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Türkiye’nin sahici bir zihniyet yenilenmesine ihtiyacı var.

Yaşadığımız şehirlerin nasıl yönetileceği, sözünü ettiğim zihniyet yenilenmesinin en 
önemli ayaklarından birisi. Bunu başarmanın yoluysa demokratik değerleri ülkemizin 
dört bir yanına yaymaktan geçiyor.

Biz yerel yönetimlerin güçleneceği, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin derinleşeceği 
bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu nedenle, tıpkı gelişmiş demokrasilerdeki gibi, 
ülkemizde yönetme yetkisinin mümkün olduğunca merkezden yerele doğru 
devredilmesi gerektiğini savunuyoruz. Türkiye tek bir makamdan, tek bir noktadan 
yönetilemeyecek denli büyük bir ülke.

Öte yandan, şehirlerimizi güzelliklerle donatmak gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 
belirlediğimiz üç hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Bu hedeflerden ilki, kültürel ve tarihsel mirasımıza saygı duyarak şehirlerimizin 
ruhunu korumaktır. Bir diğer deyişle, şehirlerimizin nesiller arası aktarımını 
korumaktır.

İkincisi; kentsel yenilenme sürecini başarıyla tamamlamaktır.

Elinizdeki eylem planımızda, insanların güvenli yapılarda oturmaları, temel 
ihtiyaçlarını karşılamaları ve huzur veren şehirlerde yaşamaları için tüm imkânları 
seferber edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Yeni nesillere yıldız şehirler bırakmayı ödev 
olarak görüyoruz.

Üçüncü hedefimiz ise yeşil dönüşüme öncülük etmektir. Şehirlerimizdeki çevre, 
su ve hava kirliliği sorununu çözüp, yeşil alanları artırıp gündelik şehir hayatını 
güzelleştirmektir.

Şehirlerimize sahip çıkmanın vakti geldi.

Biz, mutlu insanların güzel şehirlerini kurmak istiyoruz.

Çünkü şehirlerimizi çok seviyoruz.
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Hayallerimizdeki şehirleri gerçeğe dönüştüreceğiz

Medeniyet, yani uygarlık şehir’de şekillenir ve görünür olur. “Medine”, Arap dilinde şehir 
demektir. “Medine” kelimesi eril değil dişildir. Bu bize şehrin, doğurgan ve üretken olduğunu 
anlatır.

Şehir; yaşadığımız, varlığımızı varlığına kattığımız, bizi her yönümüzle ve her yönden kuşatandır. 
Aynı zamanda bizim kuşattığımız ve yattığımız yerdir. Yemek yediğimiz kap, kültürümüzdür. 
Gözümüzün önü, gönlümüzün tenidir. Şehir özetle Biz’dir. Şehrimize bakış atan herhangi bir dış 
göz doğrudan bizi görür.

DEVA Partisi aklı, kıvanç duyulacak bir “Biz” için düşünür. DEVA Partisi’ne göre güzel, temiz, 
sağlıklı, huzurlu, uyumlu, çevreci, saygılı, engelsiz, dengeli, zevkli, güvenli, özgür yaşam ve 
dayanışma mümkündür. DEVA Partisi, bireyleri yüceltmek suretiyle toplumun yüceleceğine 
yürekten inanır.

Biz’deki Yerel Yönetimler ve Şehircilik düşüncesi, DEVA Partisi’ndeki hayata değen diğer politika 
alanlarının kuluçkasının, filizlendiği toprağının, fırlatma rampasının, itici gücünün, çekici gücünün 
ve varlık gerekçesinin en ideal şekilde hayat bulması ile ilgilidir.

Dr. Candan Karlıtekin 
Yerel Yönetimler ve Şehircilik 

Politikaları Başkanı
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DEVA Partisi, şehirdeki tüm paydaşların şehre dair düşüncelerini, isteklerini ve tercihlerini 
yansıtabilecekleri yolların tümünü açık tutar. Böylece tüm bunları DEVA Belediyeciliği’nin yanına 
katmayı Yerel Yönetimler kavramı altında cem eder.

Şehir, bu anlayış ve yaklaşımla vücut bulmalı; şehrin yaraları sarılmalı, hastalıkları iyileştirilmeli, 
güzelliği ziyadeleştirilmelidir. Şehir hakça erişime kavuşturulmalı, misafirlerine hazırlanmalı ve 
gelecek nesillere kıvançla miras bırakılmalıdır.

Şehirler yerinden yönetilmelidir. Yerinden yönetilirken açık, şeffaf, hesap verebilir kurumsal 
yapı esas alınmalıdır. Katılımcı müzakereci kurullar ve insanlık birikimi olarak denenmiş, test 
edilmiş nesnel kurallar çerçevesi içinde kalınmalıdır. Yerel yönetimler; vesayete dönüşmeyen 
merkezi yönetimin tüm ülke ve ulus için adil hakemlik rolünü ve akıllı kaynak kullanımı için gereken 
eşgüdüm işlevini yadsımadan ve bu unsurlardan güç alarak yerinden yönetilmelidir. DEVA 
Partisi söz sahibi olduğunda güçlü yerel yönetimler, tüm paydaşların katılımıyla, bir diğer deyişle 
çoğulculukla hayat bulacaktır.

Siyaset kurumu, tüm çıkar gruplarından temizlenmelidir. Büyük veya küçük tüm çıkar 
gruplarının gayrı meşru hedeflerinin, kitabına uydurularak, halkın hakkını ve hukukunu ihlal 
etmesini engellemeye kesinlikle kararlıyız. Adil rekabet zeminini alt üst edenlerin haksız 
kazançları karşısında bir bütün olarak uğrayacağımız maddi ve manevi zararları hesap ettiğimizde 
1’e on, 1’e yüz, 1’e bin ile karşılaşabiliriz. Hatta bazen de telafisi mümkün olmayan durumlar söz 
konusu olabilir. DEVA Partisi söz sahibi olduğunda, siyasetin haksız kazanca ve yolsuzluğa açılan 
kapısı kapatılacaktır.

Yerel yönetimler insan ve çevre odaklı olmalıdır. Eşitlikçi şehirleri bir slogan olmaktan gerçeğe 
dönüştürmek kesinlikle bir ütopya değildir. Tıpkı şehirlere akıl aşılamanın, yani akıllı şehirler 
yaratmanın hayalden gerçeğe çok kısa bir zaman diliminde evirilmesi gibi… Biz, baş döndürücü 
değişim sürecini doğru okuyarak geleceğin şehirlerini bugünden tasarlayıp inşa etmeye bir 
ucundan başlamayı mümkün, kaçınılmaz ve ertelenemez görüyoruz. DEVA Partisi söz sahibi 
olduğunda, şehirlerimiz hak ettiği değere, insanlar hak ettiği şehirlere kavuşacaktır.

Şehirler, afetlere dirençli yapılanmalıdır. DEVA Partisi söz sahibi olduğunda doğa, insan, 
teknoloji kaynaklı veya hibrit afetlere dirençli şehirler Eylem Planımızda resmettiğimiz Yerel 
Yönetimler ve Şehircilik politikamızın genel çerçevesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

Şehirlerimiz yaşamalı ve yaşatmalıdır. Çalışan, üreten, kazanan, okula giden, dinlenen, kültürel 
etkinliklere katılan, sergileyen, spor yapan, komşuluk yapan, her köşesine ulaşan ve her yerine 
erişebilen, keyifle nefes alan özetle yaşayan özgür ve varsıl insanların şehrine doğru, çağcıl 
uygarlığa doğru şehirlerimizi yola koymak istiyoruz. 

DEVA Partisi söz sahibi olduğunda, hayallerimizdeki şehirler gerçeğe dönüşecektir.
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Aşırı merkeziyetçiliğin yol açtığı sorunları ortadan kaldıracağız. Türkiye’nin kaynaklarını yerinde, 
verimli ve etkin kullanmak ve demokratik kültürü derinleştirmek amacıyla yerel yönetimleri 
güçlendireceğiz. Siyasi ve iktisadi istikrarı esas alacağız.

Güçlü, etkili ve verimli yerel yönetimler için 
‘Yerinden Yönetim’ ilkesini esas alacağız.

Bugünün ve geleceğin şehirlerinde İçişleri 
Bakanlığı’nın yerel yönetimler üzerinde 
vesayet kurmasına izin vermeyeceğiz. 
Atanmış İçişleri Bakanının seçilmiş belediye 
başkanları üzerinde görevden alma, 
kayyum tayin etme ve benzeri taraflı, keyfi 
ve partizan uygulamalara son verecek yasal 
düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

Yerel yönetimleri imar planı yapmaya esas 
yetkili hale getireceğiz.

Yerel Yönetim Hizmet Standartlarının 
oluşturulması ile karar ve iş süreçlerini 
şeffaf, anlaşılır ve takip edilebilir hale 
getireceğiz.

Yerel yönetimlerde ‘Performansa Dayalı 
Teşvik Sistemi’ düzenine kademeli geçiş 
yapacağız.

İller arası iş birliğinin geliştirilmesi ve 
desteklenmesine önem vereceğiz.

Büyükşehir Yasası’yla mahalleye 
dönüştürülen köylerin sorunlarını 
çözeceğiz.

Belde belediyelerini proje bazında 
destekleyeceğiz.

İl Özel İdareleri’nin lağvedilmesi konusunu 
Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde ele 
alacağız.

Turistik yöre, gece ve gündüz nüfus farkı 
olan veya düzensiz göçe maruz kalmış 
belediyeleri desteklemek amacıyla mevcut 
yasal düzenlemeleri gözden geçireceğiz.

Şehir içi park ve trafik cezalarını yeni bir 
yaklaşımla ele alacağız, trafik uygulamalarını 
yerel yönetimlere devredeceğiz.

Ne yapacağız?

YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEĞİZ
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Yerel yönetimlerin vurgun amacıyla kullanılmasını engelleyeceğiz. Sistemde haksız kazanç elde 
edilmesini mümkün kılan tüm açıkları kapatacağız. Hukuki ve ahlaki dayanağı olmayan yolsuzlukların 
üstüne kararlılıkla gideceğiz.

Siyasetin yerel yönetimler eliyle 
finanse edilmesini önleyeceğiz. Geçmiş 
dönemlerde yapılan iş ve işlemleri 
denetime açacağız.

Belediyelerin mal ve hizmet alımlarında 
ve büyük yapım projelerinde ihale 
sonrası teknik ve idari şartlarda yapılan 
değişikliklere dair Sayıştay denetimini 
etkinleştireceğiz.

Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Kente Karşı İşlenen Suçlar kavramını hukuk 
sistemimize tanımlamak üzere çalışma 
başlatacağız.

İmar kaynaklı rantları vergilendireceğiz.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri’nin 
(BİT) kurulmasını ve faaliyetlerini, 
sınırlayıcı esaslara dayalı olarak yeniden 
düzenleyeceğiz.

Ne yapacağız?

HAKSIZ KAZANCA VE YOLSUZLUĞA İZİN 
VERMEYECEĞİZ
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Tepeden inmeci olmayacağız. Demokrasiyi, aşağıdan yukarıya doğru işleteceğiz. Halkın karar alma 
süreçlerine katılımını sağlayacağız. Çoğulculuğu esas alarak ülkemizin demokrasi seviyesini ileriye 
taşıyacağız.

KATILIMCI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİYİ 
İŞLETECEĞİZ

Yerel yönetimlerin karar süreçlerini katılımcı 
ve çoğulcu bir zemine kavuşturacağız.

Kent konseylerini güçlendirerek özerk hale 
getireceğiz.

Yerel yönetim seçimlerinde cinsiyet kotası 
uygulamaları yönünde tavır belirleyeceğiz.

Mahalleleri doğrudan demokrasi 
organizasyonları olarak dönüştürecek 
düzenlemeleri yapacağız.

İmar Planları yapılırken sosyal donatı 
alanları içerisinde Cem Evleri’ne mekân 
ayrılmasını sağlayacağız.

Belirli nitelikteki projelerde E-devlet 
oylamalarını gerçeğe dönüştüreceğiz.

Kent kimliği açısından anıtsal karakterli 
yapılarla büyük ve önemli projelerin 
yarışmaya açılmasını ve halk oyuna 
sunulmasını zorunlu hale getireceğiz.

Yenilikçi Tedarik mekanizmasını kuracağız. 

Kent kültürü birimleri kuracağız.

Mobil destek birimleri tesis edeceğiz. 
Böylece şikâyet, istek ve önerilerin belediye 
yöneticilerine doğrudan iletilebilmesini 
ve acil desteklerin temin edilmesini 
kolaylaştıracağız.

Muhtarlık Yasası’nı çıkartacağız. 
Muhtarlıkların görev, yetki ve 
sorumluluklarını değişen şartlar 
çerçevesinde yeniden tanımlayıp 
bu tanımlara uygun özlük hakları ve 
organizasyon yapısını tesis edeceğiz.

Ne yapacağız?
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Temel insan haklarından olan barınma 
hakkını ‘Konut Edinme Hakkı’ kavramı 
çerçevesinde ele alıp somut uygulamalar 
yapacağız.

Dar gelirliler için konut edindirme teşvikleri 
belirleyecek aynı zamanda uygun koşullu 
sosyal konut kiralama uygulamasına 
geçeceğiz.

Tersine Göçü destekleyeceğiz.

Haksız kazanç (rant) esaslı değil, çevreyi 
ve asli mülk sahiplerini koruyan kentsel 
yenilenme anlayışını benimseyeceğiz.

Vatandaşın kıyılardan yararlanmasının 
önündeki engelleri kaldıracağız.

Adil kentsel yenilenme politikalarını 
takip ederken,15 dakikalık kent/kendine 
yeten semt modelini özel desteklerle 
geliştireceğiz.

Mahalle içi ilişkileri odağına alan projelere 
destek vererek komşuluk kültürüne uygun 
mahalle dokusu yaratılmasına zemin 
hazırlayacağız.

Yeni yerleşim ve Organize Sanayi 
Bölgelerini ihdas ederken tarım ve orman 
alanlarını tavizsiz koruyacağız.

TOKİ’yi yeniden yapılandıracağız. Haksız 
kazanç temin eden uygulamalarına son 
vereceğimiz TOKİ’yi ayrıca şehir siluetinin 
bozulmasının ve kamu arazilerinin 
yağmalanmasının vasıtası olmaktan 
çıkartacağız.

Ne yapacağız?

Şehir hayatında hiç kimseyi geride bırakmadan, herkesin insanca yaşamasını sağlayacağız. 
Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şehirler oluşturacağız. İş gücüne katılımın 
arttırılmasından kadına yönelik şiddetin azaltılmasına kadar her alanda yerel yönetimleri etkili 
kılacağız.

İNSAN ODAKLI VE EŞİTLİKÇİ KENTLERDE 
YAŞAYACAĞIZ
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Kentsel yenilenme projelerinde kadın ve 
çocuklar için yaşanabilir alanlar üretimini 
geliştireceğiz.

Kadın Dostu Kentler programını 
yaygınlaştıracağız.

Kadınların ekonomik hayata adil ve etkin 
katılımlarını sağlayacağız.

Mor Bayrak uygulamasını destekleyeceğiz.

Kadına karşı şiddette Tek Kapı Sistemi 
oluşturacağız.

Mahallelerde kadın, aile, gençlik ve okuma 
merkezlerini arttıracağız.

Yaşamı kolaylaştıran Destek Merkezleri 
oluşturacağız.

Hızlı büyüyen yerleşim yerlerinde kritik 
düzeyde yetersiz kalan okul, derslik ve 
öğrenci yurdu kapasitesi sorunlarına yerel 
yönetimler eliyle çözüm getireceğiz.

Yerel yönetimlerde yerel eşitlik birimlerini 
kuracağız.

Kadın ve genç girişimcilere yerel 
yönetimlerce, mekânsal destekler, 
girişimcilik ve pazarlama eğitimi, kuluçka 
merkezi ve hızlandırıcı programlar 
sağlayacağız.
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Bölgesel İstihdam Ofisleri oluşturup istihdama destek olacağız.

Engelli bireylerin spor yapmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

Yayalaştırma çalışmalarına ve insan odaklı imar uygulamalarına yöneleceğiz.

Kültür, sanat, bilim ve felsefe odaklı etkinliklerin yapılacağı mekanların yaygınlaşmasını 
teşvik edeceğiz.

Binaların otopark yeterlilik belgesi alması uygulamasını getireceğiz. Belirli standartları 
karşılayan özel mülklere otopark yapım ve işletme ruhsatı vereceğiz.

Tamamlanmamış veya metruk yapıların doğurduğu görüntü kirliliği, halk sağlığı ve güvenlik 
risklerini önleyeceğiz.

Dijitalleşmiş güvenlik uygulamalarına geçeceğiz.

Erken trafik eğitiminin yerel yönetimler desteği ile yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.
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Yaşam alanlarımızı güzelleştirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracağız. Yerel yönetimlerde 
çevreci anlayışı hâkim kılarak bir zihniyet devrimi gerçekleştireceğiz. Çevre, su ve hava kirliliğiyle 
etkin bir mücadele yürüteceğiz. Kültürel faaliyetleri destekleyeceğiz.

Tüm şehirlerde ileri Atıksu Arıtma 
Tesisleri kuracağız. Su israfını en alt 
düzeye indirilerek çevre kirliliğini önleyip, 
şehirlerimize doğrudan kullanılabilir nitelikte 
su temin edilebilmesini sağlayacağız.

Katı atıkların kaynağında ayrıştırılmasını 
sağlayarak toplama ve işleme tesislerini 
sayıca arttıracağız.

İllere ve ilçelere hava ve su kalitesi etiketi 
vereceğiz. Temiz su ve havaya sahip 
şehirleri ödüllendireceğiz.

Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısını 
arttıracağız. 

Şehirlerde ses kirliliği, görüntü kirliliği ve 
kaldırım işgallerine karşı etkili önlemler 
alacağız.

Kentsel Tasarım Rehberleri hazırlayacağız.

Hayvan yaşam alanlarını çoğaltacağız. 
Başıboş sokak hayvanlarının yönetimine 
dair aksaklıkları gidermek üzere süreli 
hayvan barınma alanlarına sürdürülebilir bir 
düzen getireceğiz.

Şehirlerde hane-site-işletme bazlı 
yenilenebilir enerji yatırımlarının 
arttırılmasını teşvik edeceğiz.

Ne yapacağız?

ÇEVRE VE KÜLTÜR DOSTU ŞEHİRCİLİKLE 
HAYAT KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ
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Binalarda enerji verimliliğini ve çevre dostu uygulamaları destekleyeceğiz.

Kentlerde yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız.

Yağmur Suyu Hasadı projelerini destekleyeceğiz.

Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının uygun tekniklerle 
bertaraf edilmesini sağlayacağız.

Yürüyüş, bisiklet ve motosiklet yollarını/tahsisli şeritlerini yaygınlaştıracağız.

Elektrikli araç şarj ünitelerini yaygınlaştıracağız.

Münhasıran elektrikli araç park alanları oluşturacak ve mevcut otoparklarda imtiyazlı alanlar 
tahsis edeceğiz.

Temalı kent parkları yapımına hız vereceğiz.

Şehirlerde Endemik/Botanik Bitki Parkları oluşturulmasına önem vereceğiz.

Peyzaj alanlarında çim ekimini kademeli olarak azaltıp çalılar, yerel ağaçlar ve sarmaşık 
bitkileriyle ikame ederek karbon yutak alanlarını genişleteceğiz.

Kişi başına düşen erişilebilir asgari yeşil alan şartı uygulamasına geçeceğiz.

Şehirlerde dikey tarım alanlarının arttırılmasını teşvik edecek, balkon-bahçe üretimini 
ödüllendireceğiz.

Şehirde çevre-su-hava kirliliğine neden olan firmalar için caydırıcı uygulamalar yapacağız.

Eskimiş elektrik-su-kanalizasyon altyapısının yenilenmesine öncelik vereceğiz.

Şehir Müzelerinin geliştirilmesini ve tematik müzeciliğin yaygınlaşmasını sağlayacağız.

Dış mekân ilan mecralarında sanat etkinliklerinin ve amatör grupların etkinlik haberlerini 
ücretsiz duyurmak üzere kota ayıracağız. Belli yerlere sadece sanatsal etkinlikleri duyuran 
raketler yerleştireceğiz.
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Şehirlerimizi tarihi, toplumsal ve kültürel birikimlerini koruyarak yenileyeceğiz.  Kentsel yenilenme 
süreçlerinde vatandaşlarımızın imkânlarını arttıracağız. Yıldız şehirler oluşturacağız. Şehir içi 
ulaşımda yaşanan sorunları gidermek üzere adımlar atacağız.

Şehrin anayasası olacak Nazım İmar 
Planı’nın tarih, istatistiki veriler ve şehrin 
kimliğiyle uyumlu işlevlere göre bilimsel 
yöntemlerle yapılmasını sağlayacağız.

Şehirlerin kimliğinin korunması için kültürel 
miras, bütünleşik yönetim planı ve kültürel 
kümelenme analizleri oluşturacağız.

Kentsel kültürel peyzaj anlayışı 
çerçevesinde anıtsal yapıları özenle 
koruyacağız.

Kentsel yenilenme projelerinde Sosyal Etki 
Değerlendirme (SED) raporu zorunluluğu 
getireceğiz.

Yıldız Şehirler kurulmasına yönelik araştırma 
ve ön fizibilite çalışmalarına başlayacağız.

Banka konut kredi sistemini kentsel 
yenilenmede teşvik unsuru haline 
getireceğiz. Dar gelirli vatandaşa faizsiz 
veya düşük faizli uzun vadeli kredi temin 
edeceğiz. Yakın doğal afet riski bulunan 
alanların yenilenmesine öncelik tanıyacağız.

Veriye Dayalı Kentsel Konumlandırma 
çalışmaları yapacağız.

Coğrafi yer işareti uygulamalarını 
yaygınlaştıracağız.

Ne yapacağız?

GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİ KURACAĞIZ, 
ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ



17

Ulusal Akıllı Kentler Programı’nın 
tasarlanması ve uygulanmasını temin 
edeceğiz.

Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını güncel 
hale getireceğiz.

Disiplinler arası Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM-Building Information Modelling) 
sistemlerinin uygulanmasına geçeceğiz.

Park alanlarında ve ana arterlerde ücretsiz 
Wi-Fi hizmeti vereceğiz.

Şehir-içi Ulaşım Yönetmenliği çıkaracağız.

Kent ulaşım ağı otomasyon ve 
entegrasyon sistemlerini kuracağız.

Metro ve Cadde Tramvay hatlarını 
yaygınlaştıracağız.

İnteraktif Akıllı Durak uygulamalarını 
yaygınlaştıracağız.

Şehir içi yollardaki hız kesici, bariyer 
ve fiziki önlemleri belirli bir standarda 
kavuşturacağız.

Trafik ışık ve işaretlerinde artırılmış 
gerçeklik uygulamalarını yaygınlaştıracağız.

T.C. kimlik kartlarının belediye hizmetlerine 
entegrasyonunu gerçekleştireceğiz.

Yerel yönetimlerde ulaştırma mühendisleri 
istihdamını zorunlu hale getireceğiz.

Şehir içi taksi uygulamalarını ihtiyaca 
dönük olarak gözden geçirecek ve şehir içi 
yolcu taşımanın önünü lisanslı uygulamalar 
dahilinde açacağız. 

Tarihi ve kültürel miras zengini yerleşim 
yerlerinde arkeolog ve restoratör istihdam 
edeceğiz.
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90 ve 
360 Günlük
Eylem Planı
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Güçlü, etkili ve 
verimli yerel 
yönetimler 
için ‘Yerinden 
Yönetim’ ilkesini 
esas alacağız.

İçişleri 
Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı, 
TBMM.

Anayasal, Yasal ve 
İdari düzenleme

Dış politika, milli savunma, yargı vb. alanların 
üniter devlet modelinde merkezi olarak 
yönetilmesi kaçınılmazdır. Ancak, insan hayatına 
doğrudan dokunan sorunların tespitinin ve 
çözümünün “yerinde” sağlanmasının daha doğru 
olacağı düşüncesi ile; Kamu Yönetimi Reformu 
çerçevesinde belirlenecek alanlarda: 
• Yetkilerin yerel yönetimlere devrinin 
sağlanmasını,
• Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerinin 
güçlendirilmesini,
• Kurum kültürü ve hafızasının korumasının 
sağlanmasını,
• Yereldeki çok başlılığın tedricen ortadan 
kaldırılarak mükerrerliğin neden olduğu israfın 
önlenmesini,
• Yerinde yapılan iç denetim yanında yargısal 
denetim ve merkezi yönetimin yapacağı idarî 
denetim ve performans denetimi ile yetinilmesini 
uygun görmekteyiz.
Yerele devredilecek hizmetlerin gördürülmesi için 
tabiatıyla merkezi bütçeden belediyelere ayrılan 
payın üstlenilen görevle uyumlu olarak arttırılması 
gerekecektir. Hangi alanlarda merkezden yerele 
yetki devri yapılacağına dair politikamız Kamu 
Yönetimi Reformu’na dair Eylem Planında ele 
alınmaktadır. 

360 gün 
ve
Sürekli

Bugünün ve 
geleceğin 
şehirlerinde 
İçişleri 
Bakanlığı’nın 
yerel yönetimler 
üzerinde 
vesayet 
kurmasına izin 
vermeyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Yasal Düzenleme

Yerel yönetimler üzerinde Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi öncesinden başlayan ve yeni 
sistem ile yoğunluğu had safhaya çıkarılan İçişleri 
Bakanlığı vesayetini yargı denetimini ön koşul 
olarak devreye alıp keyfilikten uzaklaştıracağız. 
Başkanları özellikle merkezi yönetimdeki siyasi 
partilere mensup olmayan belediyelere yönelik, 
atanmış İçişleri Bakanının seçilmiş belediye 
başkanları üzerinde görevden alma, kayyum 
tayin etme ve benzeri taraflı, keyfi ve partizan 
uygulamalara son verecek yasal düzenlemeleri 
hayata geçireceğiz.

90 gün

Yerel yönetimleri 
imar planı 
yapmaya esas 
yetkili hale 
getireceğiz. 

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı,
Tarım ve Orman 
Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı.

Yasal ve İdari 
düzenleme

İmar planı yapmada esas yetkili merciin yerel 
yönetimler olması tabiidir. Yerel yönetimlerin 
elinden bu yetkiyi Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve Kültür Bakanlığı 
veya TOKİ gibi başka mercilere çekmek teknik 
veya makul gerekçelerle istisnai durumlar hariç 
izah edilemez bir durumdur. Merkezi yönetimin 
standartları belirleme ve denetim yetkisine sahip 
olmasının sağlanarak imar yoluyla şehirlerimizin 
şehir planlama ilkeleri doğrultusunda dengesinin 
korunması esas olmalıdır.
Haksız kazanç peşindeki çıkar gruplarının yerel 
yönetimler üzerinden normal süreçlerle imar 
durumlarını kendi lehlerine değiştirilmesini 
hızlandıramadıkları ve tamama erdiremedikleri 
durumda merkezi yönetim üzerinden kısa yol 
kullanma eğilimlerinin önünü keseceğiz. Öte 
yandan imar rantları peşinde haksız kazanç 
teminine yönelik baskılara yerel yönetimlerin 
boyun eğmesini veya bireysel çıkarlara uygun 
hareket etmesini de merkezi denetimle 
önleyeceğiz.
İmar planları hazırlama yönetmeliğini günün 
teknolojik şartlarını da dikkate alarak yeniden 
düzenleyeceğiz. İmar planı yapımındaki 
kademeleri ve sorumlu kurumları net bir şekilde 
yeniden tanımlayacağız. Kademeli şekilde 
meclislerin onayından geçmiş imar planlarında 
parsel temelinde tadilat yapılmasına altyapı 
tesisleri, yollar vb. yapılar dışında izin vermeyen 
ya da istisnai/zorunlu durumları çok sıkı şartlara 
bağlayan yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

360 gün
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Yerel Yönetim 
Hizmet 
Standartlarının 
oluşturulması 
ile karar ve iş 
süreçlerini şeffaf, 
anlaşılır ve takip 
edilebilir hale 
getireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı,
TBMM,
İçişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı.

Standart 
oluşturma,
İdari 
düzenlemeler,
Teknolojik 
uygulama.

Yerinden yönetim ilkesi esas alınarak 
güçlendirilecek yerel yönetimlerin 
etkinliğinin, verimliliğinin ve öz gelirlerinin 
arttırılmasını, gelir ve giderlerine 
ilişkin etkin performans denetiminin 
yapılabilmesini merkezi olarak yeniden 
düzenlenecek Yerel Yönetimler Hizmet 
Standartları çerçevesinde sağlayacağız.
Süreçlere yönelik olarak; meclis 
toplantıları, imar planı değişiklikleri, 
kaynak kullanımları, borçlanma, ihale 
ve satın alma kararları ile denetim 
raporlarına ilişkin hususları kamuoyu 
tarafından şeffaf ve anlaşılır bir şekilde 
izlenebilir hale getireceğiz.
Bu çerçevede konutta ikamet, ticari ve 
sınai faaliyetlerde iş yeri ve toplamda 
mülkiyet esas alınarak, alınan kararların, 
yapılacak projelerin veya uygulamaların 
etki alanına girecek özel ve tüzel kişiler 
belirlenerek sokak, cadde, mahalle, ilçe 
ve il düzeyinde gerekli bilgilendirmeler 
makul süreler içerisinde ve/veya 
önceden e-devlet üzerinden ve e-posta, 
SMS dahil her türlü teknolojik iletişim 
yolu kullanılarak yapılacaktır.

90 ve 360 
gün

Yerel 
yönetimlerde 
‘Performansa 
Dayalı Teşvik 
Sistemi’ 
düzenine 
kademeli geçiş 
yapacağız.

İçişleri 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı.

Yasal düzenleme,
Strateji geliştirme,
İdari uygulama.

Sayıştay eliyle belediyelerin 
performanslarını nesnel ölçütlerle, 
niteliği niceliğe kurban etmeden 
değerlendireceğiz. İzleme sonuçlarını 
aralıklarla kamuya duyuracak, dereceye 
giren belediyelere genel bütçeden ek 
bütçe benzeri teşvikler verilmesinin 
yolunu bu şekilde açacağız.
Belediye tüzel kişiliklerinin performans 
değerlemesinin yanında ayrıca 
yerel yönetim personeli verimlilik 
değerlendirme çalışmaları yaparak 
elde edilen skorların görevlendirme 
ve terfilerde dikkate alınmasını 
sağlayacağız.

90 ve 360 
gün

İller arası 
iş birliğinin 
geliştirilmesi ve 
desteklenmesine 
önem vereceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı,
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı.

Strateji geliştirme,
İdari uygulama.

Şehirlerimiz arasında çevre, kültür, 
turizm, ekonomi, sosyal hizmetler ve 
yönetişim alanlarında çeşitli iş birliği 
modellerinin geliştirilmesini ve bu amaçla 
başlatılan uygulanmaları teşvik edeceğiz. 
Aynı zamanda toplumsal barış ve sosyal 
hareketliliği destekleyecek iş birliklerinin 
karakterine göre ilgili bakanlıklardan 
kurumsal destek sağlayacağız.

360 gün  
ve Sürekli
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Büyükşehir 
Yasası’yla 
mahalleye 
dönüştürülen 
köylerin 
sorunlarını 
çözeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Yasal düzenleme, 
Ekonomik destek 

Köy özellikleri taşıdığı halde Büyükşehir sınırları 
içine alındığı için mahalle statüsü verilen, 
ancak şehir merkezlerine uzak oldukları için 
yeterli hizmet alamayan kırsal yerleşimlerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Bu 
meyanda büyükşehir ve bağlı bulunulan İlçe 
belediyeleri arasındaki dağılımda götürülecek 
hizmetlerle bu hizmetler için gereken imkan ve 
kaynaklar arasında denge kuracağız.
Ekim 2020’de çıkarılan bir yasayla başvuru 
halinde ‘kırsal mahalle’ statüsü kazanma yolu 
açılan mahallelere dair son yapılan düzenlemeleri 
gözden geçirip, tarım alanlarının belediyelere 
devri ile sınırlı olmamak kaydıyla tarımsal üretimi 
olumsuz etkileyen tasarrufları bütünüyle tersine 
çevirerek mera ve yaylakları tekrar mahalleden 
köy statüsüne dönüştürülecek olan köylerin 
uhdesinde bırakacağız.
6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüştürülen 
köyler daha evvel Nazım İmar Planları ve 
Uygulama İmar Planları kapsamında değilken 
de Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ne riayet 
anlamında büyük sorunlara sahipti. Anılan kanunla 
İl Özel İdareleri’nden alınan izinle inşa edilmiş 
yapıların ruhsatlandırılmış sayılması bir nevi af 
anlamına gelmiş ve sorunlar örtülmüş oldu. Fen 
ve sanat kurallarına uymayan yapı stokuna dair 
köklü sorunların bir takvim dahilinde tedricen 
giderilmesi için bir yol haritası hazırlayacağız.

90 gün, 
360 gün
ve sürekli

Belde 
belediyelerini 
proje bazında 
destekleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı  Ekonomik destek

Belde belediyelerine dair köklü reform çalışmaları 
yapılana kadar kurumsal kapasite zafiyeti ve 
bütçe yetersizliği nedeniyle gerekli gelişmeyi 
göstermekte ve hizmet götürmekte zorlanan 
büyükşehir statüsünde olmayan illerimizdeki 
400’e yakın beldenin proje temelli desteklenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bütçelerinin 
önemli bölümü cari harcamalara giden belde 
belediyelerinin güç yetiremediği ve belde 
kalkınmasına tesir edecek projelerine destek 
vereceğiz.

360 gün
ve sürekli

İl Özel 
İdareleri’nin 
lağvedilmesi 
konusunu 
Kamu Yönetimi 
Reformu 
çerçevesinde ele 
alacağız.

İçişleri 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,
Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı.

Strateji geliştirme,
Anayasa 
Değişikliği
Yasal düzenleme.

Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilimizin
• İl sınırları dahilinde çevre düzeni planı yapmak, 
erozyonla mücadele etmek, sosyal hizmet ve 
yardım götürmek, eğitim kurumlarına arsa ve bina 
temini ile bakım onarım ihtiyaçlarını gidermek gibi,
• Belediye sınırları dışında kalan alanlarda yol ve 
kanalizasyon yapımı, su temini, atık yönetimi, acil 
yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park bahçe 
yapımı türü hizmetleri yerine getirmekle görevli 
İl Özel İdareleri’nin lağvedilmesi konusunu Kamu 
Yönetimi Reformu çerçevesinde esastan ele 
alacağız.
Belde belediyelerinin ilin belediyesine bağlı Şube 
Müdürlüğü şeklinde daha yalın bir idari yapıya, 
dolayısıyla da etkin bir hizmet birimine dönüşümü 
dahil kaynak israfına ve mükerrerliğe yol açan 
olumsuzlukları nihai olarak ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktayız.
Böylelikle Büyükşehir Kanunu kapsamında 
bulunmayan illerimizdeki belediye ve mücavir 
alanları dışında kalan köylerimizin toprak, su 
kullanımı ve imar rejimini de bütünleşik yerinden 
yönetim yaklaşımı çerçevesinde ele alıp ülke 
kalkınmasına itici güç olarak katacağız.
Tarımsal üretimin stratejik önemi ortada iken, 
düzensiz ve plansız imar uygulamalarının ülke 
kaynaklarını heba etmesinin önüne geçerek 
toprak varlığımızı ülkenin rekabet silahı haline 
getireceğiz.
Doğal gaz hizmetinin götürülmesi yapılabilirlik 
arz eden ancak uygulama imar planı henüz 
yapılmamış kırsal yerleşim birimlerine ulaşabilmek 
için EPDK yönetmelikleri dahil gerekli 
düzenlemeleri yapacağız.

360 gün
ve sürekli
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Turistik yöre, 
gece ve 
gündüz nüfus 
farkı olan veya 
düzensiz göçe 
maruz kalmış 
belediyeleri 
desteklemek 
amacıyla 
mevcut yasal 
düzenlemeleri 
gözden 
geçireceğiz.

İçişleri 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı.

Strateji geliştirme,
Yasal düzenleme.

Turizm sezonunda iş ve nüfus yükleri 
belirli bir oranın üzerinde artan 
belediyelere bütçe takviyesi, mevsimsel 
idari destek sağlanması ve proje temelli 
ek kaynak temini şeklindeki ihtiyaçlarını 
gidermeye yönelik yasal düzenlemeler 
mevcut. Aynı şekilde gece ve gündüz 
nüfusu belli bir oranı geçen veya 
düzensiz göçe maruz kalan belediyeleri 
de kapsama alarak değişen şartlara göre 
uygulamanın intibak ettirileceği şekilde 
bu belediyelere de destek sağlayacağız.

360 gün

Şehir içi park 
ve trafik 
cezalarını yeni 
bir yaklaşımla ele 
alacağız, trafik 
uygulamalarını 
yerel yönetimlere 
devredeceğiz.

İçişleri 
Bakanlığı TBMM Yasal ve idari 

uygulama

Şehir içi trafik düzenini olumsuz 
etkileyen gerek sürücü gerek yaya 
kaynaklı ihlalleri ve bu ihlallere uygulanan 
cezaları eğitici ve caydırıcı nitelikteki 
yaklaşımlarla yeniden ele alacağız. 
Yerelleşme uygulamasının bir bileşeni 
olarak şehir içi trafik düzenleme ve 
denetimini belediyelere vereceğiz. Tahsil 
edilen cezaları belediye bütçesine gelir 
kaydedeceğiz. Uygulama için kurulacak 
denetim birimlerinde trafik eğitimi 
almış kadınlara ve gençlere yarı zamanlı 
çalışma olanağı sağlayacağız.

90 gün
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Siyasetin yerel 
yönetimler 
eliyle finanse 
edilmesini 
önleyeceğiz. 
Geçmiş 
dönemlerde 
yapılan iş 
ve işlemleri 
denetime 
açacağız.

İçişleri 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı.

Yasal ve idari 
düzenleme

Gerek ihale edilen yapım işleri ile mal 
ve hizmet alımları yoluyla ve imar 
rantlarının bölüşülmesine dayanan 
uygulamalarla doğrudan gerek eleman, 
ekipman ve sair desteklerle belediye 
kaynaklarının hukuka aykırı tahsisi yoluyla 
da dolaylı olarak yapılan yolsuzlukların 
ve siyasetin finansmanının önüne 
geçecek tedbirleri belirleyeceğiz. 
Siyasetin belediyeler eliyle hukuka aykırı 
biçimde finansmanını kente karşı işlenen 
suçlar kavramı çerçevesinde ele alarak 
caydırıcı müeyyidelerle önleme yönüne 
gideceğiz.
Tüm yerel yönetim birimlerinde son 
yıllarda yapılan iş ve işlemleri idari 
denetime açacağız. İdari denetim 
bulgularına göre sorunlu dosyaları yargı 
denetimine sevk edeceğiz.

90 ve 360 
gün

Belediyelerin 
mal ve hizmet 
alımlarında ve 
büyük yapım 
projelerinde 
ihale sonrası 
teknik ve idari 
şartlarda yapılan 
değişikliklere 
dair Sayıştay 
denetimini 
etkinleştireceğiz.

İçişleri 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Yasal ve idari 
düzenleme

Özellikle davet usulü ile yapılan 
kamu ihalelerinde rekabet şartlarının 
sağlanmasını teminat altına almak için 
ihale sonuçlandıktan sonra yüklenici 
avantajına yapılan proje değişiklikleri ile 
sair finansal şartların yolsuzluğa zemin 
oluşturmasına karşı etkin mücadele 
edeceğiz. İhalelere giren firmaların 
asimetrik bilgi ile rekabet ediyor 
görüntüsü altında işleri alarak ve bilahare 
haksız kazanç getiren teknik ve idari 
şartlardaki değişikliklerle ve keşif artışları 
yoluyla siyasetin finansmanına iştirak 
etmelerinin önüne geçeceğiz. Bu konuda 
Sayıştay denetimini yeterli kaynakları 
tahsis ederek güçlendireceğiz. Ön alıcı 
nitelikte Belediyelerin iç denetim ve mali 
kontrol sistemlerinin etkinlikle işletilmesi 
süreçlerine yönelik acil yapısal tedbirler 
alacağız.

90 ve 360 
gün

Kaçak 
yapılaşmaya 
etkin bir 
mücadele ile izin 
vermeyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı.

Yasal ve İdari 
düzenleme, 
uygulama.

Kaçak yapılar inşa aşamasında 
engellenmeli, kaçak yapılaşma 
ile mücadele eden birimler yasal 
düzenlemeler desteğiyle takviye 
edilmelidir.
Kaçak yapılaşmanın kök nedenlerini 
ortadan kaldırmaya yoğunlaşıp, şehrin 
gelişim biçimi ve yönünü imar planları 
yerine kaçak yapılaşmanın belirlemesine 
izin vermeyeceğiz.

90 ve 360 
gün

‘Kente Karşı 
İşlenen Suçlar’ 
kavramını hukuk 
sistemimize 
tanımlamak 
üzere çalışma 
başlatacağız. 

Adalet 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Yasal ve idari 
düzenleme

Hemşerilik hakları çerçevesinde kentin 
ve kentlinin yaşam kalitesini, kentin tarihi 
ve kültürel mirasını önemli düzeyde 
kalıcı olarak olumsuz yönde veya telafisi 
mümkün olmayacak şekilde etkileyen 
eylemlerin tanımlanması ve önlenmesi 
amacıyla faillerin resmi görevli veya sivil 
olmasından bağımsız olarak tecziyesine 
hukuki zemin hazırlanması bu eylem ile 
hedeflenmiştir. 

360 gün
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

İmar kaynaklı 
rantları 
vergilendireceğiz.

Hazine 
ve Maliye 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Yasal düzenleme

Haksız gelir dağılımına ve dengesiz 
kaynak kullanımına yol açan imar 
rantlarını engelleyecek önlemleri alarak 
İmar Planları ve değişikliklerinden 
kaynaklanan rantları vergilendireceğiz. 
Bu kapsamda mevcut düzenlemeleri 
uygulamaya geçirecek, değer artış 
payı (DAP) ve düzenleme ortaklık payı 
(DOP) uygulamasını ıslah edecek ve 
dünyada yapılan uygulamaları da dikkate 
alarak yeni yasal düzenlemeleri hayata 
geçireceğiz.

90 gün

Belediye İktisadi 
Teşebbüsleri’nin 
(BİT) kurulmasını 
ve faaliyetlerini, 
sınırlayıcı 
esaslara dayalı 
olarak yeniden 
düzenleyeceğiz.

İçişleri 
Bakanlığı 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı.

Yasal ve idari 
düzenleme

BİT’lerin tabi olduğu düzenlemeleri 
görev, işlev, ihtiyaç, etkinlik ve verimlilik 
esaslı olarak yeniden ele alacağız. • 
Kamu tüzel kişiliğini haiz olmamalarına 
rağmen yolsuzluk ve partizanlığı önleme 
amacıyla BİT’lerin faaliyetlerine ancak 
kamu ihale yasası ve kamu personel rejimi 
çerçevesinde izin vereceğiz.
• Sosyal politika gereği kurulu veya 
belediye asli faaliyetlerinde sürekli 
tüketilen bazı girdilerin üretimi gibi 
alanlar hariç tabii tekel niteliği olmayan 
özel sektörle rekabet halindeki BİT’leri 
kapatacağız.
• Rekabet oluşturulduğu taktirde 
belediye bütçesine doğrudan akacak 
gelirleri kısmen bütçe dışına çıkarma 
amacına hizmet eden BİT’lerin bu 
yöndeki faaliyetlerini durduracağız.
• Belediye asli sorumluluk alanına 
giren konularda BİT kurulmasına izin 
vermeyeceğiz.
• Yönetim kurullarının teşkili ve üyelerine 
ödenecek huzur haklarının tespitini 
kamuoyunda ‘arpalık’ tabiri ile ifade 
edilen istismarlara yol açmayacak şekilde 
yeniden düzenleyeceğiz.

90 ve 360 
gün
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Yerel 
yönetimlerin 
karar süreçlerini 
katılımcı 
ve çoğulcu 
bir zemine 
kavuşturacağız.

İçişleri 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Yasal 
düzenleme, 
Strateji 
geliştirme.

Karar alma süreçlerinde mümkün 
olduğunca tüm paydaşların görüşlerinin 
alınabildiği düzenlemeleri hayata 
geçireceğiz, bu şekilde şeffaf ve güven 
duyulan bir yapıya ulaşarak kadınların, 
sivil toplumun, meslek örgütlerinin, 
muhtarların ve dezavantajlı grupların 
sisteme güven içinde katılımlarını 
sağlayacağız.

90 ve 360 
gün

Kent 
konseylerini 
güçlendirerek 
özerk hale 
getireceğiz.

İçişleri 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Yasal 
düzenleme,
Strateji 
geliştirme.

5393 Sayılı Belediye Kanunu 76. Maddesi 
uyarınca belediye başkanının çağrısıyla 
sivil bir platform olarak kurulan Kent 
Konseyleri yapılacak değişikliklerle 
katılımcı ve çoğulcu karar süreçlerine 
zemin teşkil edecek.
Kent Konseyi teşkili ve işleyişi üzerindeki 
kamu kurumlarının etkisini azaltarak daha 
bağımsız bir çalışma düzeni ve denetleme 
rolü tesis edeceğiz.
Kentteki sivil toplumu, meslek örgütlerini, 
muhtarları ve belediye dışındaki kamu 
kuruluşlarının temsilcilerini bir araya 
getiren kent konseylerinin idari özerkliğini, 
mali özerklikle tamamlayacağız.
Sorunların, fikirlerin, özellikle büyük 
rekreasyon ve prestij projelerinin ilk olarak 
geniş çaplı tartışılacağı kent konseylerine 
bağlı çalışma gruplarının yetkin uzmanların 
katılımı ve katkısıyla işlevselliğini 
sağlayacağız.
Henüz kurulmamış kent konseylerinin 90 
gün içinde kurulmasını gerçekleştireceğiz.

90 ve 360 
gün

Yerel yönetim 
seçimlerinde 
cinsiyet kotası 
uygulamaları 
yönünde tavır 
belirleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Uygulama
Kadının ve dezavantajlı grupların yerel 
meclislerde ve muhtarlıklarda nitelikli 
temsiliyetini sağlayacağız.

360 gün ve 
sürekli

Mahalleleri 
doğrudan 
demokrasi 
organizasyonları 
olarak 
dönüştürecek 
düzenlemeleri 
yapacağız.

İçişleri 
Bakanlığı,

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Politika 
geliştirme ve 
uygulama

Karar alma süreçlerine doğrudan katılımın 
ilk adımı olarak mahalle sakinlerinin 
karar alma süreçlerine katılım yolunun 
açılmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda 
sosyal dayanışmayı sağlıklı bir zemine 
oturtma bağlamında da muhtarlık 
çerçeve yasası çalışmamızla muhtarların 
oynayacağı rolü yeniden tanımlayacağız. 
Kent konseylerinin özerkleştirilmesi ile 
mahallelerin sakinlerinin muhtarların 
eşgüdümüyle kent yönetimine sorunlarını 
ve önerilerini iletme yolunu açacağız.

90 ve 360  
gün ve 
sürekli

İmar Planları 
yapılırken sosyal 
donatı alanları 
içerisinde Cem 
Evleri’ne mekân 
ayrılmasını 
sağlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Yasal ve teknik 
düzenleme

Alevi vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı 
semtlerde talep halinde Cem evlerine 
imar planlarında yer ayrılması eşit 
yurttaşlık ilkesinin tabii bir sonucu olup 
bugüne kadar çözümsüz bırakılan bu 
sorunu ortadan kaldırılarak ihtiyaca cevap 
vermek öncelikli hedeflerimizdendir.

90 gün ve 
sürekli

Belirli nitelikteki 
projelerde 
E-devlet 
oylamalarını 
gerçeğe 
dönüştüreceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Yasal 
Düzenleme, 
Dijital proje 
uygulama.

Doğrudan demokrasi yönünde bir aşama 
olarak belirli projelerin adrese dayalı nüfus 
kayıt sistemi üzerinden ilgili vatandaşlar 
tarafından oylanabilmesinin e-devlet 
yoluyla yaygınlaştırılmasını kurulacak dijital 
platformlarla mümkün hale getireceğiz. 
Hangi tür projelerin oylanacağını 
belirlemek üzere çalışmalar ve takiben 
yasal düzenlemeler yapacağız.

360 gün
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Bakanlık
İlişkili 

Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Kent kimliği açısından 
anıtsal karakterli 
yapılarla büyük ve 
önemli projelerin 
yarışmaya açılmasını 
ve halk oyuna 
sunulmasını zorunlu 
kılacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Turizm 
ve Kültür 
Bakanlığı

Yasal 
düzenleme

Kentlinin oylayacağı mimari ve sanatsal yarışmalarla kent 
projelerinin temin edilmesi dönemini yasal dayanağa 
kavuşturacağız. Kentin tasarım sürecine kentlinin 
katılımıyla sahiplenme ve aidiyet duygusunu oluşturulmayı 
hedeflemekteyiz.

90 ve 
360 
gün

Yenilikçi Tedarik 
mekanizmasını 
kuracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İdari 
düzenleme ve 
uygulama

Özel sektör, STK’lar, üniversiteler veya bireylerin belirlediği, 
yenilik (inovasyon) barındıran tekliflerden şeffaf süreçler 
sonucunda uygun bulunanlarının alımı veya yapımının 
desteklenmesi anlamına gelecek bir yolu açacağız. Bu 
yöntemle,
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin fonlanmasıyla 
yenilikçi ürün ve çözümlerin geliştirilmesini ve henüz 
piyasada var olmayan yenilikçi ürün ve çözümlerin satın 
alınmasının ve
• Piyasada var olan ancak yaygın olarak bulunmayan yenilikçi 
ürün ve çözümlerin satın alınmasının önünü açacağız.
Sonuç olarak,
• Yeni pazarlar yaratılmasına öncülük edip yenilikçi ürün, 
hizmet ve işlere alan açmayı,
• Özellikle KOBİ’ler, girişimciler ve mucit bireylerin pazarlara 
erişimini desteklemeyi ve
• Kentte hareketliliğe katkı veren akıllı girişim ve yatırımları 
teşvik etmeyi hedefliyoruz.
Belediye bütçesine iz bedel koyup bilahare ödenek 
aktarımı yoluyla başlanacak pilot uygulamaların sonuçlarına 
göre Yenilikçi Tedarik mekanizmasını geliştirerek 
yaygınlaştıracağız.

360 
gün ve 
sürekli

Kent Kültürü kurulları 
kuracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Turizm 
ve Kültür 
Bakanlığı

İdari birim 
oluşturma

Kentlerde silueti ve çevreyi korumak ve kent kimliğini 
pekiştirip gelecek kuşaklara taşıyabilmek amacıyla 
toplumda saygın şahsiyetlerin görüş ve önerilerini süreçlere 
katmak üzere bir yapı oluşturacağız. Gönüllülük esasıyla 
hizmet edecek yapının kurulması, üyelerinin tespiti, 
işleyişi ve yönetim sürecine eklemlenmesi dünyadaki iyi 
uygulamalardan esinlenerek yapılacak.

360 
gün

Mobil destek birimleri 
tesis edeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bak.

Dijital proje
Şikâyet, istek ve önerilerin belediye yöneticilerine doğrudan 
iletilebilmesini ve acil desteklerin temin edilmesini 
kolaylaştıracağız.

360 
gün

Muhtarlık Yasası’nı 
çıkartacağız.

İçişleri 
Bakanlığı 

TBMM,
Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı.

Yasal 
düzenleme

Muhtarların taleplerinin de dikkate alınarak müstakil bir 
Muhtarlık Yasası düzenlenmesi gereği vardır. Muhtarların 
mahallelerini ilgilendiren hususlarda karar alma süreçlerine 
katılımları sağlanmalı, muhtarlıklardan gelen bilgi ve veriler 
politika geliştirmek üzere yerel yönetimlerce dikkate alınarak 
kullanılmalıdır.
• Muhtarlıkların görev, yetki ve sorumluluklarını değişen 
şartlar çerçevesinde yeniden tanımlayıp bu tanımlara uygun 
özlük hakları ve organizasyon yapısını tesis edeceğiz.
• Muhtarların özellikle seçilme şartlarını, seçim süreçlerini, 
özlük haklarını ve emekliliklerine ilişkin uygulamaları 
Muhtarlık Yasası ile yeniden düzenleyeceğiz.
• Nüfusu belirli bir eşiğin üzerindeki mahallelerde gerek iş 
yükünün kaldırılabilmesini gerek sağlıklı bilgi alınabilmesini 
teminen muhtarlara yeterli ödeneği ve belediyeler üzerinden 
yardımcı insan gücü desteğini sağlayacağız.
• Muhtarları muhatap almak üzere bir Belediye Başkan 
Yardımcısı belirlenmesini sağlayacağız. Muhtarlık binalarının 
belirli standartlarda inşası ve asgari büro giderlerinin 
karşılanması görevini belediyelere vereceğiz.
• Acil Durum ve Afet Yönetimi mevzuatı uyarınca muhtarlara 
verilen görevlere paralel olarak gerekli ekipman desteğini 
sağlayacağız.

360 
gün
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Temel insan 
haklarından olan 
barınma hakkını 
‘Konut Edinme 
Hakkı’ kavramı 
çerçevesinde 
ele alıp somut 
uygulamalar 
yapacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Politika geliştirme

Temel insan haklarından kabul edilen 
barınma ve yerleşme özgürlüğünün tüm 
kentlilere adil olarak temin edilmesine 
büyük önem vermekteyiz. Barınma 
hakkının somut şekillerinden birisi de 
konut edinmedir. Konut edinmeyi/
edindirmeyi devletin bedelsiz konut 
temin etmesi şeklinde değil konutun 
ticari bir yatırım aracına dönüşüp dar 
gelirliler için imkânsız bir tasarrufa 
evrilmesine karşı sosyal devletin gereği 
somut bir tedbir olarak anlamaktayız.
İnsanımızın barınma ihtiyacını asgari 
şartlarda giderebilmesi için dar gelirli 
ailelerimizle şehit yakını ve gazilerimizin 
konut sahibi olmalarını kolaylaştıracağız.
Bu hakka erişimin imar düzenlemelerinde 
dikkate alınmasını, emlak geliştirme 
kavramı ile arsa arzının şehirlerin gelişim 
yönünü belirlemesini sağlayacak 
şekilde yerel yönetimlere görev 
verilmesini, vergisel destek koşulu olarak 
asgari standartların ilgili Bakanlıkça 
belirlenmesini ve konut edindirmenin 
finansal olarak kolaylaştırılmasını bir 
bütün olarak ele alacağız. Bu hedef, aynı 
zamanda kaçak ve çarpık yapılaşma ile 
mücadeleyi ve sağlıklı kentsel altyapı 
inşasına zemin hazırlamayı bünyesinde 
barındırmaktadır.

360 gün ve 
sürekli

Dar gelirliler için 
konut edindirme 
teşvikleri 
belirleyecek aynı 
zamanda uygun 
koşullu sosyal 
konut kiralama 
uygulamasına 
geçeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Yasal düzenleme

Dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacının 
giderilmesi için bir yandan kira öder gibi 
taksitlerle sahip olabilecekleri sosyal 
konut yapımına devam edilirken diğer 
yandan başta muhtaç durumdaki dul ve 
yetimler olmak üzere dar gelirli aileler için 
merkezi hükûmet ve yerel yönetimlerin 
iş birliğiyle uygun şartlarda sosyal konut 
temin edecek ve düşük bedellerle 
muhtaç ailelere kiralayacağız.

360 gün ve 
sürekli

Tersine Göçü 
destekleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Politika geliştirme 
ve uygulama

Yerleşim yeri olarak özellikle nüfusu 
azalan il ve ilçelerin cazibesini arttıracak 
destek ve teşvik uygulamalarını tersine 
göç politikasının önemli bir aracı haline 
getireceğiz.
Genel olarak tarım arazisi niteliği 
taşımayan, ulaşım, iletişim ve sair 
altyapısı planlanmış bölgelerde arsa 
üretimi, uzun vadeli uygun koşullu kredi 
imkanlarının yaratılması, sosyal yaşam 
birimlerinin oluşturulması ve vergi 
kolaylıklarından oluşan destek ve teşvik 
paketini hazırlayarak doğal afet riskleri 
ile ilişkilendirilmiş bir öncelik sırasına göre 
kademeli olarak uygulamaya geçireceğiz. 
Tersine göçün desteklenmesi projesi 
yerine göre Yıldız Şehirler adını 
verdiğimiz uydu kent uygulamalarının bir 
parçası olarak hayata geçirilecektir.

360 gün ve 
sürekli

Haksız kazanç 
(rant) esaslı 
değil, çevreyi 
ve asli mülk 
sahiplerini 
koruyan kentsel 
yenilenme 
anlayışını 
benimseyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Politika geliştirme

Arsa yoksunu kentlerde ve kentin 
sağlıksız yapılaşmasının olduğu 
bölgelerin mümkün olduğunca malik 
değişimine yol açmadan dönüşüm 
ve rehabilitasyonunun sağlanması 
hedefimizdir. Mali koşullar nedeniyle 
merkezden kopmak zorunda kalan ve 
kent yaşamından uzaklaşan bireylerin 
adeta tecride uğramalarına mâni 
olacağız.  Kavram olarak tüketilmiş 
kentsel dönüşüm değil kentsel 
yenilenme yaklaşımını benimseyeceğiz.

90 ve 360 
gün
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Vatandaşın 
kıyılardan 
yararlanmasının 
önündeki 
engelleri 
kaldıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Yasal ve idari 
düzenleme

Özellikle ve öncelikle turizm bölgelerinden başlayarak 
kıyı şeridinin herkesin kullanımına açılması amacıyla 
tahsisli kullanımların bir plan dâhilinde nihai olarak 
sonlandırılması çalışmalarını başlatacağız. 

90 ve 360 
gün sürekli 

Adil kentsel 
yenilenme 
politikalarını 
takip ederken 15 
dakikalık kent/
kendine yeten 
semt modelini 
özel desteklerle 
geliştireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Politika 
geliştirme

Kentsel yenilenmenin ve kent dokusunun 
muhafazasının önceliklendirildiği, rant esaslı 
dönüşüme kapalı yaklaşımları hâkim kılacağız.
Konutlar, iş ve sosyal aktiviteler, kamusal tesisler ve 
altyapılar ile ilgili uygulamaların mekânsal eşitlikçi bir 
yaklaşımla gerçekleştirilmesi esasına riayet edeceğiz.
Sokak genişliği, ağaç envanteri, karma kullanım 
alanlarının varlığının muhafazası gibi unsurları kentsel 
yenilenmede koruma altına alacağız.
Kentsel yenilenmeyi sadece aşırı yoğunluk 
arttırmaksızın yapmakla sınırlı tutmayıp, 15-Dakikalık 
kent kavramının hayata geçirilmesinde ve 
mahalle dokusunu oluşturmada bir fırsat olarak 
değerlendireceğiz.
15 dakikalık kent yaklaşımı çalışma alanlarının az, 
yerleşim yerlerinin yoğun olduğu ilçe ve mahallelerde 
yeni iş alanları oluşturulmasıyla şehir-içi günübirlik 
hareketliliği de azaltacak potansiyele sahiptir.
Kentlinin eğitim, sağlık, çevre, alışveriş, kültür gibi 
tüm ihtiyaçlarını taşıt ulaşımına ihtiyaç duymaksızın 
sağlayabilmesi için tasarlanacak 15 dakikalık kent, 
aynı zamanda kent sakinlerinin sosyalleşeceği 
mahalle/semt dokusunun oluşturulmasına da hizmet 
edecektir.

90 ve 360 
gün sürekli 

Mahalle içi 
ilişkileri odağına 
alan projelere 
destek vererek 
komşuluk 
kültürüne uygun 
mahalle dokusu 
yaratılmasına 
zemin 
hazırlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Turizm ve Kültür 
Bakanlığı

Proje geliştirme 
ve destek

Kentlinin kendini huzur ve güven içinde hissetmesinin 
sağlanmasını ve dayanışma kültürünün zemin 
bulmasını teminen mahalleler komşuluk hukuku 
çerçevesinde sağlıklı sosyalleşme imkânlarına 
kavuşturulmalıdır. Gerek belediyeler gerek STK’larca 
bu amaca hizmet etmek üzere mahalleleri donatacak 
tesis projelerini destekleyeceğiz. Bu meyanda 
site yapılanmasını mahalle kültürü kavramı dışında 
tutmamaktayız. Site yönetim sistemlerinin belirli 
bir düzen ve kapsama kavuşturulmasıyla bu amaca 
hizmet ederken katı atık yönetimi ve yenilenebilir 
enerji üretimi başta olmak üzere belediyelerin 
mali külfetini azaltıcı bir işlev görebileceğini 
değerlendirmekteyiz.

360 gün 
sürekli 

Yeni yerleşim ve 
Organize Sanayi 
Bölgelerini 
ihdas ederken 
tarım ve orman 
alanlarını tavizsiz 
koruyacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Tarım ve Orman 
Bakanlığı

Strateji 
geliştirme ve 
tasarım

Gerek mevcut şehirlere eklemlenecek yeni 
yerleşimler ve sanayi bölgeleri gerek uydu 
kentlerin tamamlayıcı parçası olarak ihdas edilecek 
organize sanayi bölgelerine dair ihtiyaçları öncelikle 
belirleyip karşılayacağız. Bu yöndeki imar planları ve 
uygulamalar yapılırken tarım ve orman alanlarının 
tavizsiz korunması yoluna gideceğiz.

90 ve 360 
gün sürekli

TOKİ’yi yeniden 
yapılandıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Politika 
geliştirme,
İdari düzenleme.

TOKİ’yi sadece sosyal konut edindirme misyonuna 
dönük çalışmalar yapacak şekilde misyonunu 
yenileyeceğiz. Emsal artışları sağlamada basamak rolü 
oynayarak taahhüt sektörüne haksız kazanç temin 
eden uygulamalarına son vereceğimiz TOKİ’yi ayrıca 
şehir siluetinin bozulmasının ve kamu arazilerinin 
yağmalanmasının vasıtası olmaktan çıkartacağız.

90 gün
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Kentsel yenilenme 
projelerinde 
kadın ve çocuklar 
için yaşanabilir 
alanlar üretimini 
geliştireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Politika 
geliştirme,
Proje üretme ve 
uygulama.

Kadının insan haklarını ve özgürlüklerini 
daha etkin kullanabileceği, kadın 
ve ailenin merkeze alındığı, tek tipe 
indirgenmemiş, kimseyi yerinden 
etmeyen, sosyal dönüşümü destekleyen 
projeler uygulayacağız.
Kadın ve çocukların güvenli ev, güvenli 
sokak ve güvenli mahalleler içinde 
yaşayabilmesine dönük planlama 
ilke, yaklaşım ve uygulamalarını 
benimseyeceğiz.

360 gün ve 
sürekli

Kadın Dostu 
Kentler programını 
yaygınlaştıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Proje uygulama

Kadının yerel yönetim mekanizmalarına 
katılımının arttırılmasını, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gereksinimlerinin 
sağlanmasını amaçlamaktayız.

360 gün ve 
sürekli

Kadınların 
ekonomik hayata 
adil ve etkin 
katılımlarını 
sağlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı Strateji 
geliştirme

Belediye satın almalarında kadın 
girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılması 
cihetine gideceğiz. 

90 ve 360 
gün

Mor Bayrak 
uygulamasını 
destekleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı Politika önerisi

Kentli kadının ve engellilerin yanında 
yer alarak eşit şekilde sosyal ve 
ekonomik hayata katılımlarını 
sağlayacağız. İşyerlerinin Mor Bayrak 
işareti edinebilmesini ve promosyon 
olarak kullanmasını kadın çalışanların 
erkek çalışanlarla aynı ya da fazla 
sayıda bulunması, fiziki şartlar itibarıyla 
engelli dostu olması, işyerinde kadınlar 
ve erkekler için eşit işe eşit ücret 
uygulaması, asgari hijyen şartlarını 
taşıması şartlarına bağlayacağız.

90 ve 360 
gün

Kadına karşı 
şiddette Tek 
Kapı Sistemi 
oluşturacağız.

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı

İdari düzenleme

Belediye, sivil toplum, İŞKUR, ŞÖNİM 
ve baroların birlikte yerel yönetimlerin 
eşgüdümü çerçevesinde çalışmasını ve 
kadının maruz kaldığı şiddetin önlenmesi 
sağlanmalıdır. Hukuksuz biçimde iptal 
edilen İstanbul Sözleşmesi’nin ruhuna 
uygun bu proje önemli bir boşluğu 
dolduracaktır.

90 gün

Mahallelerde 
kadın-aile-
gençlik-okuma 
merkezlerini 
arttıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı,
Millî Eğitim Bakanlığı

 Proje uygulama

Vatandaşlarımızın toplumsal kalkınma 
ve sosyal dokunun güçlendirilmesi 
yolunda gönüllü katılımlarının önemli 
bir katkı sağlayacağına olan inancımızla 
başta ev kadınları, gençler ve emekliler 
olmak üzere gönüllü çalışmaları teşvik 
edeceğiz. Bu çerçevede sivil toplum 
kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte 
yoksul mahallelerden başlamak üzere 
internet ve çalışma odaları içeren 
mahalle kütüphaneleri ve etüt merkezleri 
kuracak, bu merkezlerde gönüllü çalışma 
esasına göre yoksul ailelerin eğitim 
çağındaki çocuklarının derslerine ve 
üniversite giriş sınavına hazırlanmalarında 
yardımcı olunmasını ve başta meslek 
seçimi olmak üzere rehberlik yapılmasını 
sağlayacağız.

90-360
-sürekli 
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Bakanlık
İlişkili 

Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Yaşamı 
kolaylaştıran 
Destek Merkezleri 
oluşturacağız.

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı,

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Proje 
geliştirme ve 
uygulama

Günlük yararlanılabilecek, güvenlikli bakım merkezleri 
açarak ailenin çocuk, engelli ve yaşlısını emanet edeceği, 
günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar oluşturacağız.
Erişilebilir, nitelikli, güvenilir ve uygun bakım hizmeti ile 
kadını ve aileyi destekleyeceğiz.
O.S.B. ve istihdam yoğun bölgelerde, çalışan az gelirli 
kadının ihtiyacını karşılayacak ücretsiz kreş ve bakım desteği 
vereceğiz. Sadece çocuklu kadın değil çocuklu ebeveyn 
sayısına odaklanacağız.
Belirlenen koşullarda bakımevi ve kreş hizmetlerinin 
özel sektörden temin edilip sübvansiyonlu olarak ihtiyaç 
sahiplerinin yararlanmasına sunmayı de gündemimize 
alacağız.
Destek Merkezleri’ni okul sonrası için etüt olanakları ile 
ayrıca donatacağız.

90 ve 360 
gün

Hızlı büyüyen 
yerleşim 
yerlerinde kritik 
düzeyde yetersiz 
kalan okul, derslik 
ve öğrenci 
yurdu kapasitesi 
sorunlarına 
yerel yönetimler 
eliyle çözüm 
getireceğiz.

Millî Eğitim 
Bakanlığı

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Destek 
uygulaması

Gerek nüfus yoğunluğu gerek alan itibarıyla hızlı büyüme 
gösteren yerleşim yerlerinin artan derslik ve okul ihtiyacının 
karşılanmasında belediyelerin daha aktif rol almasını 
sağlayacağız. Eğitimine başlama yaşının 3’e indirilmesiyle 
ağırlaşacak, kapasite ve mekânsal uyum sorunlarına 
vaktinde etkili önlemlerin alınmasında yerel yönetimlere de 
sorumluluklar yükleyeceğiz. 
Üniversite gençliğinin barınma ve yurt sorununu 
gidermeye yönelik olarak yerel yönetimlerin asgari yurt 
kapasitesine sahip olmasına yönelik politika ve standartları 
tanımlayacağız.

360 gün ve 
sürekli

Yerel 
yönetimlerde 
yerel eşitlik 
birimlerini 
kuracağız.

İçişleri 
Bakanlığı

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İdari uygulama

Kadınların ve diğer dezavantajlı bireylerin yerel yönetim 
mekanizmalarına nitelikli katılımının sağlanabilmesi ve 
süreç yönetiminin takibi için özel birimler kurulması yönüne 
gideceğiz.
Yerel yönetimlerdeki kadın erkek eşitlik komisyonlarının 
işlevselliğini arttırarak gerekli noktalarda tam 
eşitlik sağlanana kadar pozitif ayrımcılık yapmayı 
hedeflemekteyiz.

90 gün

Kadın ve genç 
girişimcilere yerel 
yönetimlerce, 
mekânsal 
destekler, 
girişimcilik ve 
pazarlama eğitimi, 
kuluçka merkezi 
ve hızlandırıcı 
programlar 
sağlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Ticaret 
Bakanlığı.

Destek 
uygulaması

Kadınların ve gençlerin ekonomik hayata ve üretime 
katılım fırsat ve imkânlarının arttırılması yönünde yerel 
yönetimler üzerinden çeşitli tesislerin tahsisi, eğitim ve 
destek hizmetlerinin ihdası ve çeşitli düzenlemelerle somut 
destekler sunacağız.

90 ve 360 
gün sürekli

‘Bölgesel 
İstihdam Ofisleri’ 
oluşturup 
istihdama destek 
olacağız.

Çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı

Strateji 
geliştirme ve 
uygulama

İŞKUR’un faaliyetlerine yardımcı olarak, şehir 
merkezlerinde ve işsizliğin yaygın olduğu semtlerde, kariyer 
danışmanlarının yüz yüze desteği altında iş arayanları 
işverenlerle dijital platformlar üzerinden buluşturacak 
ve mülakat yapılabilecekleri ortamları hazırlayacağız. 
Bölgesel istihdam ofisleri üzerinden işe girenlere geçici 
süreliğine ücretsiz ulaşım desteği yoluyla iş yerlerine ulaşım 
giderlerine katkı vererek işe intibak etmelerini sağlayacağız.

90 gün- 
sürekli

Engelli Bireylerin 
spor yapmasının 
önündeki engelleri 
kaldıracağız.

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı 

Aile ve 
Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı

Destek 
uygulaması

Engelli bireylerin spor yapmalarına ve genelde sportif 
terapi etkinliklerine elverişli olmayan durumları bir program 
dahilinde ortadan kaldıracağız. Toplu taşıma erişim, yaya 
ve engelli yollarının düzenlenmesi, spor tesislerinde özel 
amaçlı antrenör/yardımcı personel bulundurulması ve 
benzeri uygulamaları önceleyeceğiz.

90 gün
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Yayalaştırma 
çalışmalarına ve 
insan odaklı imar 
uygulamalarına 
yöneleceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Projelendirme

Geniş yolların, engelli dostu kaldırımların ve 
geçitlerin, parkların, anlaşılır yönlendirme 
işaretlerinin, yayaya, bisiklet kullanımına ve toplu 
taşımaya öncelik veren caddelerin var olduğu 
özel ihtiyaç sahibi bireylerin dikkate alındığı 
planlama anlayışını hayata geçireceğiz. 
Bu meyanda, özellikle yayalaştırılmış meydan-
cadde uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve 
alışveriş yanında insanların sosyalleşebilecekleri 
mekânların çoğaltılmasını sadece kentlilerin 
değil iç ve dış turizm amacıyla gelen misafirler 
için de şehirlerimizin yaşam dolu cazibe 
merkezlerine dönüştürülmelerini sağlayacağız.

90 ve 
360 gün

Kültür, sanat, 
bilim ve felsefe 
odaklı etkinliklerin 
yapılacağı 
mekanların 
yaygınlaşmasını 
teşvik edeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Turizm ve Kültür 
Bakanlığı  

Teşvik ve Proje 
geliştirme.

Bütün şehirlerimizin devasa birkaç tesisten 
ziyade adil bir şekilde yerleştirilmiş çok sayıdaki 
cep kütüphaneleri, bilim merkezleri, performans 
sahneleri ile donatılmasını sağlayacağız. Küçük 
veya orta ölçekli kültürel faaliyet mekanlarını 
bu yapıların işlevlerine uygun mimari ve 
mühendislik yaklaşımı ile doğru materyal ve 
donanım kullanarak uygun nitelikte yapacağız. 
Sanatsal performans sergilemek için gereken 
araç ve gereçlerin belediyelerce satın alınarak 
sanatçılara ve sanat gruplarınca geçici bazda 
bedelsiz kullanımı olanağını tanıyacağız. 

360 ve 
sürekli

Binaların otopark 
yeterlilik belgesi 
alması uygulamasını 
getireceğiz. 
Belirli standartları 
karşılayan özel 
mülklere otopark 
yapım ve işletme 
ruhsatı vereceğiz. 

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Yasal ve teknik 
düzenleme

Araç sahiplerinin otopark ihtiyacının 
karşılanması ve ikamet ettikleri civardaki 
trafik akışıyla sağlıklı ilişki kurulmasını teminat 
altına alan bir düzenlemeye geçilmesi ve bu 
düzenlemenin titizlikle uygulanması büyük 
önem taşımaktadır.
• Ayrık nizam yapılaşmanın olduğu bölgeler için 
yetersiz ve esasen uygulanmayan bir otopark 
yönetmeliği bulunmakla birlikte özellikle şehir 
merkezlerindeki bitişik nizam yapılaşmanın tabi 
olacağı bir düzenleme de gerekmektedir.
• Yeraltı ve yer üstü, münferit veya müşterek 
otopark yapımı dahil özellikle cadde ve 
sokaklarda park etme haklarını ve düzenini 
bu perspektifle ele alarak bir bina otopark 
yeterlilik belgesi uygulaması geliştireceğiz. 
Bina mülkiyet haklarına bitişik olarak otopark 
hakkı teminini kademeli şekilde zorunlu hale 
getireceğiz.
• Özel mülküne otopark yapmak isteyen 
girişimcilere UKOME’den uygun görüş 
sağladıkları taktirde otopark yapım ve işletme 
ruhsatı vereceğiz.

90 ve 
360 gün
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Tamamlanmamış 
veya metruk 
yapıların doğurduğu 
görüntü kirliliği, 
halk sağlığı ve 
güvenlik risklerini 
önleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı
Yasal ve İdari 
düzenleme ve 
uygulama

İdari, hukuki ve finansal nedenlerle yarım 
kalmış, ruhsat tarihine göre makul sürede 
tamamlanamamış veya tamamlanmış olmakla 
birlikte metruk hale gelmiş yapıların ıslahı veya 
yıkılması için yasal düzenleme ve uygulama 
yoluna gideceğiz.

90 ve 
360 gün

Dijitalleşmiş 
güvenlik 
uygulamalarına 
geçeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı,
Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı

Dijital proje 
uygulama

Özellikle park ve bahçelerin tüm kentliler 
tarafından güven içerisinde kullanılabilmesi için 
gereken kamu emniyeti ve güvenlik çözümlerini 
devreye alacağız.

90 ve 
360 gün

Erken trafik 
eğitiminin yerel 
yönetimler 
desteği ile 
yaygınlaştırılmasını 
sağlayacağız.

İçişleri 
Bakanlığı,

Millî Eğitim 
Bakanlığı

Strateji ve 
planlama

İlk ve orta öğretim müfredatının parçası 
olarak öğrencilikten başlayarak halkın 
bilinçlendirilmesi, trafik kazalarının azaltılmasına 
neden olacaktır. Bu çerçevede yerel 
yönetimlere okul alanı ve çevresinde gerekli 
fiziki düzenlemeleri yapma görevi vereceğiz.

360 gün 
ve sürekli
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ÇEVRE VE KÜLTÜR DOSTU ŞEHİRCİLİK
Eylem Sorumlu 

Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Tüm şehirlerde 
ileri Atıksu Arıtma 
Tesisleri kuracağız.
(İlk hedef: 
100.000 üzeri 
şehirler)

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Proje destek ve 
uygulama

Klasik atık su arıtma tesisleri çıkışındaki 
askıda katı maddeleri, çözünmüş 
inorganik maddeleri veya kompleks 
sentetik organik bileşikleri bertaraf 
etmede ileri arıtma sistemleri 
gerekmektedir. Deşarj edilen sudaki 
azot ve fosforun sınırlandırılması ile 
arıtılmış atık su sınırlı amaçlar için 
tekrar kullanılabilir. Su israfını en alt 
düzeye indirilerek bu yolla çevre 
kirliliği önlenecek ve şehirlerimize 
doğrudan kullanılabilir nitelikte su temin 
edilebilmesi mümkün olacaktır. İçme 
suyu havzalarının korunması açısından 
kritik konumdaki yerleşim birimlerinde 
nüfus ölçeğine bakılmaksızın arıtma 
tesislerinin yapımına öncelik vereceğiz.

360 ve 
sürekli 

Katı atıkların 
kaynağında 
ayrıştırılmasını 
sağlayarak toplama 
ve işleme tesislerini 
sayıca arttıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

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

İllere ve ilçelere 
hava ve su kalitesi 
etiketi vereceğiz. 
Temiz su ve havaya 
sahip şehirleri 
ödüllendireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

İdari uygulama

Hava kalitesi, içme ve kullanma suyu 
kalitesi, atık su değerleri, ısı yoğunlaşması 
vb. göstergeleri akıllı uygulamalarla 
takip ve halkın sürekli izleyebileceği 
şekilde ilan edeceğiz. Başarılı şehirlerin 
ödüllendirilmesini ve düşük performanslı 
iller için teşvik edici uygulamaların 
geliştirilmesini göstergelerde iyileşme 
yönünde mesafe aldıracak şekilde 
kullanacağız.

90 ve 
360 gün

Hava kalitesi ölçüm 
istasyonlarının 
sayısını arttıracağız.
(İlk hedef: 
100.000 üzeri 
şehirler)   

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Teknik uygulama

Ölçümlemelerle hava kirliğinin 
sürekli gözetim altında tutulması 
ve uygun tedbirlerle temiz havaya 
ulaşımda sürekliliğinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.

90 ve 
360 gün

Şehirlerde ses 
kirliliği, görüntü 
kirliliği ve kaldırım 
işgallerine karşı 
etkili önlemler 
alacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı 

Belediyeler İdari uygulama
Teknik uygulama

Şehirlerin içinden geçen bölünmüş 
kesintisiz yolların ses duvarlarıyla 
tecrit edilmesi, şehir içinde de ses 
kirliliğine neden olan araçların/
unsurların belirlenerek işlem uygulaması 
titizlikle yapılmalıdır. Bunun yanında 
şehirlerin estetiğini bozan görsel 
kirlilik kaynağı tabela, billboard, afiş & 
ilân uygulamalarına yeni bir anlayışla 
düzen getirip etkinlikle uygulanmasını 
sağlayacağız. Anılan ilan ve tanıtım 
mecralarının sayıca uygun düzeylerin 
üzerine çıkmasına ve gelişigüzel 
konumlandırılmalarına izin vermeyeceğiz. 
Kaldırımları yayaların kullanımına engel 
teşkil edecek şekilde işgal eden satış ve 
tanıtım standı, büfe, kiosk vb. yapılara 
çekidüzen vereceğiz.

90 ve 
360 gün 
sürekli

‘Kentsel Tasarım 
Rehberleri’ 
hazırlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Turizm ve Kültür Bakanlığı Proje geliştirme 
ve uygulama

Kentin taşıdığı tarihsel ve kültürel mirasla 
uyumlu şekilde yapılaşmanın devam 
edebilmesi için kentsel tasarımda kent 
kültürünü eksene alan tasarım ilke ve 
parametreleri ışığında ve günümüz 
teknolojisinin ve iletişim olanaklarının 
elverdiği en güncel formatta kılavuzlar 
oluşturacağız. 

90 gün
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Hayvan yaşam 
alanlarını 
çoğaltacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Strateji ve teknik 
uygulama

Artan evcil hayvan besleme kültürü 
paralelinde, kentli nüfusun doğayla 
bütünleşik rekreasyon alanı ve yürüyüş 
yolları ihtiyacı daha da artmıştır. Ayrıca, 
başıboş sokak hayvanlarının yönetimine 
dair mevcut aksaklıkları gidermek üzere 
en iyi uygulamalardan esinlenerek süreli 
hayvan barınma alanlarına sürdürülebilir 
bir düzen getireceğiz.

90 ve 
360 gün

Şehirlerde hane-
site-işletme bazlı 
yenilenebilir enerji 
yatırımlarının 
arttırılmasını teşvik 
edeceğiz.

Enerji 
ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Teknik uygulama

Yenilenebilir enerji teminini şebeke 
harici (off-line) sağlayacak yatırımların 
özendirilmesi fosil yakıtlara bağımlılığı 
düşürecek, hidrolik kaynaklar üzerindeki 
talep baskısını azaltacak, aynı zamanda 
da karbon salımını aşağıya çekecektir. 
Bu yatırımlara vergi ve finansman 
kolaylıklarının getirilmesi dönüşümü 
hızlandıracaktır.

90 ve 
360 gün 
sürekli

Binalarda enerji 
verimliliğini ve çevre 
dostu uygulamaları 
destekleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı, 
Enerji 
Bakanlığı 

Strateji,
Yasal düzenleme 
ve uygulama 

Bina Enerji Verimliliği Kimlik Belgesi 
uygulamasını bürokratik bir belge 
olmaktan çıkarıp hem ülke ekonomisine 
hem de vatandaşların bütçesine katkı 
sağlayacak şekilde gerçek amacına 
hizmet eder hale kavuşturacağız. 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.

90 ve 
360 gün 
sürekli

Kentlerde 
yağmur suyu 
ve kanalizasyon 
hatlarını kademeli 
olarak ayıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

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

Yağmur Suyu 
Hasadı projelerini 
destekleyeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Proje destek ve 
uygulama

Doğal kaynaklarımızın korunması, 
belediyelerin arıtım sistemi işletme 
maliyetlerinin azaltılması, çevre kirliliğinin 
engellenmesi, taban sularının muhafazası 
ile birlikte başta bahçe tarımı olmak 
üzere besleyici su temini sağlamak 
amaçlanmaktadır. Yağmur suyu ve 
kanalizasyon hatlarının ayrılmasıyla 
beraber elde edilen yağmur suyunun 
kullanılmasına yönelik altyapı çalışmalarını 
da yürüteceğiz.

360 gün 
ve sürekli

Evsel ve endüstriyel 
atıksu arıtma 
tesislerinde oluşan 
arıtma çamurlarının 
uygun tekniklerle 
bertaraf edilmesini 
sağlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Proje destek ve 
uygulama

Arıtma çamurlarının alternatif enerji 
kaynağı olarak ikame edilmesi ile sera 
gazı salımı azalacaktır. Halihazırda 
depolanmakta olan arıtma çamuru 
tuğla kiremit imalatında hammadde 
kaynağı olarak değerlendirildiği gibi 
%90 kuruluğa getirilen arıtma çamuru 
klinker üretiminde oluşan azot oksit 
miktarını düşürerek arıtma tesisi ve 
işletme giderlerinin azaltılmasına 
katkı verir. Çöp depolama alanlarına 
istiflemeyerek arıtma çamurlarındaki 
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 
ve sürekli
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Yürüyüş, bisiklet ve 
motosiklet yollarını/
tahsisli şeritlerini 
yaygınlaştıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Teknik uygulama

Yürüyüş ve bisiklet yolları arttırılarak 
çevre kirliliği azaltılacak, özellikle işe gidiş 
geliş amacı taşıyan ve sağlıklı yaşam için 
her yaştan spor yapma düşüncesinde 
olan kentlilerin bu hizmetlerden 
yararlanmaları sağlanacaktır. Ayrıca 
Covid-19 pandemisi ile hayatın bir 
gerçeği haline gelen motorlu-kurye 
olgusunun, trafik karmaşası ve kaza 
riskini arttırmayacak şekilde uygun 
şerit/yol düzenlemesi ve işaretlemeleri 
yardımıyla denetim altına alınmasını 
temin edeceğiz.

360 gün 
ve sürekli

Elektrikli araç 
şarj ünitelerini 
yaygınlaştıracağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Proje uygulama

Elektrikli araç kullanımının artacağı 
öngörüsü ile şehirlerdeki hava ve ses 
kirliliğinin azaltılması meyanında elektrikli 
araç kullanıcılarının kolaylık sağlanarak 
özendirilmesini sağlayacağız Şehir içi şarj 
istasyonlarında indirimli tarifeden elektrik 
temini yoluna gideceğiz.

90 ve 
360 gün

Münhasıran 
elektrikli araç park 
alanları oluşturacak 
ve mevcut 
otoparklarda 
imtiyazlı alanlar 
tahsis edeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Proje uygulama

Elektrikli araç kullanımının 
kolaylaştırılması, arttırılması ve 
özendirilmesi için münhasır otoparklar 
dahil yeni bir yaklaşım hayata 
geçirilmelidir.  Mevcut otoparklarda 
engelli araçlarına tanınan önceliklere 
benzer ayrıcalıklar ilk elde tanınacaktır.

90 ve 
360 gün

Temalı kent parkları 
yapımına hız 
vereceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Turizm ve Kültür Bakanlığı Proje geliştirme 
ve uygulama

Kentlinin güven içinde bir araya gelip 
ortak bir kültürün parçası olmasını, 
sosyalleşmesini ve rekreasyon 
ihtiyacını gidermesini sağlayacak 
farklı ölçeklerdeki temalı kent parkları 
yapımına hız vereceğiz. 

90-360

Şehirlerde 
Endemik/Botanik 
Bitki Parkları 
oluşturulmasına 
önem vereceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı Proje uygulama

Şehirlerde bölgeye özgü endemik 
bitkiler başta olmak üzere bölgeyle 
bütünleşmiş bitki-ağaç-çiçek çeşitlerinin 
ön planda olacağı şehirlinin kullanımına 
açık bahçelerin oluşturulmasını 
amaçlıyoruz.

90-360 
sürekli
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Peyzaj alanlarında 
çim ekimini 
kademeli olarak 
azaltıp çalılar, yerel 
ağaçlar ve sarmaşık 
bitkileriyle ikame 
ederek karbon 
yutak alanlarını 
genişleteceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Proje uygulama

Park, bahçe ve evlerde aşırı su tüketen 
ve sera gazı emisyonuna paralel olarak 
daha fazla polen üreten çim ekimi 
uygulamasını kademeli olarak terk 
edeceğiz. Suyu az seven türde bitkilerin 
ikame edilmesiyle su tasarrufu ve işletme 
giderleri düşürülürken iklim değişimi 
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. Yeni düzenleme aynı 
zamanda kuş nüfusunun arttırılması 
sonucunu doğuracaktır.

90 ve 
360 gün 
ve sürekli

Kişi başına düşen 
erişilebilir asgari 
yeşil alan şartı 
uygulamasına 
geçeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

 Planlama, yasal 
düzenleme ve 
teknik uygulama

Şehirlerde kişi başına düşen erişime 
açık yeşil alan hedefi olarak en az 
15 m2‘nin esas alınmasını, bu hedefi 
temin edecek şehrin dokusuna uygun 
gerekli tedbir ve imar düzenlemelerinin 
belirlenmesini, uygulamanın dikey 
yapılaşmanın sınırlanmasıyla dengeli bir 
yayılım sağlayacak şekilde sürdürülmesini 
sağlayacağız. 

360 gün 
ve sürekli 

Şehirlerde dikey 
tarım alanlarının 
arttırılmasını teşvik 
edecek, balkon-
bahçe üretimini 
ödüllendireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Tarım ve Orman Bakanlığı
Strateji 
geliştirme ve 
uygulama.

Oluşturulacak ve yerel yönetimlerin 
desteğiyle düzenlenecek bahçelerle 
hem tarımsal üretimin arttırılması 
hem doğayla iç içe kent dokusunun 
yaratılması söz konusu olacaktır. Dikey 
bitki uygulamalarına yönelik mimari 
çözümlemeleri ve uygulamaları 
ödüllendireceğiz.

90-360
Sürekli

Şehirde çevre-
su-hava kirliliğine 
neden olan firmalar 
için caydırıcı 
uygulamalar 
yapacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Yasal ve idari 
düzenleme

Kaynaklarımızı korumak birinci 
önceliğimizdir, çevre-su-hava kirliliğine 
neden olan tüm kamu-özel faaliyetlerin 
sonlandırılması tavizsiz uygulanmalıdır. 
Çevreyi mükerrer olarak kirleten 
firmaların teşhir edilmesi, buna rağmen 
gerekli tedbirleri almayan firmaların 
işletme ruhsatlarının askıya alınması ve 
ürünlerinin satışına yasak getirilmesi için 
yasal düzenlemeler yapacağız.
Denetim yetersizliğinden dolayı atık 
sularını arıtmaksızın kanalizasyon 
sistemine veren şehir içinde kalmış 
işyeri, atölye ve fabrikalar tespit edilip bu 
konudaki denetim eksikliği giderilecektir.

90 gün9
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Eylem Sorumlu 
Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Eskimiş elektrik-
su-kanalizasyon 
altyapısının 
yenilenmesine 
öncelik vereceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Strateji 
geliştirme ve 
uygulama.

Havai hatlarla elektrik iletimini, asbestli 
borularla içme suyu taşınmasını, 
eskimiş kanalizasyon boruları kaynaklı 
sızıntıları sonlandırmak amacıyla 
belirlemeler yapıp yerel yönetimlerin 
yatırım programlarında ele alınmasını 
sağlayacağız. Bu konuda uluslararası 
finansal kaynakları da harekete geçirmek 
için ilgili bakanlık bünyesinde inisiyatif 
alacağız.

360 gün 
ve 
Sürekli

Şehir Müzelerinin 
geliştirilmesini ve 
tematik müzeciliğin 
yaygınlaşmasını 
sağlayacağız.

Turizm 
ve Kültür 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Proje geliştirme 
ve uygulama

Kültürel sürekliliği ve şehir kimliğini 
pekiştirecek, iç ve dış turizm için ilgi ve 
cazibe oluşturacak folklorik unsurların, 
objelerin, anıların sergileneceği ve şehrin 
geçmişine ait şahsiyetlerin tanıtılacağı 
müzelerin mümkün olduğunca anıtsal 
yapılarda kurulması düşünülmektedir. 
Bunun yanında tematik müzecilik 
girişimlerini de destek görmesi gereken 
bir alan kabul etmekteyiz.

360 gün 
ve 
Sürekli

Dış mekan İlan 
mecralarında sanat 
etkinliklerinin ve 
amatör grupların 
etkinlik haberlerini 
ücretsiz duyurmak 
üzere kota 
ayıracağız. Belirli 
yerlere sadece 
sanatsal etkinlikleri 
duyuran raketler 
yerleştireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Destek 
Uygulaması

Sanatsal faaliyetlerin duyurulması ve 
kentlinin sanat faaliyetlerine iştirak 
edebilmesini desteklemek için Billboard 
ve benzeri ilan mecralarında kota ayırıp 
ücretsiz kullandırımı yoluna gideceğiz. 
Şehirde insan geçişinin yoğun olduğu 
merkezi noktalarına dijital ve sadece 
sanatsal faaliyetlerin duyurulmasına 
matuf raketler yerleştireceğiz.

360 gün
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GELECEĞİN ŞEHİRLERİ VE ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ
Eylem Sorumlu 

Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Şehrin anayasası 
olacak Nazım 
İmar Planı’nın 
tarih, istatistiki 
veriler ve şehrin 
kimliğiyle 
uyumlu işlevlere 
göre bilimsel 
yöntemlerle 
yapılmasını 
sağlayacağız. 

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Yasal ve idari 
düzenleme

Geniş katılımla hazırlanmış 50-100 yıllık 
planlar üretilerek bunların kalıcılığı yasal 
güvenceye kavuşturulmalıdır. Büyükşehir 
Belediyelerinin yapmaya yetkili olduğu 
Nazım İmar Planlarının siyasi nedenlerle 
geciktirmesine mâni olacak tedbirleri 
alacağız. İlçe belediyelerinin farklı 
parti yönetiminde olması halinde 
ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların 
çözüm mekaniğini ve çözüm sürelerini 
belirleyerek ilçelerin uygulama imar 
planı yapmasının önündeki engelleri 
kaldıracağız.
Nazım İmar Planlarını yaparken kısa, 
orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre 
planlamanın en temel koşullarından 
biri olan yapı ve iş alanı sınıflarına göre 
mekânsal planlamalar yapılmasını 
sağlayacağız.
Nazım İmar Planlarında, şehrin ve 
vatandaşların ihtiyaçlarına göre mekânsal 
planlamaları esas alarak, sanayi bölgeleri 
yerleşimleri, ofis ve ticari merkezler, 
yüksek ve alçak yoğunluklu konut 
alanları, sağlık yerleşkeleri, mezarlıklar ve 
yeşil alanlar gibi yaşam kalitesi konforunu 
doğrudan etkileyecek sınıflandırma 
gereklerine göre mikro ve makro 
bölgelemeleri dikkate alarak planlama 
yapılmasını sağlayacağız.
Münferit parsel bazında imar 
değişikliklerin yasal düzenlemeyle 
esasları belirlenecek gerçek anlamdaki 
istisnai durumlar dışında önüne geçerek, 
şehrin bütünlüğünün, siluet, karakter ve 
işlevlerinin korunmasını sağlayacağız.
Şehirlerdeki özellikli projelere dair 
merkezi yönetimin tepeden inme proje 
ve uygulama yapmasını engellemekle 
birlikte, yerel yönetimlerin talebi 
üzerine merkezi yönetimin planlama 
ve uygulama yapabilmesine de açık 
olacağız.

360 gün ve 
sürekli

Şehirlerin 
kimliğinin 
korunması için 
Kültürel miras, 
bütünleşik 
yönetim planı 
ve kültürel 
kümelenme 
analizleri 
oluşturacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Turizm ve Kültür Bakanlığı
Politika geliştirme
Planlama veri 
oluşturma

Kültürel mirasın devamlılığı kentli 
bireylerde kente aidiyet ve sahiplenme 
duygusunun güçlenmesi ile gerçek 
manada desteklenebilir.
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulları ile gayrimenkul geliştirme 
sektörü arasındaki doğal ayrışmayı 
yönetirken denge ve denetimin 
çerçevesini oluşturacak analizlerin 
yapılması hayati önemi haizdir.
Bu anlamda Kültürel miras, bütünleşik 
yönetim planı ve kültürel kümelenme 
analizleri oluşturacağız.

90 ve 360 
gün

Kentsel kültürel 
peyzaj anlayışı 
çerçevesinde 
anıtsal yapıları 
özenle 
koruyacağız.

Turizm 
ve Kültür 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Veri oluşturma, 
proje desteği 

Öncelikle doğal afet riski yüksek 
şehirlerde şehir kimliğinin tamamlayıcısı 
anıtsal yapıların korunarak ve gereğinde 
uyulması elzem imalat kurallarına 
riayet şartıyla restore edilerek gelecek 
kuşaklara miras bırakılmasına özel önem 
vereceğiz. Kentsel mekânı bir kültürel 
habitat olarak koruyacak eylem aynı 
zamanda turizm sektörüne canlılık 
kazandıracak, tarihi ve kültürel varlıklarını 
daha görünür kılarak şehirlerimizi 
kimliksizleştirme sürecine karşı dirençli 
hale getireceğiz.

 90-360- 
sürekli
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Kentsel yenilenme 
projelerinde
Sosyal Etki 
Değerlendirme 
(SED) raporu 
zorunluluğu 
getireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı

Yasal uygulama

Sosyolog, tarihçi, psikolog, eğitimci, 
pedagog ve şehir plancısı gibi ilgili uzman 
görüşlerinin yer alacağı bu raporlarla 
etki alanındaki kentin ve kent nüfusunun 
ihtiyaç ve beklentilerinin tespiti ve 
planlamaların buna göre yapılmasının 
sağlanacağı bir süreç yaşanabilir şehirler 
amacına hizmet edecektir.

90 gün

Yıldız Şehirler 
kurulmasına 
yönelik araştırma 
ve ön fizibilite 
çalışmalarına 
başlayacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Tarım ve Orman 
Bakanlığı,
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Strateji 
geliştirme

İstanbul başta olmak üzere gerçek 
anlamıyla kentsel dönüşümün tıkandığı 
yoğun nüfuslu büyük şehirlerdeki 
yenilenmeyi mümkün kılacak uydu 
kentlerin oluşturulması gerekmektedir.
Yıldız Şehirler olarak adlandırdığımız 
uydu kentler, odaklarındaki büyükşehirler 
ile ulaşım bağlantısının kurulmasının 
yanı sıra, şehir plancılığı tekniklerinin 
şehir yerleşimi, bölgelendirme, altyapı 
ve sosyal donatının yeni yerleşime 
ve gelişimine yön verecek şekilde 
uygulanmasıyla şekil alacaktır.
Tarımsal üretimle iç içe kurgulanacak 
yıldız şehirler, odak büyükşehirlerle gıda 
ve diğer sektörler bağlamında “Kent 
Bölge” kavramına göre sıkı ilişki içinde 
olacaktır. Demografi, çevresel etkiler, 
topoğrafya, toprak kullanımı, içme 
suyu temini, atık su bertaraf ihtiyacı, 
lojistik dahil ilgili tüm hususların dikkate 
alınacağı bir yaklaşımla yapılacak ön 
etütlerin sonucunda odaktaki büyükşehir 
yönetimlerinin ve ilgili paydaşların 
katılımıyla yeni şehirlerin kurulmasının 
ve/veya uygunluğu olan mevcut ilçelerin 
uydu şehirlere dönüştürülmesinin yolunu 
açacağız.
Ön fizibilite çalışmaları ardından esas 
fizibilite ve uygulamaların başlatılmasını 
öngörmekteyiz. 

360 gün 
ve sürekli

Banka konut kredi 
sistemini kentsel 
yenilenmede teşvik 
unsuru haline 
getireceğiz.

Hazine 
ve Maliye 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Ekonomik ve 
yasal düzenleme

Kentsel yenilenme projeleri için dar gelirli 
vatandaşa faizsiz veya düşük faizli uzun 
vadeli kredi temin edilerek, yenilenme 
bölgelerinin nüfus yapısının korunması 
kolaylaştırılmalıdır. Kademeli kentsel 
yenileşme programında yakın doğal 
afet riski bulunan alanların öncelikle 
yenilenmesine veya yeniden yerleşimine 
öncelik tanıyacağız.

90 ve 
360 gün

Veriye Dayalı 
Kentsel 
Konumlandırma 
çalışmaları 
yapacağız.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı

Strateji 
geliştirme, idari 
düzenleme.

Şehirlerimizin belirli özelliklerini, 
varlıklarını ve değerlerini ön plana 
çıkartarak konumlandırılmalarının 
yanında birden fazla şehrin birbirini 
tamamlayacak ve destekleyecek 
şekilde planlama yapabilmesi için uzman 
bir kuruluşun desteğine gereksinim 
duyulacaktır.
Gerek kurumsal kapasitesi yeterli 
olmayan gerek birden fazla il ve 
ilçelerin birlikte ele alınacağı kentsel 
konumlandırma çalışmalarının yapılması 
ve şehirlerimizin bu konumlanma 
doğrultusunda gelişimi ve dönüşümü 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulacak koordinatör bir birim 
tarafından merkezi olarak icra 
edilmelidir. Kentsel kalkınmayı kentsel 
konumlandırma boyutuyla da ele alacak 
bu birim, araştırmalar yaptırarak, strateji 
tespit edilmesine ve proje geliştirme 
faaliyetlerine zemin hazırlayabilecektir.

360 gün 
ve sürekli
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Bakanlık İlişkili Kurumlar İşlem Türü Gerekçe/Açıklama Süre

Coğrafi yer işareti 
uygulamalarını 
yaygınlaştıracağız.

Ticaret 
Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje geliştirme

Bölgesel kalkınmayı desteklemek, 
amacıyla yapılacak yöresel ürünlerin 
tescili süreçlerine yerel yönetimlerin 
etkin katılımını temin edeceğiz.

90 ve 
360 gün

Ulusal Akıllı Kentler 
Programı’nın 
tasarlanması ve 
uygulanmasını 
temin edeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Proje geliştirme 
ve idari 
uygulama

Belediyelerin yönetişim kapasitesinin 
desteklenmesi, akıllı kent yatırımlarının 
finansmanının kolaylaştırılması ve akıllı 
kent çözümleri üreten bir ekosistemin 
oluşturabilmesine bağlıdır. Dünyadaki 
iyi uygulamalardan yararlanarak kent 
sorunlarını göğüslemede dirençli, 
sürdürülebilir, güvenli ve verimli 
uygulamaları hayata geçireceğiz. Dijital 
platformlar ve bağlantılı şebekelerin 
maruz kalabileceği kamusal hizmetleri, 
veri güvenliğini ve ekonomik 
faaliyetleri sekteye uğratabilecek siber 
atakları da dikkate alan bir yaklaşım 
benimseyeceğiz. Enerji dağıtımından, 
ulaştırma hizmetlerine, cadde 
aydınlatmadan atık yönetimine kadar 
şehirlerdeki verimlilik kayıplarını açığa 
çıkarmayı ve gidermeyi hedefliyoruz.

360 gün 
ve sürekli

Kent Bilgi Sistemi 
uygulamalarını 
güncel hale 
getireceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Dijital altyapı 
geliştirme ve 
uygulama.

Yapay zekâ ile kentler için ölçülebilir, 
denetlenebilir ve çözümler üretirken 
özellik ve standartları belirleyerek çağdaş 
kentlere ulaşılabilmelidir. Bu meyanda 
mevcut Kent Bilgi Sistemi yapılanmalarını 
güncel hale getirecek ve etkin bir şekilde 
devreye girmesini sağlayacağız.

360 gün

Disiplinler arası Yapı 
Bilgi Modellemesi 
(BIM-Building 
Information 
Modelling) 
sistemlerinin 
uygulanmasına 
geçeceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı

Planlama, yasal 
düzenleme ve 
teknik uygulama

Bina ve çevre tasarım süreçlerinde 
tüm mühendislik disiplinlerinin ortak 
kullanabildiği ve bilgi depolayabildiği bir 
sistemin kurulması planlanmıştır. Yapı 
Bilgi Modellemesi (BIM) proje verilerinin 
3-Boyutlu bir şekilde dijital olarak 
oluşturulduğu ve yönetildiği bir süreç 
olup yapının yaşam döngüsü süresince 
mimar, mühendis ve diğer tüm yapı 
profesyonelleri arasında bir bilgi alışverişi 
ve verimli iş birliği ortamı yarattığı için 
mühendislik projelerine önemli düzeyde 
değer ve profesyonellik katacaktır.

90 ve 
360 gün

Park alanlarında 
ve ana arterlerde 
ücretsiz Wi-Fi 
hizmeti vereceğiz.

Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim 
Değişikliği 
Bakanlığı,

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Dijital uygulama 
ve hizmet

Parkları özendirerek kentlinin internete 
bu kamusal alanda da ulaşabilmesini 
sağlayacağız. Ana arterlerde de Wi-Fi 
hizmeti verilerek aynı zamanda iç ve dış 
turizmi destekleme yoluna gideceğiz.

90 gün

Şehir-içi Ulaşım 
Yönetmenliği 
çıkaracağız.

Ulaştırma 
ve Alt Yapı 
Bakanlığı 

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Yasal ve idari 
düzenleme

Bu eylemle çağın gerekliliklerine uygun, 
temel ilkeleri koyan, bütünleşik bir şehir 
içi ulaşım modelinin oluşturulmasını ve 
bir yönetmelik ile ulaşım çözümlerinin 
standart bir çerçeve dahilinde 
üretilmesini hedeflemekteyiz.

360 gün

Kent ulaşım ağı 
otomasyon ve 
entegrasyon 
sistemlerini 
kuracağız.

Ulaştırma 
ve Altyapı 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, Dijital uygulama

Kent içi ulaşımın verimli ve sağlıklı 
olabilmesi, trafik akışının hızlandırılması, 
araç-yaya dengesinin temini, ulaşım 
modları arasında senkronizasyonun 
sağlanması ulaşım ağı otomasyonu ve 
entegrasyonu ile başarılacaktır. Anılan 
sistemler, toplu taşıma veya bireysel 
çözüm kullanıcılarının mobil uygulamalar 
(App’ler) üzerinden bir ara yüzle entegre 
olacağı bir mimariyle tasarlanacaktır.

90 ve 
360 gün
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Metro ve Cadde 
Tramvay hatlarını 
yaygınlaştıracağız.

Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanlığı

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

Teknik ve idari 
uygulama

Merkezi hükûmet şehirlerde 
standardizasyonu sağlayacak 
şekilde teknik destek vermeli, 
yerli metro vagonu ve tramvay 
üretimini teşvik etmeli, yerli 
imalatçı kuruluşlara finansman 
desteği sağlamalıdır. Bu sayede 
farklı ölçekli şehirlerin farklı araç ve 
sistem temini ile yüksek bedeller 
ödemesinin önüne geçmeliyiz. 
Şehir içinde adil, sürdürülebilir, 
rahat ve güvenli toplu ulaşım 
sisteminin kurulması için yerine 
ve şartlara göre cadde tramvayı, 
havaray ve metro hatlarının yaygın 
hale getirilmesini sağlayacağız.

360 gün 
ve sürekli 

İnteraktif 
Akıllı Durak 
uygulamalarını 
yaygınlaştıracağız.

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Proje uygulama

Ulaşımda etkinliğin ve 
verimliliğin arttırılması amacıyla 
talep tahminine de imkân 
tanıyan interaktif akıllı durak 
uygulamalarını devreye alacağız, 
ayrıca kadın ve çocuğun seyahat 
güvenliğine katkı sağlayacağız.

360 gün 
ve sürekli 

Şehir içi yollardaki 
hız kesici, bariyer 
ve fiziki önlemleri 
belirli bir standarda 
kavuşturacağız.

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Teknik Uygulama

Cadde ve sokaklarda hız kesici 
yükseltiler, metal reflektörler, 
esnek seperatörler vb. fiziki 
engelleyiciler kullanılmaktadır. 
Çok farklı standartlarda yapılan 
uygulamalar amaca hizmet 
etmekten uzak kalmaktadır. 
Gerek fiziki özellikler gerek 
engelleyicilerin yerleştirileceği 
konumların belirlenmesini belirli bir 
standarda kavuşturacağız.

360 gün 
ve sürekli 

Trafik ışık ve 
işaretlerinde 
artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını 
yaygınlaştıracağız.

İçişleri Bakanlığı,
Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Strateji ve teknik 
uygulama

Trafikteki anlam karmaşası ve 
görüntü kirliliği engellenecek, 
sürücü ve yayaların işaretleri 
algılama, işaret ve işaretçileri 
anlama düzeyleri yükseltilerek 
onların kurallara uyumunu ve 
riayetini arttıracak tedbirler 
alınacaktır.

90 ve 
360 gün

T.C. kimlik 
kartlarının belediye 
hizmetlerine 
entegrasyonunu 
gerçekleştireceğiz.

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı

Dijital uygulama

İsteğe bağlı olarak kimlik kartıyla 
toplu ulaşım, elektrik, gaz, su 
ve sair sıhhi ve fenni tesis ve 
hizmetlere erişimin sağlanması 
yönünde dijital platformlar 
kurulmasını mümkün kılacağız.

90
gün

Yerel yönetimlerde 
ulaştırma 
mühendisleri 
istihdamını zorunlu 
hale getireceğiz.

İçişleri Bakanlığı,
Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

İdari uygulama

Uzun vadeli, sürdürülebilir, 
güvenli bir ulaşım ve trafik 
düzeni için altyapı tasarımından 
projelendirmeye, sağlıklı 
yürütülecek ihale süreçlerinden 
işletme yönetimine kadar masanın 
yerel yönetim tarafında güçlü bir 
kurumsal teknik kapasite olmalıdır. 
Yaya ve araç trafiğinin bilimsel 
veri ve yöntemlerle ele alınması, 
sağlıklı çözümler üretilmesi bu 
sayede mümkün olacaktır. Bu 
bağlamda şehrin büyüklüğü ve 
ulaşım sorunlarının karmaşıklığına 
paralel olarak yeterli sayıda ve 
donanımı olan ulaştırma ve ilgili 
diğer mühendislik dallarında 
lisanslı personelin istihdamını yerel 
yönetimlerde gerekli görüyor 
ve zorunlu hale getirilmeyi 
hedefliyoruz.

360 gün 
ve sürekli
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Şehir içi taksi 
uygulamalarını 
ihtiyaca dönük 
olarak gözden 
geçirecek ve 
şehir içi yolcu 
taşımanın önünü 
lisanslı uygulamalar 
dahilinde açacağız. 

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı İdari uygulama

Gerek sayısal gerek işletme 
biçimleri ile şehir içi taksi 
hizmetlerinin dijital platformlar 
yoluyla etkin, güvenli ve özel 
araç tercihini azaltacak şekilde 
ihtiyacı karşılamak üzere yeniden 
yapılandırılması, büyük şehirlerde 
müşteri arama gerekçesi ile 
taksilerin boş gezerek trafiği 
yoğunlaştırmalarının önüne 
geçilmesi, hizmet standardının 
belirlenerek hizmet kalitesinin 
yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu 
meyanda, Şehir içi yolcu taşımanın 
önünü lisanslı uygulamalar 
dahilinde açacağız. Şehir içi 
ulaşımda vatandaşlarımızın çeşitli 
seçeneklere sahip olmasına imkân 
vereceğiz.

90 gün

Tarihi ve kültürel 
miras zengini 
yerleşim yerlerinde 
arkeolog ve 
restoratör istihdam 
edeceğiz.

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı İdari uygulama

Tarihi ve kültürel mira açısından 
zengin yerleşim yerlerimizdeki 
belediyelerde sanat tarihi, 
restorasyon, arkeoloji gibi alanlarda 
uzmanlaşmış personel istihdamı 
yoluna gideceğiz. Bu belediyelerin 
üniversitelerden danışmanlık 
hizmeti almasını belirli bir standarda 
bağlayacağız.

360 gün
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