerin önünü açacağız.

90 gün/Sürekli

Sokak hayvanlarının 
beslenmelerini takip 

altına alacağız. 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal ve İdari 
Düzenleme  
Uygulama

Hayvanların saldırganlaşmalarını 
engellemek için uygun alanlarda düzenli 
beslemenin yapıldığı “besleme noktaları” 

oluşturacağız. Buna ek olarak restoranların, 
kafelerin ve otellerin belediyeler ile iş 

birliği yaparak, artan yemeklerini beslenme 
alanlarına getirmeleri için teşvikler 

sağlayacağız. Mobil uygulama ile artan 
zararsız gıdaların, belediyelerin tahsis 
ettiği yemek alanlarına gönderimi için 
ağ oluşturacağız. Anılan uygulamalara 
hayvansever gönüllülerin sistematik 

katılımını organize edeceğiz.

360 gün/sürekli

İklim teknolojilerine 
teşvik vereceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği 
Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Kanun 
İdari Düzenleme

Karbon yakalama, kullanma ve depolama 
(CCUS), enerji depolama gibi iklim 
teknolojilerine yatırım yapan ve bu 

teknolojileri kullanan şirketlere vergi 
teşvikleri getirecek veya finansal destek 

sağlayacağız. Yenilenebilir enerji alanında 
doğrudan yatırım yapan şirketlere teşvikler 

sağlayacağız.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı'nı, 
şehircilikten ayıracağız.

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği 
Bakanlığı 

Kanun 
Yapısal ve İdari 

Düzenleme

Sürdürülebilir kalkınma amaçları 
doğrultusunda, kalkınma ve çevre 

politikaları ile uygulamaları arasında 
eşgüdümü sağlamak için, Türkiye'de sadece 
çevre odaklı konuları ele alan ve denetimi 
önceliklendiren Çevre ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nı münferit bir bakanlık olarak 

yeniden yapılandıralacağız. Kurulacak olan 
bu bakanlıkta konusunda uzman, liyakatli 

bir kadro oluşturacağız.

90 gün

Paris İklim 
Anlaşması’nın hedefini 

ve gerekliliklerini 
yerine getireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
TBMM

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Diğer İlgili 
Bakanlıklar 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun

Paris İklim Anlaşması kapsamında emisyon 
azaltım hedefini içeren "Ulusal Katkı 

Beyan"ımızı sektörel bazda ve net sıfır 
hedefimiz doğrultusunda güncelleyecek;  
Anlaşma'nın periyodik raporlamalar dahil 
olmak üzere gerekli tüm koşullarını yerine 

getireceğiz.

90 gün/Sürekli

Ülkemiz için Paris İklim 
Anlaşması prensipleri 

doğrultusunda 2050 yılı 
net sıfır emisyon hedefi 

koyacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Diğer İlgili 
Bakanlıklar 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal Düzenleme

Paris İklim Anlaşması'nın uygulanması 
hususunda sektörel bazda somut adımlar 

atacağız. Sürdürülebilir kalkınma prensibini 
benimseyerek, emisyonlarımızı azaltacak 
ve düşük karbonlu ekonomi prensibi ile 
büyüyeceğiz. Net sıfır emisyon hedefi 

koyarak küresel iklim değişikliğine karşı 
öncü adımlar atan büyük ekonomiler 

arasına gireceğiz.

360 gün/sürekli

İklim Özel Elçisi 
atayacağız. 

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Dışişleri Bakanlığı

İdari Düzenleme

Ülkemizin iklim değişikliği politikalarının 
uluslararası alanda iletişiminin sağlanması 

için "İklim Özel Elçisi" atayacağız. Bu 
elçi, yoğun bir biçimde uluslararası 

iklim değişikliği toplantılarına katılım 
sağlayacak, iklim diplomasisi kültürü ile 
müzakerelerde aktif rol alarak ülkemizin 

iklim konusunda avantajlı konuma 
gelmesini sağlayacaktır.

90 gün
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak 

İşlem Türleri
Açıklama Süre

İklim Kanunu 
çıkartacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

T.C. 
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Hazine ve Maliye 

Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Tarım ve Orman 

Bakanlığı 
Diğer İlgili 
Bakanlıklar 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun

Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşabilmek 
için iklim değişikliğine dair gerekli yasal ve 

kurumsal çerçeveyi oluşturarak iklim kanunu 
çıkartacağız. Bununla birlikte iklim değişikliği 

ile mücadele konusunda teknik kapasiteyi 
ve gerekli olan finansmanı sağlayacağız. Bir 

taraftan yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik 
edeceğiz; diğer taraftan da yutak alanlarımızı 

artırarak düşük karbonlu ekonomiye geçişi 
sağlayacağız.

360 gün

Maden Kanunu’nu çevre 
perspektifiyle yeniden 

düzenleyeceğiz.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

"Kanun 
İdari 

Düzenleme"

Tarım alanlarını, meraları, doğal alanları ve su 
havzalarını koruyacak olan Maden Kanunu'nu 
ilgili tüm paydaşlarla istişare ederek  çevre 
perspektifiyle yeniden düzenlenleyeceğiz. 

Maden ruhsatlarının doğa ve çevreye uygun bir 
biçimde verilmesini sağlayacağız.

360 gün

Yeraltı ve yüzeysel su 
kaynaklarının yönetimi 

ve korunması için 
yeni bir  

"Su Kanunu" 
çıkaracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

"Kanun 
İdari 

Düzenleme"

Farklı bakanlıklar ve belediyeler arasında 
bölünmüş olan mevcut su yönetim sisteminde, 
mükerrer sorumlulukların oluşmaması ve su 
yönetiminde eşgüdümlülüğü sağlayabilmek 
için yeni bir 'Su Kanunu' çıkartacağız.  Suyun 

havza bazında yönetilmesi, suyla ilgili 
tüm süreçlerin takibi, bütçelendirilmesi, 
izlenmesi, raporlanması ve su hakkının 

adaletli bir şekilde yönetilmesinden sorumlu 
olacak yeni bir kurumsal yapı inşa edeceğiz. 

Su kaynaklarımızın maksimum derecede 
kullanılabilmesi ve suyu biten havzaya başka 

havzadan rahat su transferi yapabilmek 
için, havzalar arası su kullanımını serbest 
bırakacak, birbirine transfer edilebilir bir 

sistem kuracağız.

360 gün

Su varlıklarını korumak 
için Deniz, Göl ve 

Akarsu Acil Eylem Planı 
hazırlayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Yasal 
Düzenleme

Son yıllarda iklim değişikliği, çarpık kentleşme 
ve sanayileşmeden dolayı aşırı su çekimi, 
su seviyesinin düşmesi ve kirlenmesinden 
dolayı meydana gelen sorunların çözümü 
için bütüncül bir Deniz, Göl ve Akarsu Acil 

Eylem Planı hazırlayacağız. Acil Eylem Planı 
çerçevesinde; denizlerimizin, göllerimizin ve 
akarsularımızın sorunlarını tespit edeceğiz, 
tehdit kaynaklarını belirleyeceğiz ve çözüm 

önerilerini hazırlayacağız. Sorunların çözümü 
için uzmanlardan oluşan bir komisyon 

kuracağız, komisyon önerileri doğrultusunda 
göllerimizin doğal hallerine dönüşü için 

alınması gereken önlemleri hayata geçireceğiz.

360 gün/sürekli
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Havzalara kirlilik 
durumuna göre  

yeni deşarj standartları 
getireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme

Havzaları kirlilik durumlarına göre yeniden 
sınıflandıracağız. Kirli havzalarda kurulacak 
olan yeni tesislerde deşarj limitlerini daha 
sıkı hale getireceğiz. İyileştirme yapacak 

tesislere gerekli destekleri vereceğiz. 
Nehirleri, yer altı sularını ve gölleri kirleten 

mevcut işletmeleri öncelikle arıtma 
tesisleri kurmaları için destekleyeceğiz, 

buna rağmen kirliliğe devam eden tesisleri 
kapatacağız. Vatandaşımızın sağlık ve 
yaşam haklarını tehdit eden çevresel 

riskleri insanlığa karşı işlenen suç olarak 
değerlendirecek, ülke güvenliğini ihlal eden 

suçlarla eşdeğer cezalar vereceğiz.

360 gün/sürekli

Her türlü çevre 
kirliliğine neden 
olan tesisler için 

caydırıcı  
uygulamaları 
artıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Yasal ve İdari 
Düzenleme

Kaynaklarımızı korumak için her türlü çevre 
kirliliğine neden olan tüm kamu ve özel 

kuruluşlara gerekli cezaları uygulayacağız. 
Cezaların caydırıcılığını artırmak için 

işletme ruhsatlarının askıya alınması veya 
ürünlerinin satışına geçici yasak getirilmesi 

gibi yasal düzenlemeler yapacağız.

360 gün/sürekli

Su kaynaklarının 
yetersiz olduğu 

bölgelerde sanayi ve 
yerleşim alanlarına izin 

vermeyeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Kurum ve 
Kuruluşlar 

Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme

Yeni yerleşim ve sanayi alanlarının, 
şehirleşme ve sanayileşmeyi, Yıldız Şehirler 
politikamızla da bağlantılı olarak koşulların 

ve kaynaklarının daha uygun olduğu 
bölgelere kurulmasını sağlayacağız.

360 gün/sürekli

Merkezi ve yerel 
yönetimlerde 

bütçeleme süreçlerine 
iklim ve  

çevresel hassasiyetleri 
içeren konuları 

ekleyeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

İdari Düzenleme 
Bütçeden Ödenek 

Tahsisi

Merkezi ve yerel yönetimlerde bütçeleme 
sürecinde kamu kaynaklarının etkili ve 
ekonomik kullanımı, plan-program ve 

bütçe ilişkisinin kurulması, mali saydamlık 
ve hesap verilebilirliğin sağlanması gibi 
ilkelerin yanı sıra koruma ve kullanma 
dengesi kapsamında iklim ve çevresel 

hedefleri bütçeye ekleyeceğiz.

360 gün/sürekli

Yüksek Çevre Kurulunu, 
Yüksek Çevre ve İklim 

Değişikliği Kurulu 
olarak işlevsel hale 

getireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

İdari Düzenleme

Etkili bir çevre yönetiminin sağlanması, 
hedef, politika ve stratejinin belirlenmesi, 

sürdürülebilir kalkınma amaçları 
çerçevesinde ekonomik 

kararlara çevre boyutunu da dahil ederek, 
Yüksek Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu'nu 

işlevsel hale getireceğiz.

90 gün
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Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

ÇED ve SÇD süreçlerini 
etkili hale getireceğiz.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal ve İdari 
Düzenleme

"Çevresel Etki Değerlendirme" raporlarının 
hazırlanma sürecinin iyileştirilmesini 

ve rapora göre verilen taahhütlerin 
denetlenmesini etkin hale getireceğiz. 
Bununla birlikte "Stratejik Çevre Etkisel 

Değerlendirmesi"ni sektörel bazda 
uygulayacağız.

360 gün

Kaynağında 
ayrıştırmayı teşvik 

ederek, insan sağlığına 
ve doğaya risk 

teşkil edebilecek 
plastik atıkların 

ithalatını kaldıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun 
İdari Düzenleme

Atık zincir yönetimini ileri teknoloji 
sistemleri ile denetleyeceğiz. Atığın 
ekonomi değer bilincini artırarak, 

kaynağında ayrıştırmayı teşvik edeceğiz 
ve kamuoyunun farkındalığını artıracağız. 

Süreci sektör paydaşları ile istişare 
ederek, ülkemizde geri dönüşüm oranının 

artmasıyla plastik atık ithalatını bir takvim 
doğrultusunda yasaklayacağız.

360 gün/sürekli

Tek kullanımlık 
plastikleri 

yasaklayacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

Yerel Yönetimler 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Kanun 
İdari Düzenleme

Tüm paydaşlarla süreci tartışarak, tek 
kullanımlık plastikleri kademeli olarak 

hayatımızdan çıkaracağız. Tek kullanımlık 
plastik üreticilerinin de geri dönüşümü 

olabilecek ürünleri üretebilmeleri ve tekrar 
kullanımı için teknoloji yatırım desteği 

sağlayacağız. Geri dönüşüm teknolojileri 
ve biyo-plastik gibi alanlarda şirketlere ve 
üniversitelere AR-GE teşvikleri sunacağız. 

Sürdürülebilir ürünlerin üretimine 
geçiş yapan ve tek kullanımlık plastik 

kullanımını durduran şirketlere ise vergi ve 
yatırım teşvikleri sağlayacağız. Plastik su 
şişelerinin kullanımını azaltmak için belli 
bir kişi sayısının üzerinde olan kamusal 
alanlarda su çeşmeleri bulunduracağız. 

Tekrar kullanım, atık yönetimi ve atıkların 
sağlığa zararları konusunda tüketicileri ve 
işletmeleri bilinçlendirme kampanyaları 

hazırlayacağız. 

360 gün/sürekli

Çevre dostu, yeşil ve 
sürdürülebilir binalar 

yapacağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Yasal ve İdari 
Düzenleme

Yeni binalara ek olarak, tüm mevcut konut, 
hizmet ve ticari binalarda asgari EKB 

(Enerji Verimliliği Kimlik Belgesi) seviye 
gerekliliği getirerek bir enerji verimliliği 

atılımı başlatacağız. Bu doğrultuda; 
yeşil bina kriterleri, enerji tasarrufu ve 
ekonomik tasarruflar gereği yasal ve 

idari düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 
Çevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir binalar 

yapılmasını sağlamak üzere LEED ve BREAM 
benzeri sertifikasyonları kazanacak yapılar 
yapılmasını önce teşvik edecek ve tedricen 
zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler 

yapacağız. Bina Enerji Verimliliği Kimlik 
Belgesini bürokratik bir belge olmaktan 
çıkarıp hem ülke ekonomisine hem de 

vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak 
şekilde gerçek amacına hizmet eder hale 

kavuşturacağız. 

360 gün/sürekli
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Hedef
Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Nesli tükenmekte olan 
hayvanları 

koruyacağız, kanunsuz 
yapılan avlanmalarla 

mücadele edip, 
denetimleri artıracağız, 

Hayvanları Koruma 
Kanunu’nu günün 

şartlarına göre 
revize edeceğiz ve 

biyoçeşitlilik varlığımızı 
artıracağız.

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Yasal Düzenleme

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 
uygulanabilirliğinin takipçisi olacağız. 

Koruma altında olan veya nesli tükenmekte 
olan hayvan türlerinin avlanmasına 

izin veren avlanma kararlarının önüne 
geçeceğiz, kanunsuz yapılan avlanmalarla 

mücadele edip, denetimleri artıracağız. 
Koruma altına aldığımız ve tecrit ettiğimiz 

alanlarda Anadolu'nun hayvan türlerini 
doğaya salacağız, koruma altında 

nüfuslarının artmasını sağlayacağız. Toros 
Dağları'nın tamamını hayvan türlerinin 

korunduğu bir Millî Park'a dönüştüreceğiz.

360 gün/sürekli

Gezici hayvan klinikleri 
oluşturacağız.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

 
Yerel Yönetimler 

Yasal ve İdari 
Düzenleme  
Uygulama

Veterinerlik hizmetlerine ihtiyaç 
duyan ancak ulaşamayan sahipsiz 

hayvanlar için gezici hayvan klinikleri 
kuracağız. Gezici kliniklerde genel sağlık 

taramaları, kısırlaştırma gibi işlemleri 
gerçekleştireceğiz.

360 gün/sürekli

Orman ve korunan 
alanları genişleteceğiz.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme

Orman ve korunan alanları genişletecek, 
millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 
tabiatı koruma alanları, uluslararası öneme 
sahip sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme 

sahaları ile hassas bölgeleri koruyacak; 
orman, mera ve tarım alanlarının ekonomik 

getiri ve rant uğruna kullanımlarına izin 
vermeyeceğiz. Üretim ormanlarımızı doğru 
bir plan çerçevesinde yöneteceğiz. Doğru 

bir ekim ve planlama sistemi ile yutak 
alanlarımızı genişleteceğiz. Bununla birlikte 
başta endemik türler olmak üzere biyolojik 

çeşitlilik varlığımızı artıracağız. 

360 gün/Sürekli
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Hedef
Sorumlu Bakanlık 
veya Kurum(lar)

İlişkili Kuruluşlar
Yapılacak İşlem 

Türleri
Açıklama Süre

Orman vasfını yitirme 
uygulamasına  
son vererek, 

ormasızlaşan tüm 
alanları tekrar ormana 

çevirecek tedbirleri 
alacağız.

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

İlgili Bakanlıklar 
Yerel Yönetimler

Kanun 
İdari Düzenleme

Orman vasfını yitirmiş arazilerin 
yapılaşmasına müsaade eden uygulamaları 

sonlandıracağız ve Anadolu'nun orman 
alanının daraltılması değil bilakis 

genişletilmesine yönelik politikalar 
izleyeceğiz.

360 gün/Sürekli

Çevre Mahkemeleri 
kuracağız.

Adalet Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği 

Bakanlığı 
İlgili Bakanlıklar

Kanun 

Hem bugünün hem de gelecek kuşakların 
sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence 
altına alacak, sürdürülebilirlik döngüsü 

çerçevesinde hareket edecek, çevre 
konusunda uzmanlaşmış yargıçların görev 
yapacağı, yasal düzenlemeleri uluslararası 

hukukla uyumlu halde olan "Çevre 
Mahkemeleri" kuracağız. Çevre ve doğal 
yaşam alanlarının daha sıkı korunması 
için çevre hakkını daha kapsamlı olarak 

anayasal garantiye alacağız.

360 gün
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