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CUMHURİYET HALK PARTİSİ’nin
Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerinde
21 Öncelikli Program…
1. Kentlerde yaşam kalitesi yükselecek, yaşam daha kolay,
daha güzel olacak
2. Barınma hakkı en temel insan haklarından biridir:
konutsuz kimse kalmayacak
3. Çevre altyapı hizmetleri tamamlanacak,
çevre hakkı korunacak
4. Kentler altyapılarından başlamak üzere yeniden kurulacak
5. Güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım sistemleri geliştirilecek
6. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı tedbirler
güçlendirilecek
7. Yerel yönetimlerin ihmal ve gaﬂetlerinden kaynaklanan
kent kazalarını önlemeye dönük her türlü tedbir
duyarlılıkla uygulamaya geçirilecek
8. Yoksulluk kader olmaktan çıkacak.Herkesin aşı, işi olacak.
9. Yerel yönetimler üretenden ve üretimden yana olacak,
kentsel istihdamı artırmaya odaklanacak
10.Esnaf ve tüketici dostu belediyecilik temel
önceliklerden biri olacak
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11.Kentlerin turizm potansiyeli en verimli
şekilde değerlendirilecek
12. Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına
yönelik politikalara öncelik verilecek
13. Engelliler, yaşlılar ile şehit ailelerine ve gazilerimize
sahip çıkılacak
14. “Sağlıklı yaşam hakkı” doğuştan kazanılan bir haktır:
sağlıklı yaşam politikaları öncelik olacak
15. Sahipsiz çocuk bırakılmayacak
16. Kentler demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal
bütünleşmenin ve dayanışmanın merkezleri olacak
17. Kentler sosyal demokrat belediyeciliğin katılımcılık ve
şeﬀaﬂık ilkeleri çerçevesinde yönetilecek
18. E-belediye uygulamaları yaygınlaştırılacak
19. Kentler sanat ve kültürle yeniden buluşturulacak
20. Herkes için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlanacak
21. Kentler doğal yaşamla buluşturulacak, kent bitkileri
ve hayvanları korunacak
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Cumhuriyet Halk Partisi
Sosyal Demokrat
Yerel Yönetim Anlayışıyla
Kentlerimizi Yeniden Kuracak;
Çağdaş, Demokrat, Güvenli,
Yaşam Kalitesi Yüksek,
İnsanı Merkeze Alan Kentlerle

Hayatı Yaşanır Kılacak !...
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2009 Yerel yönetim
seçimlerinden sonra
ülkemizde yeni bir
dönem başlayacaktır
Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine en büyük
katkıyı sosyal demokrat belediyeler yapmıştır. Türkiye’de “çağdaş belediyecilik” kavramı ile “sosyal demokrat belediyecilik”
kavramı adeta eşanlamlıdır. Türkiye’de sosyal demokrat belediyecilik;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlı ve düzenli kentleşme,
Toplu taşıma, metro ve raylı sistemler,
Toplu konutlar ve ortak kullanım alanları,
Yaya alanları ve kent meydanları,
Parklar ve yeşil alanlar,
Temiz çevre, temiz hava ve temiz su,
Her alanda yaygınlaştırılmış kültür-sanat
etkinlikleri ve eserleri,
Tarihe, doğaya ve insana saygı,
Tüketicinin korunması ve ucuz tanzim satışlar,
Kamu yararı ve halkçılık,
Toplumsal dayanışma ve sosyal adalet,
Katılımcı, demokratik, şeﬀaf ve dürüst yönetim
kavramlarıyla özdeşleşmiştir.
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CHP yerel yönetimlerinde kentler plansızlıktan, yolsuzluklardan, talandan, üretkensizlikten, savurganlıktan, kentleri çirkinleştiren zevksiz uygulamalardan kurtarılacak, dürüst, halkçı ve akılcı yönetimin etkileri kentin her köşesinde görülecek
ve hissedilecektir.
Yurttaşlar hukuk kurallarının işlediği bir toplumda yaşama
garantisine, buyurgan, sömürgen olmayan, “önce insan” anlayışını benimsemiş sosyal demokrat yerel yönetimlere kavuşacaktır.
Keyﬁliğe, “ben yaptım oldu”ya, saltanat mantığına dayalı
kötü yönetim alışkanlıklarına son verilecek, ancak halk yararına, kamu yararına alınacak her kararda hızlı, cesur, atılgan ve
kararlı bir yönetim anlayışı sergilenecektir.
Yerel yöneticiler insana saygıyla, özenle ve çalışkanlıkla anılacak, tüm kesimleri kucaklayacak, kaynaştıracak, inanç, köken, doğum yeri, konuşulan dil ayırımcılığı yapmayacak, iş
yaparken ezmeyecek, yaparken yıkmayacak, yardım ederken
insanlarımızın onurunu çiğnemeyecektir.
Hiçbir insanımız, toplumumuzun hiçbir kesimi geride bırakılmayacak, ezilmelerine, çiğnenmelerine asla izin verilmeyecektir.
Kentlerde yaşam kalitesi yükselecek, yaşam daha kolay,
daha güzel olacak, çevre ve yaşam hakkının korunduğu, alt
yapısı iyi yönetilen kentler oluşturulacaktır.
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Yerel yönetimler, üretici, kaynak ve istihdam yaratıcı olacak,
kentin ekonomisini güçlendirmek için sorumluluk üstlenecek,
çalışana ve üretene destek verecektir.
Kentlerde “Sıfır Yoksulluk” ilkesiyle sosyal yardımlar sosyal
hak anlayışı çerçevesinde ve kurumsal bir zeminde yaygınlaştırılacak, mevcut iktidarın yoksulların biricik varlığı olan onurlarını kırıcı sadaka ve lütuf biçimindeki siyasallaşmış keyﬁ yardım sistemine son verilecektir.
Yoksulluk kader olmaktan çıkacak. Herkesin aşı, işi olacak.
herkes güven içinde yaşayacak. Herkes kimliğini şeref gibi taşıyacak. Herkes özgür ve eşit vatandaş olmanın tadına varacak.
Hiç kimse kimseye kültür ve yaşam biçimini dayatmayacaktır.
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Şimdi Seçim Zamanı !...
Özlem Duyduğunuz Kentler ve
Yaşam Biçimi Bunlar ise
Sosyal Demokrat
Yerel Yönetimler İçin
Haydi Seçime !...
Geleceğimiz Bizim Elimizde…
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CHP’nin
yerel yönetim anlayışı
ve temel ilkeleri
Anayasanın temel ilkelerine koşulsuz bağlı yerel yönetimler:

» Anayasanın ikinci maddesinde öngörülen laik, demokratik,
sosyal, hukuk devletinin ilkelerini eksiksiz hayata geçirecek yerel yönetim anlayışının egemen kılınmasıdır.
Halka en yakın yönetim kademesi:

» Yerel hizmetlerin, idarenin bütünlüğü ve üniter devlet yapısı korunarak halka en yakın hizmet birimi olan yerel yönetimler eliyle verilmesidir.
Yerel yönetimlere daha çok görev alanı:

» Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki görev ve kaynak
paylaşımının yerel yönetimlerin hizmet kapasitelerini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesidir.
Sosyal demokrat yerel yönetim anlayışının egemen kılınması:

» Yerel yönetimleri derebeylik olarak gören ortaçağ zihniyetinin aksine, yerel yönetimleri ve kentleri yerel demokrasinin,
hoşgörünün, çağdaş yaşamın, gelişmenin, katılımcılığın, halkla bütünleşmenin ve toplumsal dayanışmanın merkezleri olarak gören sosyal demokrat yerel yönetim anlayışının egemen
kılınmasıdır.
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Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni görev tanımlaması:

» Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki ve
sorumluluk karmaşasının giderilmesi ve farklı yerel yönetim
kademeleri arasında halka en etkili şekilde hizmet verecek bir
işbölümü ve eşgüdüm sisteminin kurulmasıdır.
Kararlara hemşehrilerin katılımı:

» Sosyal demokrasi, halkçı belediyecilik ve birlikte yönetme
temel ilkeleri çerçevesinde yerel yönetim kararlarının her aşamasında halk katılımının sağlanması ve aşağıdan-yukarı yönetim anlayışının hayata geçirilmesidir.
Etkin denetim, hesap veren şeﬀaf belediyecilik:

» Denetim, şeﬀaﬂık ve hesap verme sorumluluğunun göstermelik kavramlar olmaktan çıkarılması, mali kontrolün güçlendirilmesi, yerel yönetimler üzerinde baskı aracı olarak kullanılmadan denetimin etkinleştirilmesidir.
Keyﬁ, kuralsız, savurgan belediyeciliğe son:

» Yerel yönetim kaynaklarının hesapsız-kitapsız, şaibeli projelerde çarçur edilmesinin engellenmesi, kamu kaynaklarının
belediye şirketlerinde, keyﬁ, kuralsız ve denetimsiz şekilde
harcanması uygulamalarına son verilmesi, her türlü savurganlığa, yasaların etrafından dolanmaya ve yolsuzluğa son
verecek akılcı, bilimsel, planlı ve programlı gelişmeyi temel
alan etkili karar verme-uygulama-izleme-denetleme mekanizmalarının oluşturulmasıdır.
Hukuka saygılı dürüst yönetimler:

» Siyasette ve kamu yönetiminde hukuka saygı, erdem ve saydamlığın temel ilke haline getirilmesi, yalana, dolana ve her
türlü kirliliğe son verilmesidir.
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Kayırmacılığa, yolsuzluklara açık yönetim anlayışına son:

» Temiz siyaset, dürüst ve şeﬀaf yönetim ile hesap verilebilirlik
ilkeleri çerçevesinde yolsuzlukların, eş, dost, ahbap kayırmanın hesabının sorulması; hiçbir şekilde yolsuzlukların üstünün
örtülmemesidir.
Kamu ile çıkar çatışmasına, kamu yararının çiğnenmesine son:

» Halk adına ve kamu yararına görev yapan belediye başkanı
ve diğer yerel yönetim görevlilerinin kendileri ve yakınlarına
her türlü çıkar sağlayabilecek görev ilişkisine girmelerinin engellenmesidir.
Bağış verme alışkanlıklarına etkin denetim:

» Yerel yönetimlerin kendileriyle doğrudan ve dolaylı çıkar
ilişkisi olan özel ve tüzel kişilerden bağış almalarının kesinlikle
önlenmesidir.
Emeğe, örgütlenmeye, sendikal haklara saygılı belediyecilik:

» Sosyal demokrasinin en temel değerleri olan emeğe, alın terine, çalışma ve örgütlenme hakkına saygı ilkeleri çerçevesinde personeli sendikasızlaştırmaya, düşük ücretle çalıştırmaya
ve özlük haklarını ortadan kaldırmaya dönük uygulamalara
son verilmesi, çalışanların sendikal örgütlenme hakkına saygılı yerel yönetim anlayışının yaygınlaştırılmasıdır.
“Önce insan” ilkesine dayalı etkin, verimli, çağdaş belediyecilik:

» Yerel yönetimlerin “önce insan” anlayışıyla, keyﬁlikten uzak,
kararlı ve dürüst yönetim ilkeleri çerçevesinde verimli, hızlı ve
etkili bir yönetime kavuşturulmasıdır.
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Cumhuriyet Halk Partisinin
Sosyal Demokrat
Yerel Yönetimlerinde
21 Öncelikli Program…
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1

KENTLERDE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELECEK,
YAŞAM DAHA KOLAY, DAHA GÜZEL OLACAK
» Kent estetiğine, güzelliğine önem verilecek, tarihi doku ile
çağdaş mimarinin uyum içinde olmasına özen gösterilecektir.
» Doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkılacaktır.
» Kentte yaşayanlara, kenti gezmeye gelenlere, eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlere en iyi yaşam
koşulları sağlanacak ve iyi bir yaşam biçimi sunulacaktır.
» İnsanlara, doğayla baş başa kalabilecekleri alanlar sunulacaktır.
» Kent içerisinde sosyal bütünleşmeye ve fırsat eşitliğine
önem verilecektir.
» Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevre ve koşullar sağlanacaktır. Halkın nefes aldığı kamuya ait açık alanlar, parklar, bahçeler, çay bahçeleri, hobi bahçeleri, mesire
yerleri ve oyun alanları korunacak, geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
» Kentlilerin buluşma noktası olan kent meydanları çoğaltılacaktır.
» Yaya bölgeleri, kaldırımlar, cadde ve sokaklar iyileştirilecek,
ağaç, heykel, anıt, havuz ve çeşmelerle donatılacaktır.
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» Kent içindeki akarsular korunacak, atık kanallarına dönüşmesi önlenecek, kentte yaşayanların ortak kullanımına açılacaktır.
» Kent merkezlerinde yayalara öncelik tanınacaktır.
» Kentler, herkesin her yere kolayca erişebilmesini sağlayabilecek şekilde tasarlanacaktır.
» Engellilerin kent yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak için
her türlü ﬁziksel ve çevresel önlemler alınacaktır.
» Kentleşme politikaları “kâr ve rant” amacıyla değil, “Önce
İnsan” ilkesi temelinde geliştirilecektir. Kentler rant avcılarına,
talancılara, kent mafyalarına teslim edilmeyecektir.
» Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine
bağlı kalınacak, uzmanlıklara saygılı olunacak, meslek odalarının görüşleri dikkate alınacaktır.
» Su, metro, otobüs ve doğalgaz gibi yaşamsal hizmetlerin
nitelikli, ucuz ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
» Kent merkezlerindeki yeşil alanlar korunacak, plan değişiklikleri ile konut ve ticaret merkezine dönüştürülmesi önlenecektir.
» Kent hukukuna ve kentli haklarına azami saygı gösterilecek,
kente karşı işlenen suçlar konusunda yöre halkı bilinçlendirilecektir.
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» Son yıllarda kentlerde büyük artış gösteren suçların işlenmeden önlenmesine, kent ve kentli güvenliğinin artırılmasına
dönük her türlü tedbir ivedilikle uygulamaya geçirilecektir.
» Caddelerin, sokakların ve parkların günün ve gecenin her saatinde güvenli olmasını sağlayacak etkin önlemler alınacaktır.

2

BARINMA HAKKI EN TEMEL İNSAN
HAKLARINDAN BİRİDİR: KONUTSUZ KİMSE
KALMAYACAK
» Kendi konutunu satın almak, kendi konutunda yaşamak hayal olmaktan çıkarılacaktır.
» Dar gelirlilere ait sağlıksız konutların iyileştirilmesi veya konutsuz dar gelirlilerin konut sahibi yapılması amacıyla Halk
Konut Projesi uygulamaya geçirilecektir.
» Kamu arsaları lüks konut projelerine değil, dar gelirliler için
hazırlanacak konut projelerine tahsis edilecektir.
» Başta TOKİ eliyle üretilenler olmak üzere, toplu üretilen
konutlarda, ülkenin farklı yörelerinde tek tip proje anlayışına
son verilecek, iklim şartları dikkate alınacak, coğraﬁ ve yöresel
mimari özellikler korunacaktır.
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» Kentsel dönüşüm projeleri, gecekonduda ev sahibi ve kiracı konumunda oturanları, yaşam çevrelerinden koparmadan, taşıyamayacakları mali yükümlülükler altına sokmadan
yaşama geçirilecektir. Hiçbir gecekondu sakini bu projelerin
uygulanması sürecinde, kapı önüne koyulmayacak, açıkta bırakılmayacaktır.

3

ÇEVRE ALTYAPI HİZMETLERİ
TAMAMLANACAK, ÇEVRE HAKKI KORUNACAK
» Yeşil alanlar, ekolojik denge ve su havzaları korunacaktır.
Kentlerin içinde kalan kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki tahribat engellenecek, bu alanların korunarak kullanılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önlemler
geliştirilecek ve desteklenecektir.
» Su, kanalisazyon, atık su arıtma, çöp imha tesisleri gibi çevresel alt yapı hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler
hızla giderilecektir. Yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan
çevresel altyapı hizmetlerinin yeterince ve hızla çözülmesi için
öncelikli projeler hazırlanacak ve uygulanacaktır.
» Temiz hava, temiz su ve yeşil çevre gibi haklardan oluşan
Çevre Hakkının sağlanması temel önceliklerden biri olacaktır.
» Çevre kirlenmesinin bedeli kullanana ve kirletene ödettiri-
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lecek ancak bedel ödemenin sürekli bir kirletme hakkına dönüşmesine izin verilmeyecektir.
» Hava kirliliğini azaltacak önlemlere öncelik ve önem verilecektir.
» Kent halkının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen görsel kirlilik ve gürültü kirliliğini önleyecek yasal ve yönetsel önlemler
alınacaktır.

4

KENTLER ALTYAPILARINDAN BAŞLAMAK
ÜZERE YENİDEN KURULACAK
» Kentlerde alt ve üst yapının yapım, onarım ve yenileme çalışmaları, iş tekrarlarını, kaldırımların sürekli sökülüp yeniden
yaptırılması gibi zaman ve kaynak israfını, araç ve yaya traﬁğindeki aksamaları önleyecek şekilde ilgili merkezi ve yerel
yönetim kurumları tarafından eşgüdüm içinde planlanacak
ve gerçekleştirilecektir. Bu amaçla yerel yönetimler güncel,
geçerli, güvenilir, interaktif ve eksiksiz veri tabanına dayanan
bilgi sistemleri geliştireceklerdir.
» Sağlıklı ve düzenli kentleşmenin en önemli gereksinimi olan
kentsel alt yapı, şehrin yapılaşmasından önce planlanıp hazır
hale getirilecektir.
» Kentlerin alt yapı, arıtma ve katı atık sorunlarına öncelik ve-

19

ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

rilecektir. Arıtma tesisi bulunmayan kentsel yerleşme ve organize sanayi bölgelerinde biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri
öncelikle tamamlanacaktır. Katı atık tasﬁye, çöp depolama ve
geri dönüşüm tesislerinin kurulmasına öncelik verilecektir.
» Kentlerin su gereksinimlerinin karşılanması, hazırlanacak
ana planlar kapsamında gerçekleştirilecektir.
» Herkesin yeterli, temiz, içilebilir ve uygun kalitede suya erişmesi sağlanacak, kentler sağlıklı, ucuz ve güvenli içme suyuna
kavuşturulacaktır.
» Suya, ticari bir mal olarak değil, temel bir insan hakkı olarak
bakılacak, ancak israfının önüne geçilecektir.
» Suyun verimli kullanımı sağlanacak, farklı konut alanlarına
ve farklı sanayi alanlarına göre farklı su kullanım stratejileri
uygulanacaktır.
» Su tüketiminde kayıp-kaçak oranı azaltılacaktır.
» Kirli suların çevreye zarar verecek şekilde deşarjı engellenecek, arıtma tesisi bulunmayan sanayi ve ticari kuruluşlarının
arıtma tesisi kurmaları için gerekli önlemler alınacaktır.
» Su kaynakları ve doğal kaynakların dengeli kullanımına yönelik olarak yerel yönetimler arası işbirliği mekanizmaları geliştirilecek, havza bazlı su kaynakları yönetim modellerine işlerlik kazandırılacak ve ilgili belediyelerle işbirliği yapılacaktır.
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» İçme suyunun arıtılmasına ihtiyaç duyulduğunda, diğer belediyeler veya birlikler ile ortak projeler geliştirilecektir.
» Kent peyzaj mimarisi kentin iklim kuşağına göre oluşturulacaktır.
» Atıkların depolanması, taşınması ve bertarafının doğru yapılması için her belediye atık yönetimi oluşturacaktır. Katı atıkların değerlendirme yöntemleri katı atık yönetimi çerçevesinde planlanacak ve uygulanacaktır.
» Atık suyun modern kanalizasyon sistemleriyle ve uygun
arıtma tesisleriyle çevre kirliliği yaratmadan deşarjı sağlanacaktır. Deşarj edilen atık suların arıtılması ve sisteme geri kazandırılması amacıyla diğer belediyeler veya birlikler ile ortak
projeler geliştirilecektir.

5

GÜVENLİ, HIZLI VE UCUZ KENTİÇİ
ULAŞIM SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLECEK
» Kent içi ulaşım planları kentsel arazi kullanım planları ile
bütünleşik olarak hazırlanacaktır.
» Kent içinde, toplu taşımacılığa ve ucuz ulaşıma önem verilecektir. Çevreye duyarlı alternatif ulaşım türleri ve sistemleri
devreye sokulacaktır.
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» Büyük kent merkezlerinde metro ve raylı ulaşım sistemleri
hızla geliştirilecektir.
» Temiz ve verimli enerji kullanan, toplu taşımayı özendirici
yenilikçi ulaşım ve lojistik stratejileri geliştirilecektir.
» Yayaların ve bisikletlilerin ulaşımı ve güvenliği sağlanacaktır.
» Aşamalı olarak çok sayıda cadde ve sokak toplu taşıma araçları
dışındaki motorlu araçlara kapatılacak, traﬁğe kapatılan sokaklarda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılması sağlanacak, kentliler yürümenin ve motorsuz araç kullanmanın keyﬁni
çıkaracaktır.
» Kent içi ulaşım politikası, zorunlu kent içi seyahatleri azaltıcı
şekilde düzenlenecek, olanak varsa raylı sistem ve deniz yolu
taşımacılığı öne çıkarılacaktır.

6

DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE DOĞAL
AFETLERE KARŞI TEDBİRLER GÜÇLENDİRİLECEK
» Yerel yönetimlerce hazırlanması gereken, afetlerin zararlarını azaltma ve müdahale planları düzenli olarak güncellenecektir.
» Başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı toplumda gü-
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venli yaşam ve zarar azaltma kültürü oluşturulacaktır.
» Halk, afet tehlikesine karşı eğitim programları ile bilgilendirilecek ve bilinçlendirilecektir.
» Afet riskini azaltma, afete hazırlık ve müdahale politika ve
stratejileri geliştirilecektir.
» Afet riskine duyarlı uzun vadeli yerleşim planı yürürlüğe konulacak, yerel yönetimler “pay hatlarına değil, fay hatlarına”
duyarlı hale getirilecektir.
» Vatandaş deprem tehdidi karşısında kaderi ile baş başa bırakılmayacak, afetleri göğüsleyecek güvenli yaşam alanları yerel yönetimlerin öncelikli görevi olacaktır.
» Deprem bölgelerinde geniş kapsamlı güçlendirme ve onarım programları geliştirilecek ve uygulanacaktır.
» Broşürler, aﬁşler ve yerel yönetimlerin internet sayfaları
yoluyla acil durumlarda yapılması gereken işler ve kentlilerin
ucuz ve güvenli yollarla evlerinin afetlere karşı sağlamlaştırılması konularında herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmiş bilgiler verilecektir.
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7

YEREL YÖNETİMLERİN İHMAL VE GAFLETLERİNDEN KAYNAKLANAN KENT KAZALARINI
ÖNLEMEYE DÖNÜK HER TÜRLÜ TEDBİR
DUYARLILIKLA UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK
» Soba ve doğalgaz zehirlenmesi, yollardaki büyük çukurlar,
inşaat kuyuları, açık bırakılan rögar kapakları ve denetimsiz
çöp toplama sahaları gibi ölüm ve yaralanma olayları ile sonuçlanan kazaları azaltıcı tedbirler ivedilikle uygulamaya geçirilecektir.
» Kent kazalarına karşı kentlilerin bilinçlendirilmesine yönelik
olarak eğitim ve kampanya çalışmaları uygulamaya konulacaktır.
» Kentiçi yolları otoyollarına ve yarış pistlerine çeviren ulaşım
politikası anlayışına son verilecektir.

8

YOKSULLUK KADER OLMAKTAN ÇIKACAK.
HERKESİN AŞI, İŞİ OLACAK.
» Kentlerde “Sıfır Yoksulluk” hedeﬁ çerçevesinde yoksul ve
muhtaç insanlara asgari gelir desteği sağlanacak ve insan
onuruna yaraşır şekilde yaşam düzeyleri yükseltilecektir.
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» Hiç kimse aç-açık kalmayacak, belediyeler yoksulların yanında ve hizmetinde olacaktır.
» Keyﬁ olarak yardım yapılan “muhtaç vatandaş” anlayışına
göre değil, yasalarla hakları korunan “hak sahibi vatandaş” ilkesine göre sosyal yardım hizmetleri sunulacaktır.
» Sosyal yardımlar insanlarımızın yoksulluğunu teşhir etmeden, onurlarını zedelemeden yapılacaktır.
» Yoksullukla mücadele, iş bulmaya ve iş kurmaya yardım anlayışı ile sürdürülecektir.
» Yoksullara, güçsüzlere, engellilere yapılacak hizmetler sosyal devlet anlayışı içinde kamu hizmeti olarak verilecektir.
» Türkiye genelinde Aile Sigortası uygulamasına geçilecektir.
Aylık almayan veya geliri olmayan muhtaç durumda olan bütün ailelere yaşamlarını asgari düzeyde sürdürebilmelerine
yetecek düzeyde ve koşulları değişmediği sürece sürekli olarak aylık ödenecek. Yeni ilkelerin ışığı altında çocuk yardımı,
yaşlılık yardımı, özürlü yardımı, iş edindirme yardımı, sağlık
yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı ve özel amaçlı yardımlar yapılacaktır.
» Kent varoşlarında “vatandaşlık hakkı” uygulamasına geçilecek, aileden asgari bir kişi kayıtlı istihdam olanağı buluncaya
değin, ailenin kadınının banka hesabına her ay “yaşam destek
ödeneği” karşılıksız olarak yatırılacaktır.
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» Yoksulların, öğrencilerin ve desteğe gereksinim duyan bireylerin özel durumlarına uygun politikalar üretilecek, toplumsal adalet gözetilecektir.
» Sosyal Refah devletinin işlevlerini hayata geçirecek projelere öncelik verilecek, işsizlik ve yoksullukla mücadele programları, meslek edindirme ve beceri kazandırma projeleri geliştirilecektir.
» Her mahallede başta yoksullar, engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi risk altındaki gurupların ihtiyaçlarının tesbit
edildiği ve giderildiği Dayanışma Evleri kurulacaktır. Dayanışma Evlerinde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat ve diğer
mesleklerden oluşan profesyonel mesleki kadrolar istihdam
edilecek ve Aile Danışma Birimleri yoluyla, sorunlu ailelerin
her türlü psikolojik, sağlık, eğitim, mali ve hukuki sorunlarına
yönelik sosyal yardım ve hizmet verilecektir.
» CHP İktidarında yüz metre kareden küçük tek konutu olanlardan emlak vergisi alınmayacaktır.
» Su tüketimleri su kullanım düzeyine göre ücretlendirilecek,
su kullanımlarının belirlenecek ilk diliminden bedel alınmayacaktır.
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9

YEREL YÖNETİMLER ÜRETENDEN VE
ÜRETİMDEN YANA OLACAK, KENTSEL
İSTİHDAMI ARTIRMAYA ODAKLANACAK
» Kentin ekonomik kalkınmasını teşvik edecek koşullar yaratılacaktır.
» Kentlerde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde
kalkınma kurumları oluşturulmasına öncülük edilecek, oluşturulacak bu kurumlar ile işbirliği içinde yerel ölçekte kalkınma
ve planlama çalışmalarına hız verilecektir.
» Tüm yerel paydaşların katılımıyla “kent vizyonu” geliştirilecek ve sürdürülebilir gelişme stratejileri belirlenerek uygulanacaktır.
» Ülkemizde yaygın bir sorun olan il merkezi ile ilçeleri ve kırsal kesimleri arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ve eşitsizlikleri
azaltmak, gelişmeyi ilçelere ve kırsal kesime yaygınlaştırmak
ve kır-kent bütünleşmesini sağlamak amacıyla özel projeler
geliştirilecektir.
» Yerel yönetimler, üretici, kaynak ve istihdam yaratıcı olacak,
kentin ekonomisini güçlendirmek için sorumluluk üstlenecek,
çalışana ve üretene destek verecektir.
» Yerel üretim, istihdam ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi
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amacıyla, yerel girdi ve kaynak kullanımına öncelik veren, çevreye duyarlı, yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek
ürünlerde üretim yapan ve ihracat kapasitesi yüksek sektörlerin geliştirilmesine yönelik tedbirler geliştirilecek, bu amaçla
yerli ve yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlanacaktır.
» Yerel yönetim, üniversite ve sanayi işbirliği çalışmaları hızlandırılacak, teknoparkların ve AR-GE altyapılarının geliştirilmeleri sağlanacak; yatırım danışmanlık hizmetleri, AR-GE, dış
ticaret, teknoloji transferi, girişimciliği geliştirme ve kurumsallaşmayı/ profesyonelleşmeyi sağlamaya dönük alanlarda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
» Yerel düzeyde birlikte iş yapma kültürünü geliştirici tedbirler
geliştirilecek, ortaklıklar ve kurumsal girişimler özendirilecektir.
» Bölge, havza ve planlama bölgelerindeki yatırım projeleri
ile istihdam ve üretimi artırmaya yönelik projelerin yaşama
geçirilmesi için yerel yönetim birlikleri teşvik edilecektir.
» Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri ile fuar
alanları gibi ticaret ve sanayi merkezlerinin oluşturulması ve
geliştirilmesi ile ilgili her türlü istem öncelikle yerine getirilecek, mevcutların alt ve üst yapıları iyileştirilecektir.
» Kentlerde dağınık olarak yerleşmiş ve bu nedenle çevre, insan sağlığı ve kentsel görünüm açısından olumsuzluklar yaratan sanayi işletmelerinin, alt yapısı hazır ve verimli üretim için
her türlü koşulları barındıran organize sanayi bölgelerinde
toplanması için özendirici tedbirler geliştirilecektir.
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» Kentlerin kaynakları ve üretim proﬁlleri dikkate alınarak, belirli üretim dallarında uzmanlaşmalarını sağlayacak tedbirler
geliştirilecek, bu amaçla ihtisas organize sanayi bölgelerinin
kurulması sağlanacaktır.
» Yerel kurumlarla işbirliği içinde kentsel istihdam stratejileri
hazırlanacak ve bu kapsamda yerel sektörlerin işgücü talebi
dikkate alınacaktır.
» Kentin sanayi ve ticaretini, kültürel değerlerini tanıtmak
amacıyla, Fuarcılık faaliyetleri desteklenecektir.
» İşsizlere iş bulabilmek ve işgücünün niteliğini artırmak için yerel oda, borsa ve birlikler ile derneklerle işbirliği yapılacaktır.
» Kentsel işgücü donanımının niteliğinin artırılması amacıyla,
aktif istihdam ve mesleki eğitim programları geliştirilecektir.
“Yeniden beceri kazandırma”, “hayat boyu eğitim” ve “işbaşında eğitim” vb. faaliyetlere yaygınlık ve etkinlik kazandırılacak, teknolojik değişim nedeniyle işlerini kaybedenler hızla
yeni iş alanlarına hazırlanacaktır.
» Tarım sektöründen kopup gelen düşük nitelikli işgücünün
beceri ve nitelik seviyelerinin yükseltilmesi için aktif istihdam
politikalarına öncelik verilecektir.
» Aktif istihdam politikalarından biri olan iş kurma ve geliştirme programlarının çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
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» Yutiçindeki ve yurtdışındaki kentler arasında işbirliği ve iletişim ağları kurulacak, diğer kentlerle ortak projeler geliştirilecek ve yenilikçi ve örnek proje alışverişleri yapılacaktır.
» Geliştirilecek yenilikçi projeler için ulusal ve uluslararası kuruluşların sağladığı hibe ve kredi olanaklarından etkin bir şekilde yararlanılacaktır.

10

ESNAF VE TÜKETİCİ DOSTU BELEDİYECİLİK
TEMEL ÖNCELİKLERDEN BİRİ OLACAK
» Hiper ve grosmarketlere karşı küçük esnafı koruyacak tedbirler geliştirilecek, büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin şehir
dışında faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.
» Küçük esnafın haksız rekabete karşı korunması amacıyla örgütlenmeleri yönünde gereken destek sağlanacak, esnaﬂardan gelecek her türlü talep öncelikle değerlendirilecektir.
» Esnaf ve sanatkarların toplu işyerleri kurmaları desteklenecek, bu amaçla ticaret merkezleri ve küçük sanayi siteleri gibi
toplu işyerlerinin kurulması yerel yönetimler öncülüğünde
gerçekleştirilecektir.
» Esnaf ve sanatkarların ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilecekleri ve iş hacimlerini büyütebilecekleri bir
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yapıya kavuşmaları için yerel yönetimler bünyesinde danışma,
bilgilendirme ve yönlendirme birimleri oluşturulacaktır.
» Belediyelerde esnaf ve sanatkarlara ilişkin her türlü sorunun
çözümü amacıyla “Esnaf Masası” ve “Alo Esnaf Hattı” birimleri
oluşturulacaktır.
» Esnaf ve sanatkarlar ile hem kendi sorunlarının hem de yerel
sorunların görüşüleceği aylık olağan toplantılar yapılacaktır.
» Yöredeki esnaf ve sanatkarlar ile küçük ölçekli girişimlerin
geliştirilmesi amacıyla TESK, Ticaret Odaları, Meslek Kuruluşları, KOSGEB ve Üniversiteler ile işbirliği içinde ortak projeler
geliştirilecektir.
» Yerel nitelikli ürünleri üreten, işleyen ve pazarlayan esnaf
ve sanatkarlara her türlü konuda destek sağlanacak, gerektiğinde bu tür girişimlere öncü olunacaktır.
» Esnaf ve sanatkarların ürünlerini teşhir edeceği panayır,
fuar ve festival etkinlikleri düzenlenecek, başka şehirlerdeki
ve hatta ülkelerdeki bu tür etkinliklere esnaf ve sanatkarların
katılımlarının sağlanması amacıyla destekler sağlanacaktır.
» Esnafın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, kentlilerin rahatça dolaşabilmeleri için araç traﬁğine sınırlama getirilecek,
gerektiğinde bu tür cadde ve sokaklar traﬁğe kapatılacaktır.
» Esnafın yoğun olduğu cadde ve sokakların niteliğine uygun
şekilde cadde ve sokak düzenlemeleri yapılacak, dükkanların
dış cepheleri ve bahçelerinin düzenlenmesi konularında her
türlü destek sağlanacaktır.
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» Başta ticari faaliyetlerin yoğun olduğu sokak ve caddelerde
olmak üzere kent ışıklandırma çalışmalarına özel önem verilecek, “Aydınlık Kentler” anlayışı doğrultusunda gece boyunca
cadde ve sokakların aydınlatılması ve güvenlik içinde olması
sağlanacaktır.
» Tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunması, tüketicinin aydınlatılması, bilgilendirilmesi, sesini duyurması ve temsil edilmesine yönelik haklarını etkinlikle kullanabilmeleri
doğrultusunda gereken her türlü destek sağlanacaktır.
» Tüketicilerin örgütlenmeleri desteklenecek ve tüketici örgütleriyle işbirliği içinde çevreye duyarlı tüketici bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme
programları düzenlenecektir.
» Belediyelerde tüketicilere ilişkin her türlü sorunun çözümü
amacıyla “Tüketici Masası” ve “Alo Tüketici Hattı” birimleri
oluşturulacaktır.
» E-belediye hizmetleriyle tüketicilerin ürün piyasaları ve nitelikleri hakkında daha sağlıklı ve güvenilir bilgi almaları sağlanacaktır.
» Küresel iklim değişikliği ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına hız verilecek, sera gazı salınımının azaltılması konusunda
önlemler alınacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
desteklenecektir.
» Tüketicileri enerji tasarrufu ve enerjinin etkin kullanımı ko32
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nusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

11

KENTLERİN TURİZM POTANSİYELİ EN
VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK
» Kentte ve yakın çevresinde yer alan turizm ürünlerinin (tarih, dağ, deniz, kültür, kış, kaplıca, sağlık, inanç, kongre, golf
vb.) alt ve üst yapıları geliştirilecek, markalaşmaları sağlanacak, yerli ve yabancı ziyaretçileri kente çekmek amacıyla tanıtım faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.
» Kentin turizm altyapısını zenginleştirecek ve kentsel yaşam
kalitesini yükseltecek girişimler (nitelikli otel ve lokantalar,
sanatsal ve kültürel etkinlikler) desteklenecek, yerel kültürel
etkinlikler (festivaller, fuarlar, şenlikler) geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
» Turizm konusunda yerel düzeyde bilinçlendirme ve eğitim
çalışmaları yaygınlaştırılacak, halkın turizm ile ilgili kararlara
katılımı sağlanacaktır.
» Doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici
bir anlayışla turizm yatırımlarının artırılması özendirilecektir.
» Kentin karakteristik kültür dokuları korunacak ve geliştirilecektir.
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» Yöredeki müzeler, arkeolojik ve doğal sit alanları, ören yerleri iç ve dış turizmin cazibe merkezi haline getirilecektir.
» Sit alanlarında yaşayanlar ve yaşadıkları mekanlar, konutlar, işyerleri kendi kaderine terk edilmeyecek; bakım, onarım,
proje ve restorasyonuna kamusal katkı sağlanacaktır.
» Yöreye özgü el sanatları ve kültürel ürünler yaşatılacak ve
yaygınlaştırılacak, tanıtım ve pazarlama amaçlı kooperatiﬂer
kurulması teşvik edilecek ve desteklenecektir.
» Yerel doğal kaynak ve değerler akılcı, dikkatli, verimli ve adil
bir biçimde kullanılarak turizmin gelişmesi sağlanacaktır.

12

KADINLARIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMINA
VE KORUNMASINA YÖNELİK POLİTİKALARA
ÖNCELİK VERİLECEK
» Kadınların ve gençlerin istihdamını artırmak amacıyla yöresel istihdam stratejileri hazırlanacak, projeler geliştirilecek, bu
amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
» Yerel yönetimlere ait sosyal tesislerde öncelikle kadınlar ve
gençler istihdam edilecektir.
» Kadınlar için yörenin işgücü ihtiyacına uygun meslek kursları açılacaktır.
34

ÅÃC:ÃI;wÃCP7C7D?

» Hasta ve çocuk bakımı konusunda eğitim almak isteyen kadınlara eğitim verilecek, iş bulmalarına yardım edilecektir.
» Kadınların ücretli çalışmalarının yaygınlaşması desteklenecek, bu amaçla yerel yönetimlerin kreşleri ve etüt merkezleri
gereksinimler doğrultusunda çoğaltılacaktır.
» Küçük ve orta ölçekli kadın girişimciliği desteklenecektir.
» Kadınları ve genç kızları koruyan ve geliştiren projeler geliştirilecek, kadın dostu belediyecilik yaygınlaştırılacaktır.
» Kadına yönelik şiddete karşı etkili bir şekilde mücadele edilecektir.
» Yeteri sayıda kadın sığınma evleri ve kadın danışma merkezleri açılacaktır.
» Genç girişimcilere gereken desteğin verilmesi için üniversitelerle işbirliği yapılacaktır.
» Evinde yarı zamanlı çalışmak isteyenlere yönelik mesleki
rehberlik ve kurs hizmetleri verilecektir.
» Kurulacak gençlik ve kültür merkezlerinde, yeterli eğitim
alamayan veya işgücü piyasasının isteklerine uygun eğitim
alamayan gençlere yönelik beceri kazanma ve meslek edindirme hizmetleri verilecektir.
» Kent merkezlerinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için hoşgörülü, farklılıkları bir değer olarak gö35
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ren, ulusal değerleri özümsemiş, Dünya’ya açık bir gençliğin
buluşacağı Cumhuriyet Gençlik Evleri kurulacaktır.
» Gençlerin suça itilmesine neden olan unsurlarla mücadele
edilecek, gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyucu ve caydırıcı tedbirler uygulamaya geçirilecek, bu amaçla gençleri ve
çevrelerini bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
» Gençlerin kültür, sanat, müzik, spor, halk oyunları, zeka
oyunları, satranç, okuma, araştırma gibi alanlardaki yeteneklerini ve bilgi ve becerilerini geliştirici programlar düzenlenecektir.
» Öğrencilerin toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır.
» Üniversite öğrencileri için kentlerde yeterince, sağlıklı, güvenilir yurtlar yapılacak, öğrenciler bağnaz dini odakların kuşatmasından kurtarılacaktır.
» Belediyelerin, il özel idarelerinin, KİT’lerin, üniversitelerin,
bankaların öğrencilere burs ve kredi vermesinin önündeki engeller kaldırılacaktır.
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13

ENGELLİLER, YAŞLILAR İLE ŞEHİT AİLELERİNE
VE GAZİLERİMİZE SAHİP ÇIKILACAK
» Kentteki engelliler, yaşlılar ile şehit aileleri ve gazilerimize
ilişkin bilgileri içeren veritabanı oluşturulacak, bu kişilerin ve
ailelerinin ihtiyaçları sürekli olarak izlenecek ve her türlü destek acilen sağlanacaktır.
» Engellilerin kent içerisinde ulaşımını kolaylaştıracak her türlü düzenleme yapılacak, yasalarda bu konuda var olup da uygulanamayan maddeler hızla uygulamaya geçirilecektir.
» Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla yöresel istihdam
stratejileri hazırlanacak, projeler geliştirilecek, bu amaçla ilgili
kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.
» Engellilerin yaşamını kolaylaştıracak, çevreye uyumlarını
sağlayacak, üretkenliklerini arttıracak, yaşamlarına kalite katacak her türlü destek yerel yönetimlerce sağlanacaktır.
» Yerel yönetimlere ait sosyal tesislerde kadınlar ve gençlerin
yanı sıra engellilerin istihdamına öncelik verilecektir.
» Yaşlıların kimseye muhtaç olmadan ve çok yüksek bedel
ödemeden yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlanacaktır.
» Bakıma muhtaç olan yaşlılara, emeklilere, dul ve yetimlere,

37

ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

engellilere sahip çıkılacak, yaşam kaliteleri yükseltilecektir.
» Yaşlıların toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmaları
sağlanacaktır.
» Şehit ailelerine ve gazilerimize sahip çıkılacak onlara her
konuda destek verilecektir.

14

“SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI” DOĞUŞTAN
KAZANILAN BİR HAKTIR: SAĞLIKLI YAŞAM
POLİTİKALARI ÖNCELİK OLACAK
» Yeterli sayıda sağlık ocağı ve sağlık evi açılacak, yaşlıların ve
engellilerin evlerinde sağlık yardımı alabilmesi için özel tedavi
yöntemleri geliştirilecektir.
» Ana ve çocuk sağlığı merkezlerinin oluşturulmasına önem
verilecektir.
» Gezici sağlık hizmet araçları ile evde tedavi olmak durumunda olan hastalara düzenli bir şekilde sağlık hizmeti verilecektir.
» Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele amacıyla hizmet verecek psikolojik danışmanlık, rehabilitasyon ve rehberlik merkezleri yaygınlaştırılacaktır.
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» Gıda imalathanelerinin ve yiyecek tüketim yerlerinin temizliği için gereken tüm önlemler alınacaktır.

15

SAHİPSİZ ÇOCUK BIRAKILMAYACAK
» Sokakta çocuk bırakılmayacak. Büyük kentlerde sokakta yaşayan çocuklar için özel projeler geliştirilecek; yoksul ve kimsesiz çocukların, sokak çocuklarının korunmasına ve topluma
kazandırılmasına önem verilecektir.
» Çocukları eğitim sisteminden uzaklaştıran ve yoksulluğu süreğenleştiren çocuk işçiliğine son verilecektir.
» Çocukları suça, sokağa, madde bağımlılığına yönelten nedenlerle etkili bir şekilde mücadele edilecektir.
» Yerel yönetimlerde çocuk konusunda yeterli sayı ve nitelikte uzman personel istihdam edilecektir.
» Çocukların kültür, sanat, spor, halk oyunları, okuma ve
araştırma gibi alanlarda beceri kazanmalarına yönelik olarak
Çocuk merkezleri kurulacaktır.
» SHÇEK’e bağlı yetiştirme yurtlarından yasa gereği ayrılmak
zorunda kalan genç kızlarımız başta olmak üzere tüm gençlerimize barınma ve iş olanakları sağlanacaktır.
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» Özellikle düşük gelirli ailelerin yaşadığı mahallelerdeki ilköğretim kademesindeki çocuklarımızın sağlıklı gelişimi amacına yönelik olarak beslenme yardımı programı hayata geçirilecektir.

16

KENTLER DEMOKRATİK YAŞAMIN, HOŞGÖRÜNÜN, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN VE
DAYANIŞMANIN MERKEZLERİ OLACAK
» Kentte yaşayan farklı dile, kökene, geleneğe, kültüre, inanç ve
mezhebe sahip insanlar kentlilik bilinci ve hemşerilik kültürü içinde kaynaştırılacak, barış ve uyum içinde birlikte yaşayacaktır.
» Cinsiyet, yaş, etnik köken, din, ﬁziksel yetersizlik gibi bir ayrıma bağlı kalmadan herkesin kentsel yaşama aktif biçimde
katılması sağlanacaktır.
» Kentlilerin iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek için sosyal etkinlikler organize edilecek, kutuplaşmalar zıtlaşmalar yumuşatılacaktır.
» Farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilecektir.
» “Cemevleri” de dahil olmak üzere tüm ibadethanelerin
elektrik ve su giderleri bedelsiz olacaktır.
» Hiç kimse kendisini yalnız, dışlanmış hissetmeyecek, korku
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ve endişe içinde yaşamayacaktır.
» Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın böylesi acı günlerinde her türlü destek sağlanacak, gerekli hizmetler ücretsiz
verilecektir.
» Kentte yaşayan herkes korunacak ve kollanacak, kimsenin
kimseyi ezmesine, korku salmasına, baskı yapmasına izin verilmeyecektir.
» Yerel hizmetler; insanların yaşına, cinsiyetine, kökenine,
inancına, mezhebine ﬁziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetilmeden, eşitlik
ilkesi çerçevesinde sunulacaktır.

17

KENTLER SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİN KATILIMCILIK VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ
ÇERÇEVESİNDE YÖNETİLECEK.
» Gerçek yerel demokrasi kurulacak, kararlara katılım sözde
kalmayacak, belediye faaliyetlerinin şeﬀaf olması sağlanacak,
yöre halkı “yukarıdan” değil “yerinden” ve “alttan-yukarı” karar alma yöntemleriyle yönetilecektir.
» Belediyeler halkın yerel yönetimlerine dönüşecek, gereksiz
bürokrasiden arınacak, halkı kul görme, ona yukardan bakma
anlayışı sona erecek, yardımlaşma ve bilgilendirme esas olacaktır.
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» Sosyal demokrat yerel yönetimlerin toplumcu ve demokratik özellikleri öne çıkarılacak, insana hizmet, insanı korumak,
insana güven ve insana saygı esas olacaktır.
» Meslek odaları, sivil toplum örgütleri, mahalle dernekleri,
esnaf örgütlenmeleri, bölge halkı ve benzeri yapıların sorunlarına birlikte çözüm üretilecek, kararlar ilgililerle tartışılarak
ve paylaşılarak alınacaktır.
» Kentin geleceğini etkileyecek önemli projeler yöre halkıyla
birlikte gerçekleştirilecek, projeler meclis üyelerinin ve halkın
inceleme ve denetlemesine açık olacak, bilgi edinme hakkının
önündeki engeller kaldırılacaktır.
» Yerel yönetimlerin bütçeleri, her türlü gelir ve harcamaları
güncel bir şekilde internetten duyurulacak, yerel yöneticilerin
maaşları, sözleşmeleri, katıldıkları etkinliklerdeki masraﬂarın
hangi kuruluşlardan ödendiği gibi her türlü parasal konu yerel yönetimlerin web sayfalarında yer alacaktır.
» Kentin sahiplenilmesini sağlayacak “gönüllüler ağı” gibi gönüllülerin kentteki faaliyetlere destek verdiği gönüllülük projeleri geliştirilecektir.
» Alınacak kararlardan hakları ve taşınmazları etkilenecek olanlara karardan önce bilgi verilecek, konu hakkında düşüncesi alınacak, karar verme süreçlerine katılmaları sağlanacaktır.
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18

E-BELEDİYE UYGULAMALARI
YAYGINLAŞTIRILACAK
» Akıllı haritalar temel alınarak kent bilgi sistemleri kurulacak
ve e-belediyecilik uygulamaları kent yaşamıyla ilgili tüm alanlarda yaygınlaştırılacaktır.
» Bilgi ve iletişim teknolojilerininden azami şekilde yararlanılarak yerel yönetimlerin hizmet altyapıları modernize edilecek
ve online hizmetler yaygınlaştırılacaktır.
» E-belediyecilik uygulamalarıyla kadastro, tapu, imar, altyapı, emlak, abonelik, gelir-gider, sanat-kültür faaliyetleri, şikayetler, talepler, kamu ve özel sektör verileri gibi yerel yönetimlere ve kentlere ilişkin bilgilerin tamamı elektronik ortamda
izlenebilecektir.
» Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde önem taşıyan internet
kullanımı, web teknolojileri ve e-Türkiye gibi alanlarda uygulamalı eğitim programları yaygınlaştırılacak ve bu amaçla gerekli eğitim merkezleri açılacaktır.
» Hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları artırılacak ve internetin bu amaçla kullanımı konusunda programlar düzenlenecektir.
» E-Muhtarlık sistemi oluşturulmasına, muhtarlık hizmetleri-
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nin internet üzerinden yerine getirilmesine dönük çalışmalara
destek verilecektir.

19

KENTLER SANAT VE KÜLTÜRLE
YENİDEN BULUŞTURULACAK
» Sanat ve kültür etkinlikleri belli salonların içinde kapalı kalmaktan kurtarılacak, insanların olduğu her yere yaygınlaştırılacaktır.
» Parklar, meydanlar, istasyonlar, semt pazarları ve okul bahçeleri gibi kamusal alanlar, aynı zamanda sanat ve kültür ürünlerinin sergilendiği mekanlar haline getirilecektir.
» Kentliye, hak arama ve ortak kent varlıklarını koruma bilinci
aşılanacak, sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerine öncelik verilecektir.
» Kolay erişilebilen kütüphaneler kurulacaktır.
» Kentliler konser, opera ve sergi salonlarına, atölye ve stüdyolara, müze ve sergi alanlarına kavuşturulacaktır.
» Kentteki sinema ve tiyatrolar desteklenecek, yenilerinin açılması özendirilecek ve kent geneline yaygınlaştırılacaktır.
» Çok amaçlı Kültür Merkezleri açılacaktır.
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» Kent müzeleri desteklenecek, çeşitli alanlarda yeni müzelerin kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
» Sempozyum, konferans, panel, söyleşi gibi eğitim etkinlikleri düzenlenecek ve kent geneline yaygınlaştırılacaktır.
» Ulusal ve uluslararası kongrelerin kentte yapılabilmesi için
tanıtım faaliyetlerine hız verilecek bu amaçla uygun ﬁziki, kurumsal ve sosyal altyapı hazırlanacaktır.
» Sanat okulları, sanat akademileri, bienal ve her türlü sanatsal ve kültürel üretim yapan merkezler desteklenecek, yenilerinin oluşturulması sağlanacak ve kentler sadece tarihi ve
kültürel mirasın sergilendiği yerler değil, sanatsal ve kültürel
üretim yapan yaratıcılık merkezlerine dönüştürülecektir.
» Okulların ﬁziki şartları iyileştirilecek, okul binaları ve bahçeleri hafta sonraları başta çocuklar ve gençler olmak üzere
semt sakinlerinin kültür, sanat ve eğitim amaçlı kullanımlarına
açılacaktır.
» Sanatçılar korunacak, kentler sanat ve kültür zenginliğine
kavuşturulacaktır.
» Kentlerin folklorik değerleri araştırılacak, geliştirilecek ve tanıtımları sağlanacaktır.
» Kentlilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden ücretsiz yararlanmalarına dönük olarak her türlü olanak seferber edilecektir.

45

ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

20

HERKES İÇİN SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM
OLANAKLARI SAĞLANACAK
» Yaşı, cinsiyeti, gelir düzeyi ne olursa olsun, herkese spor yapma ve boş vakitlerini değerlendirme olanakları sağlanacaktır.
» Kentte yaşayanlar için büyük spor merkezleri inşa edilecek, kapalı ve açık spor tesisleri tüm mahallelerde yaygınlaştırılacaktır.
» Belediyeler futbol gibi popüler sporları desteklemenin yanı
sıra, sporda çeşitliliği ve geniş halk katılımını sağlayacak şekilde diğer spor dallarına da kaynak ayıracaktır.
» Amatör spor klüplerine verilecek maddi ve manevi desteklerle sporun gelişmesine öncülük edilecektir.
» Bisiklet yolları ve park alanları yapılacaktır.
» Koşu ve yürüyüş yolları yaygınlaştırılacaktır.
» Park ve bahçeler çocuk ve yetişkinlerin sportif amaçlar için
yararlanabilecekleri şekilde düzenlenecektir.
» Pazar yerleri, pazar kurulmadığı günlerde halkın spor yapabileceği şekilde düzenlenecektir.
» Yöresel ve geleneksel spor aktiviteleri teşvik ve organize
edilecektir.
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» Çocuklara yönelik spor altyapısı oluşturulacak, çocukların
yaygın bir şekilde katılabileceği yaz ve kış spor okulları açılacaktır.

21

KENTLER DOĞAL YAŞAMLA
BULUŞTURULACAK, KENT BİTKİLERİ VE
HAYVANLARI KORUNACAK
» Kentlerde iş yaşamının, kalabalığın, traﬁğin insanlar üzerinde yarattığı stres ve sağlık sorunlarını azaltmak ve kentsel
görünümün niteliğini yükseltmek amacıyla, doğal yaşam ile
kent yaşamı buluşturulacaktır.
» Kent bitkileri ve hayvanlarının korunmasına dönük olarak
halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
» Kentlerin kimliklerinin birer parçası olan o yöreye özgü bitki
ve hayvanlar korunacak, yaygınlaştırılacak ve tanıtımları sağlanacaktır.
» Park ve bahçeler yanında, cadde ve sokaklar, kaldırımlar, refüjler, yayaların kullandığı üst geçitler gibi kamu alanları kent
bitkileri ile donatılacaktır.
» Kent içi ve çevresinde ağaçlandırma çalışmalarına hız verilecek, bu amaçla kampanyalar düzenlenecektir.
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» Konut ve işyerlerinin bahçeleri ile balkonları gibi alanlarında kent bitkilerinin yetiştirilmesi özendirilecek ve bu amaçla
ücretsiz ﬁde ve ﬁdan dağıtımı ile bitki bakımına dönük uzman
desteği sağlanacaktır.
» Her mahalleye bir çay bahçesi kurulacak, böylece hem mahalleli dayanışması ve kaynaşması sağlanacak hem de kentlilerin nefes alacağı yeşil alanlar yaratılacaktır.
» Kentte yaşayan hayvanların haklarına saygı gösterilecek,
kent hayvanlarının sağlıklı yaşamasına ve çevreye uyumlu barınmalarına yönelik etkin çalışmalar yapılacaktır.
» Kentlerde ve yakın çevresinde yer alan göl, gölet, baraj, ırmak, dere ve parklardaki havuzlarda balık, kuğu ve ördek gibi
hayvanların yaşamasını sağlayacak uygun koşullar hazırlanacaktır.
» Kentlerde ve yakın çevresinde hayvanat bahçeleri, doğal
yaşam parkları ve safari parkları kurulması için tüm olanaklar
seferber edilecektir.
» Kentlerdeki parklarda, bahçelerde, koruluk ve ormanlarda
yaban hayvanlarının yaşamasına dönük projeler geliştirilecek,
yaban hayvanlarının yaşamını kolaylaştıracak barınak ve kuş
yuvaları yaygınlaştırılacaktır.
» Kentlerde ve yakın çevresinde yer alan geniş alanlarda alt
ve üst yapıları hazırlanmış şekilde hobi bahçeleri kurulacak ve
uygun koşullarda kentlilerin kullanımına sunulacaktır.
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» Semt pazarlarında ve çarşılarında organik ürünlerin yaygınlaştırılması ve uygun koşullarda halka sunumu teşvik edilecektir.
» Semt pazarlarının bir bölümü köylü pazarı olarak ayrılacak,
böylece köylü-kentli kaynaşması ve üreticiden tüketiciye sağlıklı ürünlerin ulaşımı sağlanacaktır.
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CHP iktidarında
yerel yönetim öncelikleri
» Konut ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacaktır.
» İlk kademe belediyesi olduğu veya nüfusu 2 binin altında
kaldığı gerekçesiyle kapatılan belediyeler, CHP iktidar olduğunda yeniden açılacaktır.
» Belediyelerin görevli olduğu sınırlar genişletilecek, belediye
sayısı artırılacaktır.
» Belediye kurulmasında ve kaynak paylaşımında nüfus göstergesi tek ölçüt olmaktan çıkarılacak, yörelerin tarihi ve coğraﬁ durumu, ekonomik ve sosyal yapısı ile yerleşim birimleri
arasındaki işlevleri de dikkate alınacaktır.
» Yerel yönetimler siyasi müdahalelerden ve özel çıkar ilişkilerinden korunacaktır.
» Kamu ihaleleri rekabete açık ve şeﬀaf hale getirilecek, Kamu
İhale Yasası bu amaçları gerçekleştirecek ve kamu yararını gözetecek yapıya kavuşturulacaktır.
» Planlama mevzuatı ile yerel yönetimler mevzuatı arasında
bütünlük ve uyum sağlanacak, imar mevzuatında kapsamlı
bir reforma gidilecektir.
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» Yerel yönetimlerin gelirleri kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerine olanak verecek şekilde uygun oranda artırılacaktır.
» Yerel yönetimlerin özerklikleri güçlendirilecek, görev ve
yetkileri artırılırken belediyelere öncelik verilecektir.
» Metropol niteliği kazanmakta olan büyük kentler için kendine özgü koşulları, sorunları ve beklentileri yanıtlayacak yeni
metropol yönetim modelleri oluşturulacaktır.
» “Tüm Türkiye Belediye” anlayışı çerçevesinde köyler bir belediye yönetimi ile ilişkilendirilecek, Genel Bütçe Vergi Gelirleri Hasılatından pay verilecektir.
» Köylerin ve küçük ölçekli belediyelerin alt yapı sorunları sürekliliği olan kurumsal yapılar aracılığı ile çözülecektir.
» İller Bankası’nın mali desteğinden, teknik bilgi ve birikimlerinden yararlanmak isteyen belediyelerin gereksinimlerini
karşılayabilmek için İller Bankası yeniden yapılandırılarak güçlü bir idari ve mali yapıya kavuşturulacaktır.
» Kentsel alanda plan kararlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının şeﬀaf süreçlerle ve makul ölçülerde kamuya dönüşünü
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır.
» Çeşitli imar uygulamalarından dolayı ortaya çıkan değer artışları,
oluşturulacak Kentleşme Fonu’nda toplanarak kentte yaşayanların
yerel ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.
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» Kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen okul, hastane, gar binaları gibi yapıların satılmasının önüne geçilecektir.
» Sokak, cadde, semt ve mahalle adları ile kent logosu ve
amblemlerinin değiştirilmesi sürecinde keyﬁ uygulamalara
son verilecek, bu yönde uygulamalarda o yörede yaşayan
halkın kararlarını ön plana çıkaracak referandum gibi mekanizmaları şart koşan yasal düzenlemeler yapılacaktır.
» Yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında ortaya çıkacak
ihtilaﬂarın yargıya intikal etmeden çözüme kavuşturulacağı,
saydam yapılarda işlev görecek kent uzlaşma kurulları oluşturulacaktır.
» Muhtarların çağın gereklerine göre hizmet verebilmesi için
gerekli alt yapı oluşturulacak, özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilecektir.
» Muhtarlıklar en uçtaki hizmet birimi olarak yeniden yapılandırılacak, Mahalle muhtarları belediye meclislerinde söz
sahibi olacaktır.
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