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GİRİŞ

Belediyelerin seçilmiş fasıllarda (Gıda Güvenliği-Sosyal Politika-Belediye Atığı ve Gürültü Kirliliği-Mali
Kontrol) AB Müktesebatına uyum sağlamasına yönelik hazırlanan bu rehber çalışması “Karşılaştırmalı
Durum Analizi ve Değerlendirme Raporunun” tamamlayıcısıdır. Rehberin temel amacı AB
müktesabatının yerelde belediyeler veya yerel yönetimler tarafından anlaşılıp uygulanmasına yardımcı
olmaktır.
Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin (Local Administration Reform Project) III. Aşaması, ülkemizde, yerel
hizmetlerin etkin, etkili, verimli, kapsayıcı, saydam, hesap verebilir ve katılımcı bir şekilde yerel
yönetişime uygun bir perspektifte gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara destek olmak üzere
tasarlanmıştır. Projenin özel amacı, Türkiye’de son yıllarda yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen
yapısal reform ve dönüşümler sonucunda ortaya çıkan yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim
ilkeleri doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Proje İçişleri Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirmeyi ve aralarındaki iş birliğini
güçlendirmeyi de bu çerçevede hedeflemektedir.
Projenin birinci bileşeni kapsamında “AB müktesebatının Türkiye’deki yerel yönetimlerin çalışması ve
sorumlulukları üzerinde yerelleştirilmesinin getirdiği etkinin değerlendirilmesi” başlıklı bu faaliyet ile
belediyelerimizin seçilmiş müktesebat başlıklarında AB'nin ilgili direktiflerine göre hizmet kalitesi ve
hizmet verimliliği ilişkisine bakılmıştır. Yürütülen çalışmaların sonucunda, Karşılaştırmalı
Değerlendirme ve Durum Analizi Raporu hazırlanmış ve proje paydaşlarıyla paylaşılmıştır. AB
müktesabatının yerelde belediyeler tarafından hayata geçirilmesine yönelik olmak üzere de
belediyelerin seçilmiş fasıllarda avrupa birliği müktesebatına uyum sağlamasına yönelik bu rehber
hazırlanmıştır.
Türkiye’de kamu yönetimi ile ilgili reform süreçlerinde, AB ilkeleri, amaçları, usulleri ve araçları birçok
açıdan yol gösterici olmuştur. Bu konuda geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir mesafe alınmıştır. Ancak
ulusal mevzuatın yerelleştirilmesinde, kamu yönetiminin AB ile uyumunun yerel yönetimler tarafından
nasıl içselleştirileceğine dair bir belirsizlik söz konusudur. Bu ihtiyaçtan hareketle rehber öncesinde
kaleme alınan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, seçilmiş dört alanda AB müktesebatı, ulusal
mevzuat ve belediye uygulamasını ele almıştır.
Müktesebat, balıkçılıktan tarıma, çevreden ekonomik ve parasal konulara, enerjiden taşımacılığa AB
üye ülkelerinin uyması gereken kuralları temsil etmektedir. Dolayısıyla müktesebat AB üye ülkelerinin
tüm sektörlerini, sektörlerin özelliklerine göre farklı şekillerde yapılandırmaktadır. Tüm bu sektörlere
ilişkin kuralları içeren müktesebat, konu başlıklarına göre, “Fasıl” olarak tabir edilen 35 ayrı bölümden
oluşmaktadır. AB her geçen gün yeni kurallar edindikçe bu fasıllar doğal olarak evrilmekte, içerikleri
açısından da genişlemektedir.
AB müktesebatı, ulus-altı, ulusal veya ulus-üstü düzeylerin hiçbirini ayırt etmeden hizmet
sunumundaki tüm bu düzeyler için geçerlidir. Üye devletler, hizmet sunumu için belirlenen AB
kurallarına uymak durumundadırlar. AB müktesebatı Birlik genelinde tek parçadan oluşan bir bütün
olmasına rağmen, ülkelerin iç idari örgütlenmeleri ve önceliklerine göre farklılaşmaktadır. Bazı sınırlı
alanlarda (örneğin gümrük birliği veya rekabet kuralları konularında) AB'nin münhasır yetkileri bulunsa
da, AB çoğu sektörlerde AB yetkilerini üye ülkelerle paylaşılmaktadır. AB Müktesebatı, Birlik genelinde
kamu hizmeti sunumunda eşit şekilde uygulansa da, üye devletlerin bunların tasarlanması ve
uygulanması konusunda önemli takdir yetkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla üye devletlerdeki ulusal ve
alt-ulusal düzeyler arasındaki ilişkiler, bu devletlerin farklılaşan yönetsel düzenlere göre
yapılandırılmıştır. Yönetsel düzen içinde teritoryal örgütlenme, ya da yerel yönetimlerin örgütlenmesi
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doğal olarak ülkeden ülkeye göre değişmektedir. Ancak bu farklılığa rağmen, AB’nin bir takım temel
ilkeleri tüm ulus-altı yönetim kademeleri için geçerlidir.
Bu yönetsel farklılıklar göz önüne alındığında, AB müktesebatının, üye ve aday ülkelerin yerel
yönetimleri tarafından absorbe edilmesi kritik önemdedir. Bu nedenle hazırlanan bu rehber çalışması
ile seçilmiş dört fasıl üzerinden AB müktesebatının yerel yönetimler tarafından daha iyi anlaşılması
amaçlanmıştır. Bu rehber kapsamında ele alınan fasıllar aşağıda sıralanmaktadır:
12.Fasıl: Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası - Gıda güvenliği
19. Fasıl: Sosyal politika ve istihdam - Sosyal içerme ve sosyal koruma
27. Fasıl: Çevre - Belediye atığı ve gürültü kirliliği
32. Fasıl: Mali Kontrol
Bu rehber Karşılaştırmalı Durum Analizi ve Değerlendirme raporunun devamında dört uzman
tarafından hazırlanmıştır. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası - Gıda güvenliği
başlığında 12. Fasıla ilişkin bölüm Yusuf Tokdemir; Sosyal politika ve istihdam - Sosyal içerme ve sosyal
koruma başlıklı 19 Fasıl Doç. Dr. Tolga Bölükbaşı; Çevre - Belediye atığı ve gürültü kirliliği başlıklı 27.
Fasıl Doç. Dr. Can Umut Çiner; Mali Kontrol başlıklı 32 Fasıl ise Mehmet Bülbül tarafından kaleme
alınmıştır.
Avrupa Birliği'nin “Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Güvenliği” (Fasıl 12) direktiflerine göre
belediyelerimizin hizmet kalitesi ve hizmet verimliliği artırmak için yapması gerekenlere rehber
kapsamında öncelikle bakılmıştır. AB müktesebatına uygun gıda güvenliğini sağlamanın en etkin yolu
çiftlikten (toprak ve su kaynaklı) sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında kapsamlı risk
değerlendirmesi ve risk yönetiminin etkin uygulanmasıdır. Belediyeler AB gıda yasası, ilkeleri ve
hedeflerine uygun kendi yetki ve sorumluluk alanlarında çok kapsamlı gıda güvenliği planları
hazırlamalı ve uygulamalıdır. Hazırlanan bu rehberin, belediyelerin gıda güvenliğinin sağlanmasına
yönelik faaliyetlerini gözden geçirmesi, kurumsal kapasitesini artırması, hizmet kalitesini geliştirmesi,
işbirliği olanaklarını ve verimliliğini artırması, bulunduğu yerdeki tarım ve gıda üretim ve yatırımlarını
artırması, halk sağlığını iyileştirmesi, doğa ve çevreyi koruması için yapacağı faaliyetlerde stratejik bir
başvuru kaynağı ve yol gösterici olması hedeflenmiştir.
Sosyal politika ve istihdam alanlarını kapsayan düzenleme ve uygulamalar, AB müktesebatının on
dokuzuncu bölümünde yer almakta. AB’nin bu alandaki müktesebatının tümü, AB terminolojisinde
genellikle “sosyal müktesebat” terimiyle anılmaktadır. Bu açıdan AB sosyal müktesebatının temel
amacı bir takım amaçları, ilkeleri, usulleri ve araçları tanımlayarak “Avrupa Sosyal Modelini”
temellendirmek ve korumaktır. Hazırlanan Rehber, Belediyelerimizin sosyal koruma ve sosyal içerme
alanlarında tasarlayıp uygulayacakları politika süreçlerine bu modelin temel unsurları açısından ışık
tutmaktadır.
Üçüncü konu olan evsel atıklar ya da bir diğer deyişle belediye atıkları ile gürültü kirliliği konusu
belediyelerin temel ve asli hizmetleri arasında yer almaktadır. Çevre konusundaki AB Müktesebatı ve
ulusal mevzuat temelinde hazırlanan bu Rehber, belediyelerin belediye atıkları ve gürültü kirliliği
konusunda AB Müktesebatının daha iyi anlaşılması ve bu kapsamda uygulanmasında belediyelerin
yönetici ve personeline yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Avrupa Komisyonu, 32 No’lu Mali Kontrol Faslı kapsamında, genel kabul görmüş uluslararası
standartları da içeren Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Modelini geliştirmiştir. Avrupa Birliğine üyelik
müzakerelerini yürüten Türkiye 2003 yılında kabul ettiği 5018 sayılı Kanunla Komisyonun geliştirmiş
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olduğu KİMK Modelinin ulusal düzeyde yasal çerçevesini oluşturmuştur. Müktesebat ve referans
gösterdiği uluslararası genel kabul görmüş ilke ve standartlar ve bunlar ile uyumlu ulusal mevzuat
karşısında belediyelerdeki mevcut durumu değerlendiren kapsamlı bir çalışma proje kapsamında
gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu çalışmanın da sonuçlarından yararlanarak hazırlanan bu Rehber, AB
Müktesebatı ve bununla uyumlu ulusal mevzuatımızla çerçevesi belirlenen KİMK Modelinin
belediyelerde hayata geçirilmesi çalışmalarında karar alıcılara ve uygulayıcılara yol göstermeyi
hedeflemektedir.
Çalışma sürecinde yürütülen programların hazırlanması, saha ziyaretleri dahil görüşmelerin
planlanması ve çalıştayların moderasyonu ile yazılan rehberin gözden geçirilmesi, nihai hale getirilmesi
Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz ve Ferhat Emil tarafından gerçekleştirilmiştir.
Uzman ekip, ilk önce 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan çalıştay kapsamında destek ve danışma
gruplarıyla konuyu değerlendirmiş ve görüşlerini almış, 5-9 Ağustos tarihlerinde seçilen başlıklarla ilgili
olmak üzere ilgili bakanlık, kurum ve belediyelerle görüşmelerde bulunmuştur. Bu ön
değerlendirmeler sonrasında belirlenen program dahilinde 19 Ağutos-3 Eylül tarihleri arasında 13
belediyeye (Ankara BŞB, Konya BŞB, Eskişehir BŞB, Denizli BŞB, İzmir BŞB, Manisa BŞB, Gaziantep BŞB,
Kahramanmaraş BŞB, Burdur, Polatlı, Yenimahalle, Keçiören, Şahinbey Belediyeleri) yerinde ziyaretler
gerçekleştirilmiş ve bu ziyaretlerde ilgili birim amirleri ve yöneticilerle yarı yapılandırılmış görüşmelerle
mevcut durumun değerlendirilmesi yapılmıştır. Yine saha ziyaretlerinde il tarım ve orman
müdürlükleriyle de gıda güvenliği başlığı altında görüşmeler yürütülmüştür. Böylelikle, seçilen hizmet
alanları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Kuram ve uygulamanın bir arada incelendiği bu çalışma
sürecinde, proje uzmanları tarafından gerek literatürden gerek alan çalışmalarından elde edilen
bulgular ortaya konulmuştur.
Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu taslağı tamamlandıktan sonra, raporun bulguları 8-11 Ekim 2019
tarihlerinde Ankara’da her bir konuya ayrı bir gün olmak üzere dört gün süren ve toplamda 300’e yakın
katılımın olduğu çalıştaylarda ilgili paydaşlara sunulmuştur. Farklı hizmet alanlarına göre düzenlenen
bu çalıştaylara katılan ilgili katılımcılardan geri bildirim alınmıştır. Bu bildirimler ve değerlendirmeler
temelinde söz konusu rapor nihai halini almış ve sonrasında bu rehber tamamlanmışır.
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BELEDİYELER İÇİN GIDA GÜVENLİĞİ REHBERİ
Rehberin Amacı

LAR III, IPA fonları çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından 4letişi edilen ve yürütücülüğünü
Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü’nün (UNDP) yaptığı yerel yönetim reformuna destek projelerinin
üçüncüsüdür. LAR III, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin kurumsal ve hizmet kapasitelerinin
artırılmasına ve yerel yönetim sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin
gerçekleştirilmesini amaçlamıştır.
Bu rehber, Yerel Yönetim Reformu LAR III projesi (TR2015/DG/02/A1-01/00) kapsamında, “A.1.1.13.
AB müktesebatının Türkiye’deki yerel yönetimlerin çalışması ve sorumlulukları üzerinde
yerelleştirilmesinin getirdiği etkinin değerlendirilmesi” başlıklı faaliyet ile Avrupa Birliği’nin “Gıda
Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Güvenliği” (Fasıl 12) direktiflerine göre belediyelerimizin hizmet kalitesi
ve hizmet verimliliği ilişkisine ve bu konuda alınabilecek politika tedbirlerine katkı vermek amacıyla
hazırlanmıştır.
AB müktesebatına uygun gıda güvenliğini sağlamanın en etkin yolu çiftlikten (toprak ve su kaynaklı)
sofraya gıda zincirinin tüm aşamalarında kapsamlı risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin etkin
uygulanmasıdır. Belediyeler AB gıda yasası, ilkeleri ve hedeflerine uygun kendi yetki ve sorumluluk
alanlarında çok kapsamlı gıda güvenliği planları hazırlamalı ve uygulamalıdır. Belediyelerin bu hedefleri
başarıyla gerçekleştirmesi için yeterli deneyim ve uzmanlığa sahip ekibe sahip olması gerekmektedir.
Bu rehber belediyeler için yol gösterici bir kaynak olarak hazırlanmıştır.
Diğer taraftan belediye başkanı ve üst düzey yönetimin organizasyonel desteği, aktif katılımı, sürekli
iyileştirme taahhüdü ve tüm bunları destekleyen ve çalışanların sorumluluğunu, motivasyonunu, bilgi
ve becerilerini AB ilkelerine ve BM SKA’na göre geliştiren ve kurumsal hizmet ve işbirliği kapasitesini
güçlendiren bir organizasyon kültürü çiftlikten sofraya sürdürülebilir gıda kalitesi ve güvenirlilik elde
edilmesi için son derece önemlidir. AB gıda güvenliği ilke ve BM SKA'nın elde edilmesi ve halk sağlığının
korunması için; güncel AB gıda güvenliği mevzuatının ve ilkelerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların
bilinmesi ve belediyelerce uygulanması, belediyelerin kurumsal hizmet kapasitesini, kalitesini ve
verimliliğini olumlu yönde etkileyecek, gıda kaynaklı hastalıkların azalmasını sağlayacak ve gıda
güvencesizliğinin azalmasına yol açacaktır.
Türkiye, AB gıda güvenliği mevzuatını, 11 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 5996 sayılı “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” kapsamına almış ve Avrupa Birliği’nin “çiftlikten sofraya”
gıda güvenliği konseptini, AB ile uyumlu olarak uygulamayı taahhüt etmiştir. Dolayısıyla, Türkiye gıda
güvenliği mevzuatı, AB mevzuatı ile neredeyse tamamen uyumludur. Türkiye’de 5996 sayılı “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” uygulamasından Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur.
Okuduğunuz “Gıda Güvenliği Konusunda Kurumlar Arası İşbirliği Rehberi” LAR III proje faaliyetleri
kapsamında elde edilen bulgulara göre hazırlanmıştır. İçeriğinde AB gıda güvenliği politikası, mevzuatı
ve ilkeleri; AB GIDA 2030; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030; Tarım ve Orman Bakanlığı 20192023 Stratejik Plan ve Codex Alimentarius prensipleri; gıda zinciri sürecindeki kritik aşamalar ve riskler;
bilgi paylaşımı; diğer paydaşlar ile işbirliği olanakları ve koordinasyonu; uzun vadeli tarım-gıda sektörü
inovasyonu; ekosistem hizmetleri, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği; toplumsal cinsiyet eşitliğinin
yaygınlaştırılması; kırsal girişimciliğin desteklenmesi; en iyi uygulamalar; kurumsal kapasitenin
gelişmesi ve verimliliğin sağlanması araçları; gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi için yapılacak
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faaliyetler; tüketici beklentileri; sonuç odaklı ve risk analizini benimsemiş dinamik ve şeffaf bir yönetim
yapısı; faaliyet planları ve alınması gerekli eğitim programları gibi konular işlenmektedir.
Hazırlanan bu rehberin, belediyelerin gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini gözden
geçirmesi, kurumsal kapasitesini artırması, hizmet kalitesini geliştirmesi, işbirliği olanaklarını ve
verimliliğini artırması, bulunduğu yerdeki tarım ve gıda üretim ve yatırımlarını artırması, halk sağlığını
iyileştirmesi, doğa ve çevreyi koruması için yapacağı faaliyetlerde stratejik bir başvuru kaynağı ve yol
gösterici olması hedeflenmiştir.
Ayrıca bu rehber ile belediyelerin belirli alanlardaki faaliyetlerinin planlanması, stratejik temaların ve
hedeflerin ortaya konulması, belediyeler ile yurt içi ve yurt dışı diğer kurumlar arasında işbirliğinin daha
fazla güçlendirilmesi, belediyelerin uygulamakla sorumlu olduğu yasal düzenleme ve yönetmeliklerin
revize edilmesi, belediyelere daha fazla finansal kaynak yaratılması ve etkin kullanımı ve belediyelerin
kurumsal kapasite ve bilgi birikiminin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin ve verimliliğinin
güçlendirilmesi ve belediyelerin AB gıda güvenliği ilkelerine tam uyum sağlayıp BM SKA ve AB GIDA
2030 hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
Yerel yönetimler günümüz koşullarında halk sağlığının ve refahının iyileştirilmesi ve bölgede
sürdürülebilir gıda sistemlerinin elde edilmesiyle ilgili olarak “Bireylerin, toplumun ve doğal çevrenin
şimdiki ve gelecekteki sağlığını güçlendirmek için sosyal olarak, ekonomik olarak ve ekolojik olarak
sürdürülebilir gıda sistemlerini teşvik edip destekleyeceğiz” şeklinde bir yönetim anlayışını geliştirmek
ve uygulamak zorundadır. Belediyeler kurumsal olarak yönetim prensiplerini tanımlamalıdır. Temel
yönetim prensipleri aşağıdaki kutuda verilmiştir:
YÖNETİM PRENSİPLERİ
VİZYON
Herkes için güvenilir, yeterli ve besleyici gıda.
MİSYON

Çiftlikten sofraya tüm gıdaların güvenilir olmasının sağlanması ve halk sağlığının
ve refahının korunması.
TEMEL DEĞERLER
Gıda güvenliği, tarım ve gıda sektörünün Sorunlara karşı hızlı, etkin ve çözüm odaklıdır.
gelişmesine öncülük eder.
İnsana, çevreye ve doğaya saygılıdır.
Dinamik ve esnektir.
Tüm paydaşların güvenini kazanmayı ve karşılıklı
güven çerçevesinde hizmetlerini sürdürmeyi esas
kabul eder.
Paydaşlarının istek, beklenti ve gereksinimlerinin
ne olduğunu araştırır ve tüm hizmet ve
faaliyetlerinde bunu esas alır.
AB gıda güvenliği ilkelerinin ve BM SKA 2030
prensiplerinin gerçekleşmesi için işbirliğine,
yatırımlara,
cinsiyet
eşitliğine,
Ar-Ge’ye,
inovasyona, yeni bilgilere ve teknolojilere açıktır,
takip eder ve gereğini yapar.
Konusunda bilgili, deneyimli ve yetkin kişileri
istihdam eder ve onlara sürekli gelişim fırsatları
sağlar

Yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile işbirliğine açık
ve katılımcıdır.
Paydaşlar kolaylıkla erişebilir.

Kurumun başarısı için bireysel çalışma yerine
ekip çalışmasına önem verir.

Sistemlerini ve süreçlerini başka belediyeler ile
kıyaslar, en iyi uygulamaları araştırır, öğrenir ve
sürekli geliştirir.
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Yaptığı faaliyet ve hizmetlerde etik değerlere Yetkin ve konusunda uzmandır.
bağlı, adil, dürüst, şeffaf ve hesap verebilirdir
Halk sağlığının korunmasına ve gelişmesine Doğal kaynaklar, iklim, gelenekler, kültürel ve
katkıda bulunur.
doğal mirasla ilgili coğrafi farklılıkları dikkate
alır ve gelişmesine katkıda bulunur.
Kent ve çevresinde tarım-gıda yatırımlarını teşvik Gıda zincirindeki operasyonel paydaşlar ile
eder, çok boyutlu olarak destekler ve ürün tüketicileri bir araya getirir, işbirliği ve iletişimi
çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunur.
sağlar. Eğitimler sunar.

Belediyeler programlarını hazırlarken, programın amacını, hedefini ve çıktılarını tanımlamak
zorundadır. Buna örnek aşağıdaki kutuda verilmiştir:
AMAÇ ve HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Amaçlar
Çıktı
Uzun vadeli gıda • Gıda
kaynaklı
hastalık
güvenliği stratejik
görülme oranında azalma;
planının
• Tarım-gıda yatırımlarında
hazırlanması (3 yıl
artış;
veya üzeri).
• Yüksek tüketici bilinci;
• Biyoçeşitlilik ve ekosistem
hizmetlerinde iyileşme;
• Sosyoekonomik gelişme;
• Toplumsal cinsiyet eşitliği,
fırsat eşitliği ve girişimcilik
odaklı büyüme.

Gıda
kaynaklı •
hastalıkların
önlenmesi ve halk
sağlığının
•
korunması.

Hedef
• Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılması,
biyolojik, kimyasal ve fiziksel
kirlenmenin önlenmesi;
• Lokasyonda
tarım
ve
gıda
yatırımlarında artışın gerçekleşmesi;
• Lokasyonda sera gazları salınımının
azaltılması ve ekosistem hizmetleri ve
biyoçeşitliliğin iyileştirilmesi;
• Su kaynakları ve toprağın korunması;
• Kırsal girişimciliğin artırılması ve
toplumsal
cinsiyet
eşitliliğinin
yaygınlaştırılması;
• Gıda
zinciri
paydaşlarının
ve
tüketicilerin farkındalık ve bilgi-beceri
düzeylerinde iyileşme.

Bulaşma
ve •
kontaminasyonun
önlenmesi;
Gıda
kaynaklı
hastalık •
miktarının azalması.
•

•

Çiftlikten sofraya AB gıda yasalarına
uygun üretim yapılmasının teşvik
edilmesi ve güçlendirilmesi;
Numune
alma
ve
analiz
programlarının
geliştirilmesi
ve
güçlendirilmesi;
Mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel
kontaminasyonu
azaltmalarını
sağlamak için, Tarım ve Orman
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği
içinde gıda zincirindeki paydaşların
performanslarını
güçlendirici
programlar yapılması;
Gıdalarda
taklit
ve
tahşişin
önlenmesiyle ilgili önlemler alınması
konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde
programlar yapılması ve gıda
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•

•

Yasal mevzuatların •
AB gıda güvenliği
mevzuatı
ve
ilkelerine
göre
güncellenmesi,
•
denetleme sistemi
ve politikalarının
iyileştirilmesi
ve
güçlendirilmesi.

Yenilikçi yaklaşımlar ile gıda •
güvenliği
sisteminin
geliştirilmesi
ve
gıda
güvenliğinin sağlanması;
Doğru kararların alınması
için tam ve doğru bilgiye
ulaşılması.
•

•

Finansal
kaynakların
yaratılması.

•

AB GIDA 2030 ve •
BM SKA 2030 amaç
ve ilkelerine uygun •
olarak
sürdürülebilir
tarım-gıda sektörü •
yaratılması

AB gıda güvenliği mevzuatı •
ve ilkelerine tam uyum ve
gıda güvenliği ve gıda
güvencesinin sağlanmasına
yönelik
gıda
sistemi
inovasyonuna
yüksek
katkıda
bulunmak
için
yeterli kaynakların elde
edilmesi.
Toplumun sürdürülebilir ve •
sağlıklı gıda ile beslenmesi;
İklim değişikliği ve çevreye
uyumlu sürdürülebilir gıda
sistemlerinin geliştirilmesi;
Gıda sistemlerinde kaynak
verimliliği ve döngüselliğin •
sağlanması;

zincirindeki paydaşların bu konuda
teşvik edilmesi;
Aniden ortaya çıkan gıda kaynaklı
hastalık salgınlarına karşı Tarım ve
Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile
hızla cevap verilmesi;
Gıdaların
geri
çağrılması
ve
toplanması, gıda kaynaklı hastalıklar
ve güvenilir gıda üretim ve hazırlama
prosesleri
hakkında
toplumda
farkındalık ve bilgi düzeyinin
artırılması.
Belediyelerle ilgili yasal yönetmelik ve
düzenlemelerin Tarım ve Orman
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde
AB
müktesebatına
göre
güncellenmesi, uygulanabilir hale
getirilmesi, çalışma usül ve esaslarının
yeniden hazırlanması ve uygulamaya
konulması;
Gıda zincirinin her aşamasında en iyi
uygulamaların yapılması konusunda
teşvik
edici
faaliyetlerin
güçlendirlmesi;
Sahadaki gıda güvenliğiyle ilgili
sorunlar hakkında bilgi ve veri
toplama işlemlerinin geliştirilmesi,
tam ve doğru bilgiye ulaşılması ve
paylaşılması.
Lokasyonda gıda güvenliğinin AB ve
BM SKA’na uygun tesis edilmesi, alt
yapının güçlendirilmesi, yatırımların
yapılabilmesi ve sürdürülebilir tarımgıda sektörü yaratılabilmesi için
yeterli finansal kaynağın sağlanması
amacıyla gerekli girişimlerin yapılması
ve kaynakların sağlanması.
Sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir
tarımsal gıda üretimi yapılması için
farkındalık yaratıcı ve iyileştirici
programların yapılması ve küçük
çiftçilerin
teşvik
edilerek
desteklenmesi;
Tarımsal
üretimin,
ekosistem
hizmetleriyle uyumlu ve güçlendirici,
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•

•

Toplulukların
ve
gıda
zincirindeki
paydaşların
inovasyon ve yeni bilgiler
konusunda güçlendirilmesi;
Sürdürülebilir
tarımsal
üretim ve gıda tüketimi için •
ekosistemlerin, ormanların,
deniz ve kıyıların, akarsu
havzaları
ve
göllerin
korunması.

•

Operasyonel
mükemmelliğin
elde edilmesi.

•
•

İyi eğitimli, bilgili, becerili, •
yetkin ve işine odaklı bir iş
gücü geliştirilmesi;
Gelişmiş proses ve yüksek
hizmet
kalitesinin
sağlanması.
•
•

•
•

sera gazları emisyonunu azaltıcı,
genetik kaynakları koruyucu ve
biyoçeşitliliği iyileştirici etki yaratması
için önlemler alınması ve uygun
eylemlerin desteklenmesi;
Birincil üretimden itibaren gıda
zincirinde
kaynakların
verimli
kullanılmasının teşvik edilmesi ve
sürdürülebilir üretimde verimlilik
artışının
sağlanması
amacıyla
çiftçilere, küçük aile işletmelerine,
kırsal kadın girişimcilere, KOBİ’lere ve
diğer paydaşlara yeni teknolojiler, ICT,
pazarlama fırsatları ve pazara giriş,
finansal kaynaklar, gıda kalitesi ve
güvenliği, bilgi ve becerilerin
geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet
eşitliği, yeni ürün geliştirme, sağlıklı
beslenme ve uluslararasılaşma vb.
konularda eğitimler verilmesi;
Yerel ve geleneksel üretimin gıda
güvenliği normlarına uygun olarak
desteklenmesi,
yeni
ürünlerin
geliştirilmesi, coğrafi işaretler ile
korunması ve pazara ulaşması için ek
önlemler alınması.
Önemli pozisyon ve görevler için işe
alım
süreçlerinin
ve
sunulan
olanakların
iyileştirilmesi,
güçlendirilmesi ve kişilerin elde
tutulması;
Bilgi, deneyim ve yetkinlikliklerini
güçlendirmek için eğitim ve geliştirme
fırsatlarının artırılması;
Toplumsal
cinsiyet
eşitliğinin
yaygınlaştırılması, fırsat eşitliğinin
sağlanması, gençler ve engelliler dahil
olmak üzere çeşitliliğe ve kapsayıcılığa
önem veren çevrenin ve organizasyon
kültürünün yaratılması;
Temel iş süreçleri ve sistemlerinin
verimliliğinin etkin iletişim ve işbirliği
ile artırılması;
Tarımsal üretimde kırsal kadın
girişimciliğinin güçlendirilmesi.
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AB Gıda Güvenliği Müktesebatı ve Aday Ülkelerden Beklentiler
Avrupa Birliği’nin gıda güvenliği politikası, çiftlikten sofraya gıda üretim zincirinin her aşamasında
gıdanın güvenilir, tüketime uygun ve besleyici gıda üretiminin gerçekleştirilmesini ve aynı zamanda
insan, hayvan ve bitki sağlığının ve bunlara bağlı olarak biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin
korunmasını ve iyileştirilmesini ve halk sağlığının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca AB sağlıklı
bitki ve sağlıklı hayvanlardan üretim yapan ve sürekli gelişen sürdürülebilir ve rekabetçi tarım-gıda
sektörü yaratılmasını amaçlamaktadır.
Diğer taraftan gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için öncelikle mevcut kaynaklar ile elde edilebilecek en
yüksek tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve yapılan bu üretimin insan ve hayvan sağlığına uygun
kalitede, besleyici ve güvenilir olması ve ayrıca besleyici ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için tüm
insanların yeterli fiziksel ve ekonomik erişimlerinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla günümüzde gıda
güvenliğinin sağlanabilmesi için dört boyutun aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir:
GIDA GÜVENLİĞİ
1. Gıdanın fiziksel olarak bulunabilirliği;
2. İnsanların ekonomik ve fiziksel olarak gıdaya erişebilirliği;
3. Gıdanın uluslararası standartlara (Türkiye’de AB gıda yasası standartları geçerli) uygun,
besleyici ve güvenilir olması;
4. İlk üç boyutun istikrarlı olması.

Mevcut yasalar belediyelerin bulundukları lokasyonda tarım ve gıda sektörünün gelişmesine katkı
yapması gerektiğini belirtmektedir. Dolayısıyla belediyeler yukarıda belirtilen dört boyutun bir arada
olması için stratejik planlar yapmak, uygulamak ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı yapmak
zorundadır.
Hazırladığımız bu rehberin belediyelere yararlı olması için öncelikle AB gıda güvenliği sisteminin temel
ilke ve hedeflerini okuyucularımızın yararlanması amacıyla aşağıda paylaşıyoruz:
AB Gıda Güvenliği Sistemi Temel İlke ve Hedefleri
• Tehlikelere karşı alınacak önlemlerle ilgili risk analizi ve bilimsel tavsiyelerin yapılması;
• Gıda zincirindeki tüm aşamalarda sıkı kontrol, laboratuar analizi, denetim ve gözetimin
yapılması;
• Gıda katkı maddeleri ve gıdalara eklenen aroma vericiler;
• Gıda ile temas eden madde ve malzemeler;
• Yem katkı maddelerinin, bitki ve veterinerlik ürün kalıntılarının sınırlandırılması;
• Gıda hijyeninin sağlanması;
• Gıda güvenliği ile ilgili biyolojik tehlikelerin teşhisi ve önlenmesi;
• Gıda güvenliği ile ilgili kimyasal tehlikelerin teşhisi ve önlenmesi;
• Gıda güvenliği ile ilgili kimyasal kirleticilerin teşhisi ve önlenmesi;
• Pestisitlerin güvenli kullanımının sağlanması;
• Mikotoksinlerin teşhisi ve önlenmesi;
• Doğal toksinlerin teşhisi ve önlenmesi;
• Deniz toksinlerinin teşhisi ve önlenmesi;
• Çevresel kontaminantların teşhisi ve önlenmesi;
• Gıdaların işlenmesi sırasında oluşan diğer kimyasalların teşhisi ve önlenmesi;
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veteriner ilaçlarının teşhisi ve antibiyotik direnç gelişiminin önlenmesi;
Fiziksel ve yabancı madde tehlikelerinin teşhisi ve önlenmesi;
Alerjik tehlikelerin teşhisi ve önlenmesi;
Besinsel tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi;
Biyoteknolojiyle ilgili tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi;
İyi beslenmenin teşvik edilmesi;
Özel beslenme gıdalarının bilimsel onayı ve etkin kontrolü ve yeni ürünlerin geliştirilmesi;
Gıda inovasyonun desteklenmesi;
Etiketlerde doğru beslenme ve sağlık beyanları yapılması;
Gıda etiketleme ve tüketicileri doğru bilgilendirme;
Kaliteli ve geleneksel gıdaların teşvik edilmesi;
Hayvan sağlığı ve refahının korunması;
Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve önlenmesi;
Sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bakımı ve yolculuklarının sağlanması;
Uluslararası hayvan refah standartlarının teşvik edilmesi;
Zararlılar ve vektörler ile mücadele edilmesi;
Bitki sağlığı ve zararlıların yayılmasının önlenmesi;
Bitki üreme materyallerinin korunması;
Genetiği değiştirilmiş organizmaların onaylanması ve pazarlanması için katı bir sistemin
uygulanması;
Etkin hızlı alarm sistemi yönetimi;
Standartların belirlenmesi ve düzenli denetim uygulaması;
İyi üretim uygulamaları (GMP);
HACCP “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları” ilkeleri;
İyi tarım uygulamaları;
Yeni hastalıklar;
Gıda atıkları ve gıda kaybının önlenmesi;
Gıda güvenliği konusunda eğitim ve öğretimin yapılması;
Taklit ve tahşişin önlenmesi;
Verilerin paylaşımı, etik değerler ve şeffaflığın sağlanması;
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması;
Kırsal girişimci kadınların, engellilerin ve genç işsizlerin desteklenmesi;
Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin desteklenmesi ve iklim değişikliğine karşı önlem
alınması;
Toprak ve su kaynaklarının korunması ve sağlıklı ve güvenilir içme suyunun sağlanması;
Kırsal tarımın desteklenmesi ve geliştirilmesi;
Etkin laboratuar ve analiz hizmetlerinin sağlanması;
Tüketici ile etkin iletişim ve tüketicinin korunması;
Sürdürülebilir ve büyüyen tarım-gıda sektörü, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliğin stratejik
uzun vadeli planlarda ortak ele alınması, teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi.

AB “2050 Yılında Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Sağlanması - Gelecekteki zorluklar ve politika hazırlığı”
konulu çalışma yapmış ve yayınlamıştır. Bu çalışma, AB ve küresel temel gıda güvenliği, beslenme
sorunları ve bunlarla ilgili politika seçeneklerini içermektedir. Bu çalışma özet olarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
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AB ve Küresel “Gıda” Ana Sorunlar ve İlgili Politika Seçenekleri 2050
Temel Sorunlar
Politika Seçenekleri
Farklı
veya
uyumsuz
gıda
güvenliği • Uygulama detaylarını da içeren etkin ve
standartlarının uygulanması nedeniyle üçüncü
geçerli gıda güvenliği standartlarının
ülkelerde gıda proses ve ürün kalitesindeki
oluşturulması;
farklılıklar.
• Gıda işi yapan işletmelerin ortak yasal
düzenlemeye veya kendi mevzuatlarına
uymalarının teşvik edilmesi.
Mevcut AB risk değerlendirme prosedürlerinin •
yeni gıda bileşenleri, gıda ürünleri ve gıda ile ilgili
teknolojiler için uygunluğu (maksimum kalıntı •
seviyeleri ve uygulanan üst limitler dahil).
•

Gıda ile ilgili resmi kontrollerin yapılabilmesi.

•
•
•
•

Yaşam tarzının değişmesi nedeniyle toplumda •
artan hareketsiz kalma alışkanlığı ve atıştırmalık
tüketiminin artması
•
&
Yüksek oranda proses edilmiş (işlenmiş) gıda •
tüketiminin artması ve taze üretilmiş gıda
tüketiminin azalması.
•
•

•
•

AB ve diğer uluslararası risk değerlendirme
organları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi;
Tedarik zincirindeki tehlikelerin detaylıca
incelenerek belirlenmesi ve uygun önleyici
tedbirlerin alınması;
Kümülatif etkiler ve uzun süreli maruz kalma
ile başa çıkılması.
Uzun
vadeli
finansal
kaynak
mekanizmalarına yatırım yapılması;
Üçüncü ülkelere yönelik gıda kontrol ve
denetimlerin artırılması ve genişletilmesi;
Nakliye sürecinde gıda güvenliğini sağlamak
için gözetim ve kontrollerin artırılması;
Teknolojik gelişmelerden faydalanarak gıda
izlenebilirliğinin daha yüksek düzeye
çıkarılması ve sağlanması.
Gıda vergilendirmesi veya diğer finansal
teşvikler gibi mali tedbirlerin uygulamaya
konulması;
Daha
sağlıklı
gıda
seçeneklerinin
üretilmesinin ve/veya formüllerin bu yönde
değiştirilmesinin teşvik edilmesi;
Taze gıda pazarlarının kurulması için imar
yasası çıkarılması, uygun alanlar tahsis
edilmesi ve teşviklerin getirilmesi;
Kamu gıda alımlarında daha sağlıklı gıda
seçenekleri için standartların belirlenmesi ve
talimatların uygulanması;
Dengeli beslenmenin sağlanması ve taze
ürünlere erişim konusunda ulusal ve
Avrupa'daki diğer faaliyetlerin finanse
edilmesi;
Beslenme eğitiminin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması;
Verilen beslenme bilgilerinde iyileştirme
yapılması.
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Yetersiz gıda güvenliği ve beslenme bilgisi, •
gıdalarla ilgili yüksek bilgi kirliliği ve yanıltıcı
bilgilerin sahaya sürülmesi için artan olanaklar.
•
•

Avrupa'da bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceri •
(know-how) kaybı.
•
•
•

Gıda güvenliği ve beslenme eğitiminin
zorunlu hale gelmesi ve gıda teknolojisindeki
gelişmeler hakkında bilgi verilmesi;
Tüketici örgütleri arasındaki bilgi değişiminin
artırılması;
Dil engelinin ötesine geçerek etiketlemenin
uluslararası düzeyde uyumlaştırılmasının
teşvik edilmesi.
Geliştirilmiş gıda yönetişim mekanizmaları
ile inovasyon (yenilikler) ve rekabetçiliğin
teşvik edilmesi;
Yasal mevzuatlara uyum maliyetinin
azaltılması;
Şeffaf ve dürüst iletişim yoluyla tüketicilerin
inovatif (yenilikçi) ürünler ve teknolojilerle
ilgili bilgi ve farkındalıklarının artırılması;
Gıda işi yapan işletme ve diğer paydaşlar ile
işbirliğinin artırılması.

Kişiye özel beslenmenin ve özel formüle edilmiş •
farma gıdaların (ilaç + gıda) karışımların •
potansiyel sakıncaları.

Etkin bir yasal düzenlemenin yapılması;
Sağlık ve beslenme iddialarının yeniden
tanımlanması.

ve •

Farma Gıda lisansını yürürlüğe sokarak
farma gıda üretiminin regüle edilmesi;
Satış sonrası ürünlerin izlenmesi ve
beslenmeyle ilgili yarattığı etkilerin kişilerde
kontrol edilmesi;
Üçüncü ülke denetimlerinin genişletilmesi.

Farma gıdalarla ilgili resmi
denetimlerin yapılabilme düzeyi.

kontrol

•
•
Gıda güvenliğinde, gıda üretimi yapan bireylere •
daha fazla güven duyulması ve bağımlılığın
artması.
•
•
•
Tüketicilere uygun gıda güvenliği bilgilerinin •
sağlanamaması.
•

Genel Gıda Yasası, hijyen yönetmelikleri ve
ilgili kontroller kapsamının, gıda üretimi
yapan bireyleri de kapsayacak şekilde
genişletilmesi;
Tüm hayvanların kayıt altına alınması ve
aşılanması;
“Yüksek
riskli”
ürünler
listesinin
oluşturulması;
Gıda güvenliği eğitiminin geliştirilmesi.
Gıda üretiminde çalışan bireylerin sosyal ağ
ve BİT (ICT) kullanarak sosyal çevresini doğru
bilgiler ile aydınlatmasının teşvik edilmesi;
Topluma gıda güvenliği ve beslenme
konusunda eğitim verilmesi için yatırım
yapılması.
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Gıda atıklarının ve organik yan ürünlerin yeniden •
gıda zincirine sokulması.
•
•
•

Kendi kendine yeterli bir gıda sisteminde geçici •
olarak taze ürün ve gıda arzının yetersiz olması
•
•
•
•
•
•

Genel Gıda Yasası ve besin hijyeni
kapsamının gıda üretimi yapan kişilere
genişletilmesi;
Ortak gıda atık işleme veya geri dönüşüm
merkezlerinin kurulması;
Gıda üretimi yapan bireylere gıda atıklarının
yeniden kullanımı konusunda eğitim
verilmesi;
Gıdaların yeniden dağıtımı için acil durum
mekanizmalarının
oluşturulması
ve
işletilmesi.
Geçici gıda arzı yetersizliği durumlarında
yeterli beslenme sağlamak amacıyla üretim
kotası konulması;
Taze ürünlerde geçici arz yetersizliği
olduğunda yeterli beslenme konusunda
tüketicilerin eğitilmesi;
Etkin su yönetişiminin sağlanması için su
havzaları ve kaynaklarının korunması ve
geliştirilmesi;
Aniden ortaya çıkabilecek kimyasal ve/veya
biyolojik tehlikelere karşı önleyici tedbirlerin
alınması ve işbirliğinin güçlendirlmesi;
Biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin
korunması
ve
etkin
işbirliği
mekanizmalarının işletilmesi;
İklim değişikliğine karşı önlemlerin artarak
sürdürülmesi
ve
etkin
işbirliği
mekanizmalarının işletilmesi;
Kentsel ve kırsal gıda üretiminin teşvik
edilmesi ve küçük çiftçilerin korunması ve
ürünlerinin pazara girmesinin sağlanması.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması,
multi disipliner bir yaklaşım, kurumlar arası işbirliği, tehlike veya hatanın yerinde tespit edilmesi, riskin
analiz edilmesi ve uygun önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.
Belediye yönetimlerinin kurumsal yönetişimde açıklık, şeffaflık, adillik ve hesap verebilirlik gibi dört
ana prensibi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Milano Belediyesi ve dünyadan 209 kentin üye olduğu Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP)
tarafından yayınlanan raporda: kentlerin gıda politika stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında
etkin yönetişimin giderek öncü rol oynadığı; geliştirilen ve uygulanan kent gıda sisteminin temel
performans göstergelerinin (KPIs) belirlenmesi, diğer kentlerdeki uygulamalar ile kıyaslanması ve
geliştirilmesi gerektiği; üretici ve tüketicileri bir araya getirip kırsal ve kent arasındaki bağı
kuvvetlendirmek suretiyle kent ve bölge yaklaşımı ile sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın
desteklenmesi gerektiği; agroekoloji, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan
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sürdürülebilir tarımsal uygulamaların ve gıda değer zincirinde becerilerin geliştirilmesi ve eğitimlerin
yapılması gerektiği; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için sürekli değişim içinde olan
teknoloji, beslenme şekilleri ve talepleri, iklim değişikliği, kırsal kesimden kentlere göç, pazara
ulaşamama ve diğer sebepler nedeniyle var olan yasal mevzuatların bölgesel ve yerel uygulamalarda
düzenli olarak gözden geçirilmesi; kurumlarda ve vatandaşlarda farkındalık yaratıcı bilgi paylaşımının
yapılması gerektiği ifade edilmektedir.
BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ilkeleri çerçevesinde belediyeler:
•

Çok iyi dizayn edilmiş, kapsamlı ve yerel kentsel tarım-gıda sistemi politikası geliştirmeli ve
uygulamalıdır;
Belirlenmiş bütçe ve insan kaynakları ile tarım-gıda politikalarını koordine etmeli, uygulamalı ve
izlemelidir;
Tarım-gıda politikalarının büyükşehir ve kentsel boyutlarının entegrasyonuna özel önem vermeli
ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası oyuncular arasında koordinasyonu sağlamalıdır;
İyi uygulamaların paylaşılmasına öncülük etmelidir;
İnovasyonların (yeniliklerin) geliştirilebileceği, karşılıklı bilgi ve deneyimlerin değiş tokuş
edilebileceği ve ölçeklendirilebileceği şemsiye girişimleri başlatmalıdır;
Tarım-gıda politikasını kentin büyüklüğüne veya boyutuna göre dizayn etmelidir;
Vatandaşları ve yerel aktörleri planlama, uygulama ve izlemeye dahil etmelidir;
Kırsal tarımsal gelişmeyi teşvik etmeli ve destek vermelidir.

•
•
•
•
•
•
•

Kaynaklar
•
•
•
•

•
•
•

AB Gıda Güvenliği Kontrol Sistemleri: Yasal Temele Uyumlu Yeni Yaklaşımlar - European Food
Safety Control Systems: New Perspectives on a Harmonized Legal Basis by FAO http://www.fao.org/3/y5871e/y5871e0l.htm
Londra’da Gıda Güvenliğinin Sağlanması - Food Safety in City of London https://www.cityoflondon.gov.uk/business/environmental-health/foodsafety/Pages/default.aspx
AB Gıda Güvenliği – The European Union explained: Food Safety, 2014 https://www.abbilgi.eu/en/assets/docs/food-safety-publication-eng.pdf
2050 Yılında AB’de Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Sağlanması - Gelecekteki Zorluklar ve Politika
Hazırlığı - Delivering on EU Food Safety and Nutrition in 2050 – Future challenges and policy
preparedness,
European
Commission
Joint
Research
Centre,
2016
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101971
Stratejik
Plan,
2018-2022,
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/2013-2017/GTHB%2020182022%20STRATEJI%CC%87K%20PLAN.PDF
Gıda Güvenliği Paydaşları - Food Safety Drivers, NSW Food Authority, Australia http://www.foodauthority.nsw.gov.au/aboutus/about-the-authority
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM 2030 - Sustainable Development Goals, UNDP https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_
En.pdf
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Gıda Güvenliği Faslına İlişkin Ulusal Mevzuat ve Belediyelerden Beklentiler
Türkiye’de AB müktesebatına uygun gıda kontrolü ve güvenliği yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı ve
kısmen de Sağlık Bakanlığı’nda olmasına rağmen belediyeler kendi sorumluluk alanlarında gıda
güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmakta ve özellikle zoonotik hastalıkların önlenmesinde Tarım
ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve bulundukları yerlerde tarım ve gıda
sektörünün gelişmesine, halk sağlığı ve çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmakla
yükümlüdürler.
Türkiye’de gıda güvenilirliğinin en önemli parametrelerinden biri olan gıda hijyeninin sağlanmasına
yönelik yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmakta ve
birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamaları, analiz ve testleri, ithalat ve ihracatı,
işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim, denetim ve yaptırım gibi
farklı hizmet ve teknikleri içermektedir. Yapılan denetim ve kontroller; risk esasına göre, uygun sıklıkta
ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak işyeri sorumluluğu temelinde gerçekleştirilmektedir.
Bununla beraber belediyeler bu faaaliyetlere yetki ve sorumlulukları ve/veya talep geldiğinde katkıda
bulunmakla yükümlüdür.
Bitki sağlığı alanında; entegre ve biyolojik mücadele, bitki koruma ürünlerinin AB gıda yasası
normlarına göre uygulanması ve makinelerin bu yasaya göre kontrol ve denetimlerinin yapılması,
gerektiğinde bitkisel üretimde iç ve dış karantina faaliyetlerinin uygulanması ve bitkisel gıda ve yem
ürünlerinin standartlara göre analiz ve testler ile uygunluğunun kontrol ve denetimi Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
AB gıda yasasına göre hayvan sağlığı ve refahının (balıkçılık dahil) temin edilmesi, hayvan hastalıkları
ve zararlıları ile mücadele, gerekli analiz ve testlerin yapılması ve bu faaliyetlerle ilgili denetim ve
kontrollerin gerçekleştirilmesini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütmektedir. Belediyeler hastalıkların
kontrol edilmesi ve önlenmesinde bakanlığa destek vermekle yükümlüdür. Ayrıca sokak hayvanları için
hayvan barınaklarının inşa edilmesi ve barınaklarda genel hijyenin sağlanması ve kuduz hastalığına
karşı önlem alınmasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmak ve faaliyetlerde bulunmakla
mükelleftirler.
Diğer taraftan içme suyunun AB normlarına uygun olarak halka sunulmasıyla ilgili faaliyetleri
belediyeler yürütmekte olup Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır. Sağlık
Bakanlığı aynı zamanda tıbbi gıda ürünleri ve içme sularının kontrol ve denetimini de yapmaktadır.
Dolayısıyla belediyeler içme suyu havzalarının korunması, geliştirilmesi ve AB normlarına uygun içme
suyunun sağlanmasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmak zorundadır.

Rehberin Kullanıcıları
Bu rehberin hedef kitlesi Türkiye Belediyeler Birliği, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve
yönetimlerindeki tarım ve gıda üretimi, içme suyu, halk sağlığı ile AB gıda güvenliği mevzuatını ve
ilkelerini uygulamakla yükümlü birimleri ve onun çalışanları ve ayrıca halk sağlığı ve tüketicinin
korunmasına ilişkin konularda gıda güvenliği ve kalitesini sağlamakla ilgilenen ulusal otoriteler, tarım
ve gıda konusunda faaliyette bulunan çiftçiler, küçük aile işletmeleri, KOBİ’ler, diğer paydaşlar ve/veya
gıda güvenliği sistemlerinin kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan tüm kurum,
kuruluş ve paydaşlardır.
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Rehber belediyelerin yararlanması amacıyla konuyla ilgili en güncel bilgileri AB gıda yasası ve ilkeleri,
BM SKA ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların deneyim ve yaklaşımları çerçevesinde
değerlendirmekte olup yapılması gereken temel faaliyetleri, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşları,
çıktıları ve konuyla ilgili yararlı kaynakları tavsiye niteliğinde vermektedir.

Gıda Güvenliği Muktesabatı Rehberinin Yapısı ve Uygulaması
2.5.1 Gida Tedarik Zincirinde Çok Amaçlı Gıda Güvenliği Sistemi Kurulması
Belediyelerde çalışan personelin AB gıda yasası ve ilkelerinin, gıda tedarik zinciri içindeki
uygulamalarını bilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile
işbirliğine olumlu katkı yapmasına ve bulundukları lokasyondaki tarım-gıda sisteminin gelişmesine ve
gıda kaynaklı hastalıkların azalmasına ve sürdürülebilir gıda güvenliğine, yeterli beslenmeye ve gıda
güvencesine yol açacaktır. AB müktesebatına göre gıda üretimi genel olarak aşağıdaki aşamalardan
oluşmaktadır:
1. Birincil üretim: Çiftlik ve/veya su kaynaklı üretimlerin yapılması, GAP, IPM, GVP ve GHP kurallarına
uyum ve hayvansal, su ürünleri ve bitkisel ürünlerde risk analizinin yapılması ve gıda güvenliğinin
sağlanması;
2. Fabrika üretim ve prosesi: Üretim, paketleme ve etiketleme işlemlerinde GMP, GHP, gıda güvenliği
ve kontrol prosedürleri, ISO 22000 ve/veya HACCP kurallarının uygulanması ve risk analizi
yapılması;
3. Depolama ve dağıtım: Risk analizi yapılması ve gıda güvenliğinin sağlanması;
4. Perakende: Risk analizi yapılması ve gıda güvenliğinin sağlanması;
5. Tüketim: GHP ilkelerinin uygulanması;
6. İthalat ve ihracat: BM Codex Alimentarius ve AB EC178/2002 gibi gıda mevzuatlarına uyulması.
Modern ve dijital teknolojilerin gelişmesiyle, büyük çapta gıda üretimlerinin yapılması ve globalleşen
dünyada gıda hareketlerinin artmasıyla endüstriyel üretimde gıda güvenliğinin sağlanması temel
olarak bir gıda güvenliği performansı olarak kabul görmektedir. Endüstriyel gıda üretimi tedarik
zincirlerinde çok amaçlı gıda güvenliği sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde GMP, sanitasyon, yasal
mevzuatlar, kalite kontrol ve HACCP faaliyetleri önceden belirlenen temel performans göstergelerine
(KPIs) göre gerçekleştirilmektedir.
İyi Üretim Uygulamaları (GMP): AB müktesebatına göre gıda zincirinin tüm aşamalarında gıdanın
güvenirliliğinin ve tüketime uygunluğunun sağlanması için gerekli iyi üretim şartlarının ve
standartlarının uygulanmasıdır.
HACCP “Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları” ilkeleri: FAO ve EFSA tarafından uygulanması
tavsiye edilmektedir. Genel olarak gıda işletmelerinde gıda güvenliğiyle ilgili tehlikelerin belirlenmesi,
değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik bir tehlike
analizi sistemidir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi: FAO ve AB tarafından kabul gören, HACCP sistemine benzeyen ve
Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından hazırlanmış ve Türkiye’de de uygulanan bir gıda güvenliği
sistemidir.
İyi Tarım Uygulamaları (GAP): AB müktesebatına göre ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği
göz önünde bulundurarak güvenli ve sağlıklı gıda ve gıda olmayan tarım ürünleri ile sonuçlanan çiftlik
ve çiftlik sonrası proseslerde başvuruda bulunulması gereken ilkeler topluluğudur. FAO’ya göre “İyi
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Tarım Uygulamaları” (GAP) tarımsal üretim yapan çiftçi, aileler ve işletmelerin çalışma koşullarını
iyileştirmek, ürünlerinin pazara girmesini kolaylaştırmak ve güvence altına almak için yüksek kalitede,
ekolojik olarak güvenli ve sürüdürülebilir tarımsal fırsatlar sunan ve gıda güvencesinin sağlanmasına,
sosyo-ekonomik kalkınmaya ve ekosistem hizmetlerinin iyileşmesine yol açan bir tarımsal üretim
sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Kaynaklar
•
•
•
•

•
•

Tarımla uğraşan aileler için İyi Tarım Uygulama Rehberi - FAO Guidelines Good Agricultural
Practices for Family Agriculture - http://www.fao.org/3/a-a1193e.pdf
İyi
Tarım
Uygulamaları
hakkında
Yönetmelik
2010
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/12/20101207-4.htm
İyi Tarım Uygulamaları (Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Üretimi) - Tarım ve
Orman Bakanlığı - https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-TarimUygulamalari
FAO Kalite Yönetim Sistemi, İyi Üretim Uygulamaları, HACCP, İyi Hijyen Uygulamaları - FAO
Quality Control/Quality Assurance and International Trade; Good Manufacturing Practices
(GMP); Hygiene Requirements; Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) http://www.fao.org/3/V5030E/V5030E0t.htm
Türk Standartlar Enstitüsü – İyi Tarım Uygulamaları (Hayvansal, Bitkisel ve Su Ürünleri), ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri HACCP İlkeleri Avrupa Komisyonu, 2016/C 278/01 Commission Notice on the implementation of food safety management systems covering
prerequisite programs (PRPs) and procedures based on the HACCP principles, including the
facilitation/flexibility of the implementation in certain food businesses (2016/C 278/01) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0730(01)&from=DE

2.5.2 Etkin Risk Analizi Yapılması
Belediyeler sorumlu oldukları alanlarda gıda güvenliği uygulamalarıyla ilgili karşılaşabilecekleri riskleri
belirlemek ve onlara uygun çözüm yollarını tanımlamak zorundadırlar. Bu nedenle belediyeler Tarım
ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile
işbirliği yaparak yıllık risk planı oluşturmak, çalışma usül ve esaslarını tanımlamak ve önlemlerini plan
dahilinde ele almak zorundadırlar.
Türkiye’de alınacak önlemlerle ilgili risk analizi, kriz yönetimi ve bilimsel tavsiyeler AB’ye uyumlu olarak
Tarım ve Orman Bakanlığı GKGM yetkisindedir. Bunun yanında halk sağlığını ilgilendiren gıda ve su
kaynaklı hastalık risklerinin analizi ve önlenmesi için tedbirlerin alınıp uygulanması ve bilimsel
tavsiyelerin yapılması konularında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluk
sahibidir.
AB, WHO ve FAO’ya göre risk analizi “risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletişimi” gibi üç
unsurdan oluşmaktadır. AB gıda yasası “çiftlikten çatala” tüm gıda zincirinde etkin, şeffaf ve tarafsız
bir şekilde bilimsel esaslara dayalı sürdürülebilir bir risk analizi yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
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Risk bazlı süreç yönetiminde yapılacak faaliyetler ve sorulacak sorular aşağıda verilmiştir:

Risk Bazlı Süreç Yönetimi Faaliyetler ve Sorular
Gıda
güvenliği
uygunsuzluk
risklerinin
belirlenmesi.
Gıda güvenliği uygunsuzluk risklerinin analiz
edilmesi.
Gıda güvenliği uyumsuzluk risklerine öncelik
verilmesi.
Uygunluk için gerekli alt ve üst limitlerin ve
standartların belirlenmesi ve seçilmesi.
Düzeltici ve önleyici faaliyetler için plan
yapılması.
Raporlama ve tekrar gözden geçirmenin ifa
edilmesi.

Ne, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin olabilir?
Gıda güvenliği risklerinin düzeyini/şiddetini
belirle.
Riskleri ele alırken öncelikleri belirle.
Alınacak aksiyon seçeneklerini incele ve en
uygun eylemi seç.
Planı uygula.
Planın etkili kalmasını sağlamak için izle,
değerlendir ve iyileştir.

Belediyeler acil müdahale planlarını hazırlarken aşağıdaki sorulara yanıt vermelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemin sebebi nedir?
Problemin sebebi, hazırlanmış bulunan risk değerlendirmesinde önceden belirlenmiş bir tehlike
midir?
Problem ilk olarak nasıl fark edildi ve tanımlandı?
Uygulanması gereken en önemli faaliyetler/önlemler nelerdi ve bunlar yapıldı mı?
Şayet geçerli bir durum varsa, tüketicilerin sağlıklarını korumak için zamanında gerekli önlemler
alındı mı ve tüketiciler uyarıldı mı?
Ortaya çıkan iletişim ve işbirliği problemleri nelerdi, nasıl yönetildi ve nasıl çözüldü?
Acil durumun yol açtığı sonuçlar, gerçekleştiğinde ve uzun vadede olması beklenenler nelerdi?
Risk değerlendirme, prosedürler, eğitim, iletişim ve işbirliği nasıl daha iyi geliştirilebilir?
Hazırlanmış olan "acil müdahale planı" ne kadar iyi çalıştı?

Kaynaklar
•
•
•
•

Gıda ve Yemde Aniden Ortaya Çıkan Risklerin Teşhis Edilmesi - Emerging risks identification on
food
and
feed,
26
June
2018,
EFSA
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2018.5359
Türk Gıda Mevzuatında Risk Analizi; Gizem Çopuroğlu, Aylin Kasımoğlu Doğru, Naim Deniz Ayaz,,
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kırıkkale,
DergiPark. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/627310)
Gıda Güvenliği Risk Yönetimi, 2017, Roma, FAO - Food Safety Risk Management http://www.fao.org/3/i8240en/I8240EN.pdf
Risk
Değerlendirme
Terminolojisi
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
https://www.tarimorman.gov.tr/konu/959/risk-degerlendirme-terminoloji
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•
•
•
•

•

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, 15.06.2013 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18485&sourceXmlSearch=Biyoloji
k%20Etkenlere%20Maruziyet&MevzuatIliski=0
Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi - EFSA - Risk Assessment vs Risk Management https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/InfographicsRiskARiskMprint.pdf&
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/EFSA_CB_EN.pdf
Gıda Güvenliği Risk Analizi - Food Safety Risk Analysis - FAO - http://www.fao.org/3/aa0822e.pdf
2050 yılında AB’de Gıda Güvenliği ve Beslenme - European Commission - Delivering on EU Food
Safety and Nutrition in 2050 - https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-andtechnical-research-reports/delivering-eu-food-safety-and-nutrition-2050-future-challengesand-policy-preparedness
Avrupa Komisyonu Danışma Grubu Gıda Zinciri, Hayvan ve Bitki Sağlığı Konusunda Genel Kurul
Toplantısı Raporu, 27 Nisan 2018 - Plenary Meeting of The Advisory Group On The Food Chain
And
Animal
And
Plant
Health,
27
April
2018
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/advgrp_plenary_20180427_pres_04.pdf

2.5.3 Genel Hijyen, Gida Hijyeni ve Sanitasyonun Sağlanması
Gıda hijyeni ve sanitasyonu gıda zinciri boyunca tüm aşamalarda gıdaların güvenilir ve tüketime uygun
olmasını sağlamak için alınması gereken tüm şartları ve önlemleri tanımlamaktadır. Genel gıda hijyeni
ve sanitasyonun sağlanması yetki ve sorumluluğu Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır. Bununla beraber
belediyeler bakanlık kontrol ve denetimlerine destek vermekle yükümlü olmanın yanı sıra sokakta ve
pazar yerlerinde satılan gıda maddelerinin gıda güvenliği standartlarına ve hijyenik koşullara uygun
olmasını kontrol ve denetleme yetkisine sahiptir. Bunların yanında belediyelerin perakende ve gıda
hizmetler ve ayrıca tarım ve gıda sektörünün gelişmesi için yapacağı stratejik faaliyet planlarında gıda
hijyeni ve sanitasyonun sağlanmasına yönelik katkı yapması ve desteklemesi sürdürülebilir gıda
sisteminin elde edilmesi için büyük önem arz etmektedir.
Codex Alimentarius, AB gıda yasası, 5996 sayılı kanun ve Türk Gıda Kodeksi genel hijyen, gıda hijyeni
ve sanitasyonun sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.
FAO/WHO tarafından yayınlanmış bulunan Codex Alimentarius gıda hijyeni temel ilkelerinin çiftliktan
çatala tüm gıda zinciri aşamalarında HACCP sistemi kurallarına göre uygulanması gerektiği ifade
edilmektedir. HACCP sistemi gıda hijyeninin sağlanmasını esas almaktadır. Gıda hijyeni genel
prensiplerinin ve iyi üretim uygulamalarının (GMP) titizlikle uygulanması son tüketiciye “güvenilir”ve
“beslenmeye uygun” gıdanın ulaşmasını sağlayacaktır. Gıda hijyeni genel pirensiplerinde
“kontaminasyon” (kirlenme/bulaşma) terimi patojen mikroorganizmaları, kimyasal maddeleri, yabancı
cisimleri, çürüme/bozulma maddelerini, alerjenleri, istenmeyen ve/veya hastalığa yol açabilecek
ajanları tanımlamaktadır. Burada gıdanın hastalığa yol açmaması ve tüketiciye zarar vermemesinin
sağlanması amaçlanmaktadır.
Genel gıda hijyeni ilkeleri ve iyi üretim uygulamalarının (GMP) uygulanması, üreticinin güvenli gıda
üretimine elverişli çevresel koşullar altında HACCP ilkelerine uygun çalışmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
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AB, FAO ve WHO temel gıda güvenliği, yeterli beslenme ve gıda güvencesi ilkelerine baktığımızda kırsal
kesim gıda üretimlerinin desteklenmesi ve verimliliğinin artırılması amaçlanmakta ve uzak bölgelerde
veya kırsal kesimde üretilen gıdalar ve geleneksel ürünler için gıda güvenliğine uygun olmak şartıyla
yasal esneklik sağlanması tavsiye edilmektedir.
Belediyeler güvenilir ve beslenmeye uygun gıda üretimi ve tüketimini desteklemek amacıyla gıda
hijyeninin sağlanması konusunda gıda zincirindeki birincil üreticiler ve tüketiciler dahil olmak üzere
tüm paydaşları teşvik edip aktif olarak farkındalık faaliyetlerinde bulunmalıdırlar. Bu nedenle küçük
çiftçilerin ve kırsal kadınların tarımsal üretimlerinde genel gıda hijyenine uymalarını sağlamak ve
tarımsal üretime devam etmelerini teşvik etmek amacıyla belediyeler bu gruplar için gıda hijyeni ve
pazara erişim konusunda eğitimler vermeli ve gerekli desteği sağlamalıdır.

Kaynaklar
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FAO Uluslararası Genel Gıda Hijyeni Prensipleri - Recommended International Code Of
Practice General Principles Of Food Hygiene/CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Amended
1999.
Avrupa Komisyonu 29 Nisan 2004 tarihli EC 852/2004 sayılı Hijyen Yasası - Regulation (EC)
No 852/2004/29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&from=EN)
Avrupa Komisyonu 29 Nisan 2004 tarihli EC 853/2004 sayılı yem hijyen yasası - 29 April
2004 - Regulation (EC) 853/2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
Gıda
Hijyeni
Yönetmeliği
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-5.htm
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
Yem
Hijyeni
Yönetmeliği
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-5.htm
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, 5 Temmuz 2013 - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/201307053.htm
Gıda Hijyeni, Singapur Gıda Ajansı - https://www.sfa.gov.sg/food-retail/food-hygienepractices-guidelines
Gıda Hijyeni, İngiltere - https://www.food.gov.uk/business-guidance/food-hygiene-foryour-business-0
Gıda
ile
Temas
Eden
Personel,
2017,
FAO/WHO
http://www.fao.org/3/i7321en/I7321EN.pdf

2.5.4 Gıda Güvenliği ile İlgili Biyolojik, Kimyasal ve Fiziksel Tehlikelerin Teşhisi ve
Önlenmesi
Belediyelerinde katkıda bulunmak zorunda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın
yetki ve sorumluluğu altında bulunan tüketicilerin, halk sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla AB
müktesebatı biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerle ilgili olarak, gıda zinciri aşamalarının tümünde
sorumlular tarafından uygulanacak etkin, risk bazlı, şeffaf ve tarafsız hijyen politikası ve kontrollerin
uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemiş ve zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla her türlü gıda
maddesinin gıda güvenliği standartlarına uygun kalitede ve güvenilir olması için birincil üretimden
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tüketime kadar olan tüm süreçlerde mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel kriterlerin belirlenmesi ve
uygulanması gerekmektedir.
Günümüz koşullarında ve değişen belediyecilik ve kent yönetimi anlayışında belediyeler bulundukları
kent ve çevresinde tarım-gıda sektörünün gelişmesine, güvenilir ve yeterli gıda teminine ve böylece
halk sağlığı ve refahının geliştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. Bu nedenlerle belediyeler
birincil üretimden itibaren kırsal kesimin, çiftçilerin, küçük aile işletmelerinin ve KOBİ’lerin dahil olduğu
gıda zinciri paydaş ve operatörlerine yönelik olarak çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğinde problemlere
yol açan tehlikelerin uzaklaştırılması ve önlenmesiyle ilgili olarak bilgi, beceri ve farkındalığın
yükseltilmesiyle ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği yapmak suretiyle eğitim ve destek programları, web yayınları, çalıştaylar, konferanslar ve
etkinlikler düzenlemeli ve gıdalarda biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin önlenmesine katkıda
bulunmalıdır. Bu tehlikeler özet olarak aşağıda verilmiştir.
Biyolojik Tehlikeler: AB müktesebatına göre biyolojik tehlikeler gıdaya tehlikeli veya patojen
organizmaların bulaşması sebebiyle oluşmaktadır. Bu durum tüketiciler için bir gıda güvenliği sorunu
yaratır. Biyolojik tehlikeler halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bunlar bakteriler,
virüsler, parazitler ve prion gibi diğer biyolojik tehlikelerdir.
Bakteriler: Toprak, hava, su gibi yerlerde serbestçe yaşayabilen veya hayvan ve insan bağırsaklarında
simbiyotik olarak faaliyette bulunan ve çok çeşitli enzimatik, biyokimyasal ve/veya patojenik
özelliklere sahip tek hücreli mikroorganizmalardır. Gıda kaynaklı hastalıklara yol açan başlıca
bakteriler: Bacillus cereus; Campylobacter jejuni; Clostridium botulinum; Clostridium perfringens;
Escherichia coli 0157:H7; Escherichia coli 0104:H4; Listeria monocytogenes; Salmonella spp.; Shigella
spp.; Staphylococcus aureus; Vibrio cholerae; Vibrio parahaemolyticus; Vibrio vulnificus; Yersinia
enterocolitica; Cronobacter sakazakii gibidir.
Virüsler: Virüsler, DNA/RNA ve protein kaplama kombinasyonuna bağlı olarak çok bulaşıcı ve genellikle
patojen olabilirler. Konak bir hücre içinde, virüsü oluşturan parçaları çoğaltmak amacıyla hücrenin
fonksiyonunu değiştirmek suretiyle ürerler. Virüsler, zayıf hijyen uygulamasına sahip enfekte olmuş
kişilerden yada diğer kaynaklardan (örneğin: su) kontamine olmuş gıda bileşenlerinden gıdalara
bulaşır. Gıda güvenliği sorunlarına yol açan başlıca virüsler: Bakteriyofaj; Enterik Virüs (Hepatit A ve
Norovirüsler hariç); Hepatit A virüsü; Nörovirüs; Norwalk virüsü ve Rota virüsü gibidir.
Parazitler: Parazitler büyüme ve üreme için konak olarak bulunduğu canlı organizmadan beslenir.
Parazitler, virüslere benzer şekilde, kişilerin hijyen kurallarına riayet etmemesi ve kontamine olmuş
gıda bileşenleri yoluyla gıdalara bulaşır. Gıda kaynaklı hastalıklara yol açan başlıca parazitler:
Cryptosporidium parvum; Giardia duodenalis or intestinalis; Taenia spp; Toxoplasma gondii;
Trichinella spiralis; Entamoeba histolytica ve Entamoeba coli gibidir.
Prionlar: Yukarıda belirtilen kategorilerden farklı olarak, yapısı protein olan ve prion olarak
adlandırılan, insan ve hayvanları etkileyen ve bir çok hastalığa yol açan bulaşıcı ajanlar bulunmaktadır.
"BSE" hastalığı, bovine spongiform encephalopathy (BSE) veya "Mad Cow Disease" olarak bilinir ve
sığırların sinir sistemiyle ilgili ölümcül bir hastalıktır. Aynı zamanda nakledilebilir süngerimsi beyin
hastalığı (transmissible spongiform ensefalopati (TSE)) olarak da bilinir.
Kimyasal Tehlikeler: AB müktesebatına göre gıda endüstrisinde karşılaşılan önemli kimyasal tehlikeler:
Mikotoksinler; Doğal toksinler; Deniz toksinleri; Çevresel Kirleticiler; Gıda katkı maddeleri; Proses
kaynaklı kimyasallar; Pestisitler/Tarım koruma ürünleri ve Veteriner ilaç kalıntılarıdır.
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Pestisitler: AB mevzuatına göre pestisit, zararlı organizmaların veya hastalıkların önlenmesinde,
ortadan kaldırılmasında veya kontrol edilmesinde kullanılır. Pestisitler gıda zincirinde birikme yapabilir
ve çevreyi kontamine edebilir. AB müktesebatı tüketicinin yüksek seviyede korunmasını sağlamak
üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda maksimum pestisit kalıntı limitlerini ilgili yönetmeliklerde
vermiş ve kontrollü uygulanmasını zorunlu kılmıştır. AB müktesebatına göre pestisitler aktif oldukları
etken maddeye göre sınıflandırılır:
Pestisitler
İnsektisitler
Fungisitler
Herbisitler
Akarisitler
Nematitler
Mollususitler
Rodentisitler
Büyüme düzenleyicileri
Biyositler
Pisisitler
Avisitler

Böcek öldürücüler (karıncalar, böcekler, tırtıllar, hamam böcekleri,
sivrisinekler, vb.).
Mantar öldürücüler (bitkisel hastalık mantarları, diğer mantar cinsleri,
vb.).
Ot öldürücüler (yabani otlar, bitkiler, yosunlar).
Akar öldürücüler (keneler, halı böcekleri, toz böcekleri, vb.).
Nematodlar, toprakta bulunan segmentsiz kurtlar.
Yumuşakça öldürücüler.
Fare öldürücüler, kemirici öldürücüler.
Böcek veya bitkilerin büyümelerini geciktirenler veya hızlandıranlar.
Organizma öldürücüler; zararlılar (böcekler, sıçanlar veya fareler) ve
mikroorganizmalara (bakteri, virüs, küf) karşı.
Balık öldürücüler.
Kuş Öldürücüler.

Mikotoksinler: AB müktesebatına göre mikotoksinler tarımsal ürünlerde, üretim sürecinde ve
depolamada funguslar tarafından üretilen ve insanlara ve hayvanlara toksik etki yapabilen doğal
toksinlerdir. İnsanlarda ve hayvanlarda sağlık sorunlarına yol açan en önemli mikotoksinler: Aflatoksin;
Deoksinivalenol (DON veya vomitoksin); Okratoksin; Fumonisin ve Patulindir.
Veteriner İlaçları: AB müktesebatına göre veteriner ilaçları, gıda üreten hayvanlarda hayvan
hastalıklarını kontrol etmek ve/veya önlemek için kullanılır. Yönetmeliklere ve reçeteye uygunsuz
kullanıldığında veya hayvanın kesimden önceki ilacın uzaklaşma süresine uyulmaması durumunda, bu
ilaçlar tüketilen besinlerde kalıntı olarak ortaya çıkar. Avrupa Birliği 1981 yılında 81/602/EEC sayılı
direktifi ile çiftlik hayvanlarında büyümeyi teşvik etmek için hormonal etkisi olan maddelerin
kullanımını yasaklamıştır. Oestradiol 17ß, testosteron, progesteron, zeranol, trenbolon asetat,
melengestrol asetatı (MGA) bunlara örnektir.
Alerjik Tehlikeler: AB müktesebatına göre gıda alerjenleri tipik olarak gıdalarda veya bunların
türevlerinde bulunan ve tüketicilerde anormal immün tepkilere neden olan doğal proteinlerdir. Bu
nedenle, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gıda mevzuatları gıda zinciri proses aşamalarında, GMP
ve HACCP prensiplerinin uygulanmasını şart koşmaktadır.
Biyoteknolojiyle İlgili Tehlikeler: AB müktesebatına göre genetiği değiştirilmiş (GM) gıdalar,
biyoteknolojik tehlike kapsamında değerlendirilmektedir. Genetiği değiştirilmiş gıdalar, alerjik
reaksiyonların gelişmesine ve genetiği değişmiş gıdadaki genlerin vücuttaki hücrelere veya barsakta
bulunan bakterilere transfer edilmesine yol açabilir.
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Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Teoriden
Pratiğe
Biyolojik
Mücadele
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bmae/Belgeler/Kitap/biyolojik-mucadele-kitabi.pdf
Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama
Tebliği (Tebliğ No: 2019/50) - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/2019110811.htm
Biyolojik Mücadele - Dergipark 2010 - https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208634
Gıdalarda
biyolojik
tehlikeler
EC
Biological
Safety
in
Foods
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety_en
Biyolojik Tehlikeler üzerine Panel – EFSA, Panel on Biological Hazards,
https://www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz
Gıda ve Suda Bulunan Patojenler için Tehlike Karakterizasyonu - WHO/FAO Hazard
Characterization for Pathogens in Food and Water - http://www.fao.org/3/a-y4666e.pdf
Gıda Zincirinde Kontaminatlar – Contaminants in the Food Chain, EFSA http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/contaminants_in_
the_food_chain.pdf
Gıdalarda Kimyasallar, Metaller ve Pestisitler - Chemicals, Metals & Pesticides in Food, FDA https://www.fda.gov/food/chemicals-metals-pesticides-food
Gıdalarda Kontaminantlar - Contaminants in Foods, FAO - http://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/shproxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%25
2FMeetings%252FCX-735-12%252FREPORT%252520%2528FINAL%2529%252FREP18_CFe.pdf
Gıdalarda
Kimyasal
Maddeler
Chemicals
in
Food
2016,
EFSA
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/161215chemical
sinfoodreport.pdf
Gıda Güvenliği - Food Safety, 2015, WHO - https://www.who.int/campaigns/world-healthday/2015/fact-sheet.pdf?ua=1
Gıda ve Yem Kontaminatları ve Toksinler için Genel Standart, Codex Alimentarius, FAO/WHO http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/thematicareas/contaminants/en/?page=2&ipp=3&no_cache=1&tx_dynalist_pi1[par]=YToxOntzOjE6Ik
wiO3M6MToiMCI7fQ==

2.5.5 Hayvan Sağlığı ve Refahının Sağlanması ve Zoonotik Hastalıkların Önlenmesi
Bu konudaki yasal mevzuatlar belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmasını ve
hastalıkların önlenmesinde bakanlığı desteklemesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla belediyelerin
zoonotik hastalıklar konusunda etkin görev alması ve zoonotik hastalıkların önlenmesinde yüksek katkı
yapması için tecrübe, bilgi ve yetkinliğe sahip uzmanlara sahip olması, Tarım ve Orman Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapması büyük önem arz etmektedir.
Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, gıda güvenliğinin tesis edilmesi açısından önemlidir.
Hastalıklara karşı önlem alınırken, ilaçların veteriner kontrolünde verilmesi ve antibiyotik direncinin
gelişmesi önlenmelidir. Bunun yanında izin verilen maksimum limitlere uyulması halk sağlığı açısından
büyük önem arz etmektedir.
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Avrupa Birliği gıda güvenliği ilkeleri içerisinde sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler olmamakla
birlikte sokak hayvanlarının hastalık taşıma, bulaştırma, ısırma ve diğer olumsuz etkileri nedeniyle
belediyeler tarafından gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması açısından sokak
hayvanlarıyla ilgili önlem alınması zorunluluk arz etmektedir. Belediyeler sokak hayvanlarıyla ilgili
sürdürülebilir bir politika oluşturmak ve uygulamak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yapmalı
ve veteriner hekimler ile çalışmalıdır. Başı boş sokak hayvanları sorununu çözmek için, kurumlar
arasında işbirliğinin sağlanması ve sorumluluğun paylaşılması; veteriner hekimlerin ve yardımcı
personelin istihdamının artırılması, veteriner hekimlerin ve yardımcı personelin eğitim ve kurslarla bilgi
ve uygulama becerilerinin artırılması, halkın evde beslediği kedi, köpek ve diğer hayvanlar hakkında
eğitilmesi ve hayvan sığınma evlerinin sayısının ve sürdürülebilir bakım imkanlarının artırılması
gerekmektedir.
Türkiye’de bugüne kadar etkenleri farklı olan 107 adet zoonotik hastalık bildirimi yapılmıştır. Tarım ve
Orman Bakanlığı, AB müktesebatına uyumlu olarak hayvan sağlığı, refahı ve bulaşıcı hastalıkların
önlenmesi amacıyla usül ve esasları belirlemiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı
işbirliği yaparak Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nı (2019-2023) yayınlamış ve bu süreçte
zoonotik hastalıkların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı “Tek
Sağlık Yaklaşımı” çerçevesinde sektörlerin güçlerinin birleştirilmesini ve bütünsel bir yaklaşım ile
“Türkiye’de zoonotik hastalıkların yaygınlığını azaltarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı”
hedeflemektedir. Dolayısıyla belediyelerin bu eylem planına katılması ve destek vermesi halk sağlığı
açısından önem arz etmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 200‘ü aşkın zoonoz vardır. EFSA verilerine göre Avrupa
Birliği’nde gıda kaynaklı zoonotik hastalıklar her yıl 350.000'den fazla insanın gıda kaynaklı hastalığa
yakalanmasına sebep olmaktadır. AB, insanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların % 75’inin hayvanlardan
veya hayvansal ürünlerden bulaşan yani zoonotik kaynaklı hastalıklardan kaynaklandığını ifade
etmektedir. Zararlı bakteri, virüs, parazit veya kimyasal madde içeren güvensiz gıdalar, ishalden
kansere kadar 200'den fazla hastalığa neden olmaktadır.
Hayvanlar ve insanlar arasında transfer yoluyla bulaşan hastalık ve enfeksiyonlar zoonoz olarak
tanımlanmaktadır. Görülen hastalıkların şiddeti, hafif ve ölümcül arasında değişmektedir. Zoonoz
hastalıklar; bakteriler, mantarlar, virüsler, parazitler ve prion gibi etmenler aracılığıyla bulaştırılır.
Zoonoz hastalıkların bulaşma şekli direk temas ya da cisim aracılığıyla, ağız yoluyla, solunum yoluyla
ve vektör aracılığıyla olmaktadır. Başka bir deyişle; kontamine olmuş gıdanın tüketilmesi, hayvanlar ile
doğrudan veya dolaylı temas ve/veya böcek ve kene ısırması yoluyla zoonotik hastalık
bulaşabilmektedir.
Hayvan hastalıklarının vahşi doğadaki yabani hayvanların dağılımı üzerinde zararlı etkileri
olabilir. Bu durum biyolojik çeşitliliği etkiler. Bu tür hayvan hastalıklarına sebep olan
mikroorganizmalar Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde istilacı
yabancı tür olarak kabul edilebilmektedir. Bu yönetmelikte listelenen başlıca hastalıklar şunlardır:
Zoonoz Hastalıklar
Şap hastalığı;
Klasik domuz vebası (classical swine fever);
Afrika domuz vebası (African swine fever);
Yüksek derecede patojenik kuş gribi;

Kuduz (Rabies);
Kist
hidatik
hastalığı
(Ekinokokkoz)
(Echinococcosis);
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati (TSE) Bulaşıcı ve
Sığırların Süngerimsi Beyin
Hastalığı (BSE);
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Afrika at vebası (African horse sickness).

Kampilobakter
enfeksiyonları
(Campylobacteriosis);
Listeriosis hastalığı;
Salmonellozis (Zoonotik salmonella);
Trişinozis hastalığı (Trichinellosis);
Verotoksin üreten E. Coli (VTEC enfeksiyonları);
ensefalomiyelit Viral Hemorajik Septisemi (VHS) (Balık hastalığı);

Sığır vebası (Rinderpest);
Koyun ve keçi vebası;
Domuz veziküler hastalığı;
Mavi dil hastalığı;
Domuzlarda
enteroviral
(Teschen hastalığı);
Koyun- keçi çiçek hastalığı;
Rift Vadisi humması;
Sığırlarda Nodüler Ekzantemi Hastalığı (Lumpy
Skin Disease);
Veziküler stomatitis (Bulaşıcı stomatitis);

Balık enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN);
Balıklarda epizootik hematopoetik nekroz (EHN);
Balıklarda epizootik ülseratif sendrom (EUS);

İstiridyelerde Bonamia exitiosa enfeksiyonu
(Bonamiosis);
Venezuela at viral ensefalomiyeliti;
Perkinsus marinus enfeksiyonu (su hayvanları);
Epizootik Hemorajik Hastalığı (geyik hastalığı);
Microcytos mackini enfeksiyonu (su hayvanları);
Bulaşıcı sığır plöropnömonisi (Contagious bovine Kabuklularda Taura sendromu;
pleuropneumonia);
Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) hastalığı;
Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease);
Sığır bovine tüberkülozu;
Koi herpes virüs hastalığı (KHV);
Sığır brusellozu (B. abortus);
Enfeksiyöz somon anemisi (ISA);
Koyun ve keçi brusellozu (B. melitensis);
Marteilia refringens enfeksiyonu;
Şarbon (Anthrax);
Bonamia ostreae enfeksiyonu (Bonamiosis).
Beyaz benek hastalığı (White spot disease);
Vektör kaynaklı birçok hastalık hayvanlar ile insanlar arasında doğrudan veya dolaylı olarak bulaşabilen
zoonotik hastalıklardır. Bir vektör, enfeksiyöz bir ajanı, enfekte bir hayvandan insana veya başka bir
hayvana aktaran canlı bir organizmadır. Vektörler, sivrisinek, kene, sinek, pire ve bit gibi sıkça görülen
eklembacaklılardır.

Kaynaklar
•
•
•
•
•

•

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) - Sağlık Bakanlığı.
27823 sayılı “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik”
Avrupa Komisyonu EC 2160/2003 ve EC 2003/99 sayılı zoonoz hastalıklarla ilgili direktifler
(Regulation (EC) 2160/2003 on the control of Salmonella and other specified food-borne
zoonotic agents ve Directive 2003/99/EC on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents).
Tarım ve Orman Bakanlığı 71037622-010.06.01-E.725832 08.03.2018 sayılı Hayvan Hastalıkları
ile
Mücadele
ve
Hayvan
Hareketleri
Kontrolü
Genelgesi
(2018/2)
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/141352
AB EFSA Tek Sağlık 2018 Zoonoz Raporu - The European Union One Health 2018 Zoonoses
Report by European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and
Control
(EFSA
and
ECDC)
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5926
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, 18.01.2012 Resmî
Gazete
Sayısı:
28177
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15800&MevzuatIliski=0&sourceX
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•
•
•
•

mlSearch=Kuduz%20Hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan%20Korunma%20ve%20Kuduz%20H
astal%C4%B1%C4%9F%C4%B1
Türkiye’de Sahipsiz Hayvan Barınakları ve Barınak Hekimliği Üzerine Bir Değerlendirme,
23.06.2019, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi - Evaluation on Shelter Medicine and
Stray Animal Shelters in Turkey - http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_2613.pdf
Evcil
ve
Sokak
Hayvanları
Uygulamaları,
Toronto,
Kanada
https://www.toronto.ca/community-people/animals-pets/
AB Evcil Hayvanların Nakledilmesi Yönetmeliği - Non-Commercial Movement of Pet Animals
Regulation
(EU)
No
576/2013
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=EN
Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik,
26.02.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30344, Tarım ve Orman Bakanlığı https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24414&MevzuatIliski=0&sourceX
mlSearch=Kedi,%20K%C3%B6pek%20ve%20Gelinciklerin%20Kimliklendirilmesi%20ve%20Kay
%C4%B1t%20Alt%C4%B1na%20Al%C4%B1nmas%C4%B1na%20Dair%20Y%C3%B6netmelik

2.5.6 Bitki Sağlığının Korunması ve Zararlıların Yayılmasının Önlenmesi
Günümüzde bitkisel hastalıklar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde her yıl yaklaşık % 30-40 ürün kaybı
olduğu tahmin edilmektedir. Bitki sağlığının korunması ve zararlılar ile mücadele, Tarım ve Orman
Bakanlığı yetki ve sorumluluğundadır. Belediyeler ise kendi sorumluluk alanlarında kentsel zararlılar,
haşere ve vektör ile mücadele edilmesinde yetki ve sorumluğa sahiptir. Bununla beraber belediyeler
bulundukları lokasyonda bitkisel tarım üretiminin AB gıda yasası normlarına göre gelişmesi, kimyasal
ve biyolojik tehlike ve kalıntı miktarının azaltılması, gıda güvenliği ve gıda güvencesinin iyileştirilmesi
ve halk sağlığının korunması amacıyla Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile işbirliği yapması, destek
vermesi ve sürdürülebilir bitkisel gıda sisteminin elde edilmesine katkıda bulunması gerekmektedir.
Avrupa Birliği, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) programını ekolojik bir yaklaşımla benimsemiş, teşvik
etmiş ve uygulamaya koymuştur. Entegre zararlılarla mücadele programı (IPM) uygulamanın temel
faydaları şunlardır:
•
•
•
•
•

İnsan sağlığı ve çevre için daha düşük risk yaratması;
Su kaynaklarını ve tozlaşmayı sağlayan böcekleri korumayı dikkate alması;
Pestisit direncinin geç gelişmesi;
Bitki sağlığının korunmasında daha düşük maliyet elde edilmesi;
Tarımsal üretimle ilgili kamuoyunda daha pozitif ve güvenilir bir imajın elde edilmesi.

Bu programa uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Uygulama Programını yayınlamış ve
uygulamaya koymuştur. Burada stratejik “Tek Sağlık” konseptine uygun olarak insan/hayvan/bitki
sağlığının birlikte ele alınıp sürdürülebilir olması hedeflenmiştir.
Bitki koruma ürünleri ve aktif maddelerinin ve gübre kullanımının AB gıda yasası ve ilkelerine göre
uygulanması, insan sağlığı, hayvan sağlığı, toprak, su çevre ve ekosistem üzerine olan etkileri ve
risklerin azaltılması açısından yüksek katkı yapacaktır. Uygulanan pestisitlerin kalıntı miktarı ölçülmeli
ve toksik etkisi değerlendirilmelidir. İzin verilen maksimum kalıntı seviyeleri, Avrupa Birliği ve Türk Gıda
mevzuatında verilmiştir.
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Avrupa Birliği ve Türkiye fikri mülkiyet hakkı dahil olmak üzere, bitki çeşit haklarını, tohum ve fide
kalitesiyle ilgili yasal mevzuatı usulleriyle tanımlamış ve uygulamaya koymuştur. Ayrıca AB gıda
yasasına göre onaylı GDO'ları içeren veya bunlardan üretilen herhangi bir ürün etiketinde GDO ifade
edilmek zorundadır. Eklenmediği halde istenmeyen nedenlerle ürün içeriğinde GDO miktarı % 0.9'un
altındaysa etikette belirtilmemektedir.
Avrupa Birliği’nin tespit ettiği zorunlu karantina uygulamasına tabi, en çok karşılaşılan 20
bitki zararlı listesi aşağıdaki verilmiştir:
Bitki Zararlı Listesi
Agrilus anxius Gory;
Agrilus planipennis Fairmaire;
Anastrepha ludens (Loew);
Anoplophora chinensis (Thomson);
Anoplophora glabripennis (Motschulsky);
Anthonomus eugenii Cano;
Aromia bungii (Faldermann);
Bactericera cockerelli (Sulc.);
Bactrocera dorsalis (Hendel);
Bactrocera zonata (Saunders);

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al.;
Candidatus Liberibacter spp., causal agent of
Huanglongbing disease of citrus/citrus greening;
Conotrachelus nenuphar (Herbst);
Dendrolimus sibiricus Tschetverikov;
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa;
Popillia japonica Newman;
Rhagoletis pomonella Walsh;
Spodoptera frugiperda (Smith);
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick);
Xylella fastidiosa (Wells et al.).

Belediyelerin, bitki sağlığının korunması ve desteklenmesinde karşılaşılacak sorunları, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile işbirliği ve iletişim içinde bilim, teknoloji ve yönetmelikler kapsamında ele alması,
çiftçilerin ve halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması, sosyoekonomik gelişmenin
gerçekleşmesi, halk sağlığı ve ekosistem hizmetlerinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar
•
•
•
•
•
•

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları - Tarım ve Orman Bakanlığı https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/Bitki%20Zararl%C4%B1lar%C4%B1%20Zirai
%20M%C3%BCcadele%20Teknik%20Talimatlar%C4%B1.pdf
Belediyeler İçin Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu,
2017
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/5-biyohasere/Dokumanlar/Belediyeler_icin_Biyosidal_Urun_Uygulamalari_Rehberi.pdf
Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele ve Gelecek Stratejisi - Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013 https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Bitki%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B
1%20Hizmetleri/uretici_bilgi_kosesi/brosurler/Biyoteknik_Mucadele_Kitabi.pdf
2018 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı - Tarım ve Orman Bakanlığı file:///C:/Users/Sony/Downloads/bitki%20sagligi%20programi%20kitabi_2018.pdf
Bitki
Sağlığı
Hizmetleri
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitki-Sagligi-Hizmetleri
Bitki
Koruma
Ürünleri
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitki-Sagligi-Hizmetleri/Bitki-Koruma-Urunleri-VeMakinalari/Bitki-Koruma-Urunleri
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•

•
•
•

Maksimum
İzin
Verilen
Pestisit
Seviyeleri
Avrupa
Komisyonu
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=download.MRL
&
http://publications.europa.eu/resource/cellar/10e33d93-09e5-11ea-8c1f01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1
Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı - Avrupa Komisyonu Yönetmelik - Directive 2009/128/EC ve
Entegre Pest Yönetimi - Integrated Pest Management (IPM)
Pestisit Yönetmeliği Hakkında Rehber - Guidelines on Pesticide Legislation, September 2015,
FAO/WHO - http://www.fao.org/3/a-i5008e.pdf
Türk Gida Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalinti Limitleri Yönetmeliği, 25 Kasım 2016, Tarım ve
Orman Bakanlığı - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125M1-1.htm

2.5.7 Halk Sağlığının Korunması Haşere, Zararlılar ve Vektörler ile Mücadele
Belediyeler halkın yaşadığı alanlarda halk sağlığının ve refahının korunması için haşere, zararlılar ve
vektörler ile mücadele edtmek zorundadır. Bu yerler halk sağlığı alanı olarak değerlendirilir ve halkın,
yeme, içme, barınma, eğlenme, spor, yerleşim ve çalışmasıyla ilgili ev, okul, hastane, otel, işyeri, üretim
yeri, fabrika ve benzeri fiziki mekanları ve çevreyi kapsar. İnsanların toplu olarak yaşamadıkları ve/veya
çalışmadıkları doğal çevre ve ormanlık alanlar ile tarımsal ürünlerin yetiştirildiği veya depolandığı
alanlar, halk sağlığı alanı olarak tanımlanamaz ve buralarda zararlı ve vektörler ile mücadele amaçlı
biyosidal ürünler kullanılmamalıdır. AB gıda yasasına göre kentlerde zararlı, haşere ve vektörler ile
mücadele edilmesi gerekmektedir.
Zararlı organizmalar: İnsanlara; insanların yaptığı faaliyetlere; insanların kullandıkları veya ürettikleri
ürünlere; hayvanlara ve çevreye yönelik istenmeyen veya zararlı etkileri olan her türlü canlı
organizmayı kapsar. Karasinek, sivrisinek, pire, hamam böceği gibi böcekler ve kene, bit, akar, akrep
ve çiyan gibi diğer eklembacaklılar ile fare, sıçan, yılan gibi diğer canlılar halk sağlığı sorunlarına yol
açan zararlı organizmalardır.
Vektörler ise halk sağlığına zarar veren canlıları ısırarak veya sokarak kan emerler, alerji ve kaşıntılara
yol açarlar, sokarak zehirini enjekte ederler, gıda ve besinlerimize ortak olup yerler veya onları
kirletirler veya sadece görüntü veya sesleriyle rahatsız ederler. Vektörler insan ve hayvanlara kitlesel
olarak hastalıkları bulaştırarak, toplumda salgınlara ve dolayısıyla ciddi halk sağlığı sorunlarına yol
açarlar. Örneğin sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, hamam böceği, kene ve fare gibi canlılar birer
vektördür. Bunlar sıtma, tifüs, kolera ve diğer hastalıklara yol açan bakteri, fungus ve virus gibi
mikroorganizmaları (patojen) insan ve hayvanlara (konak) bulaştırırlar.
Belediyelerin vektör ve zararlılar ile mücadelesinde biyosidal ürünleri kullanırken dikkatli olması,
uluslararası standartlara uyması, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını dikkate alması, su kaynaklarını
koruması ve içme sularını kirletmemesi ve uygulamalarında maksimum izin verilen limitleri
geçmemesi, ekosisteme zarar vermemesi ve ayrıca maksimum doz ve toksik etkilerine karşı bilimsel
kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmasını sağlaması kritik önem taşımaktadır.

Kaynaklar
•

Belediyeler için Biyosidal Ürün Uygulamaları Rehberi - Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu,
2017
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/5-biyohasere/Dokumanlar/Belediyeler_icin_Biyosidal_Urun_Uygulamalari_Rehberi.pdf
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•
•

•

•
•

•

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Sağlık
Bakanlığı, 27 Ocak 2005 - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050127-16.htm
Avrupa Komisyonu Pestisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı EC 2009/128 sayılı yönetmelik Directive
2009/128/EC
on
the
sustainable
use
of
pesticides
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/627113/EPRS_STU(2018)62711
3_EN.pdf
Biyosidal Ürürünler Yönetmeliği üzerine Rehber - Çevre Sağlığı, İnsan Sağlığı, - Guidance on the
Biocidal
Products
Regulation,
European
Chemicals
Agency,
2014
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/4-biyo-ab-uygulama/akaecha/Biyosidal_Urunler/bpr_guidance_ir_part_vol_iv_part_a_en.pdf,
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/4-biyo-ab-uygulama/akaecha/Biyosidal_Urunler/biocides_guidance_human_health_ra_iii_part_.pdf,
AB Avrupa Kimyasallar Ajansı, Biyosidal Ürünler Yönetmelik - ECHA Europen Chemicals Agency
- https://echa.europa.eu/legislation
Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kullanım Rehberi, Ekim 2017, AB Avrupa Kimyasallar Ajansı Guidance on the Biocidal Products Regulation - https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevresagligi/4-biyo-ab-uygulama/aka-echa/Biyosidal_Urunler/bpr_guidance_ra_vol_iv_part_bc_en.pdf
Şehir Zararlı ve Haşarelerinin Halk Sağlığı Açısından Önemi - Public Health Significance of Urban
Pests, 2008, WHO - http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/98426/E91435.pdf

2.5.8 Su Havzaları ve Su Kaynaklarının Korunması ve Güvenilir İçme Suyu Sağlanması
Türkiye’de belediyeler içme suyunun halk sağlığına uygun olarak sağlanmasını ve dağıtılmasını
yönetmektedirler. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü insani amaçlı içme suyu standartlarını
tanımlamış bulunmaktadır. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı içme suyu temin edilen suların
kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik yayınlamış ve standartları tanımlamıştır. Her iki yönetmelik
de AB regulasyonlarına uyumludur. Avrupa Birliği içme suyunun daha iyi kalitede ve herkes için
erişilebilir olması gerektiğini belirtmektedir.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına baktığımızda halen dünyada en az 2 milyon insanın taze
içilebilir suya erişimde zorluk çektiği ve 2050 yılında bu durumun kötüleşerek her dört kişiden birini
etkileyeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla belediyeler su güvenliği sistemini çok boyutlu olarak
düşünmeli ve su güvenliği planını buna göre hazırlamalıdır. Bunun için belediyeler; Tarım ve Orman
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmalıdır.
Belediyeler içme suyu havzasını ve su kaynaklarını korumak ve geliştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlar
ile ortak çalışmalı ve halka güvenilir içme suyu temin etmek için çalışma yöntem ve uygulamalarını
güncel hale getirmelidir. Bu nedenle belediyeler fiziksel, biyolojik, kimyasal ve halk sağlığına zarar
verebilecek radyolojik tehlike kaynaklarını ve olası riskleri belirleyip gerekli önlemler almak suretiyle
AB içme suyu güvenliği standartlarına uygun su temin edilmesini sağlamalıdır. İçme suyuyla ilgili tehlike
kaynakları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İçme Suyu Tehlike Kaynakları
Meteoroloji ve hava durumu kaynaklı

Sel ve kaynak su kalitesinde hızlı değişikliklerin
olması.
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Mevsimsel değişiklikler
Jeoloji kaynaklı

Kaynak su kalitesindeki değişikliklerin olması.
• Arsenik, florür, kurşun, uranyum, radon;
• Yutma delikleri (yüzey suyu girişi).
Tarım
• Mikrobiyal kontaminasyon, pestisitler, nitrat vb.;
• Gübre uygulamaları ve suyla karışması;
• Ölü hayvanların atılması.
Ormancılık
Pestisit ve polia matik hidrokarbon uygulamaları.
Sanayi (terk edilmiş ve eski sanayi siteleri • Kimyasal ve mikrobiyal kontaminasyon;
dahil)
• Kirlenme nedeniyle potansiyel kaynak suyunda
kayıp.
Madencilik (terk edilmişler dahil)
Kimyasal kirlenme.
Taşıma - yol
Pestisitler, kimyasallar (trafik kazaları).
Taşıma - Demiryolları
Pestisitler.
Taşıma – havalimanları (terkedilmiş Organik kimyasallar.
havalimanları dahil)
Evsel - septik tanklar
Mikrobiyal kontaminasyon.
Mezarlıklar
Organik ve mikrobiyal kontaminasyon.
Yaban hayatı
Mikrobiyal kontaminasyon.
Rekreasyon alanları
Mikrobiyal kontaminasyon.
Rekabetçi su kullanımı
Yeterlilik.
Ham su depolama
• Alg, yosun ve toksinlerin oluşması;
• Katmanlaşma.
Serbest akifer
Su kalitesinde beklenmedik değişimin olması.
Kuyu veya sondaj kuyularında kapakların su Yüzey sularının kuyu suyuna karışması.
sızdırması
Kuyu muhafazası korozyona uğramış veya Yüzey sularının kuyu suyuna karışması.
yetersiz
Sel
Ham suyun kalitesi ve yeterliliği.

Kaynaklar
•

•
•
•
•

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü, 7
Mart
2013
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7510&MevzuatIliski=0&sourceXml
Search=insani%20t%C3%BCketim%20ama
İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, 6 Temmuz 2019 Tarım ve Orman Bakanlığı - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-8.htm
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik, 12 Ekim 2017, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı - https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171012-1.htm
AB İnsani Amaçlı İçme Suyu Kalitesi Direktifi - EU 2015/1787, Quality of Water for Human
Consumption - The Council of the European Union, Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027
Su Güvenliği Planı Rehber, İçme Suyunda Risk Yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü - Water Safety Plan
Manual, Step-by-Step Risk Management For Drinking Water Suppliers, 2009, WHO https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75141/9789241562638_eng.pdf?sequence
=1&isAllowed=y
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•

•
•
•

Su Güvenliği Planı Hazırlama Manueli, Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda - Handbook for Preparing a
Water Safety Plan, May 2019, Ministry of Health, New Zealand https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/handbook-preparingwater-safety-plan-may19.pdf
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Amaç 6: Herkese Su ve Sanitasyon - UN
Sustainable Development Goals, Goal 6: Ensure Access to Water and Sanitation for All https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
Sağlıklı Çevre Elde Edilmesiyle Hastalıkların Önlenmesi - Preventing disease through healthy
environments: A global assessment of the burden of disease from environmental risks, 2016,
World Health Organization
Su ve Gıdanın Erişilebildiği bir Geleceğe Doğru Politika Yapıcılar için Perspektifler - Towards a
Water and Food Secure Future Critical Perspectives for Policy-Makers, Rome, 2015, FAO http://www.fao.org/3/a-i4560e.pdf

2.5.9 İzlenebilirliğin Sağlanması
Türkiye’de gıda ürünlerinde izlenebilirliğin sağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindedir. Bunun
yanında beşeri tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, tıbbi mamalar, içme suları gibi ürünlerde
sorumluluk Sağlık Bakanlığı’na aittir. Belediyeler ise bakanlıklardan gelebilecek destek taleplerine
olumlu yanıt vermek ve bulundukları lokasyonda tarım ve gıda sektörünün gelişmesine katkıda
bulunmak zorundadırlar. Bu nedenle gıda zincirinde çiftlikten sofraya izlenebilirliğin sağlanması
konusunda katkı yapmaları gerekmektedir.
AB gıda mevzuatına göre risklerin tanımlanması, ele alınması ve halk sağlığının korunması amacıyla
tarım ve gıda ürünlerinin birincil üretimden sofraya kadar olan süreçte izlenmesi, gıda güvenliğinin
sağlanmasının temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.
İzlenebilirlik, gıda işletmecilerinin veya resmi otoritelerin AB gıda yasasına göre güvensiz olduğu
belirlenen ürünleri geri çekmelerini veya geri çağırmasını sağlayan bir risk yönetimi aracıdır. AB gıda
güvenliği politikasının temel taşıdır ve Türkiye’de uygulanmaktadır.
FAO; gıda etiketlemesini, gıda güvenliği ve beslenme açısından tüketici sağlığını korumak için etkili bir
araç olarak teşvik etmektedir. Gıda etiketleri, ürünün kimliği ve içeriği ile ürünün güvenli bir şekilde
nasıl ele alınacağı, hazırlanacağı ve tüketileceği hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda geri çağırma
ve toplatma aşamasında ürünün tanınmasını ve kimlik bilgilerine ulaşılmasını sağlamaktadır.
İzlenebilirliğin etkin sağlanması için birincil üretimden (su ve deniz ürünleri dahil) itibaren gıda
zincirinin her aşamasının kayıt altına alınması ve ürünün raf ömrü süresince verilerin saklanması
gerekmektedir.
Genel olarak gıda izlenebilirliği, kolay görülebilecek etiket/ambalaj sistemlerinde lot numarası, üretim
ve son kullanma tarihleri, üretici firma, firmanın kayıt ve onay numarası vb. bilgiler ile sağlanmaktadır.
Aşağıda örnek etiket bilgisi verilmiştir:
Örnek Etiketleme Bilgileri
Ürün ismi
İçindekilerin listesi
İçindekiler % miktarları

Üretici ülke/menşei
Kullanım/hazırlama talimatı
Alerjen bilgisi
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Net miktar
Lot numarası
Raf ömrü, üretim tarihi, son kullanma tarihi
Özel saklama koşulları
Üretici, ambalajcı veya satıcının ismi veya
kuruluş ismi, işletme kayıt numarası
Amblem/Logo/IP bilgileri

Enerji ve besin öğeleri
Sipariş hazırlama ve teslim tarihi
Alıcı kişi veya kuruluş adı ve adresi
Müşteri sipariş numarası ve tarihi
Sevk edilen ürün miktarı ve tarihi
Ürüne özgü bilgiler

Belediyeler tarım ve gıda endüstrisinde izlenebilirliğin sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak bulunduğu lokasyonda gıda güvenliğinin sağlanmasına, kırsal
tarımın desteklenmesine ve ürünlerin ticarileştirilmesine, sosyoekonomik gelişmeye, halk sağlığının
korunmasına ve sürdürülebilir bir gıda sistemi elde edilmesine katkıda bulunmalıdır.

Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gıda İzlenebilirliğinin Temel İlkeleri - The Basics of Food Traceability, 2019, World Bank Group http://documents.worldbank.org/curated/en/166321564122767490/pdf/The-Basics-of-FoodTraceability.pdf
Gıda ve Yemin Kontrollerine Dair Yönetmelik - 2011, Tarım ve Orman Bakanlığı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-7.htm
Gıda Zincirinde İzlenebilirlik, 2019 - https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/675988
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm
AB
Etiketleme
Tebliği,
Regulation
(EU)
No
1169/2011,
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation_en
AB Ürün Etiketleme Rehberi, Enterprise Europe Network - http://www.enterprise-europescotland.com/sct/assets/documents/uploaded/general/Product%20Labelling%20Guide.pdf
Avrupa Parlamentosu, Tüketiciler için Gıda Etiketleme: AB Hukuku, Mevzuatı ve Politika
Seçenekleri - Food Labelling for Consumers EU Law, Regulation and Policy Options, April 2019 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608871/IPOL_STU(2019)60887
1_EN.pdf
Gıda
İzlenebilirliği
Food
Traceability,
European
Commission
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_factsheet_traceability_2007_
en.pdf
AB
Gıda
Yasası
Rehberi
EU
Food
Law
Handbook,
2014
https://www.jongbloed.nl/code/inkijkexemplaar/9789086862467/eu-food-law-handbookengels-b.-van-der-meulen.pdf

2.5.10 Yerel ve Geleneksel Gıdaların Korunması, Geliştirilmesi, Pazarlama ve Tanıtım
Desteği
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre belediyeler sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun
olarak tarım ve gıda sektörünün gelişmesi için her türlü yasal faaliyette bulunabilirler. Dolayısıyla
geleneksel ve yerel özellikler taşıyan tarım ve gıda ürünlerinin, AB gıda yasası ilkelerine uygun olarak
geliştirilip korunması ve kayıt altına alınmasına belediyelerin katkıda bulunması ve sürdürülebilir
kaliteli üretim, ticarileştirme ve pazara ulaşmasını desteklemesi gerekmektedir. Bu yaklaşım BM
SKA’na ve gıda güvencesinin elde edilmesine katkı sağlayacaktır.
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AB gıda güvenliği ilkelerine baktığımız zaman; “Coğrafi İşaretli” ürünler ile AB, coğrafi ve kültürel
katkıları ayırt etmeyi, güçlendirmeyi, geleneksel teknik bilginin yaratıcılığını ödüllendirmeyi,
tüketicilerin farklı beklentilerine cevap vermeyi, ürün çeşitlendirmeyi, kırsal kalkınmayı, sürdürülebilir
tarımsal gıda üretimini ve dolayısıyla gıda güvenliği ile gıda güvencesinin elde edilmesini teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Bu işaret/amblemler şunlardır:
Korumalı Menşei İşaretli (Protected Designation of Origin (PDO)): Gıda, tarım ürünleri
ve şaraplarda kullanılır. Gıda ve tarımsal ürünler için zorunludur. Şarap için isteğe
bağlıdır.

Korumalı Coğrafi İşaretli ürünler (Protected geographical indication (PGI)): Gıda
tarım ürünleri ve şaraplarda kullanılır. Gıda ve tarımsal ürünler için zorunludur. Şarap
için isteğe bağlıdır.

Alkollü İçecekler ve Aromatize Şaraplar için Coğrafi İşaret (GI): Tüm ürünler için isteğe bağlıdır.
Garantili Geleneksel Uzmanlık (TSG): Belirli bir coğrafi alana bağlı kalmaksızın,
geleneksel olarak üretilen veya geleneksel olarak içeriğini koruyan ürünleri tanımlar.
Böylece TSG işaret almış bir ürün, tahrifat ve yanlış kullanıma karşı korunmuş olur.
Gıda ve tarımsal ürünlerde kullanılır. Tüm ürünler için zorunludur.
Dağ Ürünü: “Dağ Ürünü” bir kalite göstergesi olarak bu ürününün dağlık ve zorlu doğa koşullarında
üretildiğini gösterir.
Belediyelerin yerel ve geleneksel gıda ürünlerinin AB gıda güvenliği standartlarına uygun geliştirilmesi
ve haiz olması şartıyla pazarlanmasına ve tüketiciye ulaşmasına katkı yapması son derece önemlidir.
Bunu, gıda güvenliğine uygun alt yapısı olan çiftçi pazarları ve dağıtım kanalları kurmak suretiyle ve ArGe ürün geliştirme yarışmaları, çiftlik turları, agroekoloji turları, eğitim ve tanıtım faaliyetleri,
çalıştaylar, konferanslar, seminerler, festivaller ve fuarlar ile desteklemelidir.

Kaynaklar
•
•

•
•

Coğrafi ve Geleneksel Ürünlerin Korunması – European Commission, Aims of EU Quality
Schemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained
21 Kasım 2012 tarih ve 1151/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tarım Ürünleri
ve Gıda Maddeleri için Coğrafi İşaret ve Kalite Amblemleri Yönetmeliği - https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1151&from=EN,
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj,
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Avrupa Birliği Kalite Amblem ve Logo Kullanımı ve Kaydı Hakkında https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-andquality/certification/quality-labels_en
Coğrafi İşaretler ile Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Güçlendirilmesi, Ekonomik Katkı
Analizi, Örnek Çalışmalar - Strengthening Sustainable Food Systems through Geographical
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•

•

•
•

•

•

•
•

Indications an Analysis of Economic Impacts, Rome, 2018, Directions in Investment,
Prepared by the Nutrition and Food Systems Division and the Investment Centre Division,
under the FAO/EBRD cooperation - http://www.fao.org/3/a-i8737en.pdf,
Avrupa Birliği’nde Coğrafi İşaretler (GIs), Avrupa Komisyonu - Geographical Indications in
the
EU,
7
March
2018,
European
Commission
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/D
ocuments/NATHON_EU_GI_policy.pdf
Tarım ve Gıda Tedarik Zincirinde Etik Olmayan Ticari Uygulamalar Hakkında Direktif, 2019,
Avrupa Komisyonu - The Directive on UNFAIR TRADING PRACTICES in the agricultural and
food supply chain, European Commission - https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/foodfarming-fisheries/key_policies/documents/brochure-utp-directive_en.pdf
Coğrafi Ürünlerde Pazar Büyüklüğü - The market size for GI food products – evidence from
the empirical economic literature, 2018 – AgEcon Search, Research in Agriculture and
Applied Economics, pdf - https://ageconsearch.umn.edu/record/280975/?ln=en
Çiftçi Pazarları Gıda Güvenliği Rehberi, Çiftçi Pazarları Birliği, 2015, Avustralya - Farmers’
Market Food Safety Guide, Australian Farmer’s Market Association, Australia https://farmersmarkets.org.au/wp-content/uploads/AFMA-Farmers-Market-Food-SafetyGuide-Aug-15.pdf
Çiftçi Pazarları için Gıda Güvenliği Rehberi, Vale of White Horse Belediyesi, Ingiltere - Food
Safety Guidelines for Farmers Markets, Vale of White Horse District Council https://tvfm.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/Food-Safety-Guidelines-for-FarmersMarkets-Vale.pdf
Çiftçi Pazarları En iyi Uygulamalar Rehberi, Labrador, Kanada - Farmers’ Market Best
Practices Toolkit: A Guide for Community Organizations in Newfoundland and Labrador,
Canada
http://www.foodsecuritynews.com/Publications/Farmers_Market_Best_Practices_Toolkit
.pdf
Çiftçi Pazarları ve Agriturizm için Gıda Güvenliği Rehberi, Kaliforniya Davis Universitesi, 2005
- Food Safety at Farmers Markets and Agritourism Venues, University of California Davis http://sfp.ucdavis.edu/files/144702.pdf
Çiftçi Pazarları için Gıda Güvenliği ve Etiketleme Rehberi, İskoçya - Food Safety and Labelling
Guide
for
Farmers
Markets
In
Scotland,
2012
https://www.foodstandards.gov.scot/downloads/Food_and_Safety_Labelling_Guide.pdf

2.5.11 Kırsal Kadınların Desteklenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması
Avrupa Birliği’ne göre toplumsal cinsiyet eşitliği, bir insan hakları meselesidir. Demokratik toplumların,
iyi yönetişimin ve kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’na (UNDP) göre “Cinsiyet eşitliği temel bir haktır. Ekonomik olarak da mantıklıdır. Bu durum
kadınların arazi, finans ve diğer üretken kaynaklara erişiminin iyileştirilmesi, arazinin verimliliğini
artıracak, gıda güvencesinin elde edilmesi yanı sıra hane halkı ve toplum düzeyinde refahın artmasına
yardımcı olacaktır.
Belediyeler, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kırsal kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve
desteklenmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve genç kız ve işşizlere yönelik programların
hazırlanması ve uygulanması konularında aktif rol oynamalıdır.
AB ve BM’e göre toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi, gıda güvencesi ve
yeterli beslenmenin elde edilmesinde kilit role sahiptir. Bu amacı gerçekleştirmek için 2018 yılında
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Avrupa Birliği; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya
Gıda Programı’nın (WFP) gerçekleştireceği programa 5 milyon Euro finansman desteği sağlamış ve bu
program ile kırsal kesimdeki kadınlar, kızlar, erkekler, hane halkı, topluluklar ve işletmelerin
güçlendirilmesi amaçlanmıştır.
FAO’nun 2011 yılında yayınladığı rapora göre tarımda cinsiyet eşitliliğinin sağlanması, kadın
işletmelerinde tarımsal verimi yüzde 20-30 oranında artırmaktadır. Diğer taraftan, 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Gündemi ve FAO’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası'na “Kimseyi geride bırakmama”
ilkesi rehberlik etmekte ve kırsal kadınların tarımsal üretimde etkin rol almalarını teşvik etmek
amacıyla girişimcilikte desteklenmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Avrupa Birliği’nin URBACT programı; Avrupa'daki şehirlerde sürdürülebilir ve entegre kentsel
kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Bölgesel İşbirliği programıdır. URBACT toplumsal cinsiyet
eşitliğinin kentlerde yaygınlaşması amacıyla rapor hazırlamış ve yayınlamıştır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018-2023 Strateji Belgesi “Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı
başaran ülkeler arasında yerini alabilmesinin yolu, kadınların ekonomik ve sosyal olarak
güçlenmesinden geçer” tanımı ile kadınların desteklenmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kırsal kadın girişimcilerin, genç kız ve
erkeklerin tarımsal faaliyetlerde ve ürünlerinin pazara ulaşmasında, belediyeler tarafından teşvik
edilmesi ve desteklenmesi, AB ve FAO tarafından ortaya konulan AB GIDA 2030 ve SKH 2030
hedeflerine uygun olacaktır.

Kaynaklar
•
•
•

•
•
•
•

Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması, UNDP & Avrupa Birliği
Güven Fonu (EUTF), Aralık 2018 - https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/UNDP-TRGENDERGUIDE-TR.pdf
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Kentler Girişim Raporu, AB Bölgesel Kalkınma Fonu, URBACT Gender Equal Cities, March 2019, URBACT, European Union - https://urbact.eu/files/genderequal-cities-report
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi, 2016-2020, AB - Gender Equality and
Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External
Relations
2016-2020,
European
Commission
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-20162020-20150922_en.pdf
BM Gıda Kuruluşları Kırsal Cinsiyet Eşitsizlikleri ile Mücadelede Ortak Çabaları Hızlandırdı, Basın
Bülteni, 8 Mayıs 2019, Roma, FAO - UN Food Agencies Step Up Joint Efforts to Tackle Rural
Gender Inequalities - http://www.fao.org/news/story/en/item/1193249/icode/
BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi),
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/
UNWomen_kitap%20TR.pdf
Avrupa Birliği’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Plan ve Politikalara Yerleştirilmesi:
Hollanda, Romanya ve Türkiye Örneklerinin İrdelenmesi, Uzmanlık Tezi, 2011, Başbakanlık https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/2521/meltembas.pdf
Avrupa Konseyi Cinsiyet Eşitliği Stratejisi, 2018-2023 - Council of Europe Gender Equality
Strategy - https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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•

•
•
•

Kırsal Kadınların Desteklenmesi ve Tarımda Gelişme, FAO’nun Cinsiyet Eşitliği Çalışması Empowering Rural Women, Powering Agriculture, FAO’s work on Gender http://www.fao.org/3/CA2678EN/ca2678en.PDF
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 2018-2023, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/RySPo+KADININ_GUCLENMESI_STRATEJI_
BELGESI_VE_EYLEM_PLANI_2018-2023_.pdf
Birleşmiş Milletler Türkiye İletişim - http://www.un.org.tr/iletisim/
FAO’nun Cinsiyet Eşitliği Politikası - Summary of The Fao Policy On Gender Equality http://www.fao.org/3/i3578e/i3578e.pdf
BM
Kalkınma
Programı
UNDP
Cinsiyet
Eşitliği
Stratejisi:
2018-2021
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/undpgender-equality-strategy-2018-2021.html

2.5.12 Gıda Atıkları ve Gıda Kaybının Önlenmesi
FAO’ya göre günümüzde küresel insan tüketimi amacıyla üretilen gıdanın üçte biri gıda atığı ve/veya
gıda kaybı (1.3 milyar ton/yıl) olarak tüketime sunulmamaktadır. Ayrıca küresel olarak 795 milyon
insan açlık ve kötü beslenme tehdidi altında bulunmaktadır.
Gıda kaybı perakendeciler, gıda hizmeti verenler ve tüketiciler hariç olmak üzere, gıda zincirindeki gıda
tedarikçilerinin karar ve eylemlerinden kaynaklanan gıda miktarının veya kalitesinin azalmasını ifade
eder.
Gıda atıkları perakendeciler, gıda hizmeti verenler ve tüketiciler tarafından alınan karar ve
eylemlerden kaynaklanan gıda miktarının veya kalitesinin azalmasını ifade eder.
AB gıda güvenliği problemlerine yol açmadan gıda kaybı ve atıklarının önlenmesi için gerekli
faaliyetlerin yapılmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir.
Dolayısıyla belediyeler gıda atıkları ve kaybının önlenmesiyle ilgili programlar yapmalı, toplum ve gıda
zincirinde bulanan tüm paydaşlarda farkındalık yaratmalıdır. Bu faaliyetler BM SKA 2030 programında
hedeflenen yeterli beslenme ve gıda güvencesinin elde edilmesine katkıda bulunacaktır.

Kaynaklar
•
•
•

•

Gıda Kaybı ve Atıklarının Önlenmesinde Global Girişim, FAO - Global Initiative on Food Loss and
Waste - http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/, http://www.fao.org/3/ai7657e.pdf
AB’de Gıda Kaybı Atıkları Platformu - EU Platform on Food Losses and Food Waste https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en
Dünya’da ve Türkiye’de Gıda İsrafı ve Önlenmesine Yönelik Uygulamalar, 2015, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9E
LER/Uzmanl%C4%B1k%20Tez%20Eyl%C3%BCl%202015/Zeynep%20Oral.pdf
Gelecekte Sürdürülebilir Gıda Elde Edilmesi - Creating a Sustainable Food Future, December
2018,
UNDP
-
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•

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/Creating-asustainable-food-future.pdf
Küresel Gıda Kaybı ve Gıda Atıkları - Global food losses and food waste – Extent, causes and
prevention, 2011, FAO - http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf

2.5.13 Sağlıklı Beslenmenin Sağlanması, Obezite ve Şişmanlığın Önlenmesi
Günümüzde artan şehirleşme, gelişmiş ulaşım imkanları, teknoloji ve iletişimdeki transformasyon,
değişen çalışma şartları ve yaşam anlayışı kentte yaşayan insanların daha az hareket etmesine yol
açmaktadır. Bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dengesiz beslenmeyi, fazla tüketimi ve az
enerji harcamayı getirmekte ve netice olarak bireylerde şişmanlık, obezite ve kronik hastalıklara yol
açmakta ve bireyler ve hükümetler için ciddi iş kaybı ve finansal maliyet getirmektedir.
Sağlıklı beslenme, obezite ve şişmanlığın önlenmesiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı AB normlarına göre
toplumu bilinçlendirici ve farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmaktadır.
FAO’ya göre “Güvenli ve dengeli beslenme sağlanması için uluslararası gıda güvenliği yasalarının, yeni
teknoloji ve yeniliklerin birlikte uygulanması gerekmektedir”. FAO ultra işlenmiş gıda, yüksek miktarda
doymuş yağ, rafine şeker, tuz ve kimyasal katkı maddeleri içeren gıdaların aşırı tüketilmesi ve fiziksel
hareketsizliğin obeziteye yol açtığını ifade etmektedir. Günümüzde dünyada 670 milyon obez ve 2017
rakamlarına göre 821 milyon açlık çeken insan bulunduğunu ve yakın zamanda obez insan sayısının
açlık çeken insan sayısını geçeceğini ve globalleştiğini FAO beyan etmektedir.
AB müktesebatına göre en çok görülen 7 ölüm risk faktöründen 5 tanesi olan yüksek tansiyon,
kolesterol, vücut kitle endeksi, yetersiz meyve ve sebze tüketimi ve alkol bağımlılığının azaltılması
konularında halkın aydınlatılması ve sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi halk sağlığı açısından son
derece önemlidir.
Belediyeler bulundukları şehir ve bölgelerde halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar
yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla belediyeler sağlıklı beslenme, sağlıklı fiziksel aktivite, şişmanlık,
obezite ve kronik hastalıklar (kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser vb.) konusunda çalışmalar
yapmalı ve BM SKA’na uygun olarak halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amaçlanmalıdır.
Bununla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak toplum sağlığının
korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalıdır. Dolayısıyla “sağlıklı besleniyorum ve
sağlıklı hareket ediyorum” tarzı teşvik edici, ödüllendirici ve farkındalık yaratıcı programlar geliştirmeli,
kampanyalar yapmalı ve uygulamaya koymalıdır.
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Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Obezite ve Egzersiz, 2012, Sağlık Bakanlığı - https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/sagliklibeslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/fiziksel-aktivite-bilgi-serisi/obezite-veegzersiz.pdf
Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı 2010-2014, Sağlık Bakanlığı http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/halksag/belge/mevzuat/turkiye_obezite_mucadele_ko
ntrol_prg.pdf
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2014-2017, Sağlık Bakanlığı http://www.diabetcemiyeti.org/c/turkiye-saglikli-beslenme-ve-hareketli-hayat-programi
Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014), Sağlık Bakanlığı https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayatdb/dokumanlar/Sunumlar/Obezite/Denizli-Saglikli-Beslenme-ve-Hareketli-Yasam-Calistayi.pdf
Sağlıklı
Beslenme,
Sağlık
Bakanlığı
http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1428,sagliklibeslenmepdf.pdf?0
Türkiye Beslenme Rehberi, Sağlık Bakanlığı - https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/sagliklibeslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/Kitaplar-eski/Turkiye-Beslenme-RehberiTurkce.pdf
Farklı Popülasyonlar için Beslenme ve Fiziksel Aktivite Kılavuzları - Nutrition and physical activity
guidelines
for
different
populations,
May
2018
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2019_sciview
_e_sr_en.pdf
Sağlık, Gıda ve Fiziksel Aktivite, Nordik Bakanlar Konseyi - Health, Food and Physical Activity
Nordic Plan of Action on Better Health and Quality of Life Through Diet and Physical Activity,
Nordic
Council
of
Ministers,
Copenhagen
2006
http://norden.divaportal.org/smash/get/diva2:701231/FULLTEXT01.pdf
Obezite
ve
Şişmanlık,
WHO
Obesity
and
Overweight
https://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_obesity.pdf
Obezite Hepimizin Sorunu, İngiltere Belediyeler Birliği/İngiltere Halk Sağlığı - Making obesity
everybody’s business, Local Governments Association/Public Health England https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/15.6%20Obesity-05.pdf
Sağlıklı Kilo Sağlıklı Gelecek, Çocukluk Çağı Obezitesi, İngiltere Belediyeler Birliği https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/22.16%20%20Health%20weight%2C%20healthy%20futures_WEB.pdf
Amsterdam Sağlıklı Kilo Programı - Amsterdam Healthy Weight Programme, Feb 2018 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/hepp_casestudies_07_en.pdf
Çocuklar,
Gıda
ve
Beslenme,
Ekim
2019,
UNICEF
https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf

2.5.14 Tarım ve Gıda Sektörünün Geliştirilmesi
Belediyeler, izleyecekleri gıda güvenliği politika çerçevesini belirlemelidir. Belediyeler büyüklüklerine
ve finansal imkanlarına göre AB gıda güvenliği müktesebatı, prensipleri ve BM SKA 2030 ilkeleri
doğrultusunda izleyecekleri “Gıda Güvenliği Politika Hedeflerini” açık, şeffaf ve uygulanabilir olarak
tanımlamalıdır. Örneğin “Bu politikanın amacı entegre eğitim, işbirliği ve yenilikçi bir anlayış
uygulamak suretiyle kentimizde sürdürülebilir tarımsal gıda üretimini AB standartlarında
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gerçekleştirmek, gıda kaynaklı riskleri en aza indirmek, biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini
geliştirmek ve halkımızın mutluluk ve refahı için sosyoekonomik gelişmeyi gerçekleştrmektir” gibi.
Belediyeler politika hedefini belirledikten sonra “Gıda Güvenliği Politika Kapsamı” alanına girecek
faaliyetleri belirleyecektir. Bu faaliyetlerden biri örnek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan
işbirliği sonrasında belirlenen “Bu politika, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren ve gıdaların
hazırlandığı, depolandığı, taşındığı veya satıldığı yemek tesisleri, seyyar yemek araçları, geçici yemek
etkinlikleri, kantinler, restoran ve kafeler, perakende satış yapılan yerlerde yapılan faaliyetler için
geçerlidir” şeklindeki faaliyet tanımlamasıdır. Belediyeler diğer faaliyetleri de benzer şekilde
tanımlamalıdır.
Politika kapsamı tanımlandıktan sonra “Politika Beyanı” tanımlanmalıdır. Örneğin “Kentimiz Tarım ve
Orman Bakanlığı ile yapmış olduğu işbirliği protokolü çerçevesinde hizmetler sektöründe her tür türlü
yemek hazırlama ve satışı yapan işyerleri ile gıda perakende işiyle uğraşan birey ve işletmelerin gıda
güvenliği kontrol ve denetimlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na destek sağlayacaktır” gibi.
Belediyelerin bu amaçlar için kullanabileceği politika araçları; gıda zincirinde birincil üretimden itibaren
AB gıda yasasına uygun en iyi risk bazlı metodlara göre gıda kalite kontrolünün ve analizlerin Codex
Alimentarius/AB Gıda Yasası normlarına göre yapılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının teşvik
edilmesi; ekolojik yaklaşımları benimseyen iklime adapte, toprak sağlığını koruyan çeşitlendirilmiş
tarım sistemlerinin (hayvansal ve bitkisel üretim) teşvik edilmesi; üretici ve tüketici arasındaki
işbirliğinin ve iletişimin güçlendirilmesi; sosyal yenilik veya inovasyon yapılması; etkin yönetişim ve
kurumlar arası işbirliği; yenilikçi kamu alımları; uluslararasılaşma, inovasyon ve Ar-Ge konusunda
işbirliği şeklindedir.
Bu amacın gerçekleşmesi için uzun vadede tarımsal üretimin korunması ve sürdürülebilir olması
gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda ekosistem hizmetlerinin ve biyoçeşitliliğin korunmasına ve
geliştirilmesine bağlıdır. AB gıda müktesebatı ilkeleri ve FAO’nun yaklaşımına göre tarım politikaları,
sürdürülebilir gıda güvencesi ve sağlıklı bir çevre ortamının sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde
tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu amaçla, tarım, orman ve balıkçılık çalışanlarının öncü olması
gerektiği ve ayrıca toprak, su, orman, balık ve genetik kaynakların belediyelerin de katkısı ve desteğiyle
sürdürülebilir yönetimi sayesinde, uzun vadede sağlıklı bir tarım sektörünün elde edilebileceği
belirtilmektedir.
Agroekoloji konsepti bilimsel bir yaklaşım olarak; ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir
gıda sistemi elde etmek amacıyla tüm aşamalarda araştırmanın, eğitimin, uygulamaların ve değişimin
entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır. Dünya Gıda Güvencesi ve Beslenme Komitesi (FAO, Roma)
Uzmanları (HLPE) tarafından yayınlanan çalışmaya göre agroekoloji 13 temel ilkeye dayanmaktadır.
Güneydoğu Fransa’da Biovallée projesi ile yörede belediyelerin ve katılımcı ailelerin de desteğiyle
yüksek kaliteli ekolojik üretim yapılmakta ve agroekeolojik sürdürülebilir kalkınmaya güzel bir örnek
teşkil etmektedir. Biovallée projesi 2009 yılında 109 belediyenin girişimi ile kuruldu.
Belediyeler gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda elde edilen tarım-gıda sektöründeki büyüme,
verimlilik ve çıktıları analiz edip, Toplam Faktör Verimliliği (TFP) hesabı yaparak, kendini yurt içi veya
yurt dışı diğer belediyeler ile kıyaslamak suretiyle kendi performans ve başarı derecesini ortaya
koymalı ve buna göre yeni aksiyonlar almalıdır.
Belediyeler için, bulundukları bölgelerde gıda güvenliği, yeterli beslenme ve gıda güvencesinin AB gıda
güvenliği, AB GIDA 2030 ve BM SKA ilkelerine uygun olarak elde edilebilmesi için tarım ve gıda
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sanayının geliştirilmesine katkı yapabilecekleri alanlardan bir taneside organik tarımdır. AB tarafından
"Organik tarım, toprakların, ekosistemlerin ve insanların sağlığını koruyan ve sürdürülebilir olmasını
sağlayan bir üretim sistemidir” şeklinde tanımlamakta ve ayrıca ekolojik yöntemler, biyoçeşitlilik ve
yerel şartlara göre geleneksel yöntemlerin, inovasyonun ve bilimin kullanıldığı bir gıda sistemi olarak
ifade edilmektedir.
Artan globalleşme, teknolojide yaşanan transformasyon, değişen tüketici beslenme alışkanlıkları,
proses edilmiş gıdalarda büyük artış, gıda yasal düzenlemelerindeki farklılıklar, aniden ortaya çıkan
gıda kaynaklı hastalık riskleri, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinde bozulma, tarımsal üretimden
şehirlere kaçış ve artan şehirleşme, iklim değişikliği, küresel açlık ve kronik hastalıklar gibi etkenler
nedeniyle şehir yönetimleri gıda sistemleriyle ilgili yeni bir ortak anlayış ve işbirliği çerçevesinde,
kentler için gıda sistemleri geliştirme çalışmaları giderek hız kazanmaya başladı. Örneğin Milano
Kentsel Gıda Politikası Paktı (MUFPP) kentsel gıda sistemleriyle ilgili temel yaklaşımını 15 Ekim 2015
tarihinde açıklamıştır.
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2.5.15 Gıda Güvenliği Sistemi Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması
Gıda güvenliğinin sağlanması pek çok bileşene bağlıdır. Çok disiplinli ve çok sektörlü ortaklıkların
yapılmasını ve etkin işbirliğini gerektirir. Şayet güvenilir ve erişilebilir gıda yoksa, gıda güvencesi ve
yeterli beslenme elde edilemez. Hepsininde ötesinde, güvenilir değilse, gıda olarak tüketilemez.
Güvenilir ve erişilebilir gıda yoksa, halk sağlığı tesis edilemez ve refah olmaz.
Belediyeler gıda güvenliğinin tesis edilmesi, yeterli beslenmenin ve gıda güvencesinin sağlanmasını bir
arada düşünmek ve buna göre AB gıda müktesebatı ve ilkeleri ve BM SKA 2030 prensiplerine göre
bulundukları kent ve çevresinde gıda sistemi stratejik eylem planı hazırlamak zorundadırlar. Çünkü
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda güvencesinin kritik önemini “Gıda güvencesi, tüm
insanların her zaman, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli olan gıda tercihlerini ve
ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli, güvenilir ve besleyici gıdalara fiziksel, sosyal ve ekonomik erişime
sahip olduklarında mevcuttur” şeklinde tanımlamıştır.
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Gıda güvenliği politikasını operasyonel hale getirmek ve politika belgesinde belirtilen hedeflere
ulaşmak için hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirlemek amacıyla “Gıda Güvenliği Stratejik Planı”
üç veya dört veya beş yıl için hazırlanır. Bu plan; amacı ve amaca ulaşmak için yapılacak tüm faaliyetleri
öncelik sırasına göre düzenler, sorumlu kişileri, ayrılan bütçeyi ve planın etkin olarak gerçekleştirilmesi
için yapılacak eğitim faaliyetlerini detaylı zaman planıyla beraber tanımlar. Ayrıca, belediyenin
önümüzdeki süreçte yapacağı faaliyetlerin özel çıktılarını, beklenen sonuçlarını ve uygulayacağı
yöntemleri tanımlar.
Stratejik eylem planı ile belediyeler önümüzdeki süreçte izleyecekleri rotayı belirlemiş olurlar. Bu
sürece uygun çok yıllık bütçe uygulamasıyla stratejik plan; hesap verebilirlik, şeffaflık, performans
göstergeleri, gerçekleştirme hızı ve kaynak sağlama detayları ile beraber uygulamaya konulur.
Belediyeler gıda güvenliği stratejik faaliyet veya eylem planını AB gıda yasası, AB GIDA 2030 ve BM SKA
2030 ilkelerine uygun olarak dizayn etmek, geliştirmek, uygulamak, düzenli olarak revize etmek (her 6
ayda bir), çıktılarını ve topluma sunduğu kazanımları ve yarattığı değerleri toplum ile her yıl paylaşmak
zorundadır.
Belirlenen tüm hedefler spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) olmalıdır.
Tanımlanan hedeflerin gerçekleştirilmesiyle ilgili zaman sınırı “Kısa vadeli (K): 12 ay içinde” veya “Orta
vadeli (O): 1-2 yıl içinde” veya “Uzun vadeli (U): 2 yıl ve ötesi” şeklinde olabilir.

ALINACAK AKSİYONLAR
Valilik yönetim ve koordinasyonunda tüm ili ve ilçeleri de temsil edecek Gıda Güvenliği
Koordinasyon Merkezi kurulması, stratejik faaliyet ve işbirliği planının hazırlanması ve uygulanması;
Her ilde tüm il ve ilçeleri temsil edecek şekilde gıda sistemi inovasyon ofislerinin kurulması, yıllık ve
uzun vadeli stratejik faaliyet, işbirliği, iletişim ve finansal kaynak sağlama plan ve programının
hazırlanması ve uygulanması;
AB 2030 ve BM SKA 2030’a göre Tarım ve Gıda Sektörü Stratejik Gıda Güvenliği ve Gelişim Eylem
Planı hazırlanması ve uygulanması;
Belediyelerin sorumlu olduğu ve/veya sorumluluk yükleyen Yasal Mevzuatların konuyla ilgisine göre
Tarım ve Orman Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İçişleri Bakanlığı; Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya
Türkiye Belediyeler Birliği ile gözden geçirilerek belediyeler için AB gıda yasası, 5996 sayılı kanun,
AB 2030 ve BM SKA’na uygun olarak pratik, uygulanabilir, kapsamlı, şeffaf, açık ve güncel olarak
yeniden yazılması, yayınlanması ve uygulanmaya konulması;
Belediye personeli için yıllık gelişim ve eğitim planı hazırlanması. Belediye Personelinin AB Gıda
Güvenliği Müktesebatına uygun olarak eğitiminin planlanması, uygulanması ve sertifikalandırılması;
Gıda Güvenliği konsunda toplumu aydınlatıcı ve farkındalık yaratıcı broşürler, internet yayınları ve
online eğitim programları geliştirilmesi ve sunulması. Konuyla ilgili gıda zincirindeki paydaşlara ve
tüketicilere açık eğitim, çalıştay ve konferanslar düzenlenmesi;
İl ve ilçelerde yerel Tarım ve Gıda Sektörü geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi. Buna
yönelik olarak kırsal kadın girişimcilere, çiftçilere, küçük aile işletmelerine, KOBİ’lere ve ilgili
paydaşlara yönelik eğitim, çalıştay, konferans vb programlarla ilgili faaliyet planının hazırlanması ve
eğitimlerin organize edilmesi. Ayrıca konuyla ilgili bilgi ve deneyimi artırıcı broşürlerin hazırlanması,
internet yayınları yapılması, online eğitim programları düzenlenmesi;
Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme alışkanlığı sağlamak için sağlıklı beslenme, kronik hastalıklar,
obezite, şişmanlık ve sağlıklı fiziksel aktivite konularında toplumu aydınlatıcı ve farkındalık yaratıcı
broşürler, internet yayınları ve online eğitim programları geliştirilmesi ve sunulması. Konuyla ilgili
eğitim ve çalıştaylar düzenlenmesi;
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Tarım-gıda işiyle uğraşan kırsal kadın girişimciler; çiftçiler; aile işletmeleri ve KOBİ’lerin tarım-gıda
üretimini artırması için teknoloji; pazarlama; Ar-Ge; yeni ürün geliştirme; inovasyon yönetimi; AB
gıda mevzuatı ve risk analizi; gıda zincirindeki paydaşların eğitimi; ihracat ve uluslararasılaşma;
marka ve patent yönetimi ve finansal teşvik ve fonların sağlanması konularında danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerinin planlanması ve sunulması;
Yerel tarım-gıda ürünlerinin il ve ilçelerde kullanımı ve dağıtımı ve tüketiminin teşvik edilmesi ve
desteklenmesiyle ilgili işbirliği, iletişim ve koordinasyon faaliyet planının hazırlanması ve
uygulanması;
Tüm vatandaşların sağlıklı yiyeceklere ve suya erişiminin sağlanması suretiyle gıda kaynaklı
hastalıkların azaltılması ve bununla refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin artırılması. Bu amaçla ilgili
olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılması ve il ve ilçelerde perakende
ve hizmetler sektöründe gıda hijyeni ve gıda kalitesinin AB gıda yasasına uygun olarak elde edilmesi
ve sektörün hizmet kalitesi ve temel performans göstergelerinde iyileşme sağlanması;
Tarım-gıda sektöründe Ar-Ge, inovasyon, yeni ürün geliştirme ve diğer bilimsel çalışmaların teşvik
edilmesi ve finansal olarak desteklenmesi. Konuyla ilgili faaliyet planlarının hazırlanması ve
uygulamaya konulması;
Yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların faaliyet ve işbirliği alanlarına göre
listelenmesi ve onlar ile etkin iletişim, işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi;
Kırsal kadınların, küçük çiftçilerin, aile işletmelerinin ve KOBİ’lerin tarım-gıda üretimini AB gıda
yasası ve BM SKA’na göre artırmaları ve pazarda tüketici ile buluşturmaları için teşvik edilmesi; gıda
güvenilirliğini sağlama ve etiketleme konusunda destek verilmesi; pazar altyapısının iyileştirilmesi;
dağıtım kanalları; yerli ve uluslararası finansal kaynaklar ile desteklenmesi; akıllı uzmanlaşma,
kümelenme, ortaklıklar, işbirliği; uluslararasılaştırma, yarışmalar, Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme,
ürün çeşitlendirme; üretici-tüketici işbirliği vb. yöntemler ile transformasyonun hızlandırılması;
Sahipsiz ve sokak hayvanlarına yönelik faaliyet planı hazırlanması, finansal kaynakların
tanımlanması, işbirliği fırsatlarının yaratılması ve planın uygulanması;
Kentsel haşere, zararlılar ve vektörler ile yıllık mücadele faaliyet planının hazırlanması ve
uygulanması;
Su havzaları, su kaynakları ve içme suyu sistemi yıllık ve/veya 5 yıllık su güvenliği faaliyet planı
hazırlanması ve uygulanması;
Biyoçeşitlilik, genetik kaynakların korunması, ekosistem hizmetlerinin (örneğin yerel tarımsal
biyoçeşitlilik, su havzaları ve su kaynakları, ormanlar, otlaklar, doğal yapılar, flora ve fauna,
pollinatörler, yaban hayatı, toprak ve diğerleri) korunması, tuzlaşmanın ve erozyonun önlenmesi,
iklim değişikliği ve sera gazları emisyonunun azaltılması ve toprak sağlığıyla ilgili yeşillendirme ve
diğer faaliyetlerin yıllık olarak planlanması; işbirliği, finansman, proje geliştirme, iletişim ve
koordinasyonun sağlanacağı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların tespit edilmesi ve
uygulamaya konulması;
Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yönetilen Türkiye Zoonotik Hastalıklar
Eylem Planı’na (2019-2023) katkıda bulunmak amacıyla ilgili kurumlar ve teşkilatları ile resmi işbirliği
yapılması ve belediyeler için yıllık zoonotik hastalıklarla mücadele eylem planının hazırlanması ve
uygulanmaya konulması;
Hayvancılığın ve/veya balıkçılığın gelişmesi için gerekli alt yapının hazırlanması, desteklenmesi ve
teşvik edilmesi. Bu konuda paydaşların belirlenmesi, bir araya getirilmesi, işbirliği ve iletişimin
sağlanması, ortaklıkların oluşturulması, kooperatifleşme, kümelenme, şehir işbirlikleri, bölgesel
işbirliği vb. faaliyetler ile paydaşların süreç içine sokulması. Uluslararasılaşma ve benzer girişimler
ile bağlantıların kurulması. Ar-Ge ve inovasyon alt yapısının güçlendirilmesi. Bu konularda yıllık
ve/veya 3 yıllık faaliyet planlarının yapılması ve uygulamaya konulması;
Bitkisel üretimin gelişmesi için gerekli alt yapının hazırlanması, desteklenmesi ve teşvik edilmesi. Bu
konuda paydaşların belirlenmesi, bir araya getirilmesi, işbirliği ve iletişimin sağlanması, ortaklıkların
oluşturulması, kooperatifleşme, kümelenme, şehir işbirlikleri, bölgesel işbirliği vb. faaliyetler ile
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paydaşların süreç içine sokulması. Uluslararasılaşma ve benzer girişimler ile bağlantıların kurulması.
Ar-Ge ve inovasyon alt yapısının güçendirilmesi. Bu konularda yıllık ve/veya 3 yıllık faaliyet planının
hazırlanması ve uygulamaya konulması;
Belediyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak 2020 ve diğer yıllarda uygulanacak Bitki
Sağlığı Uygulama programlarına katılması ve işbirliği yapması;
Kırsal kesim ve küçük çiftçilerin ürünlerinin AB gıda güvenliği normlarına uygun olarak pazara
girmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği yaparak üretimi teşvik edici ve izlenebiliriliği
güçlendirici yönde olmak üzere ürünler ve etiketlemeyle ilgili finansal ve teknik destek verilmesi ve
mevcut mevzuatların güncellenmesi;
Yerel, bölgesel, geleneksel ve kültürel tarım-gıda ürünlerinin tespit edilerek gıda güvenliği
normlarına uygun hale getirilerek coğrafi amblem ve işaretler ile koruma altına alınması ve yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak ticarileştirilmesi;
Belediyeler tarafından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Kadın Girişimcileri Destekleme ve
Geliştirme Faaliyet Planı” ve ilgili çalışma prosedürlerinin hazırlanması ve gerekli finansal
kaynakların sağlanması.
Gıda kaybı ve gıda atıklarının azaltılmasıyla ilgili faaliyet planının hazırlanması ve uygulanması;
Sahipsiz hayvanların barınak, bakım, aşı, mikroçip ve diğer masrafları için yıllık finasman
ihtiyaçlarının belirlenmesi, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
yapılması ve sürdürülebilir finansman kaynakları elde edilmesi;
Kentsel ve kırsal tarım stratejik faaliyet planının üç veya dört veya beş yıllık olarak hazırlanması,
uygulamaya konulması, desteklenmesi, ürünlerin ticarileştirilmesi ve AB gıda güvenliği ilkelerine
uygun, verimli ve kaliteli sürdürülebilir bir tarım-gıda sisteminin elde edilmesi;
Agroekoloji, organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, geleneksel tarım-gıda
ürünlerinin AB gıda güvenliği standartlarına uygun hale getirilip coğrafi işaret gibi fikri mülkiyet
haklarının koruma altına alınması ve ürünlerin tanıtım, dağıtım ve pazara ulaşmasının sağlanması
konularında projeler geliştirilmesi, özel sektör, ticaret ve sanayi odaları ve diğer ulusal ve
uluslararası paydaşlar ile işbirliğı yapılması;

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatları;
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, il ve ilçe teşkilatları;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatları;
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatları;
İçişleri Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatları;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il ve ilçe teşkilatları;
Tübitak;
Avrupa Birliği;
Birleşmiş Milletler kuruluşları (UNDP, FAO, WHO, WFP, UN Women, UNIDO, diğer);
Dünya Bankası;
Asya Kalkınma Bankası;
İslam Kalkınma Bankası;
Türkiye Belediyeler Birliği;
Valilikler, kaymakamlıklar;
Ticaret ve Sanayi Odaları;
Yerli ve yabancı özel sektör;
Yerli ve yabancı üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşları;
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Bölge Kalkınma Ajansları;
Yurt içi ve yurt dışı belediyeler ve şehirler;
Uluslararası tarım ve gıda odaklı finans sağlayıcı kurum ve kuruluşlar;
Kooperatifler ve kamu/özel ortak girişimleri;
Organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar;
Sivil Toplum Örgütleri;
Kırsal kadın ve çiftçi organizasyoları;
Konuyla ilgili yerli ve yabancı uzmanlar.

ÇIKTILAR
Gıda kaynaklı hastalıklarda
reaksiyonlarda azalma;
Zoonotik hastalıklarda azalma;

ve

alerjik Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin
korunması ve geliştirilmesinde iyileşme;
İklim değişikliğine adaptasyonda iyileşme, sera
gazları ve karbon emisyonunda azalma;
Halk sağlığı maliyetinde azalma ve refah Çevrenin biyolojik, kimyasal ve fiziksel
seviyesinde iyileşme;
kirlenmesinde azalma;
Obezite ve şişmanlıkta azalma;
Kent, çevre ve doğal alanların bitki örtüsünde
artış ve yeşillenme;
Kronik hastalıklarda azalma;
Toprak kalitesi ve karbon seviyesinde iyileşme,
erozyonun ve tuzlaşmanın azalması;
Sürdürülebilir gıda sisteminin elde edilmesi;
Tüketiciler ve gıda zincirindeki paydaşlar arasında
artan iletişim ve işbirliği;
Çiftlikten sofraya gıda kalite ve güvenilirliğinde Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile artan
iyileşme;
iletişim, işbirliği ve koordinasyon;
Tüketim öncesinde yapılan analizlerde bitkisel Tarım-gıda tedarik zincirinde kısalma ve
ürün kalitesinde iyileşme ve standartlara maliyetlerin düşmesi;
uygunluğun artması;
Hayvan sağlığı ve refahının artması;
Kentsel ve kırsal tarım-gıda üretim, kalite ve
verimlilikte artış;
Hayvansal gıda üretimi ve ihracatında artış;
Sosyoekonomik iyileşme ve refah seviyesinin
artması;
Antibiyotik direnç gelişiminde azalma;
Tarım-gıda ürünlerinde kimyasal, biyolojik ve
fiziksel tehlikeler ve kalıntı miktarlarında azalma;
Birleşmiş Milletler SKA 2030 hedeflerinin Su havzaları, su kaynakları ve içme suyu
gerçekleşmesi için olumlu katkıların yapılması. sisteminde iyileşme ve kalıntı miktarlarında
Gıda güvenliği, yeterli beslenme ve gıda azalma;
güvencesinde iyileşme;
Coğrafi, geleneksel ve kültürel özellikli gıda Gıda atıkları ve gıda kaybı miktarlarında azalma;
ürünlerinin koruma altına alınıp ve geliştirilip
ekonomiye kazandırılması, gıda zenginliğinin ve
çeşitliliğinin korunması ve tüketime sunulması;
Organik çiftçiliğin desteklenmesi ve organik Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması, genç
tarımsal gıda üretiminde artış;
işşiz sayısında azalma, engellilere iş fırsatlarının
artması;
Kamu ve özel sektör arasında işbirliği, iletişim ve Kırsal kadın girişimci sayısında artış;
koordinasyonun artması ve güçlenmesi;
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Ulusal ve uluslararası belediyeler ve kentler
arası işbirliği, iletişim ve koordinasyonun
artması ve güçlenmesi;
Tüketicilerin gıda sistemi ve ürünlerle ilgili artan
bilgi düzeyi ve farkındalığı;
Bitki sağlığı ve bitki koruma ürünleri
kullanımında iyileşme ve pestisit kalıntı
miktarlarında azalma;
Bitkisel gıda üretimi ve verimliliğin artması;

Agroekolojik tarım ürünlerinde üretim artışı;

Kentsel haşere, zararlı ve vektör miktarında
azalma;

Kentsel tarım-gıda tedarik zincirinde kısalma,
dağıtım kanalları, pazarlama ve tüketicinin yerel
ürünlere ilgisinde iyileşme;

Kent ve çevresinde artan tarım-gıda, Ar-Ge ve
teknolojik işbirliği, yatırımlar ve artan ürün
çeşitliliği;
Artan ihracat, uluslararasılaşma, bölgede
sosyoekonomik gelişmenin sürdürülebilir hale
gelmesi, yatırımların artması;
Kent ve çevresinin gıda sistemi rekabet gücünün
artması;
Farma gıda üretim ve ihracatında artış;

Tarım-gıda zincirinde faaliyette bulunan kişi ve
organizasyonların bilgi, deneyim ve niteliklerinde
iyileşme;
Evcil, sahipsiz ve sokak hayvan sağlığı ve
refahında iyileşme;
Kırsal ve yoksul kesimlerin yeterli beslenme,
sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminde iyileşme ve
artan gıda güvencesi;
Kent ve çevresindeki kurum, kuruluş ve
vatandaşlar arasında artan işbirliği, iletişim,
ortaklık, kooperatifleşme, akıllı uzmanlaşma ve
kümelenme oluşumları;
Kentsel kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve
diğer işletme ve kurumların tarım-gıda
tedariklerinin yerel ve bölgesel ürünlerden
sağlanmasının teşvik edilip desteklenmesi;
Kırsal kadınların, küçük çiftçilerin ve aile işletme
ürünlerinin AB gıda güvenliği normlarına uygun
olarak üretilmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi,
ticarileşmesi ve pazara erişmesi;
Gıda zincirinin birincil üretimden itibaren tüm
aşamalarında Genel Hijyen ve Gıda Hijyeni (GHP);
İyi Üretim Uygulamaları (GAP) ve Tehlike Analizi
ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) ilkelerinin
uygulanmasında AB gıda yasasına uygun olarak
artan bilgi, deneyim ve beceri seviyesi;
Perakende, yiyecek, içecek vb. tüm hizmetler
sektöründe artan gıda ve hizmet kalitesi;
Sahipsiz ve sokak hayvanlarının barınma, bakımı,
beslenmesi, sağlık, aşılanma ve kayıt altına
alınmasında iyileşme ve refah düzeyinin artması;
Kuduz vaka sayısında azalma;

Tarım-gıda sisteminde belediyelerin kentsel
danışmanlık, bilgi transferi ve halkla ilişkilerde
kaliteli hizmet vermesi;
Etkin tarım-gıda proje yönetimi danışmanlık Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tarım-gıda
hizmetleri;
sistemi organizasyonlarına katılımda artış;
Yerel ve bölgesel tarım-gıda sistemi araştırma ve Çiftçiler ve pazarlama organizasyonlarına finansal
analiz faaliyetlerinde artış;
destek sağlanması;
Çiftçi pazarları kurulması ve altyapılarının AB Taklit ve tahşişin önlenmesinde iyileşme;
gıda güvenliği normlarına uygun hale
getirilmesi;
Yöresel, geleneksel ve kültürel gıdaların bir Kentsel Gıda Kümesi ve işbirliği ağı oluşturulması;
şemsiye marka altında toplanması ve işbirliği ağı
kurulması;
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Tarım-gıda endüstrisiyle ilgili güçlü ve kapsamlı Valilik yönetim ve denetiminde Gıda Güvenliği
uluslararası işbirliği ağı kurulması;
Koordinasyon Merkezi (Gıda Politikası Konseyi)
kurulması ve faaliyete geçmesi;
Kentsel Gıda Sistemi İnovasyon Ofislerinin Kentsel tarım-gıda stratejisinin hazırlanıp
kurulması ve faaliyete geçmesi;
uygulamaya konulması;
Belediyelerin ilgi, yetki ve sorumluluk alanına Kent ve bölgesinde gıda güvenliği risk fatörlerinin
giren yasal düzenlemelerin AB gıda yasası ve BM tespit edilmesi, analiz ve önleyici tedbirlerin
SKA 2030 ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi, alınması;
yayınlanması ve uygulanması;
Tarım-gıda sistemiyle ilgili gıda zinciri Tüketicilerin gıda güvenliği, sağlıklı beslenme,
paydaşlarına yönelik gıda güvenliği sağlanması obezite, şişmanlık, sağlıklı fiziksel hareket, gıda
ve tarım-gıda sisteminin geliştirilmesiyle ilgili atıklarının azaltılması konularında bilgi düzeyinin
eğitici ve farkındalık yaratıcı eğtğim programları ve farkındalığının artması için eğitim programları
ve web yayınlarının yapılması;
ve web yayınlarının yapılması;
Gübre kullanımında iyileşme ve çevresel Tarımsal sulamada iyileşme, su kaybında azalma,
etkilerinin azalması;
toprak sağlığında iyileşme ve üretimde verimlilik.

EĞİTİMLER
Belediye
Personeli •
•
Eğitim Programları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarım ve Gıda Sektörü
Paydaşlarına
ve/veya
Vatandaşlara
Yönelik
Eğitim
Programları
(Online ve/veya Sınıfta)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çiftlikten Çatala Gıda Hijyeni Yönetimi;
Hayvan Sağlığı ve Refahı ve Zoonotik Hastalıklar Yönetimi;
Bitki Sağlığı ve Zararlılar ile Mücadele Yönetimi;
Ekosistem Hizmetleri, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Yönetimi;
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Girişimciliğin Desteklenmesi
Yönetimi;
Yerel ve geleneksel Ürünlerin Gıda Güvenliği Şartlarına Uygun
Üretilmesi ve Pazara Sunulması Yönetimi;
Kent ve Çevresinde Tarım-Gıda Üretimi Yönetimi;
AB 2030 ve BM SKA Prensipleri;
Su havzaları, su kaynakları ve içme suyu yönetimi;
Şehirde haşere, zararlılar ve vektörler ile mücadele yönetimi;
Zoonotik hastalıklar yönetimi.
Yemek Sektörü (Catering) Çalışanlarına Özgü Gıda Güvenliği Eğitimi;
AB Gıda Güvenliği Yasası ve İlkeleri;
Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi;
Akıllı Uzmanlaşma ve Kümelenme Yoluyla Ekonomik Büyüme ve En
İyi Örnekler;
Gıda Hijyeni Yönetimi;
İyi Üretim Uygulamaları;
HACCP Yönetimi;
Agroekoloji, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Yönetimi;
Gıda Zincirinde Kalite ve Risk Yönetimi;
Pazarlama ve Markalaşma Yönetimi;
Proje ve Finansal Araçlar Yönetimi;
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kırsal Kadın Girişimciliği;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biyoçeşitlilik, Ekosistem Hizmetleri ve İklim Değişikliği;
İhracat ve Uluslararasılaşma Yönetimi;
Gıda Tarım Endüstrisinde ICT, Akıllı Teknolojiler ve Dijital
Transformasyon;
Hayvan Sağlığı, Refahı ve Veteriner İlaçları Yönetimi;
Bitki Sağlığı, Bitki Koruma Ürünleri ve Zararlılar ile Mücadele
Yönetimi;
Geleneksel ve Yerel Ürünlerin Geliştirilmesi, Etiketlenmesi,
Pazarlanması ve Korunması Yönetimi;
Gıda Atıkları ve Kaybının Önlenmesi;
Sağlıklı Beslenme, Kronik Hastalıklar, Obezite ve Şişmanlık ve Sağlıklı
Fiziksel Hareket;
Kentler ve Çevresinde Biyoekonomi, Agroekoloji ve Tarımsal
Transformasyon;
Tarım-gıda Zincirinde Gıda Kalitesi, Risk ve Kriz Yönetimi;
Tarım-gıda Transformasyonu için Proje Yönetimi ve Finansal
Kaynaklara Erişim Yönetimi;
Zoonotik Hastalıklar Yönetimi.

Kaynaklar
•
•
•
•
•
•
•

•

London Şehri Stratejik Stratejik Planı - Strategic Plan for the City of London, 209-2023, Canada https://www.london.ca/city-hall/Civic-Administration/CityManagement/Documents/StrategicPlan_2019.pdf
Kentsel Gıda Üretim ve Tüketimi Hollanda Örneği - City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda
(Engelstalige versie) - https://www.youtube.com/watch?v=5uuMT9R25cg
Hollanda Ede Kenti: Gıda Yönetişiminde Umut Vadeden Değişim - Ede: A Promising Shift in Food
Governance,
FAO/Milan
Urban
Food
Policy
Pact,
2017
http://www.fao.org/3/CA0497EN/ca0497en.pdf
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri, BM Çevre Programı, 2019 - United Nations Environment
Programme,
2019
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/une_collaborative_framework_for_food_systems_transformation_final.pdf
Gıda Güvenliği Eğitimi - Principles of Food Safety in Catering (Level 2) training https://www.brighton-hove.gov.uk/content/business-and-trade/food-safety/food-safetytraining
Municipal Strategies to Increase Food Access, Massachusetts Municipal Association, 2019 https://mapublichealth.org/wp-content/uploads/2017/02/municipal-strategies-to-increasefood-access-toolkit.pdf
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2019
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0306919219306049?token=75B7B2CA15B6BEC8ED
80468EBBD803AC697AED9604F76F4FDD323FE491EBC24288D898FA964A8F5EAA30A491FD3FF
1EA
C40 İyi Gıda Şehirleri Deklarasyonu - C40 Good Food Cities Declaration, October 10 2019,
Copenhagen, Denmark - https://www.c40.org/press_releases/good-food-cities
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BELEDİYELER İÇİN BELEDİYE ATIĞI VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ REHBERİ
Rehberin Amacı

Çevre konusundaki Avrupa Birliği (AB) Müktesebatı ve ulusal mevzuat temelinde hazırlanan bu Rehber,
belediyelerin belediye atıkları ve gürültü kirliliği konusunda AB Müktesebatının daha iyi anlaşılması ve
bu kapsamda uygulanmasında belediyelerin yönetici ve personeline yol göstermek amacıyla
hazırlanmıştır.
Rehberde yer verilen ilke, standart, yöntem ve süreçler her belediyenin organizasyon yapısı, kurumsal
ve mali kapasitesi, büyüklüğü, çalışma yöntemleri ve benzeri kurumsal özelliklerine göre
değerlendirilmelidir. Bu nedenle her belediyenin AB müktesebatı ve uygulamalarından kaynaklanan,
ilkeleri, uygulamaları dikkate alarak, ulusal mevzuat çerçevesinde kendi durumlarını değerlendirmeleri
ve bunları uygulamaya koymaları önerilebilir.

Temel Kavramlar
Atık, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı,
arıtma ve uzaklaştırılması gerekli maddeler olarak tanımlanır. 1
Atık hiyerarşisi atıkların önlenmesinin önceliklendirilmesini ve teşvik edilmesini ve bertarafın (temel
olarak atık depolama alanının) en düşük önceliğe sahip olmasını ve en aza indirilmesini gerektirir.
Çeşitli ülkelerde evsel atığa ilişkin farklı tanımlar geliştirildiği bilinmektedir. Örneğin, belediye atıkları
içinde hantal atık veya bahçe atıklarını içeren bir ülke, kişi başına düşen belediye atığını bu atık
paylarını dışlayan bir başka ülkeden daha fazla atık üretiyor gibi görünmektedir. Bazı ülkeler, yalnızca
hanelerden kaynaklanan atıkları içerirken, diğer ülkeler de ticari faaliyetler ve ofisler gibi diğer
kaynaklardan gelen benzer atık türlerini kapsamaktadır. Bazı ülkeler, hanelerden ayrı olarak toplanan
ambalaj atıklarını da dahil ederken, diğer ülkeler içermemektedir. Bu türden nedenlerle, belediye
atıklarının sınıflandırılması ve tanımlanması
Özellikle AB açısından önemlidir. AB üyesi ülkeler belediye atıkları ile ilgili ayrıntılı hususları Eurostat’a
raporlamaktadır. Eurostat’ın belediye atığı tanımı güvenilir, karşılaştırılabilir bir veri için temel olduğu
için ilgili internet sayfalarından izlenebilir.2
Belediye atığı, belediyelerin topladığı ya da onlar adına toplanan atıklardır.
AB'nin Düzenli Depolama Direktifi’nde, belediye katı atıkları “evsel atıkların yanı sıra doğası veya
bileşimi nedeniyle evsel atıklara benzer diğer atıklar” olarak tanımlanmaktadır.3 Bu tanım içinde, inşaat
ve hafriyat atıkları bu tanımın içinde yer almamaktadır.4 Evsel atığın miktarı, belediye yetkilileri

1

UNEP, https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-wastemanagement
2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments/key-waste-streams/municipalwaste, European Environment Agency, Managing Municipal Waste — a review of achievements in 32 European
countries, EEA Report No 2, 2013.
3
EU, 1999, Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste, OJ L 182, 16.7.1999, p. 1–19.
4
Eurostat, Concepts and Definitions Database,
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSARY_NOM_DTL_VIEW&
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tarafından veya onlar adına özel sektör tarafından toplanan ve atık yönetim sistemi aracılığıyla bertaraf
edilen atıklardan oluşmaktadır.5
Atıkların tanımlanması konusunda bkz.
https://www.municipalwasteeurope.eu/definitions
Çevresel gürültü kirliliği politikası, çevre politikasının unsurlarından biri olarak tanımlanmaktadır.
İnsanların etrafında ya da çevresindeki çeşitli etmenlerden oluşan gürültüye maruz kalan kişilerin
sağlığını korumak amacıyla çeşitli tanımlar geliştirilmiştir. Bu nedenle, AB direktifi ve ilgili
yönetmeliklerden bu tanımlar ve etmenler/değişkenler izlenebilir. Gürültü kirliliği insanların yaşamını
kötü etkileyen, dengesini bozan her türlü insan ya da makine kaynaklı seslerdir.
Gürültü kirliliği ile ilgili en temel saptamalar Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
tarafından yapılmıştır. Bu sorunun sadece işitme ile ilgili değil, aynı zamanda işitme dışı etkilerini
sayabilme ve sağlık dışındaki mekanizmalarının anlaşılması kritik önemdedir. Kısaca, gürültü, fiziksel,
psikolojik ve iş ya da performans ile ilgili sonuçları olan bir halk sağlığı problemidir. Bu nedenle Dünya
Sağlık Örgütü bu konu ile ilgili çeşitli rehberler hazırlamıştır.6 Bunlardan en yenisi olan Avrupa Bölgesi
İçin Çevresel Gürültü Rehberi 2018 yılında yayınlanmıştır.7

AB Çevre Faslı Müktesebatı ve Aday Ülkelerden Beklentiler
AB’nin çevre politikasının temel ilkeleri, kirleten öder, ihtiyat, özen gösterme, önleme, bütünleyicilik
ya da bütünleştirme, kaynağında önleme, yüksek seviyede koruma ilkesidir.
Kirleten öder ilkesi, çevrenin korunmasının sorumluluğunun ve çevrenin korunması ile ilgili masrafların
çevreye zarar veren aktöre verilmesi demektir. İlke, kabaca, çevreye verilen zararın giderilmesi için
gerekli önlemleri ve uygulamaları kimin yapması gerektiği konusundaki yükümlülükleri
belirlemektedir.
İhtiyat ya da özen gösterme, çevre ile ilgili sorunları önceden tahmin edip, çevre konusunda yararlı ya
da zararlı konulara ilişkin muhtemel olarak yapılacak araştırmaların sonucu beklenmeksizin harekete
geçmeyi ve böylelikle olası zararların ortaya çıkmasını önlemeyi ve doğanın uzun vadeli olarak güvence
altına alınması anlamına gelmektedir.
Önleme ilkesi ise, zarar oluşmadan önce önlemeyi hedeflemektedir. Bu ilke, çeşitli araçlarla zararları
ortaya çıkmadan önce tedbirler alınmasını ve çevresel yüklerin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.

StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16525885&RdoSearch=BEGIN&TxtSearch=municipal%20wast
e&CboTheme=&IsTer=&IntCurrentPage=1&ter_valid=0
5
European Environment Agency, Managing Municipal Waste — a review of achievements in 32 European
countries, EEA Report No 2, 2013.
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936709/KS-01-14-120-EN.PDF/334d5c04-b630-43958008-94f36712bf6b
6
World Health Organization, http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise
7
World Health Organization, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/383921/noise-guidelineseng.pdf
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Kaynağında önleme ilkesi ise, çevreye verilebilecek zararlara minimum müdahaleyi düzenlemekte,
kaynağında sorunun engellenebilmesini içermektedir.
Bütünleyicilik ya da bütünleştirme, çevre politikaları ile diğer AB politikalarının uyumlaştırılmasını,
çevrenin korunmasının diğer politikaların uygulanması sırasında dikkate alınmasını öngörmektedir.
Bu ilkeler temelinde, AB, çevre kirliliğini öncelikle ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi, doğal
kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamayı, çevresel zararın kaynağında önlenmesini ve çevreyi korumanın diğer sektörel
politikalarla (enerji, ulaştırma vb.) entegrasyonunu güvence altına almayı amaçlamaktadır.
Aşağıda belirtilen AB mevzuatı ve politika belgeleri Rehbere kaynak olmuştur.
–
–
–
–
–

Katılım Ortaklığı Belgeleri8
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programları9
Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan Türkiye Raporları10
2008/98 tarih ve sayılı Atık Yönetimi Direktifi11
2002/49 tarih ve sayılı Çevresel Gürültü Direktifi12

Çevre Faslına İlişkin Ulusal Mevzuat ve Belediyelerden Beklentiler
2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, evsel atık, tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konutlardan,
sanayiden, işyerlerinden, piknik alanları gibi yerlerden çıkan atıklardır. Kanun tehlikeli atığı fiziksel,
kimyasal ya da biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal
yapılarının bozulmasına neden olan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş maddeler; tehlikeli kimyasalları
fiziksel, kimyasal ya da biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer
canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünler olarak
tanımlar. Bu kapsamda, evsel atıklar belediyelerin en temel hizmet unsurudur.
Türkiye’de mevzuatta belirtilmesi gereken en son düzenleme 2019 yılının ikinci yarısında çıkartılan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği’dir.
2010 yılında çıkartılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği AB tarafından
yayımlanan 2002/49 sayılı Çevresel Gürültü Direktifi’ne tam olarak uyumlaştırılmıştır. Bu Yönetmelik
ile ulaşım (karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu), endüstri tesisleri, şantiye faaliyetleri, eğlence
yerleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri faaliyetler için çevresel gürültü sınır değerleri
getirilmiştir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile belediyelere çeşitli
görev ve yetkiler verilmiştir.
Bunlar ayrıntılı olarak ele alınacak olursa:

8

https://www.ab.gov.tr/katilim-ortakligi-belgeleri_46226.html
https://www.ab.gov.tr/ulusal-programlar_46225.html
10
https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html
11
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L009820180705&qid=1579260701623&from=EN
12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L004920190726&qid=1579260907789&from=EN
9
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1. Çevresel gürültü denetimi, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan ilgili
yönetmelik erçevesinde yapılmaktadır. Çevre Kanunu’nun hükümlerine uyulup uyulmadığını
denetleme yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Merkez ve taşra teşkilatı) aittir. Gerektiğinde bu
yetki, Bakanlıkça; çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına devredilebilir.
Yetki devri yapılan belediyelerde:
- Çevre Denetim Biriminin kurulması,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca esasları belirlenmiş uzmanlığa sahip (Temel Akustik konularını
içeren A1/A2 Tipi Eğitim Programı) en az iki personelin görevlendirilmesi, bu personellerden en az
birinin dört yıllık üniversite mezunu olması ve diğer personelin iki yıllık yüksekokul veya lise ve dengi
okullardan mezun olması,
- Yönetmelik kapsamında getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulundurulması,
şartları aranmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ile yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları personeli tarafından,
çeşitli kaynakların oluşturduğu çevresel gürültünün ölçümü ve değerlendirilmesinde rehber olarak
kullanılmak üzere, Bakanlıkça “Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu” hazırlanmış ve İl
Müdürlükleri ile Belediye Başkanlıklarının kullanımına sunulmuştur.
2. Özellikle yaz sezonunun başlaması ile birlikte canlı müzik yapan eğlence yerlerinden kaynaklanan
gürültü, yoğun şikâyetlere neden olmaktadır. Canlı müzik yapan eğlence yerlerinin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği gereği, “Canlı Müzik İzni” alması gerekmektedir. Canlı Müzik izni; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından Ön Yeterlik/Yeterlik almış kurum veya kuruluş tarafından hazırlanacak Çevresel Gürültü
Seviyesi Değerlendirme Raporuna istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yetki devri yapılması
halinde, yetki devri yapılan belediye başkanlığının çevre denetim biriminin uygun görüşü alınarak, ilgili
belediye tarafından verilmektedir. Bu kapsamda; eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü
probleminin kontrol altına alınması için söz konusu işyerlerinin canlı müzik izni alarak faaliyetlerini
sürdürmesi önem arz etmektedir.
3. İnsanların yaşadığı çevrenin gürültü kaynaklarından uzaklaştırılması ve dolayısıyla daha sessiz ve
sakin bir çevre oluşturulması için, yeni konut alanlarının planlanması aşamasında, belediyeler
tarafından, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen ve aşağıda
verilen gürültüye maruz kalma kategorilerinin dikkate alınması gerekmektedir.
a) Kategori A (Lgündüz cinsinden &lt;55 dBA) Alanı: Bu kategorinin en üst seviyesindeki gürültü
rahatsızlık verici derecede değildir. Planlama kararı verilirken gürültü belirleyici bir faktör olarak
değerlendirmeye alınmaz.
b) Kategori B (Lgündüz cinsinden 55- 64 dBA) Alanı: Planlama kararlarında gürültü seviyesi göz
önüne alınır. Gürültüye karşı gerekli tedbirler alınarak planlama kararları verilir.
c) Kategori C (Lgündüz cinsinden 65-74 dBA) Alanı: Planlama kararı genellikle verilmez. Ancak
kamu yararı gerektiren hallerde, daha sessiz bir yer bulunamaması nedeniyle izin verilmek zorunda
kalınması halinde arka plan gürültü seviyesi göz önünde bulundurularak gürültüye karşı tedbirler alınır.
ç) Kategori D (Lgündüz cinsinden &gt; 74 dBA) Alanı: Planlama kararı verilmez.
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4. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Türkiye’de ilk kez gürültü problemi
ile ilgili olarak gürültü haritası ve eylem planı kavramlarını ortaya koymuş, gürültü haritaları ve eylem
planlarının; Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarında plan eki olarak
istenmesi ve plan kararlarına esas alınması zorunluluğunu getirmiştir.
Tekrarlamak gerekirse, özellikle yeni konut alanlarının planlanmasına yönelik Yönetmelikte getirilen
kriterlere belediyeler uymalıdır.
Aşağıda belirtilen mevzuat Rehbere kaynak olmuştur.
-

-

2872 sayılı Çevre Kanunu 13
5393 sayılı Belediye Kanunu 14
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 15
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 18
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik 19
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetmeliği 20
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kompost Tebliği 21
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik Ayırma, Biyokurutma, Biyometanizasyon İle Fermente Ürün
Yönetimi Tebliği 22
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği23

Rehberler/Planlar/Yönteme İlişkin Belgeler
-

AB Atık Yönetimi Mevzuatının Kısa Özeti24
AB Çevre Mevzuatının Uygulanması El Kitabı25
Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde planlama ilkeleri26
Atık Yönetimi Yöntemi Rehberi 27
Yedinci Çerçeve Eylem Planı28
Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı29

13

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2872.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
15
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
16
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5355.pdf
17
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
18
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
19
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
20
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
21
https://cygm.csb.gov.tr/tebligler-i-441
22
https://cygm.csb.gov.tr/tebligler-i-441
23
https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
24
https://www.municipalwasteeurope.eu/summary-current-eu-waste-legislation
25
https://ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/pdf/handbook/handbook.htm
26
https://ec.europa.eu/environment/waste/plans/index.htm
27
https://ec.europa.eu/environment/waste/plans/pdf/2012_guidance_note.pdf
28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
29
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
14
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- Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu30

Rehberin Kullanıcıları
AB Müktesebatına belediye hizmetlerini yakınsama ve uyumlaştırma hedefi ile belediye aktörlerinin
rehberi değerlendirme biçimi farklıdır.
Belediye Başkanı
AB Müktesebatına belediye hizmetlerini yakınsama veya uyumlaştırma hedefinin sahibi, hizmetlerin
etkin, verimli ve kaliteli sunulmasının garantisi belediye başkanıdır. Belediye başkanının sahipliği ve
liderliği olmaksızın bu Rehberde açıklanan ilkelerin ve araçların hayata geçirilmesi, dolayısıyla etkili bir
hizmet üretilmesi ve uygulanması mümkün olmayacaktır.
Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Yöneticileri ve Personeli
Çevre politikasına ait hedefler, ilkeler belediyelerin hizmet birimlerinin faaliyetleri kapsamında
iyileştirilebilir. Daha açık bir ifadeyle, çevre politikasına ait bütün bileşenler, belediyelerin
hizmetlerinde görülemeyeceğinden bunların içinde belediyelerin görev, yetki ve sorumluluğuna
girenlerin saptanması ve onun standartlarının yükseltilmesi için politikalar geliştirilmesi
beklenmektedir.
Belediyelerde, daire başkanlığı, müdürlük gibi farklı adlar adı altında örgütlenen çevre konusunda,
çevre koruma ile çevre koruma ve kontrol birimlerinin sağlıklı bir hizmet üretme, oluşturma ve
uygulama sorumluluğu hizmet birim yöneticilerine aittir. Birim yöneticilerinin hiyerarşik olarak altında
çalışan, belediyelerde farklı bir biçimde örgütlenebilen, katı atık yönetimi veya gürültü kirliliği birimleri
ise doğrudan ilkelerin anlaşılmasından, ulusal mevzuatın uygulanmasına kadar tüm süreçlerden
sorumludur. Dolayısıyla, bu Rehberde açıklanan ilke, yöntem, standart ve süreçler hizmet birimlerinin
faaliyetlerine odaklanmalıdır. Birim yöneticileri, belediye başkanının liderliğinde, etkili bir atık yönetim
sistemi ve etkin bir gürültü kirliliği sistemi oluşturmak, uygulamak ve belediye başkanı ile vatandaşa
hesap vermekten sorumludur.
Diğer Belediye Personeli
Bu Rehber, belediye hizmet birimlerinde görev yapan ancak atık, gürültü gibi konularda farkındalığını
geliştirmek isteyen ve bu birimleri ile işbirliği içinde çalışan personel için de önemli bir başvuru
kaynağıdır.
Belediye personelinin tümünün çevresel gürültü kirliliği konusunda görevlerini derli toplu bir biçimde
aktarmak yerinde olur. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 7.
Maddesinde belirtilen görev ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Çevre Kanunu gereği yetki devri yapılan belediyeler, belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü
kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden gerektiğinde diğer mevzuat kapsamında
yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde, Yönetmelikte belirlenen esaslara
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https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/cevresel-gurultu-olcum-ve-degerlend-rme-klavuzu20180209145104.pdf

56

uyulup uyulmadığını denetlemek, gerektiğinde gürültü kaynakları için akustik rapor veya çevresel
gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlattırmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmek,
Yönetmeliğin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla,
b) Yetki devri yapılmış belediyeler; belediye sınırları ve mücavir alan içinde yapılan denetim sonuçlarını
il çevre ve orman müdürlüklerine göndermekle,
c) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ilgili belediye; yapıların mimari projelerinde ve yapı
ruhsatlarında 28 inci maddede belirtilen şartların aranmasıyla,
d) Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarının hazırlanması aşamasında 27. maddede öngörülen
gürültüye maruz kalma kategorilerini dikkate almakla,
e) Stratejik Gürültü Haritaları ve Eylem Planları ile ilgili olarak;
1) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim alanlarını
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile koordinasyon ve işbirliği içinde belirlemekle,
2) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanlarının, gürültü haritalarının
hazırlanmasında gerekli olan, gürültü kaynakları dışındaki tüm verileri toplamak ve belirleyeceği
esaslar çerçevesinde gürültü haritası hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşların kullanımına açmakla,
3) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde gürültü haritası hazırlanacak yerleşim alanlarında yer
alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları trafiği, limanlar ve Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sindeki işletme/tesisler veya
atölye-imalathane-eğlence yerleri gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu alanlar için ayrı ayrı gürültü
haritalarının hazırlanmasıyla,
4) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanlarında
mevcut veya ileriye yönelik projelendirme veya başka bir yatırımı gerçekleştirme konusunda çalışması
olabilecek ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerini almakla,
5) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki gürültü haritası hazırlanan yerleşim alanında 8 inci
maddede yetkili kılınan kurum veya kuruluş tarafından hazırlanan gürültü haritalarını da göz önünde
bulundurularak; karayolları, demiryolları, tramvay ile yerüstünden geçen metro yolları, havaalanları,
limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek2’sindeki işletme/tesisler veya eğlence yerleri, imalathane gibi gürültü kaynaklarının bulunduğu
alanları kapsayan eylem planlarını hazırlamakla,
6) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan eylem planlarını
kamuoyu görüşüne açmakla,
7) Belediye sınırları ve mücavir alan içindeki yerleşim alanı için hazırlanan gürültü haritalarının
ve eylem planlarının nihai hali hakkında kamuoyuna bilgi vermekle ve Bakanlığa göndermekle,
8) Büyükşehir belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alan içinde
belirlenen yerleşim alanı veya alanlarında yer alan; karayolu, tramvay ile yerüstünden geçen metro
yolları trafiği, limanlar ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin
Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletme/tesisler veya atölye-imalathane- eğlence yerleri gibi gürültü
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kaynaklarının bulunduğu alanlar için ayrı ayrı gürültü haritalarını ilgili belediyelerle koordinasyon ve
işbirliği içinde hazırlamakla
ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.

Belediye Atığı ve Gürültü Kirliliği Rehberinin Yapısı ve Uygulaması
Rehberde, çevre politikasının değişen doğasına koşut olarak son geliştirilen ilkeler ve usuller ile
bunlarla uyumlu mevzuata referans verildikten sonra her bir ilke, standart ve mevzuata uyum düzeyi
genel olarak değerlendirilmiş, uyumun güçlendirilmesi için belediyeler tarafından yapılabilecek
düzenleme ve uygulama önerilerine yer verilmiştir.

3.6.1 Belediyelerde Belediye Atığı Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi
Belediye atığı yönetimi, belediyelerin atıkların toplanmasından, düzenli depolanmasına,
ayrıştırılmasından geri dönüştürülmesine kadar bütün basamakları kapsar. Belediye atığı hizmetleri
büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir ilçe belediyeleri arasında görev ve yetki bakımından
paylaştırılmıştır. Bu kapsamda, katı atıklar ilçe belediyeleri tarafından toplanmakta ve büyükşehir
belediyelerinin bu atıkları depolamakta, bertaraf etmektedir.
3.6.1.1

Tüm Yönetim Kademeleri İçin

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
a. AB Çevre Politikasının genel ilkeleri şunlardır: Kirleten öder, ihtiyat, özen gösterme, önleme,
bütünleyicilik ya da bütünleştirme, kaynağında önleme, yüksek seviyede korumadır.
b. Gelişmiş düzeyde katı atık yönetimi sistemine ve uygulamasına sahip olmak önceliklidir. Minimum
maliyetle çevrenin korunması, doğadan daha fazla değer elde etmenin yollarının aranması da bu
politikaların ortak paydasıdır. Bu paydanın temel ilkesi, atık yönetimi hiyerarşisindeki kademeleri
yukarı çekmek, bir diğer ifadeyle politika uygulamalarında atık bertarafını azaltmak, atık önleme,
yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanma mekanizmalarının yaşama geçirilmesidir. Bu
hedefler, AB’nin çevre politikasının uygulanması ve yerelleştirilmesi ile mümkündür.
c. Bu önemli hedefler: Kaynak Verimli bir Avrupa Yol Haritası31 belgesi ve AB’nin Atık Çerçeve
Direktifi32 bütünleştirilmiştir. Atık Çerçeve Direktifi de yıllar içinde önemli ölçüde değiştirilmiştir. En
son değişiklik 201833 yılında gerçekleşmiştir. Ayrıca atık hiyerarşisini artırma konusundaki ulusal
çabaların büyük kısmı, Çöp Toplama Direktifi gibi daha önceki AB mevzuatına bağlı olarak daha uzun
süredir devam etmektedir. Bu politika belgelerinin tümü, 2020 yılına kadar olan atık yönetimi
hedeflerini içermektedir.
d. Bkz: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/framework_directive.htm
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EC, 2011, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European
Economic and Social Committee And The Committee of The Regions — Roadmap To A Resource Efficient Europe,
COM(2011) 571 Final, Brussels, 20.9.2011.
32
EU, 2008, Directive 2008/98/EC Of The European Parliament And of The Council Of 19 November 2008 on
Waste And Repealing Certain Directives, OJ L 312, 22.11.2008.
33
Directive (EU) 2018/851 of The European Parliament and of the Council Text with Era Relevance of 30 May 2018
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e. Belediye atığı alanındaki ulusal mevzuat AB Müktesebatı ile uyumludur. AB müktesebatı Türkiye’de
belediye atığı yönetimi alanındaki değişimin temellerinden biri olarak görülebilir. Bu perspektifte,
ulusal mevzuatın AB Müktesebatı ile uyumu bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı
uyum tabloları izlenebilir.
f. Türkiye’de belediye atığı miktarı günden güne artarken, bu alandaki çabaların sonucu olarak vahşi
depolama alanları giderek azalmaktadır. Bunun yanı sıra sağlıklı bir ayrıştırma, geri kazanım sistemi
kurmak için çalışmalar devam etmektedir.
g. AB ülkeleri ise döngüsel ekonomi modeli ile, geri kazanım ve dönüşüm miktarlarını artıran bir
modele geçmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de bu modelin bilinmesi ve üzerinde çalışılması
önemlidir.
h. Döngüsel Ekonomi ile ilgili önemli belgelerden biri sıfır atık ilkelerini açıklamaktadır.
i. Bkz: Döngüsel Ekonomiye Doğru: Avrupa İçin Sıfır Atık Programı34
j. (Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe)
Döngüsel Ekonomi Eylem35 Planı ve onun uygulama araçları36 belgesi uzun vadede atık kültürünün ve
sıfır atığın yerleştirilmesi için önemli bir zemin ve uygulama imkanı sağlayacaktır.
Uyumun Artırılması İçin Uygulama Önerileri
- AB Müktesebatına ulusal mevzuatın uyumunun en yüksek olduğu alanlardan biri belediye atığıdır.
Ancak halen geliştirilebilecek yönler bulunduğu düşünülebilir. Bu yönler özellikle, bir önceki kısımda
belirtilen ilkeler çerçevesinde iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak yapılabilir.
- Farklı ülkelerde iyi uygulama ve kampanya örnekleri bulunmaktadır.
- Kaliforniya Atık Yönetimi, Flaman Atık Yönetimi, Viyana Atık Önleme Planları gibi uygulamalar ile
İngiltere’de “Love Food Hate Waste”, Fransa’da “Stop-Pub”, kampanyası örnek gösterilebilir.
Bunlara ilişkin derli toplu bilgi için bkz: 37
- Avrupa Çevre Ajansı, AB Ülkeleri ve diğer ülkelerle ile ilgili güncel karşılaştırılabilir raporlar
yayınlamaktadır. Bu raporlar, karşılaştırmalı olarak atık yönetimindeki durumu görmek için önemli
bilgi kaynakları olup güncel ve referans standart geliştirme gözüyle değerlendirilebilir.38
- Belediyeler, belediye atığı ile ilgili topladığı verileri Eurostat’taki veriler ile karşılaştırmalıdır. İyi bir
kamu politikasını etkin bir şekilde yönetmek için gerekli olan temel bilgilere hızlı ve kolayca
erişebilmelidir.39
- Belediye başkanı ve meclisi, belediye atığı konusunda AB Müktesebatı hakkında belediye
yönetiminin ve ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik tedbirler almalıdır. Bu tedbirler için
dış uzmanlıklardan faydalanılabilir.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0190&from=EN
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https://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/practices.htm
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/waste-management
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https://ec.europa.eu/eurostat/waste
35
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Başkanının çevre konusundaki bilinci ve sahiplenmesi oldukça önemlidir. Bu konudaki merkezi
yönetimde sıfır atık uygulamaları ile genişleyen farkındalığın yerel yönetimlerde de olması gerektiği
açıktır.
Belediye personeli için “AB Müktesebatı-Mevzuat-Uygulama” eğitimlerinin planlanması ve
organize edilmesi yerinde olur. Bu eğitimler için önce eğiticilerin eğitilmesi, belediye personelinin
kendi içinde vermesi daha etkili olur.
Birim yöneticilerinin kendi içlerindeki düzenli toplantıları bu konudaki gelişmeleri izlemek için
önemli bir fırsattır.
Birim Yöneticilerinin Bakanlık ve diğer işbölümü içinde olunan belediyeler ile düzenli toplantıları da
önemli bir araçtır.

Uygulama Araçları
- Belediyeler kendi internet sayfalarında sorumlu oldukları atık yönetimi ile ilgili vatandaşların
düşüncelerini, şikayetlerini ve tüm atık yönetimine ilişkin önerilerini alabilecekleri “online”
platformlar oluşturmalıdır.
- Belediyeler, kendi içlerinde farkındalık toplantıları organize edebilirler. Vatandaşlardan gelen talep
ve şikayetlere göre ne türden ve nasıl bir politika geliştirileceği konusunda bir çalışma
gerçekleştirilmelidir.
- Belediyeler, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çalışmalarını yakından izleyerek uygulamalarının içine
koymak için azami gayreti göstermelidir. Bunun belediyelerin uygulamalarına girebilmesi için çevre
koruma ve kontrol birimlerinin yönetmeliklerine belediye gerçekliği göz önünde bulundurularak
ilgili ilke ve standartların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncü ve eşgüdümcü rolü ile birlikte
gerçekleştirilmesi yerinde olur.
3.6.1.2

Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Rol ve Sorumluluklar

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
a. Belediyeler ulusal mevzuattan kaynaklı görevlerini yerine getirirken, bir yandan bu hizmetlerin
uluslararası standartlar çerçevesinde ve ülke gerçekliği temelinde nasıl iyileştirileceğine ilişkin
kapasite artırımı arayışına girmesi beklenmektedir.
b. Belediye atığı konusunda AB ile uyum düzeyi yüksek olduğu için sorun, AB müktesebatının
anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin farkındalığın artırılmasına odaklanmaktadır.
c. Kapasitenin ilk unsuru politika geliştirmedir. Politika geliştirebilme becerisi, belediyelerde
geliştirilmesi gereken bir unsurdur. Özellikle AB’nin belediye atığı konusundaki yeni yaklaşımlarının
anlaşılması ve bu doğrultuda belediye gerçekliği temelinde politika geliştirilmesi gerekir.
d. Kapasitenin ikinci ve olmazsa olmaz unsuru mali kapasitedir. Belediyeler, mali altyapılarını
güçlendirmelidir. Mali kapasite geliştirilmeden, belediye atığı gibi ciddi miktarda yatırım gerektiren
politika alanlarını uygulamak ve Müktesebatın gelişiminin takip edilmesi son derece zordur. Çünkü
AB uygulamaları gelişmiş ülkeler seviyesine göredir.
e. Kapasitenin diğer unsuru iörgüt ve personel kapasitesidir. Örgüt ve personelin niteliği, Müktesebat
konusundaki farkındalığı geliştirilmesi gereken en önemli alanlardan biridir.
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Uyumun Artırılması İçin Uygulama Önerileri
- Hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile stratejik plan ve performans programı ile
uyumlu yıllık iş programları belirlenmelidir.
- Birim faaliyetlerinin süreçleri, iş akışları ve hizmetlerin gördürülmesi AB müktesebatının yeni ve
değişen hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmelidir.
- Hizmetler için yeterli ve liyakatli nitelik ve sayıda personel görevlendirilmelidir. Bu personel AB
konusunda bilgili ve ilgili olmalı, gelişen politika alanlarını izleyerek bunları belediye yöneticilerine
aktarmalıdır. Aşağıdan yukarıya doğru bir farkındalık silsilesi kurulmalıdır.
- İş analizlerine dayalı personel görev tanımları yapılmalı, görevin etkin bir şekilde yapılabilmesi için
ilgili personelde bulunması gereken asgari nitelik ve deneyim belirlenmelidir. Bu nitelik içinde proje
yazma, geliştirme becerileri de olmalıdır.
- Personelin müktesebat ile ilgili gelişmeleri takip etmesi için düzenli hizmet içi eğitimler
planlanmalıdır. Bu eğitimlere personelin katılımı özendirilmeli ve zaman içinde tüm personeli
kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
Uygulama Araçları
-

Birim Görev Yönetmelikleri/Yönergeleri
Yıllık Birim İş Programları
Birim Faaliyet Raporları
Süreç Akış Şemaları veya İşlem Yönergeleri

3.6.2 Belediyelerde Gürültü Kirliliği Yönetiminin Geliştirilmesi
Gürültü kirliliği, belediyelerin karşı karşıya kaldığı önemli bir kamu politikası sorunudur. Gürültü kirliliği
ile ilgili belediyelerin uygulamadaki görevi ve bu konudaki süreç, vatandaşların gürültü ile ilgili
şikayetleri ile başlar. Buna göre, mevzuat ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyelere aktarılan
yetki devri kapsamında ise şikayet yeri ile ilgili bilgi toplanarak yerinde gürültü ölçümü yapılır. Sınır
değerlerinin aşıp aşılmadığı kontrol edilir. Şikayet edilen yere idari para cezası verilmesinin yanı sıra
süre verilerek gerekli izolasyon, yalıtım vb. çalışmalarının yapılması sağlanır. Şikayete konu olan
durumlar ilgili şikayet yeri tarafından düzeltilmezse idari yaptırım uygulanır.
3.6.2.1

Tüm Yönetim Kademeleri İçin

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
a. Gürültü kirliliğinin önlenmesi politikası da AB’nin önceliklerinden biridir. Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi 25 Haziran 2002 tarihinde “END” olarak da bilinen çevresel gürültünün değerlendirilmesi
ve yönetimine ilişkin Çevresel Gürültü Direktifi 2002/49 sayılı direktif kabul edilmiştir. Bu direktif,
kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükûnunu gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesi
için, çevresel gürültüye maruz almanın etkileriyle mücadele etmeye yönelik esaslar ile ölçütlerin
belirlenmesi ve bu ölçütlerin gürültü kaynaklarına yönelik uygulanması için çeşitli kaynaklardan
yayılan gürültü emisyonuna sınırlamalar getirmiştir.40
a. İlgili direktif çerçevesinde hazırlanan Türkiye’deki mevzuat, gürültü kirliliğinin önlenmesi
konusunda önemli ölçüde farkındalık oluşturmuştur. Direktif ile ulusal mevzuat tamamen

40

https://ec.europa.eu/environment/noise/
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uyumludur. Bu nedenle belediyelerin mevzuat konusundaki bilgisi, aynı zamanda müktesebat
bilgisi niteliğindedir.
b. Direktif ve ulusal mevzuat, stratejik gürültü haritaları ve gürültü eylem planı aşamalarını zorunlu
tutmaktadır. Direktif aynı zamanda gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarına ilişkin
kamuoyunun bilgilendirilmesi prosedürünü de zorunlu tutmaktadır. 41
c. AB üyesi ülkelerin gürültü haritaları ve eylem planlarına Avrupa Çevre Ajansının ilgili sayfasından
erişmek mümkündür.42
d. Eylem planları yürürlükteki mevzuat kapsamında geliştirilmeli ve mevcut gürültü yönetimi
çerçevesinin tanımını ve değerlendirmesini içermelidir. Eylem planları gerekli yerlerde gürültüyü
önleme ve azaltma amacıyla gürültü haritalama sonuçlarına ve gürültü sınır değerlerine dayanarak
ilgili belediyenin eşgüdümünde tüm ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanır. Bunun
geliştirilmesi için gerekli politika tedbirlerinin alınması yerinde olur.
Uyumun Artırılması İçin Uygulama Önerileri
- AB Müktesebatına ulusal mevzuatın uyumunun en yüksek olduğu alanlardan biri çevresel gürültü
kirliliğidir. Ancak halen geliştirilebilecek yönler bulunduğu düşünülebilir. Özellikle diğer çevre
sorunlarının yanı sıra, belediye başkanlıklarının öncelikli konuları arasına gürültü kirliliğinin de
girmesi gerekir. Özellikle kent planlaması kararları alınırken çevresel gürültü kirliliğinin de önemli
bir değişken olarak dikkate alınması gerekir. Bu alanda, gürültüyü azaltmaya yönelik yapılacak
harcamaların da azalmasını sağlayacaktır. Bu yönler özellikle, bir önceki kısımda belirtilen ilkeler
çerçevesinde iyi uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak yapılabilir.
- Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) olarak düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir, yollar,
havaalanları, tren yolları ve sanayi için önemli veriler içermektedir.
Bkz: http://noise.eea.europa.eu/
3.6.2.2

Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Rol ve Sorumluluklar

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
a. Belediyeler ulusal mevzuattan kaynaklı görevlerini yerine getirirken, bir yandan bu hizmetlerin
uluslararası standartlar çerçevesinde ve ülke gerçekliği temelinde nasıl iyileştirileceğine ilişkin
kapasite artırımı arayışına girmesi beklenmektedir.
b. Gürültü kirliliği konusunda AB ile uyum düzeyi yüksek olduğu için sorun, AB müktesebatının
anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin farkındalığın artırılmasındadır. Bu anlamda kapasitenin
geliştirilmesi gerekir.
c. Kapasitenin ilk unsuru politika geliştirmedir. Politika geliştirebilme becerisi, belediyelerde
geliştirilmesi gereken bir unsurdur. Özellikle AB’nin gürültü kirliliği konusundaki yeni
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https://ec.europa.eu/environment/noise/directive_en.htm
https://cdr.eionet.europa.eu/
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yaklaşımlarının anlaşılması ve bu doğrultuda belediye gerçekliği temelinde politika geliştirilmesi
gerekir.
d. Kapasitenin ikinci ve olmazsa olmaz unsuru mali kapasitedir. Belediyeler, mali altyapılarını
güçlendirmelidir. Mali kapasite geliştirilmeden, gürültü kirliliği gibi ciddi miktarda yatırım ve
topyekün bir kent tasarımı gerektiren politika alanlarını uygulamak ve Müktesebatın gelişiminin
takip edilmesi son derece zordur. Çünkü AB uygulamaları gelişmiş ülkeler seviyesine göredir.
e. Kapasitenin diğer unsuru ise kurumsal ve personel kapasitesidir. Örgüt ve personelin niteliği,
Müktesebat konusundaki farkındalığı geliştirilmesi gereken en önemli alanlardan biridir.
Uyumun Artırılması İçin Uygulama Önerileri
- Hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile stratejik plan ve performans programı ile
uyumlu yıllık iş programları belirlenmelidir.
- Birim faaliyetlerinin süreçleri, iş akışları ve hizmetlerin gördürülmesi AB müktesebatının yeni ve
değişen hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmelidir.
- Hizmetler için yeterli ve liyakatli nitelik ve sayıda personel görevlendirilmelidir. Bu personel AB
konusunda bilgili ve ilgili olmalı, gelişen politika alanlarını izleyerek bunları belediye yöneticilerine
aktarmalıdır. Aşağıdan yukarıya doğru bir farkındalık silsilesi kurulmalıdır.
- İş analizlerine dayalı personel görev tanımları yapılmalı, görevin etkin bir şekilde yapılabilmesi için
ilgili personelde bulunması gereken asgari nitelik ve deneyim belirlenmelidir. Bu nitelik içinde proje
yazma, geliştirme becerileri de olmalıdır.
- Personelin müktesebat ile ilgili gelişmeleri takip etmesi için düzenli hizmet içi eğitimler
planlanmalıdır. Bu eğitimlere personelin katılımı özendirilmeli ve zaman içinde tüm personeli
kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
Uygulama Araçları
-

Birim Görev Yönetmelikleri/Yönergeleri
Yıllık Birim İş Programları
Birim Faaliyet Raporları
Süreç Akış Şemaları veya İşlem Yönergeleri

63

4

BELEDİYELER İÇİN SOSYAL KORUMA VE SOSYAL İÇERME REHBERİ
Rehberin Amacı

Bu Rehberin amacı, Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatı bağlamında Belediyelerimizin sosyal koruma ve
sosyal içerme alanlarında tasarlayıp uygulayacakları tüm politika süreçlerine bu modelin temel
unsurları açısından ışık tutmaktır. Bu amaçla Rehber, bu ortak modelin temel amaçlarını, ilkelerini,
usullerini ve araçlarını tanıtacaktır.
AB’nin sosyal politika ve istihdam alanlarını kapsayan müktesebatı (19. Fasıl) AB terminolojisinde
kısaca “sosyal müktesebat” olarak anılmaktadır. AB sosyal müktesebatının temel amacı “Avrupa Sosyal
Modelini” temellendirmek ve korumaktır. Sosyal müktesebatın kapsamına gelince, müktesebatta yer
alan temel konular AB Başkanlığı’nın internet sitesinden de izleneceği gibi şu şekilde
tanımlanmaktadır43:

istihdamın artırılması

çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi
uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin
oluşturulması
sosyal ortaklarla diyalog tesis edilmesi

sürdürülebilir bir istihdam yapısı için insan
kaynaklarının geliştirilmesi
sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele edilmesi
kadın ve erkekler için eşit fırsatlar sağlanması

Bu çerçevede, faslın alt konuları aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi şu unsurdan oluşmaktadır:

43

Bkz. https://www.ab.gov.tr/84.html
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iş hukuku
iş sağlığı ve güvenliği
kadın ve erkek arasında eşit muamele
ayrımcılıkla mücadele
sosyal diyalog
istihdam
sosyal içerme
sosyal koruma
Elinizdeki Rehber, yukarıda tanımlanan tüm bu konu ve alt konular içerisinde AB’nin sosyal koruma ve
sosyal içerme44 alanlarındaki ilke ve amaçlarına, usullerine ve araçlarına odaklanmaktadır.
Hatırlanmalıdır ki, sosyal müktesebatın sadece bu iki alt konuları değil, tüm konu ve alt konuları yerelde
hayata geçirilebilecek konulardır.
Ayrıca, sosyal müktesebatın bütünü sadece üye ülkelerin sosyal politika ve istihdam alanındaki
politikaları için değil, ülkemiz gibi Birlik üye adayı statüsünde olan diğer ülkeler için de temel çerçeveyi
teşkil etmektedir. Tüm bu konu ve alt konuların aday ülkeler açısından ne şekilde ele alındığını görmek
için de bu ülkeler için hazırlanan stratejik belgelere45 ve düzenli olarak yayımlanan Ülke Raporlarına
(İlerleme Raporlarına) 46 başvurmamız gerekmektedir. Dolayısıyla tüm bu belgeler AB’ye üye ve aday
ülkelerin istihdam ve sosyal politikaları için temel çerçeveyi teşkil etme niteliğindedir. Bu şekilde
beklenen; temel çerçevenin tüm üye ve aday ülkelerin ulusal hukuki sistemlerini çerçevelemesi, tüm
stratejik programlama belgelerine yansıması, her idari düzeyde hayata geçirilmesi ve hayata geçirilen
uygulamaların düzenli bir biçimde izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

Temel Kavramlar
Avrupa Sosyal Modeli: Bu model, Avrupa Birliği’ni oluşturan ancak birbirlerinden çok farklı sosyoekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel yapılardan oluşan toplumların ortak toplumsal değerlerini
temsil etmektedir. Birçok ulusal sosyal modelden oluşan ve dolayısıyla tek bir tanımı yapılamayacak
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Bu iki alt konuda daha fazla bilgi edinmek için Avrupa Komisyonu’nun internet portalındaki bu alandaki sayfalara
danışılabilir. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750. AB sathında bu alanlarda yerel düzeyde
sayısız proje uygulanmaktadır. Bu projelerin bir kısmına ulaşmak için bkz. https://www.esneu.org/news/298/index.html;
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8140&langId=en.
Ülkemizde
istihdam ve sosyal politika alanına ayrılan AB fonları ile yürütülen projelerin bilgilerine şu linkten ulaşılması
mümkündür: http://www.ikg.gov.tr/projeler/proje-haritasi/.
45
Örnek vermek gerekirse, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı AB’nin genişleme stratejisini tanıttığı belgeler bunlar
arasında yer almaktadır. 2019 yılına dair bu stratejik belgeye bu linkten erişebilirsiniz:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-communication-on-euenlargement-policy_en.pdf
46
Ülkemizi konu alan Ülke Raporları ve diğer temel çerçeve belgeler için bu linki kullanabilirsiniz:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/keydocuments_en?f%5B0%5D=field_file_country%3A91
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bu Modelin temel amacı, ekonomik büyümeyi, yüksek yaşam standartları ve insana yakışır çalışma
koşullarıyla birleştirmektedir. İnsan haklarını en temel evrensel ilke sayan Model, esasen tam istihdamı
da içeren bir grup sosyal haklara dayanmaktadır. Modelin kalbinde ise, Rehberin bu bölümünün
konusu olan sosyal koruma ve sosyal içerme politikaları bulunmaktadır. AB her ne kadar genel olarak
Avrupa Sosyal Modelinin temel ilkelerini belirlemiş olsa da, Birlik sosyal koruma ve sosyal içerme
politikalarının tasarım ve uygulamalarının düzenlenmesini büyük ölçüde ulusal düzeye bırakmaktadır.
Birlik, Avrupa Sosyal Modelinin temel unsurlarını sadece üye ülkelere değil, Birliğe üye olmak isteyen
tüm aday ülkelere de aktarmaktadır. AB, sosyal amaç ve ilkelerinin yerelde hayata geçirilmesi
süreçlerinde her üye ve aday ülkenin kendine özgün ulusal sosyal modeline ve idari yapılanmasına göre
tasarlanıp uygulanmasını öngörmektedir. Birlik, Avrupa Sosyal Modelini sağlamlaştırmak ve
kurumsallaştırmak amacıyla sosyal politika ve istihdam alanlarını kapsayan kurallar bütünü olan
“sosyal müktesebatı” sürekli geliştirmektedir.
Sosyal Müktesebat: Avrupa Birliği’nin temel hukuki kaynakları Roma Antlaşmasından bu yana Birliğe
sosyal bir misyon yüklemekte ve bu alanda görevler tanımlamaktadır. Terim anlamı “Avrupa Birliği
kazanım(lar)ı” olan AB müktesebatı, sosyal müktesebatı da içermekte olup, AB’nin uyguladığı tüm
politika alanlarındaki kuralların bütününü temsil etmektedir. Müktesebatın unsurları, genel anlamda,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun resmi sayfalarında tanımlandığı gibi şunlardan oluşmaktadır:
“AB’nin temeli olan Antlaşmaların içerikleri, ilkeleri ve siyasi hedefleri; antlaşmalara göre kabul edilmiş
olan mevzuat ile Adalet Divanı içtihadı; yasal bağlayıcılığına bakılmaksızın Birlik kapsamında kabul
edilmiş olan örneğin kuruluşlar arası anlaşmalar, kararlar, beyanlar, tavsiye kararları ve kılavuzlar gibi
diğer yasal belgeler; ortak dışişleri ve güvenlik politikası çerçevesinde ortak eylemler, ortak tutumlar,
beyanlar, sonuçlar ve diğer faaliyetler; adalet ve içişleri çerçevesinde ortak eylemler, ortak tutumlar,
beyanlar, sonuçlar ve üzerinde mutabık kalınan diğer eylemler; Topluluklar, üye devletler ile birlikte
Topluluklar, AB tarafından veya AB faaliyetlerine ilişkin üye devletlerin kendi aralarında imzaladıkları
uluslararası sözleşmeler.”47 AB’nin sosyal politika ve istihdam alanlarını kapsayan ve müktesebatın 19.
Faslında derlenen kurallar bütünü AB terminolojisinde kısaca “sosyal müktesebat” olarak anılmaktadır.
Elinizdeki rehberde, sosyal müktesebatın “sosyal koruma” ve “sosyal içerme” alanlarındaki temel
ilkeleri, amaçları, usulleri ve araçları açıklanmaktadır. AB sosyal müktesebatı ağırlıklı olarak üye ülke
tasarrufunda olmakla birlikte, Birliğin bazı alanlarda minimum standartlar belirlediği de
vurgulanmalıdır. Birlik, bu alanlarda (örneğin, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele, işçi sağlığı ve
güvenliği, kadın-erkek eşitliği gibi) üye ve aday ülkelerden bu hususlara ilişkin mevzuat uyumunu
sağlayacak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesini ve idari yapılanma tedbirlerini almasını, bunların
etkili ve verimli şekilde uygulanmasının sağlanmasını talep etmektedir.
Sosyal koruma: Avrupa Birliği’nde sosyal koruma politikaları, bireyleri işgücü piyasalarında ve hayatın
diğer alanlarında karşılaştıkları risklere karşı korumak ve bu alanlarda doğacak ihtiyaçlara cevap
vermek için tasarlanmaktadır. Bu riskler ve ihtiyaçlar, işsizlik, ebeveyn sorumlulukları, hastalık ve
sağlık, iş göremezlik, eş veya ebeveyn kaybı, yaşlılık, konut ve sosyal dışlanmayı içerecek şekilde
tanımlanmıştır. Avrupa Sosyal Modelinde, bu risklere karşı önlemlerin alınması ve ihtiyaçların
karşılanmasının kamu eliyle gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Sosyal İçerme: Avrupa Birliği’nin sosyal içerme politikaları engelliler, yaşlılar, çocuklu aileler ve
yardıma muhtaç çocuklar, uzun dönemli bakıma ihtiyacı olanlar ve evsizler gibi özel politika gerektiren
grupları hedef almaktadır. Bu politikalar, temelde yoksullukla ve yoksullukla birlikte ortaya çıkan
sorunlarla mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Yine Avrupa Sosyal Modelinde, bu grupların
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https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-muzakereleri-720
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ihtiyaçlarının karşılanmasının kamu eliyle sunulan yüksek kaliteli ve maliyeti karşılanabilir düzeyde bir
takım sosyal hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

AB Sosyal Müktesebatı ve Aday Ülkelerden Beklentiler
Sosyal politika ve istihdamı konu alan müzakere faslının temelini, esasen birincil mevzuat niteliğinde
olmayan çok çeşitli uygulamaların oluşturduğu dikkat çekmektedir. Bu sebeple de AB, sosyal
müktesebatı geleneksel anlamda mevzuat odaklı diğer birçok politika alanındaki gibi
tanımlanmamaktadır. AB’nin sosyal politika ve istihdam alanında kısıtlayıcı düzenlemeler yapmaktan
kaçınmasının temel nedeni, AB’nin kurumsal düzenlemeler yapma ve uygulama sorumluluğunu büyük
ölçüde ulusal düzeye bırakmasıdır. AB, sosyal müktesebatın içeriğini tek bir düzenleme metninde
toplamayı tercih etmemekte; genellikle bu konudaki temel ilkelere sektörle doğrudan ya da dolaylı
ilgili belgeler içerisinde yer vermektedir.
Bu durum, zaman geçtikçe AB sosyal müktesebatının takibini de zorlaştırmaktadır. Bu zorluk karşısında
Avrupa Komisyonu 2016 yılında bir politika belgesi yayımlama gereksinimini duymuş ve sosyal
müktesebatı bu belge aracılığıyla özetlemeyi hedeflemiştir.48 Müktesebatın Sosyal Politika ve
İstihdam Faslını oluşturan temel politika konularında daha fazla genel bilgi almak için Avrupa Birliği
internet portalının istihdam ve sosyal işler sayfalarına bakmak bir uygulayıcı için yerinde olacaktır.49
AB’nin bu alanda izlediği politikalar ve bu politikaların temel eksenleri hakkında bilgilenmek için Avrupa
Komisyonu internet portalının ilgili resmi internet sayfalarını ziyaret etmek gerekmektedir.50
Aşağıda da tanıtılacak temel politika konularına esas teşkil eden müktesebat için ise AB Hukuku
internet portalının istihdam ve sosyal politika sayfalarına danışmakta fayda bulunmaktadır.51 AB’nin
sosyal politika ve istihdam alanında ülkemizin AB müktesebatına uyum düzeyini artırma ve insan
kaynaklarını geliştirme çabalarına ilişkin izlediği politikalar ve gerçekleştirdiği etkinlikler için de AB
Türkiye Delegasyonunun internet portalının ilgili sayfalarına danışılmalıdır.52 Son olarak 19. Faslın
kapsamı, faslın müzakere sürecinde geldiği aşama, müzakere sürecinde gerçekleştirilen toplantılara
ilişkin bilgiler ve faydalı linkler için T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 19. Fasılla ilgili
internet sayfalarına başvurulabilir.53
Tüm bu bilgiler ışığında AB sosyal müktesebatının temel unsurları incelendiğinde, elinizdeki rehberin
ileriki bölümlerinde de tanıtılacağı gibi, AB, Avrupa Sosyal Modelinin insan haklarına dayalı, insana
yakışır özellikteki temel ilkelerini belli ölçülerde ortak tutmaktadır. Tüm bu ortaklığa rağmen, AB sosyal
politika ve istihdam alanındaki tasarruflarını, bu temel ilkeler çiğnenmeyecek biçimde, çok büyük
ölçüde ulusal tercihlerin çerçevesinde üye ve üyeliğe aday ülkeler tarafından şekillendirilmesine
bırakmaktadır. Bu bağlamda AB, sosyal müktesebatının yerelde hayata geçirilmesi süreçlerinde her
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Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0050
Bkz. https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_en
50
Bkz.
https://ec.europa.eu/info/policies/employment-and-social-affairs_en,
https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en ve https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1&langId=en
51
Bkz.
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/employment_and_social_policy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D17%2
CSUM_2_CODED%3D1707&obsolete=true
52
Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/egitim-istihdam-ve-sosyal-politikalar-7697
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/84.html
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üye ve aday ülkenin kendine özgün ulusal sosyal modeline ve idari yapılanmasına göre tasarlanıp
uygulanmasını öngörmektedir.
Birlik (Avrupa Birliği), Avrupa Sosyal Modelinin temel unsurlarını sadece üye ülkelere değil, Birliğe üye
olmak isteyen tüm aday ülkelere de aktarmalıdır. Bunu da üyelik müzakereleri sürecinde AB sosyal
müktesebatının ülke düzeyinde ulusal mevzuata aktarılması ve hayata geçirilmesi yoluyla
gerçekleştirmektedir. Hayata geçirilmesi öngörülen sosyal müktesebat sadece merkezi yönetimler için
değil, tüm ulus-altı (bölgesel ve yerel) düzeylerdeki yönetimler için de birtakım yükümlülükler
getirmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki belediyelerin de, merkezi yönetim için geçerli olduğu kadar,
sosyal müktesebatın hayata geçirilmesini sağlayacak bir takım imkanları olduğu göz önüne alınmalıdır.

Ulusal Mevzuatta Sosyal Politika ve İstihdam Alanı ve Belediyelerden
Beklentiler
Ulusal mevzuatımızda sosyal politika ve istihdam alanına ilişkin yasal düzenlemeleri başta anayasamız olmak
üzere ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler hiyerarşisi içerisinde
değerlendirmek gerekmektedir. Sosyal koruma ve sosyal içerme konuları birincil mevzuatımızda
anayasamızdaki ilgili hükümlere tabi olarak sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler başlıkları

altında tanımlanmaktadır. Bu alana ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar merkezi idare düzeyinde T.C.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır. Dolayısıyla sosyal hizmetler ve
sosyal yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını
izlemek Bakanlığın sorumluluğu altındadır. Bakanlık ayrıca zaman içerisinde yürürlüğe konabilecek
yeni hizmet modellerine göre gerçekleştirilecek güncellemeler ile hizmet ve görevlerle ilgili konularda,
diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak
belirlemek, bu konuda idari düzenlemeler yapmak ve eşgüdümü sağlayacak tedbirleri almak, müşterek
projeler hazırlamak ve uygulamak ile yetkilendirilmiştir.
Bakanlık, merkezi idare, yerel idare ve paydaşlar arasındaki görev, yetki ve sorumluluk dağılımını
konuyla ilgili mevzuata göre düzenleyip uygulamaktadır. Merkezi idare düzeyindeki düzenlemelere ek
olarak, sosyal koruma ve sosyal içerme alanları mahalli idare düzeyinde de ilgili mevzuat aracılığıyla
düzenlenmiştir. Ülkemizde merkezi ve mahalli idarelerin yaygın uygulamaları incelendiğinde, sosyal
hizmetlerin ve sosyal yardımların sunulması ve bu hizmet ve yardımların eşgüdümü açısından
belediyelere bir yetki ve/veya sorumluluk devrine yönelik mevzuat yapısının mevcut bulunmadığı
görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, merkezi idarenin politika belirleme ve uygulama süreçlerinde
belediyelerle görev paylaşımının, daha ziyade işbirliği, müşterek proje ve bunlar gibi çalışmalar ile
sınırlı tutulduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, buna ek olarak, yerel düzeyde sosyal koruma ve sosyal
içerme politikalarında hizmet sunumunun AB’nin ilke ve amaçlarına uygun bir biçimde
gerçekleştirilmesinin kilit araçları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve belediyelerdir.
Dolayısıyla merkezi idarede bu politika alanının “sahiplenilmesi” hayli yüksek düzeyde olsa da, yerelde
belediyelerin özel politika gerektiren grupları “sahiplenmeleri” AB sosyal müktesebatına uyum
açısından büyük önem arz etmektedir.

Rehberin Kullanıcıları
Belediye Başkanı
Sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarına ilişkin ulusal mevzuatımız Belediyelerimize sosyal yardımları
ve sosyal hizmetleri düzenleyerek Belediyelerimize bir takım görev ve yetkiler tanımlanmıştır.
Belediyelerimiz bu alandaki müdahalelerini tasarlayıp uygularken birtakım hedefler belirlerler. Bu
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hedefler, yerel düzeyde seçimle iş başına gelen yürütmenin başı belediye başkanı tarafından belirlenir.
Bu hedefleri başarıyla tutturmak için gerekli olan yeterli ve etkili bir idare sisteminin oluşturulması,
işleyişin gözetilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sorumluluğu belediye başkanlarına aittir. AB
sosyal müktesebatını hayata geçirmek için belediye düzeyinde yürütmenin başındaki belediye
başkanının sahipliği ve liderliği büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında belediye başkanı,
AB’nin bu Rehberde tanımlanan amaç, ilke, usul ve araçların hayata geçirilmesi için etkili bir tasarım,
yönetim ve uygulama sisteminin oluşturulmasını sağlayacaktır.
Birim Yöneticileri
Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanındaki politikalar, belediyelerin özellikle sosyal hizmet ve
yardım alanlarıyla ilgili hizmet birimlerinin görevlerini yerine getirmeleriyle tasarlanıp yürütülecektir.
Bu hizmetlerin sistematik bir biçimde oluşturma ve uygulama sorumluluğu hizmet birim yöneticilerine
aittir. Dolayısıyla, birim yöneticileri faaliyetlerini yerine getirirken bu Rehberde tanımlanan amaç, ilke,
usul ve araçların hayata geçirilmesine çaba sarf etmelidir. Birim yöneticileri, belediye başkanının
liderliğinde, belirlenen stratejik planlar doğrultusunda ve sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar
birimlerinin teknik desteği ve koordinatörlüğünde birimlerinde etkili bir idari sistem oluşturmaktan,
müdahaleleri tasarlamaktan, bunları uygulamak ve uygulanan bu müdahaleler için belediye başkanına
hesap vermekten sorumludur.
Diğer Belediye Personeli
Bu Rehber, belediye hizmet birimlerinde görev yapan ve sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının
geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde Sosyal Yardım ve/veya Sosyal Hizmetler birimleri ile işbirliği
içinde çalışan diğer birimler için de önemli bir başvuru kaynağıdır. Büyüklüklerine göre farklılaşan
belediyelerin yapılanma şekillerine göre bu birimlere örnek olarak Genel Sekreterlik, Dış İlişkiler,
Avrupa Birliği, Sosyal Projeler, Kültür ve Sosyal İşler, Strateji Geliştirme, Yazı İşleri ve Kararlar, Bilgi
İşlem birimleri sayılabilir.

Sosyal Müktesebat Rehberinin Yapısı ve Uygulaması
Yukarıda da belirtildiği gibi sosyal müktesebat birçok konuyu düzenlemektedir. Ulusal mevzuata göre
belediyelerin görev ve yetkileri göz önüne alındığında, belediyeler için sosyal müktesebatın en önemli
politika alanlarının sosyal koruma ve sosyal içerme olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki
Rehberde odaklanılan alanlar, AB sosyal müktesebatının sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadeleyi
hedef alan politikalarıdır.
Sosyal müktesebatın hayata geçirilmesi için müktesebatın Rehberin konusu olan kısımlarını yakından
tanıyalım. Rehber, bu amaçla, sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının şu boyutlarına
odaklanmaktadır:
(1) sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarıyla elde edilmek istenen sonuçlara işaret eden amaçlar
(2) sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının tasarımı süreçlerine yön veren ve müdahalenin
altında yatan normatif varsayımlardan oluşan temel ilkeler
(3) sosyal koruma ve sosyal içerme alanındaki müdahalelerin tasarı ve uygulama aşamalarında izlenilen
usuller
69

(4) sosyal koruma ve sosyal içerme alanındaki müdahalelerin uygulama süreçlerinde kurulan ya da
yararlanılan idari yapılar ya da kurumsal araçlar ve mali araçlar
Rehber, sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının bu dört boyutundan her biri incelendikten
sonra, müktesebatın Belediyelerce hayata geçirilmesi için öneriler sunmaktadır.

4.6.1 Sosyal Müktesebatın Temel Amaçları ve Bunların Hayata Geçirilmesi
Avrupa Birliği’nin sosyal politika ve istihdam başlığı altındaki temel amaçları insan kaynaklarını
geliştirme, yüksek istihdama ulaşma, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilme, sosyal içermeyi
sağlama, ayrımcılıkla mücadele, sosyal adaleti tesis etme, yeterli düzeyde sosyal korumayı hayata
geçirme, kadın ve erkek arasında fırsat eşitliği sağlama, nesiller arasında dayanışmayı destekleme ve
çocuk haklarını korumaktır. Bu amaçlar Avrupa Birliği Antlaşmasının 3. Maddesinin 3. Paragrafında
açıkça sıralanmıştır: “Birlik, sosyal dışlanma ve ayrımcılık ile mücadele eder ve sosyal adaleti, sosyal
korumayı, kadın-erkek eşitliğini, nesiller arası dayanışmayı ve çocuk haklarının korunmasını
destekler”.54
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın Genel Uygulama Hükümlerini tanımlayan
maddelerden 9. Maddede ise “Birlik, politikalarının ve tedbirlerinin belirlenmesinde ve
uygulanmasında, yüksek bir istihdam düzeyinin desteklenmesi, yeterli bir sosyal korumanın garanti
edilmesi, sosyal dışlanma ile mücadele edilmesi ve eğitimde, mesleki eğitimde ve insan sağlığının
korunmasında yüksek bir düzeye ulaşılması ile ilgili gerekleri göz önünde tutar” hükmü
bulunmaktadır.55
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşması da sosyal politikanın amaçlarına değinen özel bir başlık
(X. Sosyal Politika) ayırmıştır. Birliğin sosyal politika alanındaki amaçları bu başlıkta şu şekilde
tanımlanmıştır: “Birlik ve üye devletler, … temel sosyal hakların bilincinde olarak, istihdamın teşvikini,
iyileştirme sürerken yaklaştırılmalarını da mümkün kılacak biçimde yaşam ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesini, yeterli sosyal korumayı, sosyal diyaloğu, devamlılık gösteren yüksek bir istihdam
seviyesine ulaşılması için insan kaynaklarının geliştirilmesini ve dışlanmayla mücadeleyi amaçlar”
(Madde 151). Antlaşmaların maddeleri incelendiğinde, rehberimizde odaklandığımız sosyal
müktesebatın alt alanlarının temel amaçları yeterli sosyal koruma başlıkları altında
tanımlanmaktadır.56
Birliğin sosyal koruma ve sosyal içerme alanındaki amaçları kurucu antlaşmalara ek olarak Avrupa
Birliği Temel Haklar Şartı’nın 34. Maddesinde de yer almaktadır. Bu Maddeye göre, AB, “işini kaybetme
halinde ve analık, hastalık, iş kazaları, geçindirilmeye muhtaçlık veya yaşlılık gibi durumlarda koruma
sağlayan sosyal güvenlik yardımlarından ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakkını tanır ve gözetir.”
Ayrıca, Birlik, “sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için, yeterli kaynağı olmayan herkese saygın
bir hayat sağlamak amacıyla, Topluluk hukuku ile ulusal hukuk ve uygulamalardan kaynaklanan kurallar
uyarınca, sosyal yardım ve konut yardımı hakkını tanır ve gözetir.”57
Birliğin sosyal politika ve istihdam alanındaki bu amaçları, kurucu antlaşmalar ve AB Temel Haklar
Şartı’na ek olarak, daha önce 2000 tarihli Lizbon Stratejisinde, 2010 yılında benimsenen Avrupa 2020
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55

70

çerçeve belgesinde ve son olarak da 2017 yılında ilan edilen Avrupa Sosyal Haklar Sütununda
vurgulanmıştır. Birliğin yürürlüğe giren en yeni çerçeve belgesi niteliğindeki Sütunda ilan edilen bu
amaçlar (1) fırsat eşitliği ve iş gücü piyasasına erişim, (2) adil çalışma koşulları ve (3) sosyal koruma ve
katılım olmak üzere üç başlık halinde tanımlanmıştır. Sütunun yapısı incelendiğinde, raporumuzda
odaklandığımız sosyal müktesebatın alt alanlarının temel amaçları sosyal dışlanma ile mücadele
edilmesi ve sosyal koruma ve katılım başlıkları altında tanımlanmaktadır.58
Ülkemiz için bu temel amaçlar ise İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel
Programında (EİSP SOP) işlevsel hale getirilmiştir: Bu amaçlar şu şekilde sıralanmıştır: “istihdam, sağlık
ve sosyal koruma hizmetlerine erişimi sağlamak” ve “ayrımcılık, dışlanma ve yoksullukla mücadele
etmek ve dezavantajlı kişilerin sosyal içerilmesini sağlamak”. Bu amaçlara hizmet etmek için de “sosyal
içerme için altyapı kurmak amacıyla politika yapıcıların ve hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin
geliştirilmesi” (EİSP SOP Aktivite III.I) ve “dezavantajlı kişilerin sosyal koruma hizmetlerine ve iş
piyasasına erişimini kolaylaştırmak ile birlikte ayrımcılıkla, dışlanmayla ve yoksullukla mücadele” (EİSP
SOP Aktivite III.II) aktiviteleri tanımlanmıştır.59

4.6.2 Sosyal Müktesebatın Amaçlarının Belediyelerce Hayata Geçirilmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
Belediyenin sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarındaki çalışanlarının sosyal müktesebatın
amaçlarının yerine getirilmesi için idari kapasitesi güçlendirilmelidir. Bu alanda ülkemizde idari
kapasite EİSP SOP çerçevesinde gerçekleştirilen projeler yoluyla güçlendirilmektedir.60 EİSP SOP’de yer
alan önceliklerden de takip edileceği gibi, bu alandaki idari kapasite hem nicelik, hem de nitelik
bakımından insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla artacaktır.
İnsan kaynağı kapasitesini geliştirebilmek için, Belediyelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet
politikalarını belirlerken bu alanda çalışanların AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarındaki
amaçları hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu alanda daha geniş bilgi edinmek için Rehberin
AB’nin amaçlarının tanıtıldığı yukarıdaki bölümlerine ve bu bölümlerde yer verilen kaynaklara
danışılabilir. Belediyeler, yerel düzeyde amaçlarını belirlerken bu amaçların AB’nin yerel düzeyde de
güdülmesini beklediği (örneğin insan kaynaklarını geliştirme, yüksek istihdama ulaşma, yaşam ve
çalışma koşullarını iyileştirme, sosyal içermeyi sağlama, ayrımcılıkla mücadele etme, sosyal adaleti
tesis etme, yeterli düzeyde sosyal korumayı hayata geçirme, kadın-erkek eşitliğini sağlama, nesiller
arasında dayanışmayı destekleme ve çocuk haklarını koruma gibi) amaçlarla ne ölçüde uyumlu
olduğunu tespit etmelidir. AB’nin sosyal müktesebatıyla uyumlu bu tür amaçlar belediyelerce
belirlendikten sonra, bu amaçlara nasıl ulaşılacağı hakkında belediyeler hizmet içi eğitimler
düzenleyebilir ve/veya diğer kurumlardan (örneğin Türkiye Belediyeler Birliği, bakanlıkların merkez
veya taşra teşkilatları, üniversiteler, danışmanlık şirketleri gibi) eğitim modülleri temin edebilirler.
Belediye çalışanları yürütülen sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarının izleme ve değerlendirme
süreçlerinde bu politikaların ne derecede sosyal müktesebatta vurgulanan amaçların dikkate alınıp,
hayata geçirildiğini ölçmeli ve değerlendirmelidir.61 Bu ölçüm ve değerlendirmeler belirli aralıklarla
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gerçekleştirilecek çeşitli tür değerlendirme çalışmaları aracılığıyla yapılmalıdır. Belediyeler bu tür
çalışmaları kendi olanaklarıyla ve/veya temin edilecek dış uzmanlık (örneğin Türkiye Belediyeler Birliği,
üniversiteler, danışmanlık şirketleri) yardımıyla gerçekleştirebilirler.
Sosyal yardımlar alanındaki amaçlar açısından bakıldığında, ülkemizde genel olarak sosyal yardımların
yoksulluğu düşürmedeki başarısı AB’ye üye ülkelere göre oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.62 Bu
bulgu, sosyal yardımların, sağlanan düzeyden bağımsız olarak, sosyal yardım rejiminin yeniden
kurgulanmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyelerin sosyal yardımı
konu alan faaliyetlerini yoksulluğu AB müktesebatının amaçlarına paralel olarak daha etkili bir biçimde
azaltacak şekilde yeniden tasarlamalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.63
Sosyal hizmetler alanındaki amaçlar açısından bakıldığında, belediyelerimiz AB’nin amaçları
doğrultusunda eşit, kaliteli ve yeterli düzeyde sosyal hizmetlere erişim sunmayı amaçlamaktadırlar.
Ancak bu amaca hizmet ederken, belediyeler sundukları hizmetlerin sosyal içermeyi güçlendirmesinin
gerekliliğini hatırlamalıdır. Dolayısıyla sosyal hizmetlerin AB’nin sosyal müktesebatında da vurgulanan
sosyal içermeyle ilişkisi zayıf düzeyde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinin bu amaca uygun bir biçimde
geliştirilmeye gereksinimleri bulunmaktadır

4.6.3 Sosyal Müktesebata Yön Veren Temel İlkeler ve Bunların Hayata Geçirilmesi
Avrupa Birliği sosyal politika alanında her ne kadar yüksek standartlara ulaşmayı amaçlasa da, Birliğin
bu alanda izlediği birbirine bağlı, birbirini besleyen iki temel ilke bu amacı gütmeyi zorlaştırmaktadır.
Bu ilkelerden ilki sosyal politika alanını düzenlemede Birliğin üye ulus-devletlere tanıdığı başatlıktır.
AB, bu bağlamda, “katmanlı yetki” (subsidiarity) ilkesini izlemektedir.64 AB’nin bu ilkesi, sosyal politika
alanında Birlik düzeyinde asgari koşulları belirlemeden öteye gitmeme ve bu alanda doğrudan
müdahalede bulunmama tercihlerini yansıtmaktadır. Bu durumda sosyal politika alanında sosyal
koruma modellerinin finansmanı, yönetişimi, erişimi ve cömertliği konularını doğrudan üye devletlere
bırakmaktadır. İşte bu sebeple Birlik bu alanda birincil düzenleme yaparken genel amaçları sıralar ve
aşağıda da belirtildiği gibi bu alandaki yetkileri üye devletlerle paylaşır. Bu ilkeye Avrupa Sosyal Haklar
Sütununda da birçok defa atıfta bulunulmuştur. Hatta Sütunda “Avrupa halklarının kültür ve
geleneklerinin çeşitliliğinin yanı sıra Üye Devletlerin ulusal kimlikleri ve kamu otoritelerinin ulusal,
bölgesel ve yerel düzeylerde örgütlenmesine saygı duyar” ilkesi net bir biçimde ifade edilmiştir.65
Birliğin sosyal politika alanında izlediği ikinci ilke ise “hak temellilik” ilkesidir. Özellikle Avrupa’da
yaşanan ekonomik kriz sonrasında, son yıllarda sosyal haklara verilen önem giderek artmaktadır. Hak
temelli bir anlayışa geçiş bu Rehberde de yer verilen önemli politika belgelerindeki ifadelerden
izlenebilir. Bu belgelerde AB’nin sosyal politika alanında bütünleşmeyi temsil eden Avrupa Sosyal
Boyutu hedefi vurgulanmaktadır.66 Bu açıdan bakıldığında Avrupa Sosyal Haklar Sütununda ifade
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edilen sosyal koruma alanında işgücü piyasalarından bağımsız olarak tanımlanması vurgulanan sosyal
haklar buna bir örnek teşkil etmektedir. Sütunda yer alan 20 temel ilkeden biri olarak tanımlanan
“istihdam ilişkisinin türü ve süresine bakılmaksızın, işçiler ve benzer şartlar altındaki serbest meslek
sahipleri, yeterli sosyal koruma hakkına sahiptir” yaklaşımı AB’nin sosyal koruma alanındaki temel
anlayışına işaret etmektedir.67 Bu temel ilke göz önüne alındığında, sosyal koruma ve sosyal içermede
hak temellilik ilkesi her idari düzeyde izlenmelidir. AB, sadece merkezi hükümetlerin değil, yerel
yönetimlerin de hizmetlerini sunarken idarenin vatandaşları eşit haklara sahip bireyler olarak
görmelerini zorunlu tutar.68
Hak temelli bir anlayışa geçişe paralel olarak, yine Avrupa’da yaşanan kriz sonrasında önem kazanan
bir başka ilkeden de söz etmek gerekir. Bu ilke de Avrupa Birliği kurumlarının son yıllarda giderek
sıklıkla vurguladığı “sosyal yatırım” yaklaşımına dayanmaktadır. Bu ilke, hem insan sermayesi
gelişimine yatırım yapan ve insan sermayesini verimli bir şekilde kullanan, hem de sosyal içermeyi
vurgulayan politikaları temel almaktadır. Bu açıdan bakıldığında AB bu ilkeyi takip ederek daha ziyade
tazmin etme rolü oynayan sosyal koruma politikaları uygulamak yerine, sosyal risklerin azaltılmasını
öngörmektedir. Bu riskleri azaltmayı hedefleyen politikalara göre, sosyal yatırım politikaları “üretken”
faktörler olarak tanımlanmakta ve bu politikaların ekonomik kalkınma ve istihdam artışı için çok önemli
olduğu vurgulanmaktadır.69
Ülkemiz açısından bakıldığında, sosyal müktesebat altında yer alan hizmetlerin sunumunda bu ilkeler
izlenirken AB’nin aday ülkelerde uyguladığı kamu yönetimi reformuna dair temel yatay ilkelerin de göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. OECD SIGMA ilkelerinden de takip edileceği gibi, AB’nin aday
ülkelerden beklentisi “iyi kamu yönetimi ilkelerini hayata geçirme ve AB müktesebatını etkin bir şekilde
ulusal mevzuata aktarma ve uygulama kapasitesine sahip, güçlü bir ulusal kamu yönetimi sistemi
geliştirme” kapasitesine ulaşmalarıdır.70 Kamu yönetimini temsil etmesi beklenen bu ilkeler Gözden
Geçirilmiş Endikatif Strateji Belgesinde açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Bu ilkeler arasında “kanıttemelli karar verme süreci ve içermeci, etkili, etkin, ihtiyaca cevap verebilen, hizmet-odaklı,
profesyonel ve hesap verebilir olma” sayılmaktadır.71 Buna ek olarak, “tüm idarenin sistematik
yaklaşımla planlanması, izleme ve raporlama ... ve ulusal ve yerel düzeyde profesyonel idarenin
geliştirilmesi” ilkelerinin de önemi ortaya çıkmaktadır.72 Bu ilkelere ek olarak, son on yılın ilerleme
raporları incelendiğinde, kamu yönetimini temsil etmesi beklenen ilkeler arasına “katılımcılık”,
“saydamlık”, “yerel yönetimlere yetki devri”, “eşgüdüm” ilkelerinin de eklenmesi yerinde olacaktır.73
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Bu ilkelerin sosyal politika ve istihdam başlığı altındaki sosyal içerme alanına izdüşümlerini şu şekilde
sıralayabiliriz. Aslında tüm sayılan bu ilkeler sosyal koruma ve sosyal içerme alanlarında yerel düzeyde
profesyonel idari kapasitenin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Geliştirilmesi beklenen
idari kapasitenin yukarıda da sayıldığı gibi birkaç önemli unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar şu şekilde
özetlenebilir.
İlk olarak, sosyal hizmetlerin sunumu ve sosyal yardımların sağlanmasında politika belirleme,
uygulama ve izleme süreçlerinin tümünün nesnel verilere ve kanıtlara dayalı olması gerekmektedir.74
Tüm politika döngüsünde hem istatistiki verilerin hem de nitel verilerin toplanması, derlenmesi, analiz
edilip izlenmesine ihtiyaç vardır. Veri altyapısının güçlendirilmesiyle ihtiyaçlar daha kolay
belirlenebilecek, ihtiyaçlara cevap verebilen müdahaleler daha kolay tasarlanıp uygulanabilecektir. 75
İkinci önemli bir unsur ise idarenin sistematik bir biçimde planlama yapmasının gerekliliğidir. Planlama
sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar özelinde düşünüldüğünde bu iki hizmet alanının birbirini
destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte programlanması ve yürütülmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Gözden Geçirilmiş Endikatif Strateji Belgesi’nde de belirtildiği gibi, ülkemizde sosyal içermeyi
iyileştirmek amacıyla “genel bir politika çerçevesinin” geliştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır
(Avrupa Komisyonu, 2018, s. 12).76
İdari kapasite geliştirilirken, bu hizmetlerin sunumunda ve yardımların sağlanmasında hem
politikaların belirlenme sürecinde hem de yürütülmesinde içermeci yapılar kurulmalı, paydaşların
(örneğin işçi ve işveren sendikaları ve diğer sivil toplum örgütlerinin) ve vatandaşların bu süreçlere
katılımı sağlanmalıdır.77 Sosyal politika ve istihdam alanının en sorunlu alanlarından biri olarak ortaya
çıkan sosyal diyaloğun geliştirilmesi ise ülkemiz için hazırlanan hemen hemen tüm Ülke Raporlarında
(İlerleme Rapolarında) vurgulanmaktadır.78
Tüm bu tanımlanan ilkelere ek olarak, EİSP SOP, tasarlanan ve yürütülen sosyal politikaların “hak
temelli” olmalarını öngörmektedir. Bu belgeye göre, politikaların belirlenmesi ve uygulanması
süreçlerinde “bütüncül [bir] yaklaşım” izlenmesi amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetlerin sunumunda
sadece “etkin hizmet” değil, “kapsayıcı” bir şekilde “hizmette eşit erişimin” sağlanmasının gerekliliği
ortaya konulmuştur. Tüm bu müdahalelerin da kurumlar arasında eşgüdüm ve işbirliği içerisinde
yürütülmesi temel bir ilke olarak tanımlanmıştır. Buna ek olarak idarenin tüm müdahalelerinin
izlenebilir nitelikte olması gerektiği vurgulanmıştır.79
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4.6.4 Sosyal Müktesebatın İlkelerinin Belediyelerce Hayata Geçirilmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
Belediyenin sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarındaki çalışanlarının sosyal müktesebatın ilkelerinin
takibi için idari kapasitesi güçlendirilmelidir. Bu alanda idari kapasite Birlik programları ve Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı II (Instrument for Pre-accession Assistance II – IPA II) çerçevesinde
gerçekleştirilen projeler yoluyla güçlendirilmektedir.80 Bu çerçevede uygulanan EİSP SOP’de yer alan
önceliklerden de takip edileceği gibi, bu alandaki idari kapasite hem nicelik, hem de nitelik bakımından
insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla artacaktır.
İnsan kaynağı kapasitesini geliştirebilmek için, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarını belirlerken
bu alanda çalışanların AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarındaki ilkeleri hakkında bilgi
edinmeleri gerekmektedir. Belediye çalışanları sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarını tasarlayıp
uygularken, bu politikaların ilkesel açıdan hak temelli ve sosyal yatırımı dikkate alacak şekilde
yürütülmesi konusunda hassas davranmalıdırlar. Bu alanda çalışanlar, sosyal müktesebatın diğer temel
ilkeleri olan karar verme süreçlerinin kanıt-temelli kılınması ve her düzeyde olduğu gibi yerel idare
düzeyinde de belediyelerin içermeci, etkili, etkin, ihtiyaca cevap verebilen, hizmet-odaklı, profesyonel
ve hesap verebilir olmasını sağlamalıdırlar. Tüm bu ilkeler dikkate alınırken, müktesebatta tüm
idarenin sistematik bir yaklaşımla planlanmasının gereği açıktır. Örneğin, sosyal hizmetler planlanırken
ve uygulanırken bu hizmetlerin vatandaşlar tarafından hak edilmiş olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca,
yine bu hizmetler tasarlanırken sosyal yatırım ilkesi takip edilmelidir. Örneğin, Belediyelerimiz
kadınların çalışmasını teşvik ederken çocuklar için de okul öncesi eğitim konusunda girişimlerde
bulunmalıdır. Bu ilkelerin güdülmesi ancak belediyelerce profesyonel idarenin geliştirilmesi yoluyla
mümkün olabilecektir. Bu alanda daha geniş bilgi edinmek için Rehberin AB’nin ilkelerinin tanıtıldığı
yukarıdaki bölümlerine ve bu bölümlerde yer verilen kaynaklara danışılabilir. Belediyeler, yerel
düzeyde ilkelerini belirlerken bu ilkelerin AB’nin yerel düzeyde de izlenmesini beklediği ilkelerle ne
ölçüde uyumlu olduğunu tespit etmelidir. AB’nin sosyal müktesebatıyla uyumlu bu tür ilkeler
belediyelerce belirlendikten sonra, bu ilkelerin ne şekilde izlenebileceği hakkında belediyeler hizmet
içi eğitimler düzenleyebilir ve/veya diğer kurumlardan (örneğin Türkiye Belediyeler Birliği,
bakanlıkların merkez veya taşra teşkilatları, üniversiteler, danışmanlık şirketleri gibi) eğitim modülleri
temin edilebilirler.
Belediye çalışanları, yürütülen sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarının izleme ve değerlendirme
süreçlerinde bu politikaların ne derecede sosyal müktesebatta vurgulanan ilkelerin dikkate alıp, hayata
geçirdiğini ölçmeli ve değerlendirmelidir.81 Bu ölçüm ve değerlendirmeler belirli aralıklarla
gerçekleştirilecek çeşitli tür etki değerlendirme çalışmaları aracılığıyla yapılmalıdır. Belediyeler “etki
analizi”, “süreç analizi” veya “ekonomik etki” gibi değerlendirme çalışması türlerinden birini ya da
birkaçını belirleyip, bu çalışmaları yürütmelidir. Belediyeler bu tür çalışmaları kendi imkanlarıyla
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ve/veya temin edilecek dış uzmanlık (örneğin Türkiye Belediyeler Birliği, üniversiteler, danışmanlık
şirketleri) yardımıyla gerçekleştirebilirler. 82
Hem sosyal yardımlar hem de sosyal hizmetler açısından bakıldığında, sosyal müktesebatın temel
ilkelerine uyum için yerel düzeyde kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm sorunlarının çözümlenmesi
gerekmektedir. Belediyeler kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümü sağlamak için çaba sarf etmeli, bu
konuda öne çıkan iyi örnekleri takip etmelidir.83 Ülkemizde bazı Belediyelerimiz bu alanda oldukça
başarılı örnekler sergilemektedirler. Bu örnekler iyi uygulamaların tanıtıldığı çalıştaylar aracılığıyla
tartışılabilir.
Sosyal müktesebatta öne çıkan bir başka ilke de, politika belirleme, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla ilgilidir.84 Örneğin, Belediyeler tüm bu süreçleri
sanayi ve ticaret odaları, işadamları örgütleri, sendikalar, yardımlaşma ve dayanışma dernekleri ile
birlikte yürütmeliler. Yerel düzeyde sivil toplum örgütlerinin katılımları belli bir düzeye ulaşmışsa da,
ülkenin tüm sathında AB uygulamalarına benzer düzeyde ve şekilde yüksek derecede, çeşitlendirmiş,
etkili ve etkin katılımcılığın gerçekleştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

4.6.5 Sosyal Müktesebatta İzlenen Temel Usuller ve Bunların Hayata Geçirilmesi
AB’nin izlediği politika oluşturma, karar alma ve politikaları yürütme süreçlerinde izlenen usuller,
müktesebatta çok-düzeyli bir yönetişim yapısının varlığının tanındığına ve bu yapının varsayıldığına
işaret etmektedir. Yukarıda tanımlanan katmanlı yetki ilkesini takip eden bu yapıda AB, ulus-üstü
düzeyi temsil ederken, üye devletler ulusal düzeyi, bölgesel ve yerel yönetimler ise ulus-altı düzeyi
temsil eder.85 Müktesebata göre AB’nin politika oluşturma, karar alma ve politikaları yürütme
süreçlerinde izlenen usuller Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmada tanımlanan yetki
kataloğundaki (catalogue of competences) farklı politika alanlarına göre değişmektedir. Sınırlı sayıda
bir takım politika alanında AB’nin münhasır yetkisi (örneğin ortak para politikası, rekabet politikası,
ortak dış ticaret politikası gibi) bulunurken, birçok alanda (projemizin konusu olan sosyal politika ve
istihdam gibi) AB bu yetkiyi üye devletlerle paylaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üye devletlerle yetki
paylaşımı AB’nin yönetişimi açısından en temel usullerin başında gelmektedir.86
Sosyal müktesebat açısından bakıldığında, genel usule göre sosyal politika alanı, Avrupa Birliği’nin
İşleyişi Hakkında Antlaşmada yetki paylaşımını düzenleyen maddelerden 4. Maddeye göre öncelikle
üye ülkelerin yetkisi altındadır. Ancak bazı sosyal politika alanlarında üye devletler yetkilerini Avrupa
Birliği ile paylaşır. Buna ek olarak, yine aynı Antlaşmanın 5. Maddesinde “Birlik, üye devletlerin sosyal
politikalarının eşgüdümünü sağlamak için girişimlerde bulunabilir” ifadesi bulunmaktadır. Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmada 152. Maddede ise, Birliğin bu amaçları gerçekleştirmek için,
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üye devletlerin aşağıdaki alanlardaki faaliyetlerini desteklediği ve tamamladığı ifade edilir. Bu
faaliyetler şu alanlarda tanımlanmıştır: (a) işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak üzere, özellikle
çalışma ortamının iyileştirilmesi, (b) çalışma koşulları, (c) işçilerin sosyal güvenliği ve sosyal korunması,
(d) iş akdinin feshedilmesi durumunda işçilerin korunması, (e) işçilerin bilgilendirilmesi ve işçilere
danışılması, (f) 5. paragraf saklı kalmak kaydıyla, işçilerin yönetime katılımı dahil, işçilerin ve
işverenlerin çıkarlarının temsil edilmesi ve toplu şekilde korunması, (g) Birlik topraklarında yasalara
uygun olarak ikamet eden üçüncü̈ ülke uyruklarının istihdam koşulları, (h) 166. maddeye halel
gelmeksizin, işgücü̈ piyasasından dışlanmış kişilerin yeniden entegrasyonu, (i) işgücü̈ piyasasındaki
fırsatlar ve işyerindeki muamele bakımından kadın ve erkek arasında eşitlik, (j) sosyal dışlanma ile
mücadele, (k) (c) bendine halel gelmeksizin, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu.87
Buna paralel olarak AB’nin Avrupa Sosyal Haklar Sütununda tanımlanan sosyal haklar açısından yetki
düzeyi düşünüldüğünde, bu hakların yine katmanlı yetki ilkesine göre uygulanması öngörülmektedir.
Bu ilke de ortaya çıkan ihtiyaçlara göre en uygun yönetişim düzeyinin belirlenmesi ve bu politikaların
düzeyler-arası, sektörler-arası ve kurumlar-arası eşgüdümle uygulanmasını gerektirmektedir.88
Yukarıdaki sayılan sosyal müktesebatın usullerinin ülkemiz için izdüşümü EİSP SOP çerçeve belgesinde
yer almaktadır. Bu belgeye göre ülkemizde izlenmesi beklenen temel usullerin başında “politika
yapma, uygulama ve izleme ve değerlendirme açısından” “eşgüdümün” sağlanması yer almaktadır. Bu
usule paralel olarak “kurumların görev ve sorumluluklarının tanımlanması” ve kurumlar-arası
“işbirliği’nin” tesis edilmesi tanımlanmıştır. Tüm bu usuller izlenirken Birlik ve ülkemiz arasında “yetki
paylaşımı” ilkesinin de önemli bir yer tuttuğu varsayılmaktadır.

4.6.6 Sosyal Müktesebatın Usullerinin Belediyelerce Hayata Geçirilmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
Belediyelerin sosyal müktesebatı yerelde hayata geçirebilmeleri için kilit odak kurum Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak görülmektedir. Merkezi idarenin eşgüdümü açısından Bakanlığın
yüksek uzmanlık düzeyi ve bu politika alanı için hem AB kaynakları, hem de ulusal kaynakların
bulunması büyük önem taşımaktadır.89 Dolayısıyla yerelde politika tasarımı ve uygulama süreçlerinde
Bakanlık AB’nin sosyal içerme ve sosyal koruma alanlarında izlediği usuller hakkında bilgi ve birikim
açısından kilit bir kaynak olarak görülebilir.
Hem sosyal yardımlar hem de sosyal hizmetler açısından bakıldığında, yerel düzeyde kurumlar arası
işbirliği ve eşgüdüm sorunlarının çözümlenmesi için gerekli idari kapasite yükseltilmelidir. Örneğin
politika tasarımı, izleme ve değerlendirme süreçlerinde bilişim altyapısı ve bilgi paylaşımı konularında
merkezi idarenin taşra teşkilatı ve yerel yönetimler arasında işbirliği ve eşgüdümün artırılması
konusunda çalışmalar yapılabilir. AB müktesebatı bu açıdan bakıldığında genellenebilir model
sunmamakta, ancak kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm gibi izlenmesi gereken temel usulleri tespit
etmektedir. Rehberin yukarıdaki bölümlerinden de anlaşılacağı gibi, AB sosyal içerme ve sosyal koruma
alanlarında her ülke ve hatta her bölge ve kent için tek tip bir yapıdan ziyade farklılaşan yapılara işaret
etmektedir. Yerel yönetim düzeyinde bu ilişkilerin ulusal ve yerel bağlamında yerinde gözlemlenmesi
için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
Bkz. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının AB müktesebatını hayata geçirme amacıyla gerçekleştirdiği tüm
müdahaleler için bkz. http://www.ikg.gov.tr/
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alanında çalışan Belediye personeli için gerek belediyeler, gerekse Türkiye Belediyeler Birliği tarafından
eğitimler ve çalışma ziyaretleri düzenlenebilir.
Sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarında, politika belirleme, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinde sivil toplum örgütlerinin katılımlarının da önemi ortaya çıkmaktadır.90
AB sosyal müktesebatının belirlediği usullerin takibi için idari kapasitesi güçlendirilmelidir.
Bu alanda idari kapasite Birlik programları ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (Instrument for Preaccession Assistance II – IPA II) çerçevesinde gerçekleştirilen projeler yoluyla güçlendirilmektedir.91 Bu
çerçevede uygulanan EİSP SOP’de yer alan önceliklerden de takip edileceği gibi, bu alandaki idari
kapasite hem nicelik, hem de nitelik bakımından insan kaynağının güçlendirilmesi yoluyla artacaktır.
Bu alanda daha geniş bilgi edinmek için Rehberin AB’nin usullerinin tanıtıldığı yukarıdaki bölümlere ve
bu bölümlerde yer verilen kaynaklara danışılabilir. Belediyeler AB’nin sosyal müktesebatıyla uyumlu
usulleri tespit ettikten sonra, bu usullerin ne şekilde içselleştirilebileceği hakkında hizmet içi eğitimler
düzenleyebilir ve/veya diğer kurumlardan (örneğin Türkiye Belediyeler Birliği, bakanlıkların merkez
veya taşra teşkilatları, üniversiteler, danışmanlık şirketleri gibi) eğitim modülleri temin edilebilirler.

4.6.7 Sosyal Müktesebatın Araçları ve Bunların Hayata Geçirilmesi
Avrupa Birliği’nin sosyal müktesebatında kullandığı üç temel araç bulunmaktadır.92 Bu araçlar birincil
mevzuat, ikincil mevzuat ve yumuşak hukuki düzenlemelerden (soft law) oluşmaktadır. Dolayısıyla AB
sosyal müktesebatını daha iyi anlayabilmek ve hayata geçirebilmek için öncelikle bu araçlar hakkında
bilgi edinmek gereklidir.
Bunlardan ilki birincil mevzuat niteliğinde olan ve yukarıda da kilit maddelerine yer verilen iki temel
antlaşma (Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma)93 ve Avrupa Birliği
Temel Haklar Şartı’dır.94 Bu temel çerçeve belgelerinin en önemli özelliği hükümlerinin üye devletler
üzerinde bağlayıcılığıdır. Dolayısıyla AB üyeleri bu sayılan birincil mevzuata aykırı herhangi bir
tasarrufta bulunamazlar. Ancak birincil mevzuatın bir diğer önemli özelliği ise mevzuatın daha ziyade
Birliğin amaçları, ilkeleri, usulleri ve araçlarını ortaya koymaktır. Rehberin önceki bölümlerinde de
belirtildiği gibi, sosyal koruma ve sosyal içerme açısından bakıldığında birincil mevzuat, üye devletlere
genel bir çerçeve sunmakta, tek tip bir model sunmaktan ve zorlayıcı hükümler koymaktan
kaçınmaktadır.
Bu araçlardan ikincisi büyük çoğunluğu yönergelerden (direktiflerden) oluşan ikincil mevzuattır. AB
sosyal müktesebatının en büyük kısmını teşkil eden ikincil mevzuatın büyük çoğunluğu, yukarıda adı
geçen temel antlaşmalar ve AB Temel Haklar Şartı’ndan oluşan birincil mevzuattan türetilmiştir. Aynen
ulusal düzeyde de olduğu gibi, AB’nin ikincil mevzuatı birincil mevzuata göre sosyal haklara ilişkin daha
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Yukarıda da belirtildiği gibi, AB’de farklı kentlerin Avrupa Sosyal Haklar Sütununu hayata geçirirken sivil toplum
örgütlerinin ne gibi roller oynadıklarını incelemek için bkz. http://www.eurocities.eu/eurocities/news/JoinEUROCITIES-initiative-Inclusive-Cities-for-All-Social-Rights-in-My-City-WSPO-B73SF3.
91
Bkz. http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
92
Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bkz. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0050.
93
Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/pub/antlasmalar.pdf
94
Bkz. https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708
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somut ifadeler içermekte olup, hakların hayata geçirilmesine aracı olur. İkincil mevzuatın temel
alanları, iş ortamı ve işe erişim ile sosyal korumadır.
İkincil mevzuatın temel alanlarından ilki olan iş ortamı ve işe erişimle ilgili konular, hem bireysel hem
de kolektif haklardan oluşup, iş yerinde eşit muamele, aile ve iş hayatının uzlaştırılması, istihdam
koşulları hakkında farkındalığın artırılması, sözleşme türüne bakılmaksızın işgücü piyasasında eşit
muamele, çalışma sürelerinin sınırlandırılması, iş yerinde sağlık ve güvenliğin korunması, sınır aşırı
görevlendirilen işçilerin korunması, üçüncü ülke vatandaşlarının korunması, iş akdinin feshi halinde
korunma, işçilerin örgütlenmesi, bilgilendirilmesi ve danışılması, çocuk işçiliğinin yasaklanması ve
çalışan gençlerin korunmasından oluşmaktadır. Tüm bu alanlarda tanımlanan işçi statüsü, ulusal
düzeye bırakılmaktadır.
İkincil mevzuatın ikinci temel alanı olan sosyal koruma ise iş ortamı ve işe erişimle ilgili mevzuata göre
daha sınırlı bir niteliktedir. Bu alanda AB, işçilerin sosyal güvenliği ve sosyal korunması alanında
mevzuat çıkartabilme yetkisine sahiptir. Ancak AB’nin doğrudan sosyal koruma sistemlerinin
modernizasyonu ve sosyal dışlanma ile mücadele alanlarında mevzuat çıkarma yetkisi bulunmamakta
olup, bu alanlardaki düzenlemeler oldukça net bir biçimde ulusal düzeye bırakılan yetkiler arasında
tanımlanmıştır. Dolayısıyla AB’nin yetkileri daha ziyade sosyal güvenlik alanında “eşgüdüm” ve sosyal
güvenlik ve sosyal bütünleşmede “eşit muameleyi” konu alan yönergeler (direktifler) aracılığıyla
hayata geçirilmektedir. Buna ek olarak, sosyal müktesebatta AB’nin faaliyetleri arasında bireylerin
geçim kaynaklarını yeterli düzeyde olmasını sağlamak için gerekli mal ve hizmetlere erişimini teşvik
etmek de tanımlanmıştır.95
AB’nin sosyal amaçlarına ulaşmak için kullandığı üçüncü tip araç ise yumuşak hukuki (soft law)
düzenlemelerdir. AB yukarıda tanımlanan bağlayıcı araçların yanında politikaların eşgüdümü, AB mali
yardımı ve tavsiyeleri içeren araçlara başvurmaktadır. AB bu yumuşak hukuki düzenleme araçlarıyla
doğrudan ve kesin anlamda sosyal haklar vermek yerine ulusal düzeydeki sosyal politikaların temel
çerçevesini çizmeyi amaçlamaktadır. Yumuşak hukuki düzenleme araçları politika eşgüdümü, mali
yardımlar ve tavsiyelerden oluşmaktadır.
Yumuşak hukuki düzenleme araçlardan ilki politika eşgüdümüdür. AB üye devletlerin istihdam
politikalarını, sosyal politikalarını ve eğitim politikalarını koordine etmektedir. AB üye ülkeler
arasındaki
eşgüdümü “Avrupa Dönemi” (European Semester) adı verilen yöntemle
sürdürülmektedir.96 Bu yöntemle, Birlik, üye ülkelerin Avrupa 2020 strateji belgesinde tanımlanan
2010-2020 yılları arasındaki dönemde ulaşılması gereken hedeflere ulaşılmasını desteklemektedir. Bu
raporda odaklandığımız sosyal politika alanlarında eşgüdüm Açık Eşgüdüm Yöntemi (Open Method of
Coordination - OMC) adı verilen araçla yürütülmektedir.97 Bu araçla AB, ortak amaç ve göstergeler
aracılığıyla ulusal düzeyde belirlenen sosyal politikaların belirlenmesi, yürütülmesi ve üye ülkeler
(peers) arasında hep beraber değerlendirilmesini sağlamaktadır. Açık Eşgüdüm Yöntemi, AB’nin sosyal
politika alanındaki mevzuat ve finansal araçlarını tamamlamaktadır. Bu araç şu politika alanlarında
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Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en
Avrupa Dönemi hakkında daha detaylı bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-preventioncorrection/european-semester_en.
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Açık
Eşgüdüm
Yönteminin
yasal
çerçevesi
için
bkz.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0011. Bu Yöntemin işlevselliği üzerindeki tartışma için Avrupa
Parlamentosu’nun yayımladığı bilgi notu için bkz. http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542142-OpenMethod-of-Coordination-FINAL.pdf
96

79

uygulanmaktadır: (1) yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sosyal dışlanma, (2) yeterli ve sürdürülebilir
emeklilik sistemleri ve (3) erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım hizmetleri.98
AB’nin kullandığı yumuşak hukuki düzenleme araçlarından ikincisi AB mali yardımlarıdır. AB’nin sosyal
politika altında kullandığı mali araçlar Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (European Structural and
Investment Funds, ESIF) altında yer bulmaktadır.99 AB bu araç altında çeşitli fonlarla Avrupa 2020
hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamaktadır.100
AB’nin sosyal müktesebat çerçevesinde kullandığı yumuşak hukuki düzenleme araçlarının üçüncüsü
tavsiyelerdir. Bağlayıcı olmayan bu tip araçlar politika eşgüdümü, iyi uygulama paylaşımı, kıyaslama
(benchmarking), eylem çerçeveleri (frameworks of action) ve davranış kurallarını (codes of conduct)
içermektedir. AB bu araçlarla üye ülkelerin fikir birliğine ulaşmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
AB’nin sosyal müktesebatında yer alan tavsiyeleri şu alanlarla ilgilidir: iş ortamı ve işe erişim, sosyal
koruma, eğitim ve sağlık.101
AB üyeliğine aday bir ülke olan ülkemiz için sosyal müktesebatta tanımlanan araçları üç grupta
toplayabiliriz. AB’nin üye ülkeler gibi aday ülkeler için de kullandığı bu araçlardan ilk grubu düzenleme
araçlarıdır. Bu araçlar arasında, yukarıda da tanımlandığı gibi, sosyal müktesebatın omurgasını
oluşturan antlaşmalar ve ikincil mevzuat bulunmaktadır. Bu araçlara ek olarak, AB, sosyal politika
alanında yumuşak hukuki düzenleme aracı olarak politika eşgüdümü aracına başvurmaktadır. Bu
yumuşak araçlara ek olarak, AB tavsiyelerde de bulunmaktadır. İdarenin her düzeyinin, ki buna
Belediyeler de dâhildir, bu düzenleme araçlarına tabi oldukları unutulmamalıdır.
AB’nin aday ülkeler için kullandığı araçlardan ikinci grubu programlama araçları oluşturmaktadır. Bu
araçlar arasında sosyal politika ve istihdam alanına yönelik olan en kilit çerçeve belge Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı II (Instrument for Pre-accession Assistance II – IPA II)102 altında uygulanan Eğitim,
İstihdam ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programıdır İSP SOP). 103 Bu belge, AB’nin sağladığı
mali yardımlar aracılığıyla hangi amaçların hangi yöntemlerle güdülmesinin planlandığını ortaya
koymak için hazırlanmıştır.104 Ancak müzakere sürecinde ülkemizce güdülen amaçlar ve yöntemler
temel olarak, uyum sağlaması gereken müktesebat ve uyum durumuna ilişkin değerlendirmelerle
şekillenmekte olup, bu bilgiler 19. Fasla ilişkin Tarama Sonu Raporu105, yürürlükte olan Katılım Ortaklığı
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Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en
Bu fonlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/fundingopportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investmentfunds_en. Bu fonlardan sosyal politika ve istihdam alanında öne çıkan Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund)
hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en.
100
Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en ve https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-andinvestment-funds_en
101
Bkz. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15292&langId=en
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Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II hakkında genel bilgiler için bkz. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/instruments/multi-beneficiary-programme_en. IPA I ve IPA II’nin ülkemizi konu alan kısmı hakkında
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için
bkz.
https://www.ab.gov.tr/ipa-i-amp-ipa-ii-programming_45627_en.html;
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en;
ve
https://www.avrupa.info.tr/en/instrument-pre-accession-assistance-ipa-880.
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Sektörel Operasyonel Programların temel amaçları müzakere sürecinde çeşitli politika alanlarındaki amaçların
gerçekleştirilmesi için söz konusu finansman döneminde fonlanacak öncelikleri belirlemektir.
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Bkz. http://www.ikg.gov.tr/wp-content/uploads/pdf/24032017_IESP_SOP.pdf
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/tarama/tarama_files/19/screening_report_19_tr_internet_en.pdf.
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Belgesi106, güncel Ulusal Program107, güncel Ulusal Eylem Planı108, Genişleme Strateji Belgesi109 ve Ülke
Raporlarında110 yer almaktadır. Elinizdeki Raporun hazırlanması aşamasında IPA III için hazırlıklar
sürdürülmektedir. Doğal olarak, programlama süreçlerinde politikalar belirlenirken ulusal
önceliklerimizin dikkate alınması gerekmektedir. Programlama süreçlerinde danışılması gereken
belgeler arasında şunlar yer almaktadır: 11. Kalkınma Planı111, Orta Vadeli Program (Yeni Ekonomi
Programı)112, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı (ERP)113, Ulusal İstihdam Stratejisi114,
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları115.
AB’nin aday ülkelere uyguladığı sosyal müktesebat alanındaki önemli bir aracı da AB’nin üyelik
sürecindeki devletlere sağladığı mali yardım araçlarıdır. İçinde bulunduğumuz bu aşamada AB, IPA II
ile, ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarına hem mali, hem de teknik destek sağlamaktadır.
AB Delegasyonunun internet sayfalarında da belirtildiği gibi, bu yardım aracının amacı, “Türk mevzuat
ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde
bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan
kapasitelerinin oluşturulmasıdır.”116 IPA kapsamındaki mali desteğin temel stratejik ve finansman
öncelikleri düzenli olarak gözden geçirilen Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi’nde yer almaktadır.117
Sosyal müktesebatın ülkemiz gibi tüm diğer aday ülkeleri de hedefleyen temel araçlardan biri de izleme
ve değerlendirme araçlarıdır. Bu çerçevede en temel araçlar arasında Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve
Sosyal Politika Komitesi alanındaki alt komite toplantıları,118 yukarı da yer alan Katılım Öncesi
Ekonomik Reform Programı (ERP)119 ve Avrupa Komisyonu’nun aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine
uyum konusunda kaydettiği gelişmeleri değerlendirdiği yıllık raporlardır. Bu raporlar 2016 yılına kadar
“İlerleme Raporu”, bu tarihten sonra da “Ülke Raporu” başlığı altında yayımlanmaktadır.120
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf.
Bkz. https://www.ab.gov.tr/42260.html.
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/ulusal_eylem_plani-_yeni.pdf.
109
Bkz.
https://www.ab.gov.tr/siteimages/resimler/20190529-communication-on-eu-enlargementpolicy_en(3).pdf.
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Bkz. https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html.
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Bkz. http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf.
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4.6.8 Sosyal Müktesebatın Araçlarının Belediyelerce Hayata Geçirilmesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular
Mali araçlar açısından, merkezi idarenin eşgüdümü açısından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığın yüksek uzmanlık düzeyi ve bu politika alanı için hem AB kaynakları, hem de ulusal
kaynakların bulunması büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla yerelde politika tasarımı ve uygulama
süreçlerinde, AB’nin düzenleme, programlama, mali ve izleme ve değerlendirme araçları hakkında
Bakanlık bilgi ve birikim açısından kilit bir kaynak olarak görülebilir.
Projede incelenen belediyelerin tümünde AB müktesebatına uyum amacıyla idari birimler
bulunmaktadır. Sosyal müktesebata uyum için bu birimlerin işlevsel halde olmaları büyük önem arz
etmektedir. Bu birimler AB müktesebatını konu alan sayısız proje ve uygulama yürütmektedirler.
Dolayısıyla Belediyelerin Rehberin yukarıdaki kısmında tanımlanan ilgili tüm birimleri, yerelde sosyal
koruma ve sosyal içerme alanlarında politikalar tasarlanıp uygulanırken AB’nin kullandığı düzenleme,
programlama, mali ve izleme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi ve birikim sahibi olan bu
birimlerle işbirliği halinde çalışmaları önemlidir.
Belediyelerin sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında çalışan birimlerinin gündemine sosyal
müktesebatın yerelde hayata geçirilmesinin eklenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında
belediyelerin AB müktesebatını sadece Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının konuyla ilgili
çalışmalarını takip etmekle sınırlı kalmaması müktesebatın yerelde hayata geçirilmesi için önemlidir.
Bunun için de, Belediye personelinin sosyal müktesebatın yerel düzeyde hayata geçirilebilmesi amacını
güdebilmek için AB’nin kullandığı araçlar hakkında farkındalık yaratılması ve konuyla ilgili bilgi birikimi
oluşturulması gerekmektedir. Örneğin, yukarıda da belirtildiği gibi, Belediyelerin AB’nin politika
eşgüdümü araçları (özellikle yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sosyal dışlanma ve erişilebilir, kaliteli
ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım hizmetleri) hakkında gelişmeleri takip etmeleri
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında bu tür faaliyetler AB’nin sosyal müktesebatının ülkemizde yerel
düzeyde hayata geçirilmesi açısından büyük önem arz ettiği ortaya çıkacaktır.
AB’nin kullandığı araçlar alanında Belediyelerin idari kapasitelerinin geliştirilmesi için insan kaynağı
kapasitelerinin geliştirebilmesi gerekmektedir. Belediyeler sosyal yardım ve sosyal hizmet politikalarını
belirlerken, bu alanda çalışan personelin AB’nin sosyal koruma ve sosyal içerme alanındaki araçları
hakkında yeteri derecede bilgili olmaları yerinde olacaktır Bu alanda daha geniş bilgi edinmek için
Rehberin AB’nin ilkelerinin tanıtıldığı yukarıdaki bölümlere ve bu bölümlerde yer verilen kaynaklara
danışılabilir. Dolayısıyla Belediyeler, ülkemizde AB’nin kullandığı düzenleme, programlama, mali ve
izleme ve değerlendirme araçları hakkındaki bilgi ve birikimlerini geliştirmeliler.
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5

BELEDİYELER İÇİN İÇ MALİ KONTROL REHBERİ
Rehberin Amacı

UNDP tarafından yürütülen LAR III Projesi kapsamında, AB Müktesebatı ve bununla uyumlu 5018 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak hazırlanan bu Rehber, belediyelerde;
-

Faaliyetlerin belirlenen hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesi,
Kaynakların mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması,
Belediye üst yönetimi ile merkezi yönetim kuruluşlarına ve kamuoyuna zamanında doğru ve
güvenilir bilgi sunulması
Belediye varlıklarının her türlü kötü kullanıma karşı korunması

için gerekli olan temel mali yönetim ve iç kontrol ile iç denetim süreçlerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasında belediyelerin yönetici ve personeline yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
Rehberde yer verilen ilke, standart, yöntem ve süreçler her belediyenin organizasyon yapısı, idari ve
mali kapasitesi, büyüklüğü, çalışma yöntemleri ve benzeri kurumsal özelliklerine göre
değerlendirilmelidir. Bu nedenle her belediyenin çerçeve düzenlemelere bağlı kalarak kendi öz
değerlendirmelerini yapmaları, mali yönetim, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim alanlarında
kurumsal özellikleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu iç düzenlemeler hazırlayıp uygulamaya koymaları
önerilmektedir.

Temel Kavramlar
Kamu İç Mali Kontrol (KİMK): Aday ülkelerin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini yeniden
yapılandırmalarına ve uluslararası standartlar ve AB iyi uygulamalarıyla uyumlu hale getirmelerine
destek olmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen bir modeldir. Bir kurum özelinde
KİMK modeli; yönetim sorumluluğuna dayalı mali yönetim ve iç kontrol ile fonksiyonel olarak bağımsız
iç denetimde oluşur.
Mali Yönetim ve İç Kontrol: Faaliyetlerin planlanması, programlanması, bütçelenmesi, uygulanması,
ön mali kontrolü, süreç kontrolü, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması süreçlerini kapsar.
İç Kontrol: Belediyenin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, belediye varlık ve kaynaklarının korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve
güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere, yönetim sorumluluğu çerçevesinde, belediye yönetimi
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan kontroller bütünüdür.
İç kontrol, idarede SG/MHB tarafından yürütülen bir görev olmayıp, hizmet birimleri tarafından
yürütülen mali ve mali olmayan bütün faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
Yönetim Sorumluluğu: Mali yönetim ve iç kontrol yönetim sorumluluğu esasına dayanır. Yöneticilerin
karar alma yetkisine sahip olmasını ve verdiği kararlardan üstlerine, bütçe otoritesine ve kamuoyuna
karşı hesap verebilir olmasını ifade eder. Buna göre belediye başkanı ve diğer belediye yöneticileri
etkili bir mali yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturmaktan, uygulamaktan ve yetkili mercilere hesap
vermekten sorumludur.
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Yönetim sorumluluğu ilkesinin belediyeler için en önemli sonucu şudur: Belediye başkanı ve diğer
yöneticiler, sadece merkezi yönetim kuruluşları tarafından yürürlüğe konulan mali yönetim ve iç
kontrole ilişkin mevzuatı takip etmekle sorumluluklarını yerine getirmiş olmayacaklardır. Aynı
zamanda, belediyelerinde etkin bir mali yönetim ve kontrol sistemini oluşturmaları ve uygulamaları
için merkezi düzenlemeler çerçevesinde, kurumsal düzeyde iç düzenlemeler yapma ve uygulamayı
izleyip geliştirme sorumlulukları da bulunmaktadır.
Hizmet Birimi: 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirli bir hizmeti
yerine getirmek üzere kurulan ve bütçede ödenek tahsis edilen birimleri (büyükşehir belediyelerinde
daire başkanlıklarını, diğer belediyelerde müdürlükleri) ifade eder.
Ön Mali Kontrol: Malî karar ve işlemlerin, hazırlama, onaylama, yüklenmeye girişme, gerçekleştirme
ve belgelendirme aşamalarından önce hizmet birimlerinde ve SG/MHB’de mevzuata uygunluk
açısından kontrol edilmesini ifade eder.
İç Denetim: Belediyenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla, uygulamaya konulan mali
yönetim ve iç kontrol sistem ve süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.

AB Kamu İç Mali Kontrol Müktesebatı ve Aday Ülkelerden Beklentiler
AB Müktesebatının 32 No’lu Mali Kontrol Faslının bir unsuru olan KİMK Modeli, aday ülkelerin iç
kontrol ortamlarını yeniden yapılandırmalarına ve kontrol sistemlerini uluslararası standartlar ve AB
iyi uygulama örnekleri doğrultusunda güncellemelerine yardım etmek için yapısal ve işlevsel bir model
sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiştir. KİMK aynı zamanda Avrupa
Komisyonunun aday ülkelerin kamu iç kontrolü alanındaki ilerlemesini ölçmenin bir kıstası olarak
kullanılmaktadır.
KİMK Modeli, aday ülkelerin harcamacı idarelerde (belediyeler dahil) ideal bir yönetim kontrolü
oluşturmalarına rehberlik sunmaktadır. KİMK Modeli uluslararası standartları ve Avrupa Birliği iyi
uygulama örneklerini kapsamakta ve işlemlerin, ilgili mevzuat ve bütçe tanımlarıyla olduğu kadar,
geleneksel yaklaşımdan farklı olarak, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik
ilkeleriyle uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır.
KİMK Modelinin en belirgin özelliği, merkezi yönetim kuruluşlarının karar alma, kontrol etme ve
denetleme fonksiyonlarının harcamacı idarelere devrini öngören yönetim sorumluluğu yaklaşımıdır.
Buna yaklaşıma göre harcamacı idarelerin (belediyeler dahil), merkezi yönetim kuruluşlarının
uluslararası standartlar ile uyumlu düzenleme ve yönlendirmeleri çerçevesinde, yönetim
sorumluluğunu esas alan planlama, programlama, bütçeleme, harcama, iç kontrol, ön mali kontrol,
risk yönetimi ve performans yönetimi sistemlerini hayata geçirmeleri, ayrıca bu sistemlerin kurgusunu
ve işleyişini denetlemek ve üst yönetime raporlamak üzere fonksiyonel olarak bağımsız iç denetim
birimlerini oluşturmaları ve işletmeleri beklenmektedir.
Aday ülkelerin KİMK Müktesebatına uyum çalışmalarında dikkate alacakları Avrupa Komisyonu
dokümanları ile yine Komisyon tarafından referans kaynak olarak gösterilen genel kabul görmüş
uluslararası standartlar aşağıda gösterilmiştir:
-

Avrupa Komisyonu Kamu İç Mali Kontrol Kitapçığı
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-

(Welcome to the World of PIFC) 121
Avrupa Komisyonu 1605/2002 sayılı Mali Tüzük
(Financial Regulation Applicable to the General Budget of the European Communities)122
Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi
(Internal Control Framework of the European Commission)123
COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve
(COSO Internal Control Integrated Framework)124
IIA Uluslararası İç Denetim Standartları
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)125
INTOSAI Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları
(Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector)126

Ulusal Mevzuatta Kamu İç Mali Kontrol Sistemi ve Belediyelerden Beklentiler
Türkiye’de KİMK Sistemi, AB üye ülke iyi uygulamaları ve Komisyon tarafından referans gösterilen
genel kabul görmüş uluslararası standartlar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
(KMYK) Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile düzenlenmiştir.
Buna göre, merkezi kuruluşların mali yönetim alanındaki yetkileri azaltılarak harcamacı idarelere
devredilmiş, bu kapsamda belediyelerin;
- Stratejik plan ve performans programları hazırlaması,
- Bu plan ve programlar çerçevesinde, yönetim sorumluluğu ilkesi gereği belediye hizmet birimlerine
ödenek tahsis edilerek bütçeler hazırlanması,
- Üst yönetim, harcama, kontrol ve denetim fonksiyonlarının görevler ayrılığı ilkesi gereği farklı
yönetim kademelerine dağıtılması,
- Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında, her türlü organizasyon, yöntem ve süreçleri
içeren Eylem Planları hazırlaması,
- Kurumsal Risk Yönetimi metodolojisi geliştirerek stratejik ve operasyonel düzeyde risklerini
belirlemesi, değerlendirilmesi ve uygun kontrol prosedürleri ile risklerini kabul edilebilir düzeye
indirmesi,
- Tüm bu yöntem ve süreçlerin tasarım ve uygulamasını denetleyerek sonuçlarını raporlamak üzere
fonksiyonel olarak bağımsız iç denetim birimlerini oluşturması,
- Faaliyet raporları düzenleyerek kamuoyuna, meclisine, Sayıştay’a ve merkezi kuruluşlara hesap
vermesi
beklenmektedir.
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https://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32002R1605
123
https://ec.europa.eu/info/publications/internal-control-standards_en
124
https://www.coso.org/Documents/990025P-Executive-Summary-final-may20.pdf
125
https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF-Standards-2017.pdf
126
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/06/6883-A22DF8F253B907C7599ED7639A374C05765D2DC7.pdf
122
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KİMK Sistemi ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı ulusal mevzuatımıza aşağıda yer verilmiştir.
-

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu127
5393 sayılı Belediyeler Kanunu128
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik129
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik130
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik131
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik132
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar133
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği134
Kamu İç Kontrol Rehberi135
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi136
Kamu İç Denetim Standartları137

Rehberin Kullanıcıları
Belediye Başkanı
Hedeflerin sahibi belediye başkanıdır. Hedefleri başarmak ve hesap verebilmek için gerekli olan yeterli
ve etkili bir mali yönetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişinin gözetilmesi ve gerekli
tedbirlerin alınması sorumluluğu da belediye başkanlarına aittir. Belediye başkanının sahipliği ve
liderliği olmaksızın bu Rehberde açıklanan ilke, yöntem, standart ve süreçlerin hayata geçirilmesi,
dolayısıyla etkili bir mali yönetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması mümkün
olmayacaktır.
Birim Yöneticileri
Hedefler, belediyelerin hizmet birimlerinin operasyonel faaliyetleriyle başarılacaktır. İyi mali yönetim
ve iç kontrol sistemini oluşturma ve uygulama sorumluluğu hizmet birim yöneticilerine aittir.
Dolayısıyla, bu Rehberde açıklanan ilke, yöntem, standart ve süreçler hizmet birimlerinin faaliyetlerine
odaklanmalıdır. Birim yöneticileri, belediye başkanının liderliğinde, SG/MHB’nin teknik desteği ve
koordinatörlüğünde ve iç denetim biriminin raporları doğrultusunda, birimlerinde etkili bir mali
yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulamak ve belediye başkanına hesap vermekten
sorumludur.
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https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5018.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
129
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180226-10.htm
130
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20069972.pdf
131
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12241&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
132
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/03/20060317-8.htm
133
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/12/20051231M3-4.htm
134
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/12/20071226-21.htm
135
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/8227kamuickontrolrehberi1versiyon12.pdf
136
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/7922ic-kontrol-standartlarina-uyum-genelgesi.pdf
137
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110816-18.htm
128
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Strateji Geliştirme / Mali Hizmetler Birim (SG/MHB) Yöneticileri
SG/MHB yöneticileri, belediyenin bütün birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol sisteminin
oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu maksatla belediyenin
hizmet birimlerine eğitim ve rehberlik desteği sağlamaktan sorumludur. Bu Rehberde açıklanan ilke,
yöntem, standart ve süreçlerin belediye hizmet birimlerine aktarılması, uygulama sırasında teknik
destek ve danışmanlık sağlanması ve sonuçların dönemsel olarak belediye başkanına raporlanması
görevleri SG/MHB yöneticisine aittir. Bu nedenle, bu birimlerin donanımı, kapasitesi ve yetkinliği kritik
öneme sahiptir.
Bu Rehber, SG/MHB’de görev yapan mali hizmetler uzman ve uzman yardımcıları için de önemli bir el
kitabı niteliğindedir.
İç Denetçiler
İç denetçiler, belediye birimlerinin mali yönetim ve iç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini
denetleyerek sonuçlarını belediye başkanına raporlamaktan sorumludurlar. İç denetçiler, belediye
hizmet birimlerinde uygulamaya konulan mali yönetim ve iç kontrol süreçlerinin geliştirilmesi gereken
alanları için belediye yönetimine önerilerde bulunur.
Diğer Belediye Personeli
Bu Rehber, belediye hizmet birimlerinde görev yapan ve mali yönetim ve iç kontrol süreçlerinin
geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinde SG/MHB personeli ile işbirliği içinde çalışan personel için de
önemli bir başvuru kaynağıdır.

İç Mali Kontrol Rehberinin Yapısı ve Uygulaması
Rehberde, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen KİMK modelinin referans gösterdiği ilke ve
standartlar ile bunlarla uyumlu mevzuat açıklandıktan sonra her bir ilke, standart ve mevzuata uyumun
güçlendirilmesi için belediyeler tarafından yapılabilecek düzenleme ve uygulama önerilerine yer
verilmiştir.
Rehberde yer verilen ilke, standart ve mevzuat; Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen ve aday
ülkelere referans gösterilen COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi, Uluslararası Sayıştaylar Birliği
(INTOSAI) Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi, Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi ve
Standartları ile 5018 sayılı Kanun ve ilgili iç kontrol mevzuatında benimsenen yönteme göre
sınıflandırılmıştır. Referans alınan diğer kaynaklarda yer alan ilke, yöntem ve standartlar bu
sınıflandırmaya dâhil edilmiştir.

5.6.1 Kontrol Ortamı: Belediyelerde Mali Yönetim Yapısının Geliştirilmesi
Kontrol ortamı, mali yönetim ve iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup,
belediyenin yönetim ve organizasyon yapısı, kişisel ve mesleki dürüstlük ilkeleri, yönetimin iç kontrole
yönelik destekleyici tutumu ve personelin mesleki yetkinliğinin geliştirilmesi hususlarını kapsar.
Kontrol ortamına ilişkin ilke, standart ve mevzuat, belediyenin üstlendiği görevlerin; rol ve
sorumlulukların tanımlandığı, gözetim, icra, kontrol ve denetim fonksiyonlarının ayrıştırılmış olduğu
uygun bir organizasyon yapısı içinde, kişisel ve mesleki etik ilke ve davranışları benimsemiş yönetici ve
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personel tarafından yürütülmesine destek sağlar. Kontrol ortamı ayrıca, belediye yönetici ve
personelinin karar alma ve uygulama için gerekli olan mesleki bilgi ve deneyimin edinilmesini ve hesap
verebilirlik çerçevesinde birim yöneticilerinin ve personelin performansının izlenmesini ve
değerlendirilmesini gerektirir.
Aşağıda, kontrol ortamına ilişkin ilke ve standartlar ile ulusal mevzuat düzenlemelerine yer verildikten
sonra bunlara uyum için belediye tarafından geliştirilebilecek yönetim araçlarına yer verilmiştir.
5.6.1.1

Üst Yönetimin Rolü

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
- Üst yönetim, icrai faaliyet yürüten hizmet birimlerinden bağımsız olup, mali yönetim ve iç kontrolün
geliştirilmesi ve performansına ilişkin gözetim sağlar. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke
: 2) (COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi İlke:2)
- Üst yönetim, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki iç kontrol sorumlulukları nedeniyle birim
yöneticilerini sorumlu ve hesap verebilir kılar. (AB İç Kontrol Standartları 5 Nolu İlke).
- Üst yönetici, hizmet biriminin yöneticileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas
alarak, idaresinin faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. (5018/41)
- Üst yönetici, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesinden sorumludur. (5018/11)
- İdarede, etkin bir iç kontrol sistemi oluşturma ve işleyişini sağlamak sorumluluğu üst yöneticiye
aittir. (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi)
- Yönetim, kaynakların uygun şekilde tahsisi, amaçlandığı şekilde ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun
olarak kullanıldığı ve yürürlükteki kontrol prosedürlerinin yeterliliğine ilişkin Güvence Beyanı sağlar.
(AB İç Kontrol Standartları 2 Nolu İlke). Bu hususlarda herhangi bir çekincesi var ise beyanında bunu
da açıklar (Mali Tüzük Md: 66).
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediye başkanı, uygulama süreçlerine dâhil olmadan stratejik kararlar alma, hedef belirleme, bu
hedeflerle uyumlu bütçe hazırlama, uygulamayı izleme, birimlerden ve iç denetimden rapor alma,
yeniden talimatlandırma ve benzeri gözetim fonksiyonları üstlenmeli ve sonuçlar üzerinden
kamuoyuna ve yetkili mercilere hesap vermelidir.
- Belediye başkanı, hizmet birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerin belirlenmiş hedeflere ve
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütüldüğüne ve mali ve mali olmayan
bilgilerin tam ve doğru olduğuna ilişkin yeterli güvenceyi, her bir işlemi imzalayarak ya da
onaylayarak değil, etkin bir iç kontrol sistemini tesis ederek ve işleyişini gözeterek sağlamalıdır.
- Belediye başkanı, kamu iç kontrol standartlarına uyum ve kurumsal risk yönetimi çalışmalarının
liderliğini üstlenmeli, yönetim kademelerindeki rol ve sorumlulukları tanımlamalı, bu yöndeki
kurumsal çalışmalara kesintisiz destek vermelidir.
- Belediye başkanı etkin bir yönetim için gerekli olan; plan, program, bütçe, harcama yönetimi, iç
kontrol, risk yönetimi, mali raporlama, iç denetim ve dış denetim alanlarında güncel temel bilgilere
sahip olmalıdır. Bu süreçte Belediyenin SG/MHB yöneticisi sorumluluk almalıdır.
- Belediye başkanı, mali yönetim ve iç kontrol mevzuatının dayandığı Avrupa Birliği ilkeleri ve
Müktesebatı hakkında belediye yönetiminin ve kilit personelin farkındalığını artırmaya yönelik
tedbirler almalıdır.
- Belediye Başkanı, tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığına ve iç kontrol sisteminin yasallık ve düzenliliğine ilişkin güvence
beyanını, varsa çekincelerini de ekleyerek imzalamalı ve Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde
kamuoyuna ve yetkili mercilere sunmalıdır.
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Uygulama Araçları
- Belediye Başkanı İmza ve Onay Yönergesi
- Belediye Başkanı İç Kontrol Güvence Beyanı
Ülke Örneği:
Londra Belediye Başkanının Yıllık Yönetim Beyanı (Annual Governance Statement of Mayor of London
138
)
- Belediye Başkanı İçin Mali Yönetim ve İç Kontrol El Kitabı
Ülke örneği:
Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İçin El Kitabı (Handbook For Mayors And Municipal Council
Members of The Republic of Macedonia139)
- İç Denetim Birimi (İç denetçi kadrosu ihdas edilen belediyeler için)
- Birim Yöneticileri Periyodik Bilgilendirme Seminerleri (SG/MHB tarafından organize edilmelidir)
- SG/MHB tarafından belediye başkanına sunulan düzenli izleme ve değerlendirme raporları
5.6.1.2

Organizasyon Yapısı, Rol ve Sorumluluklar

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
- En tepeden en alt seviyedeki personele tevdi edilen görevlere kadar hiyerarşi içerisindeki tüm
birimlerin güncel misyonları (görev tanımları) bulunmalıdır. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol
Çerçevesi İlke:6)
- Üst yönetim, gözetim görevi çerçevesinde, hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen, kurumsal
yapılar ve raporlama hatları ile uygun yetki ve sorumluluklar oluşturmalıdır. (Avrupa Komisyonu İç
Kontrol Çerçevesi İlke:3) (COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi İlke:3)
- İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele
duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. (Kamu İç Kontrol
Standartları 2 No’lu Standart)
- Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi (hizmet birim yöneticisi)
harcama yetkilisidir. (5018/31)
- Harcama yetkilileri (birim yöneticileri) görevlerine başlamadan önce görev ve sorumlulukları ile
bütçenin uygulanmasına ilişkin özel kursları tamamlamaları zorunludur. (Avrupa Komisyonu Mali
Tüzük md.64)
- Harcama yetkilisine, yeterli nitelik ve sayıda yardımcı personel görevlendirilmelidir. (Avrupa
Komisyonu Mali Tüzük md.65)
- Birim yöneticileri, hedeflerin gerçekleştirilmesinde sorumluluk almalı, birimlerinde mali yönetim ve
iç kontrolü geliştirmeli, uygulamalı ve sonuçlarını üst yönetime raporlamalıdır. Bu görevin icrasında,
SG/MHB’den destek almalıdır. (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi)
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https://www.london.gov.uk/sites/default/files/annual_governance_statement_2018-19__final_with_links_unsigned.pdf
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https://www.osce.org/skopje/15629?download=true
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- Belediye başkanı, muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip personel arasından muhasebe yetkilisi
atamalıdır. (5018/62) Harcama yetkisi ile muhasebe yetkisi bir kişide birleşemez. (Avrupa
Komisyonu Mali Tüzük md. 64) (5018/60)
- Belediyelerde mali hizmetler dairesi başkanı/müdürü kadro unvanı ile strateji geliştirme dairesi
başkanı/ müdürü kadro unvanları alternatifli olarak kullanılabilir. Nüfusu 50.000 ve üzerinde olan
belediyeler ile bağlı kuruluşlarında her iki kadro unvanı aynı anda kullanılabilir. (Belediye ve Bağlı
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Md.26)
- SG/MHB’de mali hizmetler uzman ve uzman yardımcısı çalıştırılabilir. (5018/60
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediyede üst yönetim, hizmet birimleri, kontrol birimleri ve denetim birimlerinin rolleri
örtüşmeyecek şekilde tanımlanmalıdır.
- Her hizmet biriminin ayrı bütçesi, birim yöneticisinin ise harcama yetkisi olmalıdır.
- Hizmet birimlerinin yöneticileri göreve başlamalarını müteakiben planlama, programlama,
bütçeleme, harcama, iç kontrol, ön mali kontrol, risk yönetimi, raporlama ve hesap verme, iç ve dış
denetim ve benzeri konularda özel olarak bilgilendirilmeli ve mevcut bilgileri periyodik olarak
güncellenmelidir. Bu süreçte Belediyenin SG/MHB yöneticisi sorumluluk almalıdır.
- Hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve stratejik plan ve performans programı ile
uyumlu yıllık iş programları hazırlanmalıdır.
- Birim faaliyetlerinin süreçleri çıkarılarak bu süreçlerdeki paraf, imza ve onay işlemleri
tanımlanmalıdır.
- Mali yönetim ve kontrol kapsamındaki bir sürecin onay – gerçekleştirme – kontrol – muhasebe ve
raporlama görevleri farklı personel tarafından yürütülmelidir.
- Her hizmet biriminde mali yönetim ve iç kontrol uygulamaları için yeterli nitelik ve sayıda personel
görevlendirilmelidir.
- Her birim yöneticisi, yıllık faaliyet raporunu belediye başkanına ayrı ayrı sunmalıdır. Yılın ilk
aylarında yapılacak bu sunum toplantıları SG/MHB tarafından organize edilmelidir.
- Nüfusu 50.000in üzerinde bulunan belediyelerde mali hizmetler birimi yanında strateji geliştirme
biriminin de oluşturulması düşünülmelidir.
- Belediyenin muhasebe işlemleri geçerli sertifikaya sahip personel tarafından yürütülmelidir. Geçerli
sertifikası dahi olsa harcama yetkisi bulunan yöneticilere muhasebe yetkililiği görevi
verilmemelidir.
- SG/MHB’nin boş mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilmesi için Hazine ve
Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
- Birim yöneticileri, tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığına ve iç kontrol sisteminin yasallık ve düzenliliğine ilişkin güvence
beyanını, varsa çekincelerini de ekleyerek imzalamalı ve Yıllık Birim Faaliyet Raporunun ekinde
belediye başkanına sunmalıdır.
Uygulama Araçları
-

Birim Görev Yönetmelikleri/Yönergeleri
Yıllık Birim İş Programları
Birim Faaliyet Raporları
Süreç Akış Şemaları veya İşlem Yönergeleri
İmza ve Yetki Yönergesi
Birim Yöneticileri İç Kontrol Güvence Beyanları
Birim Yöneticileri için Mali Yönetim ve İç Kontrol El Kitabı
Birim Yöneticileri için standart mali yönetim ve iç kontrol eğitim ve bilgilendirme programı
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5.6.1.3

Etik Değerler ve Dürüstlük

İlgili ilkeler, Standartlar ve Mevzuat
- Yönetim kişisel ve mesleki dürüstlük ve etik ilkelerine bağlılığını gösterir. (Avrupa Komisyonu İç
Kontrol Çerçevesi İlke:1), (COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi İlke:1), (Kamu İç Kontrol
Standartları 1 No’lu Standart)
- Organizasyona dahil olan her düzey yönetici ve personel, kişisel ve mesleki dürüstlük ve etik
değerleri korumak ve bu değerlere bağlılığını göstermek zorundadır. (INTOSAI Kamu Kesimi İç
Kontrol Standartları Rehberi 2.1.1)
- Mali yönetim sürecinde rol alan aktörler (denetim ve kontrol elemanları dahil) çıkarları ile ihtilafa
düştükleri herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Böyle bir riskin bulunduğu durumlarda, söz konusu
kişi karar almaktan ve işlem yapmaktan kaçınır ve bir ihtilafın bulunup bulunmadığının tespitini
yetkili merciden yazılı olarak talep eder. Kurumlar, çıkar çatışmasının nelerden oluştuğunu ve böyle
durumlarda izlenecek prosedürü belirler (Mali Tüzük Md:57).
- Kurumlar, çıkar çatışmasının nelerden oluştuğunu ve böyle durumlarda izlenecek prosedürü
belirler (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md:57).
- Etkili bir iç kontrol sistemi uluslararası standartlara en iyi uygulamalara dayalıdır ve çıkar
çatışmalarından kaçınmayı da kapsar (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük Md:32).
- İç denetçiler, tarafsız ve önyargısız bir şekilde davranmak ve her türlü çıkar çatışmasından kaçınmak
zorundadır (Kamu İç Denetim Standartları 1120).
- Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için mesleki değerlere ve dürüst yönetim
anlayışına sahip olunması bakımından üst yönetici ile diğer yöneticiler tarafından görev, yetki ve
sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır. (5018/57)
- Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri
doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil,
din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve
özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve
uygulamalarda bulunamazlar. (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik md:9)
- İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak
yöntemler oluşturmalıdır. (Kamu İç Kontrol Standartları 16 No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Üst yönetim ve tüm personel, karar alma, uygulama ve davranışlarında, kişisel dürüstlük ve
kurumsal etik ilkelere uygun hareket etmelidir.
- Dürüstlük ve etik değerlere ilişkin beklentiler belediye kurumsal etik ve davranış kuralları içinde
tanımlanmalıdır.
- Hangi durumların kurumsal etik ve davranış kurallarına aykırı olduğu kurumsal etik ve davranış
kuralları içinde örneklendirilerek açıklanmalıdır.
- Hangi durumların çıkar çakışması (conflict of interest) olarak kabul edildiği bir düzenlemeyle
açıklanmalıdır.
- Dürüstlük ve etik değerleri içeren kurumsal etik ve davranış kurallarının hem personel hem de ilişkili
kurumlar, tedarikçiler ve vatandaşlar tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
- Mali yönetim ve kontrol sürecindeki hassas pozisyonlar belirlenmeli, bu pozisyonda bulunan
personel için uygun rotasyon uygulamaları tanımlanmalıdır.
- Personelin kurumsal etik ve davranış kurallarına uyumu değerlendirilmeli, sapmaların bildirilmesi
(whistleblowing) ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler bir iç düzenlemeyle belirlenmelidir.
- Usulsüzlük ve yolsuzlukların ihbarı için basit ve güvenilir yöntemler geliştirilmelidir.
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- Kurumsal etik ve davranış kurallarına uyum ödüllendirilmelidir.
Uygulama Araçları
- Kurumsal Etik ve Davranış Kuralları Yönergesi
Ülke örnekleri:
Londra Belediyesi Davranış Kuralları (Code of Conduct of The Greater London Authority140)
Londra Belediyesi Hediye ve Ağırlama Tekliflerinin Kabulü İçin Politika ve Prosedürler (GLA Policy and
Procedure for the Acceptance of Gifts And Hospitality)141
- Hassas Görevler Yönergesi
- Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirim Yönergesi
Ülke örnekleri:
Londra Belediyesi İhbar-Şikayet Klavuzu (Guidance on Making A Complaint About A GLA Member’s
Conduct142)
Glasgow Belediye Meclisi İhbar-Şikayet Prosedürleri (Our complaints handling procedure143)
5.6.1.4

İnsan Kaynakları Yönetimi

İlgili İlkeler, Standartlar ve Mevzuat
- Yönetim, kurumsal hedefler doğrultusunda yetkin personelin kuruma kazandırılması, geliştirilmesi
ve elde tutulmasına yönelik çaba gösterir, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu
sağlar, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler alır. (Avrupa Komisyonu
İç Kontrol Çerçevesi İlke:4) (COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi İlke:4)
- Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve
yeterli yöneticiler ile personele verilmesi bakımından idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri
gerekli önlemler alır. (5018/57)
- İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. (Kamu İç Kontrol Standartları 3
No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Birim görev yönetmelikleri veya yönergeleri ile yıllık birim iş programları doğrultusunda belediyenin
her birimi, orta vadeli bir dönem için iş analizleri yaparak, hangi unvan ve nitelikte kaç personel
ihtiyacı olduğunu belirlemelidir. Gerekirse bu aşamada iş programlarını revise etmelidir.
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https://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=33402&p=0
141

92

- İş analizlerine dayalı personel görev tanımları yapılmalı, görevin etkin bir şekilde yapılabilmesi için
ilgili personelde bulunması gereken asgari nitelik ve deneyim belirlenmelidir.
- İş analiz çalışmalarının sonuçları ve personel görev tanımları dikkate alınarak, personelin işe alım
ve yetiştirme prosedürleri gözden geçirilmeli, gerekiyorsa güncellenmelidir.
- Personel görev tanımlarında yer verilen görevler ile bu görevler için gerekli asgari nitelikler
kıyaslanarak mevcut durum değerlendirilmeli ve görev-nitelik uyumsuzluğunun tespiti halinde,
belediyenin eğitime yönelik strateji, plan ve programları bu uyumsuzluğu gidermeye
odaklanmalıdır.
- Belediye personelinin performansını ölçmek, değerlendirmek, izlemek ve raporlamak için kurumsal
prosedürler belirlenmeli ve yürürlüğe konulmalıdır. Prosedürler, yüksek performans gösteren
personelin ödüllendirilmesine ilişkin yöntemleri de içermelidir.
- Belediyenin atama ve yükselme yönetmeliği bu bölümde açıklanan ilke ve yöntemler
doğrultusunda gözden geçirilmeli, gerektiğinde revise edilmelidir.
Uygulama Araçları
- Birim İş Analizi Raporları
- Personel Görev Tanımları
- Harcama yetkililiği görevini de üstlenmiş olan birim yöneticileri için mali yönetim ve iç kontrol
alanında geliştirilmiş El Kitabı ile Standart Eğitim ve Bilgilendirme Programı (Bu süreçte Belediyenin
SG/MHB yöneticisi sorumluluk almalıdır).
- Belediye hizmet birimlerinde mali yönetim ve iç kontrol süreçlerinde görevli personel ile SG/MH
biriminde görevli personel için geliştirilmiş Standart Eğitim Programı (SG/MHB tarafından
geliştirilecek bu program kapsam, içerik, yöntem, materyal, süre vb unsurları içermelidir)
- Bu bölümde açıklanan ilkeler ile uyumlu güncellenmiş Personel Atama ve Yükselme Yönetmeliği
- Belediye Personel Performansını Değerlendirme Yönergesi

5.6.2 Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri: Belediyenin Stratejik ve Operasyonel
Risklerinin Yönetilmesi
Belediyelere tahsis edilen kaynaklar belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmak için kullanırlar. Bu
kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet ve projeler ile işlem ve süreçler
beraberinde riskleri de getirir. İç Kontrol sisteminin Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri Bileşenleri,
gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını ve faaliyetlerini
olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve
bunlara uygun cevapların verilmesi süreçlerini kapsamaktadır.
Belediyelerde 5 yıllık amaç ve hedefleri ortaya koyan stratejik planlar ile bu planlara dayalı olarak
performans hedef ve göstergelerinin açıklandığı yıllık performans programları hazırlamakta ve
uygulamaya konulmaktadır. Ancak stratejik plan ve performans programlarında açıklanan hedeflere
yönelik risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin uygun bir metodolojinin
uygulamaya konulmaması durumunda bu hedeflere ulaşmakta yeterli güvence elde edilemeyecektir.
Bu güvenceyi artırmak için her belediyenin bir risk yönetim stratejisi geliştirmesi, bu strateji
çerçevesinde belediye içinde risk yönetimi rollerini ve sorumluluklarını açıklaması ve uygun bir
metodolojiyi takip ederek kurumsal hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilecek riskler için kontrol
faaliyetleri tanımlaması gerekmektedir.
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Aynı şekilde, operasyonel risklerin yönetilmesi için de bir bir metodoloji geliştirilmesi; faaliyetlere
ilişkin süreçlerin çıkarılması, mevcut kontrollerin gözden geçirilerek riske açık alanların tespit edilmesi
ve ek kontrollerle risklerin azaltılması gerekmektedir.
Bu amaçla her belediyede, bir risk koordinatörünün (başkan yardımcısı/genel sekreter yardımcısı
olabilir) liderliğinde, SG/MHB’nin danışmanlığı ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinde süreç
belirleme, risk değerlendirme ve kontrol-eylem planları oluşturma çalışmalarına başlanması
gerekmektedir.
5.6.2.1

Hedeflerin Belirlenmesi

İlgili İlkeler, Standartlar ile Mevzuat
- Hedefler açıkça ve net bir şekilde belirlenir, güncellenir alt birimlere kadar hiyerarşik olarak
filtrelenir, ilgili yönetici ve personele iletilir ve ilgili yönetici ve personelce anlaşılır. (Avrupa
Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke:6)
- Kurum, hedeflerini, ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek yeterli açıklıkta,
ayrıntılı olarak belirler. (COSO Bütünleşik İç Kontrol Çerçevesi İlke: 6)
- Bütçenin kapsadığı bütün faaliyetler için belirli, ölçülebilir, ilgili ve zamanlı hedefler konulur.
(Avrupa Komisyonu Mali Tüzük md.30)
- Hedefler belirlenirken, hedeflerin başarılmasına yönelik kabul edilebilir sapma seviyeleri
tanımlanır. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke:6)
- Üst yönetim gözetim görevi çerçevesinde, hedeflerin gerçekleştirilmesini teminen, kurumsal
yapılar ve raporlama hatları ile uygun yetki ve sorumluluklar oluşturur. (Avrupa Komisyonu İç
Kontrol Çerçevesi İlke:3)
- Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar,
ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar. (5018/9)
- Kamu idareleri kaynak tahsislerini stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. (5018/9)
- İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve
programlara uygunluğunu sağlamalıdır. (Kamu İç Kontrol Standartları 5 No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediye başkanı göreve başladığında, temel amaç ve hedefleri ile performans göstergelerini
gösteren stratejik plan hazırlamalı ve duyurmalıdır.
- Belediye başkanı her yıl bütçe ile uyumlu performans hedef ve göstergelerini gösteren performans
programı hazırlamalı ve duyurmalıdır.
- Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç ve hedefler, hizmet birimlerinin yıllık iş
planlarında faaliyet ve projelere dönüştürülmelidir. Belediye başkanı birimlerin Yıllık İş Planlarında
yer alan faaliyet ve proje hedeflerinden kabul edilebilir sapma seviyelerini de belirlemelidir.
- Birim yöneticileri, her yılın sonunda, kullandıkları kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile
meydana gelen sapmaların nedenlerini, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen
faaliyetleri ve performans bilgilerini gösteren ve iç kontrol güvence beyanını içeren faaliyet
raporunu hazırlamalı ve belediye başkanına sunmalıdır.
- Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler alt süreçlere ayrılarak süreç akış
şemaları oluşturulmalıdır.
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Uygulama Araçları
- Belediye Stratejik Planı
Ülke örneği:
Helsinki Belediyesi 2017-2021 Stratejik Planı144
- Belediye Performans Programı
- Birim Yıllık İş Planları
- Süreç Akış Şemaları
5.6.2.2

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

İlgili İlke, Standart ve Mevzuat
- Yönetim, kurum genelinde hedeflere ulaşılmasını engelleyecek riskleri tanımlar ve bu risklerin nasıl
yönetileceğine karar vermek amacıyla analiz eder. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke:7)
- İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini
engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
(Kamu İç Kontrol Standartları 6 No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Risk yönetim çalışmaları, belediye başkanının görevlendireceği üst düzey bir belediye yöneticisinin
liderliğinde, SG/MHB’nin teknik desteği ve danışmanlığında, her hizmet biriminden
görevlendirilecek birim risk koordinatörlerinin katılımıyla bir takvime bağlı olarak sürdürülmelidir.
- Standart risk yönetim modellerinden de yararlanılarak belediyenin kurumsal özelliklerine uygun bir
risk yönetim modeli geliştirilmeli ve süreçte rol alacak tüm aktörlere uygulamalı eğitim
programlarıyla aktarılmalıdır. Bu süreçte Belediyenin SG/MHB yöneticisi sorumluluk almalıdır.
- Belediye başkanı, risk yönetim sürecinde rol alacak yönetici ve personelin görev ve sorumlulukları
ile risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, uygun kontrollerin tanımlanması, izlenmesi ve
raporlanması süreçlerini açıklayan bir Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesi (veya Rehberi)
yayımlamalıdır.
- Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesinde (veya Rehberinde) açıklanan metodolojiye uygun olarak
stratejik plan ve performans programında açıklanan kurumsal hedeflere yönelik muhtemel riskler
üst yönetimin katılımıyla belirlenmeli, değerlendirilmeli ve önemli riskler için uygun kontroller
eylem planına bağlanmalıdır.
- Hizmet birimlerinin temel faaliyetlerine ilişkin süreçler izlenerek, operasyonel riskler belirlenmeli,
değerlendirilmeli ve yeterli kontroller ile desteklenmediği anlaşılan riskler için uygun ek kontroller
tanımlanarak eylem planlarına bağlanmalıdır. Risklerin azaltılmasına ilişkin kararlaştırılan
kontrollerin sorumlusu yönetici ve personel de tanımlanmalıdır.
Uygulama Araçları
- Belediye Risk Yönetimi Strateji Belgesi (veya Rehber)
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- Kurumsal Risk-Kontrol Matrisleri ve Eylem Planları
Ülke örneği:
Glasgow Belediyesi Risk Kaydı (Glasgow City Community Risk Register145)
- Operasyonel Risk-Kontrol Matrisleri ve Eylem Planları
- Risk Raporları
5.6.2.3

Ön Mali Kontrol

İlgili İlke, Standart ve Mevzuat
- Kurumlar, riske dayalı işlem öncesi ve işlem sonrası kontroller gerçekleştirirler, işlem öncesi
kontroller bir operasyonun başlangıcını ve doğrulanmasını içerir. Harcama yetkilisi, işlem öncesi
kontrollerden sonra halihazırda onaylanmış olan operasyonları doğrulamak için işlem sonrası
kontrolleri devreye sokabilir. Bu tür kontroller, riske göre bir örneklem temelinde düzenlenebilir.
(Avrupa Komisyonu Mali Tüzük md.60-66)
- Mali hizmetler birim yöneticisi ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemleri mevzuata uygunluk
yönünden kontrol eder, uygun görülmemesi halinde nedenlerini belirten bir görüş yazısını ilgili
harcama birimine gönderir. (İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar md. 12)
- Mali karar ve işlemler, onaylanmadan ve uygulanmadan önce mevzuata uygunluk açısından kontrol
edilmelidir. (Avrupa Komisyonu Mali Tüzük md. 66)
- Ön malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller
ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve
işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve
belgelendirilmesinden oluşur. Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu
çerçevesinde yürütülür. (5018/58)
- Mali hizmetler birimi ön mali kontrol faaliyetini yürütür. (5018/60)
- Ön mali kontrol sorumlusu personelin özel bir mesleki standart koduna riayet eden mesleki
becerilere sahip olması gerekmektedir (Mali Tüzük Md: 66).
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- SG/MHB yöneticisi bir ön mali kontrol yönergesi hazırlamalı ve belediye başkanının onayı ile
yürürlüğe koymalıdır.
- Hizmet birimlerinde ve MH/SGB’de ön mali kontrol sorumluluğunu üstlenen personel, göreve
başladığında ve sonrasında periyodik olarak özel bir mali mevzuat eğitim programına dahil
edilmelidir. Bu süreçte Belediyenin SG/MHB yöneticisi sorumluluk almalıdır.
- Harcama birimlerinde tüm mali karar ve işlemler ön mali kontrole tabi tutulmalı ve her bir karar ve
işlem için mevzuata uygunluk kontrol listeleri geliştirilmelidir. Harcama yetkilisi olan birim
yöneticileri işlemi onaylarken kontrol listelerindeki parafları aramalıdır.
- Mali hizmetler birimlerinde ön mali kontrole tabi tutulacak karar ve işlmeler risk analizi
çalışmalarının sonuçlarına göre belirlenmeli ve belediye başkanının onayıyla kontrole tabi işlemler
listesine eklenmelidir.
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- Mali karar ve işlemler harcama yetkilisinin onayından önce SG/MHB’nin ön mali kontrolü tabi
tutularak, harcama yetkilisinin işlemi onaylamadan önce ön mali kontrol görüşünden yararlanması
sağlanmalıdır.
Uygulama Araçları
-

Ön Mali Kontrol Yönergesi
Kontrol Listeleri (Check-list)
Mali Karar ve İşlem Süreçlerine İlişkin Risk-Kontrol Matrisleri
Ön Mali Kontrol Görevlileri İçin Standart Eğitim Programı

5.6.3 Bilgi-İletişim ve İzleme
Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin
sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak
bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.
Belediye başkanları ve diğer üst yöneticiler, uygun hedefler belirleyebilmek ve uygulama stratejileri
geliştirebilmek için mali ve mali olmayan güncel bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, uygulamanın
hedeflere uygun bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini düzenli bir şekilde izlemek ve zamanında tedbir
alabilmek için de düzenli raporlar almaları gerekmektedir. Bu raporlar, birim yöneticilerinin
performanslarının izlenebilmesi için de gereklidir.
Mali ve mali olmayan operasyonel süreçlerde görev alan personelin de işlemleri düzenlemelere uygun
ve zamanında yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgilere anlık olarak erişebilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, belediyenin faaliyetleri ve sonuçları hakkında vatandaşların zamanında bilgilendirilmesi
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin bir gereğidir.
Bu açıklamalar gereği belediye birimlerinin, görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli olan bilgileri elde
etmeleri, sınıflandırmaları, uygun formatlarda iç ve dış paydaşlara raporlamaları hususlarında uygun
araçlar geliştirmeleri gerekmektedir.
İzleme ise mali yönetim ve iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm
faaliyetleri kapsar.
Bu maksatla belediyelerin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini en az yılda bir kez değerlendirerek,
geliştirilmesi gereken alanları tespit etmeleri ve üst yönetime raporlamaları gerekmektedir. Bu amaçla,
kurumsal öz değerlendirme metodolojileri takip edilmeli ve/veya varsa belediyenin iç denetçilerinin
raporlarından faydalanılmalıdır.
5.6.3.1

Bilgi ve İletişim

İlgili İlke, Standart ve Mevzuat
- Yönetim iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını destekleyecek kaliteli bilgiyi elde eder
veya bu bilgiyi üretir ve kullanır. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke:13)
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- İdareler, birimlerin ve çalışanların performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir
şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanabilmesi amacıyla
uygun bir bilgi sistemine sahip olmalıdır. (Kamu İç Kontrol Standartları 13 No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediye başkanı, üst yönetim ve belediye hizmet birim yöneticileri, operasyonel karar ve
uygulamaları için gerekli olan bilgilere zamanında erişebilmelidir.
- Belediye başkanına, hangi bilgilerin, hangi birim tarafından, hangi formatta ve sıklıkta, hangi
yöntemle sunulacağı bir düzenlemeyle belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
- Belediyenin yönetim kademelerinde, yatay ve dikey periyodik bilgi aktarımı ve raporlama
mekanizmaları geliştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır.
- Merkezi yönetim kuruluşlarına gönderilecek periyodik yazı ve raporların envanteri çıkarılarak ilgili
sorumluluklar tanımlanmalı, raporlamaların formatı, içeriği ve zamanı belirlenmelidir.
- Belediyenin hizmet birimleri, kararlarına ve işlemlerine dayanak yaptıkları kurum dışı bilgilerin
doğruluğu ve güvenilirliğini güvence altına alan kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
Uygulama Araçları
- Bilgi notu ve rapor formatları
- Mali tablolar ve raporlar
- Birim Faaliyet Raporları
5.6.3.2

İzleme – Öz Değerlendirme

İlgili İlke, Standart ve Mevzuat
- Yönetim, iç kontrol bileşenlerinin (ilke ve standartlarının) mevcut ve işler durumda olup olmadığını
belirlemek amacıyla sürekli ve/veya periyodik değerlendirme yöntemlerini seçer, geliştirir ve
uygular. (Avrupa Komisyonu İç Kontrol Çerçevesi İlke:16)
- İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. (Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği 17 No’lu Standart)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediyenin iç kontrol ilke, standart ve mevzuatına uyum çalışmalarında eksik veya uygun olmayan
alanların belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bir öz değerlendirme
yöntemi geliştirilmeli ve yürürlüğe konulmalıdır.
- Hizmet birimlerinin iç kontrole ilişkin ilke, standart ve mevzuata uyum çalışmalarının ilerleme
düzeyi, geliştirilen öz değerlendirme yöntemi çerçevesinde SG/MHB tarafından periyodik olarak (üç
yada altışar aylık dönemlerde) izlenmeli ve belediye başkanına raporlanmalıdır.
Uygulama Araçları
- İç Kontrol Öz Değerlendirme Rehberi
- İç Kontrol Öz Değerlendirme Raporu
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5.6.3.3

İzleme – İç Denetim

İlgili İlke, Standart e-Mevzuat
- Her kurum, uluslararası standartlar çerçevesinde görev yapmak üzere bir iç denetim birimi
oluşturur. İç denetçi, mevcut mali yönetim ve iç kontrol sisteminin niteliğine ilişkin denetlenen
birim yöneticisine ve üst yöneticiye bağımsız görüş sağlar ve iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerde
bulunarak risklerle baş etme konusunda kurumuna danışmanlık yapar. (Avrupa Komisyonu Mali
Tüzük md:98)
- İç denetçi doğrudan hiyerarşik açıdan en üst yöneticiye rapor verir, ama denetimin nasıl yapılacağı
konusunda yönetici görüşlerinden bağımsızdır. İç denetçi değerlendirme yapar ve önerilerde
bulunur, denetçinin önerilerine uyulup uyulmayacağına karar veren üst yöneticidir. (Avrupa
Komisyonu KİMK Dünyasına Hoş Geldiniz Kitapçığı sf:7)
- İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. (Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği 18 No’lu Standart)
- İç denetim birimi, yapılan iç denetimlerin sayısını, türünü, temel bulguları, önerileri ve öneriler
üzerine alınan önlemleri içeren bir yıllık iç denetim raporunu üst yöneticiye sunar. (Avrupa
Komisyonu Mali Tüzük md:98)
- İç denetçilere asli görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. (5018/64)
Uyum İçin Uygulama Önerileri
- Belediye başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve Kamu İç Denetim Koordinasyon Kurulu düzenlemeleri
çerçevesinde tahsis edilen kadrolara Kamu İç Denetim Sertifikasına sahip adaylar arasından yeterli
sayıda iç denetçi atamalıdır.
- Belediye Başkanı, iç denetçilerin denetim planı ve programı oluşturma, denetleme ve raporlama
süreçlerini açıklayan İç Denetim Birim Yönergesini onaylayarak yürürlüğe koymalıdır.
- İç denetim birimi, denetim planı ve programının hazırlanması sürecinde belediye başkanı ve hizmet
birim yöneticilerinin beklentilerini dikkate almalıdır.
- Belediye Başkanı iç denetim birimi tarafından hazırlanan yıllık denetim programını onaylayarak
yürürlüğe koymalı, denetim faaliyetinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli ortamı
sağlamalıdır. İç denetim birimi başkanı, belediye başkanı ile sürekli ve doğrudan iletişim
kurabilmelidir.
- İç denetçilere iç denetim faaliyeti dışında yönetsel görevler verilmemelidir.
- İç denetçiler, denetim faaliyetlerini yürütürken İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
yürürlüğe konulan Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarını takip etmelidir.
- İç denetçilerin denetim faaliyetleri, iç denetim birimi başkanı tarafından kalite güvence programı
çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmelidir.
- Belediye başkanı, yıl içerisinde yürütülen denetim faaliyetleri ve sonuçları hakkında iç denetim
biriminden düzenli bilgi almalıdır.
- Nihai iç denetim raporlarında yer alan önlemlerin yerine getirilip getirilmediği, iç denetim birimi
başkanı ve belediye başkanı tarafından izlenmelidir.
- Belediye İç Denetim Birimi, denetimlerin sayısını, türünü, temel bulguları, önerileri ve öneriler
üzerine alınan önlemleri içeren bir yıllık iç denetim raporunu belediye başkanına sunmalıdır.
Uygulama Araçları
- Belediye İç Denetim Birimi
- İç Denetim Birim Yönergesi
- İç Denetim Plan ve Programları
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- İç Denetim Raporları
- Yıllık İç Denetim Faaliyet Raporu
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