
2019 YILI PROGRAMI 

2019 Yılı Programında Bakanlığımızın, “sorumlu kuruluş” olarak yer aldığı, “politika öncelikleri ve tedbirler” 

aşağıdadır:   

 e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak 

altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de 

dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 

 Tedbir 166 :Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı 

hazırlanacaktır. 

 Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir. 

 Tedbir 374 :Yapı denetim sistemi yurt genelinde etkinleştirilecektir. 

 İnşaat sektöründe işgücü niteliği yükseltilecek, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları geliştirilecektir.  

 Tedbir 375 :Yetkin yapı müteahhidi sayısı artırılacak, şantiye şeflerinin etkinliği temin edilerek 

kayıt altına alınması sağlanacaktır. 

 Kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için 

tasarım ve yapım standartları geliştirilecektir. 

 Tedbir 376 :Ulusal Yeşil Bina Bilgi Sistemi yazılım programı ve bununla ilgili mevzuat 

oluşturulacaktır. 

 Mekânsal planlama sistemi merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve 

uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği,  ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya 

dönüştürülecektir. 

 Tedbir 382 :İmar planı izleme, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik 

çalışmalar sürdürülecektir. 

 Tedbir 383 :Mekânsal plan hazırlama sürecinde sakınım (risk azaltma) önlemlerinin 

içerilmesine ilişkin usul ve esaslar geliştirilecektir. 

 Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği 

artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım 

uygulamaları hayata geçirilecektir. 

 Tedbir 384 :İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgelerin koşullarına göre 

çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek ve tecrübe paylaşımı sağlanacaktır. 

 Tedbir 385 :Mimari ve şehircilik bakımından özgün değerlere sahip yörelere ilişkin planlama 

ve mimari yapılaşma kurallarının yazılması desteklenecektir. 

 Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve kullanan kuruluşlar arasında birlikte 

çalışabilirlik esasları hayata geçirilecek; mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik altlık 

oluşturacak bilgilerin öngörülen standartlarda üretilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır. 

 Tedbir 387 :Coğrafi Bilgi Sistemleri Strateji ve Eylem Planı tamamlanacaktır. 

 Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri- konut 

mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen 

bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. 

 Tedbir 388 :Kentsel dönüşüm projelerinin sosyal boyutunun güçlendirilmesine yönelik analiz 

çalışmaları yapılacaktır. 

 Tedbir 389 :Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent 

merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve donuşum çalışmaları yapılacaktır. 

 Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst 

düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, 

uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar 

geliştirilecektir. 



 Tedbir 390 :Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin il bazında hazırlanacak sosyal boyut ve altyapıya 

etkilerinin de dikkate alındığı strateji belgeleri doğrultusunda hazırlanmasına yönelik çalışmalar 

yaygınlaştırılacaktır. 

 Tedbir 391 :Kentsel dönüşüm uygulamalarında planlama ilkeleri ve kriterlerinin yaygın 

kullanımı sağlanacaktır. 

 Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için 

gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir. 

 Tedbir 392 :Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanlarının 

geliştirilmesi için mevcut standartlar gözden geçirilerek yenilenecek; yasal, idari ve finansal 

mekanizmalar bu yönde güçlendirilecektir. 

 Kamunun, konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü 

güçlendirilecek, altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacaktır. 

 Tedbir 393 :Konut projelerinde dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, öğrenciler gibi 

dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir araştırma raporu 

hazırlanacaktır. 

 Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre 

belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların 

yeniden kullanımı özendirilecektir. 

 Tedbir 395 :Atıksu arıtma tesisi yönetim modeli geliştirilecektir. 

 Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım 

ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde 

kullanılması özendirilecektir. 

 Tedbir 396 :Katı atık yönetiminde mahalli idare birliklerinin etkin çalışmasına yönelik mevzuat 

düzenlemesi yapılacaktır. 

 Tedbir 397 :Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

 Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir. 

 Tedbir 400 :Topografyası uygun şehirlerde standartlarla uyumlu bisiklet yolları inşa edilecek 

ve bisiklet paylaşım sistemleri kurulacaktır. 

 Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst 

düzeye çıkarmaktır. 

 Tedbir 401 :Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli 

geliştirilecektir. 

 Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin 

uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, 

mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. 

 Tedbir 402 :Mahalli idarelerde çalışan personelin niteliğini artırmaya yönelik eğitimler 

verilecektir. 

 Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla 

uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 Tedbir 403 :Büyükşehir belediyelerinin hizmet sunum yöntemleri yeni bir model çerçevesinde 

değerlendirilerek gerekli idari, kurumsal ve mevzuat düzenleme çalışmaları sürdürülecektir. 

 Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi 

sağlanacaktır. 

 Tedbir 404 :Mahalli idarelerin asgari hizmet standartlarının tespitine yönelik teknik standart 

belirlenerek mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 

 Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim 

mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır. 



 Tedbir 411 :Çevre mevzuatının eksiklikleri giderilecek, etkin uygulanması için ölçüm, izleme, 

denetim, kontrol ve raporlama altyapısı etkinleştirilecektir. 

 Tedbir 412 :Ulusal Çevre Etiketleme Sistemi kurularak, ürün ve hizmetlerin çevreye duyarlılığı 

belirlenecektir. 

 Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, 

sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır. 

 Tedbir 414 :Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgelerinin etkin ve etkili yönetimini sağlamak için ilgili 

paydaşlarla yönetim planları hazırlanacaktır. 

 İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek "ortak fakat 

farklılaştırılmış sorumluluklar" ile "göreceli kabiliyetler" ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir. 

 Tedbir 415 :İklim değişikliği ile mücadele ve uyum için ulusal uygulamalar güçlendirilecektir. 

 Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro 

bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır. 

 Tedbir 426 :Ülke genelinde mikro bölgeleme çalışmalarına devam edilecektir. 

 Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve 

afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile 

enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir. 

 Tedbir 427 :Afet ve acil durumlarda ekonomik aktivitenin olabildiğince az düzeyde etkilenmesi 

için kritik varlık envanterleri belirlenecektir. 

 Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların 

denetimi bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecektir. 

 Tedbir 428 :Yapıların projelendirme, yapım ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat 

güncellenecektir. 

 


